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RESUMO 
 

 

Este artigo objetivou investigar as tribos urbanas juvenis que ocupam os espaços e os 

equipamentos, na orla de Vitória, para as mais variadas práticas corporais, sejam elas no 

calçadão (skate, slackline, patins, corrida, bicicleta etc.), na areia (futebol de areia, vôlei, 

frescobol etc.) ou no mar (kitsurf, surf, windsurf, vela etc.). Privilegiamos, neste trabalho, 

duas tribos da orla de Vitória: a dos skatistas e a dos praticantes de slackline (modalidade que 

consiste em caminhar em uma corda elástica ligada entre dois pontos). Portanto, tratou-se de 

uma pesquisa de campo que, em termos teóricos, teve uma literatura de caráter mais 

sociológico e/ou antropológico, que ofereceu arcabouço conceitual para as reflexões 

empreendidas. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas.  

 

Palavras-chave: Práticas corporais. Lazer. Praia. Tribos urbanas. 
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RESUMEN 
 
 

En este trabajo se pretende investigar las tribus urbanas juveniles que ocupan los espacios y 

equipamientos, en el paseo marítimo de la ciudad de Victoria, para una variedad de prácticas 

corporales, ya sea en el paseo marítimo (Skateboard, slackline, patinar, correr, ciclismo, etc), 

arena (fútbol playa, voleibol, etc cobol fresco.) o mar (kitsurf, surf, windsurf, vela, etc.). 

Privilege, en este trabajo, dos tribus de borde de la ciudad de Victoria: los patinadores y los 

profesionales de Slackline (modalidad que consiste en caminar en una cuerda elástica atada 

entre dos puntos). Por lo tanto, fue un estudio de campo. En términos teóricos, es una 

literatura de carácter sociológico y antropológico, que se ofreció marco conceptual para las 

reflexiones llevadas a cabo. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas semi-

estructuradas. 

 

Palabras clave: Prácticas corporales. Ocio. Playa. Las tribus urbanas. 
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Introdução 

 

O presente trabalho é sobre “As práticas corporais nas tribos urbanas da orla: uma 

investigação com Skatistas e praticantes de Slackline, mais concretamente este artigo é fruto 

de um projeto de pesquisa intitulado “Educação do corpo em diferentes instituições, artefatos 

midiáticos e práticas culturais”, que entende educação do corpo como um conjunto de 

discursos e práticas, de estratégias e de políticas, de técnicas e de pedagogias que vão se 

especializando e se dirigindo especificamente ao corpo, destinadas a preservar e potencializar 

forças, energia e vigor, a criar gestos precisos, elegantes e, talvez, também úteis.  

Este artigo investiga duas tribos urbanas que ocupam os espaços e equipamentos, na 

orla de Vitória, para suas práticas corporais: os skatistas e os praticantes de Slackline. Em 

termos de objetivos específicos, podemos elencar: a) descrição do perfil (socioeconômico) 

dos integrantes das tribos de skatistas e slackline; b) descrição dos usos que essas duas tribos 

fazem do espaço e dos equipamentos destinados às suas respectivas práticas. 

Assim, o presente trabalho está organizado da seguinte maneira: em um primeiro 

momento, a metodologia, explicando a pesquisa e caracterizando o campo (orla de camburi), 

como foram as idas a campo, o planejamento das entrevistas e suas categorias; Num segundo 

momento, apresentamos as falas dos entrevistados (Skatistas e praticantes de Slackline) e a 

interpretação das mesmas; Num terceiro momento, fazemos uma discussão conceitual 

sociológica a respeito da história das respectivas práticas fazendo uma relação com o discurso 

dos praticantes. E, por fim, as consideração finais. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo, enriquecida com entrevistas semi-

estruturadas abertas com as respostas gravadas em áudio e submetidas à análise interpretativa. 

O corpo se impõe como lugar de predileção do discurso social, na medida em que 

perdeu seu caráter de alteridade, de res extensa1 , de materialidade muda, em proveito de sua 

identificação como ser sujeito, com a pessoa. Esse parece ser o entendimento de um dos mais 

importantes pensadores do atual estágio moderno (hipermoderno, segundo sua definição), 

Lipovetsky (1989, p. 58), para quem  

 

                                                             
1 Res extensa (matéria): substância que não pensa, extensa, imperfeita, finita e dependente. 
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O corpo já não designa uma abjeção ou uma máquina, designa a nossa identidade 
profunda da qual não há motivo para ter vergonha e que pode, portanto, exibir-se 
nua nas praias ou nos espetáculos, na sua verdade natural. Enquanto pessoa, o corpo 
ganha dignidade; devemos respeitá-lo, quer dizer, zelar permanentemente pelo seu 
bom funcionamento, lutar contra a sua obsolescência, combater os signos da sua 
degradação através de uma constante reciclagem cirúrgica, desportiva, dietética, etc.: 
a decrepitude física tornou-se uma torpeza (LIPOVETSKY, 1989, p. 58). 

 

De vítima e acessório, espelho da alma, o corpo se transformou em um parceiro 

privilegiado na cultura contemporânea. Para Le Breton (2003), o corpo, ao deixar de ser uma 

máquina inerte, torna-se um substrato a ser explorado, à espera de sensações novas, ponto de 

contato com o entorno de si, local privilegiado do bem-estar e morada daquele alter ego2  que, 

no olhar alheio, deve provocar admiração e sedução, o que modifica o conteúdo do tradicional 

dualismo que transformava o corpo na parte decaída da condição humana. Comenta Le Breton 

(2003, p. 54) que essa admiração incontestável do corpo tende a psicologizá-lo, 

transformando-o em uma espécie de suplemento de alma. Assim, se durante séculos a 

humanidade destinou à alma o lugar da identidade humana, é o corpo que exercerá essa 

função na sociedade atual. Isso porque, no limite, cuidar do corpo significaria, portanto, o 

melhor meio de cuidar de si mesmo, de afirmar a própria personalidade e de se sentir feliz. 

Assim compreendido, as identidades ancoradas nos próprios corpos – as bioidentidades 

(ORTEGA, 2003) – tornou a distinção entre corpo e self irrelevante, pois mediante atividades 

que visam aos cuidados corporais, o psiquismo é externado e os indivíduos são somatizados.   

O gosto, a propensão e a aptidão à apropriação material e/ou simbólica de uma categoria 

de objetos ou práticas é a fórmula generativa que está no princípio de estilo de vida. Este é um 

conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica específica de cada 

subespaço simbólico (mobília, vestimenta, linguagem, ou hexis corporal), a mesma intenção 

expressiva, princípio da unidade de estilo que se entrega diretamente à intuição e que a análise 

destrói ao recortá-lo em universos separados (BOURDIEU, 2003b).  

Para Maffesoli (1998), a sociedade não é individualista ou individualizada, mas há nela 

uma coletividade. Nessa perspectiva, ele (1998) argumenta que a sociedade é regida por um 

“nós”, que exprime a noção de conjunto, uma espécie de cimento que sustenta o todo. Nesse 

caso, podemos identificar a necessidade da criação de vínculos a partir dos próprios modos de 

                                                             
2 Alter ego ou aterego (do latim alter = outro egus = eu) pode ser entendido literalmente como outro eu, outra 
personalidade de uma mesma pessoa. 
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ser e viver. Contudo, para esse autor, há duas ordens internas à coletividade; a primeira rege 

indivíduos de forma contratual e racional e poderemos compreendê-la pela ordem política; a 

outra ordem rege a dimensão sensível e afetiva, denominada de fusão. Quanto a esse aspecto, 

[...] “De um lado, está o social que tem consciência própria, estratégia e finalidade. Do outro, 

a massa onde se cristalizam as agregações de toda ordem, tênues, efêmeras, de contornos 

indefinidos” (MAFFESOLI, 1998, p. 102).  

A partir dessas premissas, investigamos alguns elementos que fazem do corpo e das 

práticas corporais importantes vetores identitários da atualidade. O objetivo central desse 

artigo visou investigar duas tribos juvenis: praticantes de Skate e de Slackline. Essas duas 

tribos têm seus sinais tribais de reconhecimento, uma forma de educar o corpo tanto no 

tocante às vestimentas, acessórios e linguagem, quanto aos estilos, uso de gírias, expressões e 

comportamentos. Suas características expõem culturas diversas, formas de organização que 

geram nas pessoas identidade com o grupo, com o local que frequenta e com sentimentos de 

pertença. Essa proposta de estudo abarca diferentes áreas de atuação e práticas culturais da 

Educação Física, em específico, aquelas vivenciadas nos espaços livres e/ou abertos, como a 

orla de Camburi.  

 

Metodologia 

 

No tocante aos aspectos metodológicos, a pesquisa se caracterizou por ser uma 

pesquisa de campo. Construímos e aplicamos entrevistas, compostas por perguntas abertas, 

semiestruturadas e que foram respondidas individualmente com ajuda de um gravador nas 

respectivas tribos: praticantes de Slackiline e Skatistas. As entrevistas foram digitalizadas e 

submetidas a uma análise interpretativa. O objetivo foi “aprofundar” e problematizar as 

informações obtidas nas entrevistas: 

 

A entrevista, em sua utilidade, gera um conjunto de informações sobre o que as 
pessoas pensam, sentem, fazem, conhecem, acreditam e esperam, especialmente 
quando devidamente encorajadas pela manifestação de interesse do entrevistador. 
Seu sucesso não se resume à qualificação e à competência dos pesquisadores, e está 
relacionado ao reconhecimento da importância da interação entre o pesquisador e o 
respondente. Os pesquisadores também precisam ter agilidade pra informar sua 
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avaliação e reconhecer a contribuição daqueles que colaboraram com o trabalho 
(RHEINGANTZ et. al, p. 72, 2009). 

 

O critério de escolha dos entrevistados muda conforme o grupo pesquisado. A tribo do 

Slackline foi escolhida por ser a única com lugar e horários fixos por toda a extensão da orla 

de Camburi. Já a tribo do Skate corresponde a uma galera que chama atenção por estar quase 

todos os dias “surfando” de Skate pelo calçadão. 

As entrevistas aconteceram quando os participantes estavam fazendo sua prática, tanto 

do Slackline quanto do Skate. As perguntas foram muito bem aceitas, pois o entrevistador 

estava no ambiente dos entrevistados – participar de suas atividades foi uma forma de nos 

aproximarmos dos sujeitos –, o que possibilitou um bom ambiente, mais tranquilo e, o mais 

importante, deixou-os bem à vontade na hora de responder as perguntas. Destacamos que os 

entrevistados acabavam de responder e iam praticar sua modalidade.  

A respeito do roteiro da entrevista, ele foi feito em conjunto, orientador e orientando, 

com tempo necessário para elaborar as questões e realizar um teste piloto entre ambos. A 

entrevista foi organizada em quatro categorias, com uma variação de oito a doze perguntas 

por categoria. A categoria 1 estava interessada nos dados pessoais dos entrevistados (nome, 

idade, escolaridade, profissão, Bairro.); na Categoria 2, tínhamos perguntas específicas sobre 

o Skate e/ou sobre o Slackline (“quando começou a praticar Slackline?”, “Quais modalidades 

do Skate você pratica?”, “Como vocês veem a presença de mulheres na prática do Skate?” 

etc.); em relação à categoria 3, elaboramos perguntas referentes à tribo em que os 

entrevistados se encontram (“Como vocês se conheceram?”, “Existe um padrão para se 

vestir?”, “Há quanto tempo andam e se conhecem?” e etc.); por fim, na categoria 4, 

construímos perguntas referentes à Orla de Camburi (“Como faz para chegar até a Orla?”, “A 

quanto tempo frequentam a Orla?”, “Por que escolheram esse espaço?” e etc.). 

As entrevistas foram feitas na orla de Camburi, onde as práticas acontecem no 

calçadão e na areia da praia. Quatro Skatistas foram entrevistados, sendo um de 15 anos, um 

de 21 anos, um de 25 anos e um de 51 anos. As entrevistas aconteceram dos dias 15, 16 e 17 

de janeiro de 2013. É uma tribo de Skatistas que não possui lugar fixo, pois transita pelo 

calçadão da Orla. Denomino os entrevistados do Skate como: Skatista 1; Skatista 2; Skatista 3 

e Skatista 4, como forma de preservar a identidade dos mesmos. Em relação aos praticantes de 

Slackline, as entrevistas foram realizadas com cinco praticantes do grupo “Lemur” – um 
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grupo de jovens que, após a chegada do esporte no Espírito Santo, começou a praticar o 

Slackline pelo litoral do Estado, começando por Jacaraípe, mas, hoje, já está em todo litoral 

da Grande Vitória. Cinco integrantes foram entrevistados, sendo um de 15 anos, um de 20 

anos, um de 22 anos, um de 17 anos e um de 26 anos.  

Cada entrevistado respondeu às perguntas individualmente. Essa tribo fica na orla de 

Camburi/Vitória, próximo ao Clube dos Oficiais de Vitória, numa área com grande número de 

coqueiros. As entrevistas aconteceram entre os dias 07 e 08 do mês de dezembro de 2012, 

durante o período da tarde e da noite, período em que o grupo estava praticando “Slack”. 

Denomino os entrevistados do Slackline como: Entrevistado 1, Entrevistado 2, Entrevistado 3, 

Entrevistado 4 e Entrevistado 5. 

Para iniciarmos a análise da pesquisa, apresentamos, no próximo tópico, os sujeitos 

protagonistas: Skatistas e os praticantes de Slackline. A descrição das entrevistas seguiu, por 

base, as categorias expostas acima. Os resultados foram apresentados separadamente: tribo do 

Slackline e tribo do Skate. Dessa maneira, apresentamos as falas dos praticantes de Slackiline 

primeiramente e em seguida as falas dos Skatistas. Na sequência, apresentamos, na discussão, 

uma análise sociológica das entrevistas. 

  

Tribo do Slackline  

 

Na tribo do Slackline, a idade dos entrevistados varia entre uma faixa etária de quinze 

a vinte e seis anos. Quatro possuem moradia na cidade de Vitória (em Jardim da Penha) e um 

mora fora desse município, em Cariacica, no bairro de São Geraldo. Quatro residem em 

moradia própria e um (a) em imóvel alugado. A renda familiar dos cinco entrevistados situa-

se entre cinco e oito salários mínimos. Eles vão a pé, de bicicleta e de skate para a orla. A 

exceção é o morador de São Geraldo, que precisa pegar um ônibus. São jovens que 

frequentam a orla de Camburi há muitos anos (uma média de quinze anos de orla), tanto os 

que moram próximo à praia quanto os que não moram. Os jovens começaram a praticar a 

partir da inserção no grupo “Lemur” e o tempo de prática, entre os cinco entrevistados, é de 

quatro meses a dois anos e meio. Em relação à frequência da prática, eles dizem que o 

Slackline toma um tempo muito grande dos praticantes, às vezes, seis vezes por semana. No 

caso do entrevistado 5, ele afirma que “Eu praticava todo dia, agora eu dei uma parada 
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durante a semana por causa da escola” (ENTREVISTADO 5); já o entrevistado 1 diz: “Finais 

de semana, uma a duas vezes durante a semana. Finais de semana sempre e durante quando 

dá” (ENTREVISTADO 1).  

O motivo da escolha do espaço da orla de Camburi tem por base o fato ser um lugar 

propício para a prática do Slackline, não somente por conta dos vários coqueiros, mas, 

sobretudo, por ser uma orla iluminada, o que permite a prática durante a noite, horário em que 

quase todos os envolvidos praticam sua modalidade. Segundo o entrevistado 1, “Porque aqui 

é iluminado, é fácil, perto do calçadão, a galera fica olhando e o ambiente é bom, é praia” 

(ENTREVISTADO 1). Os cinco entrevistados apontam, apesar disso, sugestões para a 

melhoria do local. Segundo suas próprias falas: “É preciso colocar uns troncos porque nós 

utilizamos muito as árvores e talvez elas, com o tempo, não agüentem” (ENTREVISTADO 

5). Ele ainda diz: “Adequado não totalmente porque a gente monta a fita num coqueiro ou 

num poste e isso não é certo. O certo seria um tronco próprio para o Slackline para não 

danificar o coqueiro e nem a estrutura do poste. E a iluminação é o principal problema”. O 

entrevistado 4 também está preocupado com a questão da iluminação: “Acho que o 

investimento da prefeitura seria essencial, principalmente, a iluminação que está sempre com 

defeito. A questão da segurança também, a área é escura por conta dos coqueiros”. O 

entrevistado 1 também tem essa preocupação: “Tá bom, mas iluminação é sempre bom. Só a 

iluminação mesmo”.  

Os entrevistados vinculam o pertencimento a esse grupo a experiências positivas, pois 

estar entre os praticantes do slack sempre produz um “ar bom” (ENTREVISTADO 5) 

“Tranquilidade, paz, uma amizade” (ENTREVISTADO 1) ou, então, significa um “Ponto de 

encontro para praticar o esporte, rever os amigos” (ENTREVISTADO 3). Nesse contexto, a 

busca da diversão e do prazer é aquilo que orienta a presença dos praticantes no espaço, 

embora seja possível identificar que eles não descartam a possibilidade uma 

profissionalização. A entrada no grupo acontece de forma muito “natural”: você observa a 

galera praticante e pede para experimentar. A frequência ao grupo leva ao aperfeiçoamento da 

prática e sua adesão ao grupo. 

O Slackline possui suas modalidades. Yogaline (são fitas que ficam próximas do chão, 

em comprimentos reduzidos. Permite a execução de movimentos criativos e estáticos, 

trabalhando muito o equilíbrio, assemelhando-se à prática de yoga); Trickline, muito comum 

nas cidades e praias; possibilita muitas acrobacias, como o butt bounce (o praticante cai 
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sentado na fita sem os pés no chão) e o chest bounce (onde a pessoa cai de peito na fita sem 

tocar no solo).; o Waterline, praticado sobre a água; Highline (se caracteriza por ser montado 

a vários metros do chão, em montanhas principalmente, em que o praticante é atado por uma 

corda de segurança em uma fita de apenas 25mm de largura); Longline (fitas extremamente 

longas, que requerem grandes resistências físicas e uma capacidade de concentração sobre um 

longo período de tempo). Na praia de Camburi a mais comum é o Trickline.  

Quando indagados sobre a imagem que a sociedade tem da modalidade, os 

entrevistados responderam: “Ah, hoje em dia é muito novo, né cara... as pessoas acham 

diferente, as pessoas agem de maneira positiva, eu acredito. Uma coisa legal que impressiona 

quando vê.” (ENTREVISTADO 1); “Ah, eles acham espetáculo, circo, não acham... tipo... vai 

dar futuro. É isso aê, eles acham que é pura diversão” (ENTREVISTADO 5); “Poh, todo 

mundo fala que é uma bando de maconheiros, de drogados, mas eu não acho isso do esporte, 

eu acho uma coisa irada porque não sou um” (ENTREVISTADO 2). Há visões diferentes 

entre os praticantes, desde a novidade da prática até a visão social de pré conceito 

comparando os praticantes a usuários de drogas. 

A presença de mulheres no slackline, ao contrário do que acontece em outras 

modalidades, não constitui um problema. Aliás, o grupo Lemur possui uma integrante mulher, 

o que ajuda na aceitação e incentivo da mesma para a prática e uma possível entrada para 

outras meninas: “Acho bom! Por ser um esporte novo, para divulgar, para mostrar que todo 

mundo é capaz de andar na fita, não tem essa de idade, de sexo, todo mundo pode andar” 

(ENTREVISTADO 4); na mesma esteira, afirma o entrevistado 1: “Gosto muito, acho 

interessante porque quando olham acham que é mais pra homem, mas mulher pratica tem a 

mesma praticidade que o homem” (ENTREVISTADO 1). Segundo a praticante mulher, a 

participação feminina ainda é pequena, mas ela acontece, embora estejam bem menos 

presentes do que os homens.  

Nossos entrevistados usam, principalmente, as redes sociais (Facebook) para se 

comunicar e marcar seus encontros. Nas redes sociais, eles fazem parte de dois grupos3 que, 

além dos encontros, assistem a vídeos, compartilham informações, compartilham eventos da 

prática e o principal: se atualizam a respeito da modalidade. 

                                                             
3 Sites correspondentes:  https://www.facebook.com/groups/lemurslacklines/ e    
https://www.facebook.com/groups/slackcapixaba/?fref=ts. 



14 
 

A respeito de seu modo de vestir, o grupo “Lemur” não segue um padrão: “Não, não, 

você pode dar um rolé de qualquer coisa, de calça, de bermuda, tênis ou não” 

(ENTREVISTADO 1). “Tem gente que se veste bem diferente do outro até. Influencia muita 

coisa não.” (ENTREVISTADO 4).  

Diante da pergunta: “Existe um compartilhamento de manobras, vocês ensinam uns 

aos outros?” eles responderam: “Com certeza! A galera aqui aprende com todo mundo.” 

(ENTREVISTADO 3); “Com certeza! Sempre tem alguém que sabe alguma coisa, sabe mais 

do que eu que não sei também. É uma troca de experiência.” (ENTREVISTA 4); “Sim! O que 

sabe ensina para quem não sabe e é assim.” (ENTREVISTADO 1); “Sim, Sim, sim... Tem 

bastante. Tem gente que é melhor em giro, melhor em estática (Parado na fita). Cada um 

passa para o outro.” (ENTREVISTADO 5). Partilhar as manobras é expressão de outra 

característica do grupo investigado: não há, entre eles, hierarquia entre seus membros. Todos 

são tratados como iguais, sempre ajudando uns aos outros nas manobras e nas relações de 

amizade existentes dentro da prática. O fato de não haver hierarquia ajuda na aceitação do 

outro dentro do grupo, principalmente daqueles que são novatos. Ninguém julga o outro por 

saber fazer menos manobras ou saber mais. Por isso, quem sabe fazer mais manobras ajuda 

aos que ainda não sabem. Eles se sentem motivados e percebem que podem avançar na prática 

do Slackline. 

 

Tribo do Skate 

 

As entrevistas foram feitas com quatro praticantes de skate, sendo um de 15 anos, um 

de 21 anos, um de 25 anos e um de 51 anos. As características socioeconômicas dos 

entrevistados são variadas. A respeito da escolaridade, um tem curso superior concluído, dois 

fazem curso superior e um está no Ensino Médio. Assim, três são estudantes e um é 

Administrador. Todos os quatro residem em casa própria e moram no município de Vitória: 

Bairro de Mata da Praia; Joana D’arc; Jardim da Penha e Praia do Canto. A renda familiar é 

superior a 9 salários mínimos. Para chegar até a orla, os praticantes utilizam o próprio skate, 

vão a pé ou de ônibus.  
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Os skatistas são muito envolvidos com sua prática; cada um com mais de dois anos de 

skate e tendo iniciado a partir de sua adolescência/juventude. Um dos skatistas anda de skate 

há 38 anos: 

 

Eu surfo desde os 11 anos porque meu pai sempre surfou e nós surfávamos juntos. 
Procurando vídeos de surf na internet, busque por perfect waves com o intuito de 
procurar umas ondas, apareceu, também, concret waves, uma revista americana 
sobre longboard, cliquei por curiosidade e vi ‘os caras’ descendo ladeira, mandando 
uns ‘Slidezões’ na ladeira, e eu: o que é isso? Por que eu nunca tinha visto! Comecei 
o Long com 17 (Skatista 4). 

 

O Longboard é a modalidade mais praticada no calçadão da Orla de Camburi. Trata-se 

de uma modalidade do Skate parecida com os movimentos do surf, com a mesma postura e 

jeito. Além do “Long”, os praticantes também andam nas modalidades Slalom e Dancing4 . Os 

praticantes andam pelo menos quatro vezes por semana. “Nas férias, todos os dias são 

feriados, todos os dias que tem sol, é claro. Durante a semana, só vou para academia com o 

pequenininho e nos fins de semana, passo umas quatro horas andando” (SKATISTA 2); 

semelhante a isso, o Skatista 4 comenta: “Eu ando o tempo todo, sempre que posso, só não 

ando quando chove ou quando tem prova na faculdade” (SKATISTA 3). A Skatista 2 

começou a andar porque o irmão começou, numa época, aliás, em que não tinham meninas 

andando: 

 

Eu comecei porque meu irmão começou a andar, mas eu não via muitas meninas. Eu 
comprei o skate e deixei ele guardadinho, aí, teve um dia que me deu uma doida e eu 
vim andar. Só que eu caí feio, fui parar no hospital e, nisso, todo mundo me 
colocava pra baixo, falando que era pra eu desistir, que eu não sabia andar de skate, 
que era coisa e homem e aquilo ficou na minha cabeça e eu resolvi levar a sério o 
skate (SKATISTA 2). 

 

Sobre a motivação para a prática, os skatistas ponderam que gostam da modalidade 

pois ela proporciona: “diversão e condicionamento físico e mental” (SKATISTA 3); “Já 

                                                             
4 Slalom: modalidade que utiliza um Skate bem mais estreito e menor que os “tradicionais”. É uma das 
modalidades mais antigas do Skate, apareceu  por volta de 1963e ficou até meio década de 1970. E ressurgiu em 
2000 com grande popularidade nos EUA e Europa. Dancing: é uma dança em cima do Skate, deve se alternar os 
pés e, cima  do shape fazendo longas curvas, girar, ir lá pra frente do board e depois voltar. Tem que ser 
movimentos calmos e suaves.  
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participei de alguns campeonatos, tive alguns patrocínios até... mas hoje em dia, só por 

diversão mesmo” (SKATISTA 4); “Só por diversão, pela sensação boa de liberdade” 

(SKATISTA 1); “Começou só com diversão, só que... a minha intenção ainda é só me 

divertir, mas começou a vir algumas oportunidades que você não pode deixar passar. Sem 

querer virou profissional” [...]. “Mas quando eu sentir que está me atrapalhando, eu vou largar 

e continuar só por diversão mesmo” (SKATISTA 2).  

Os Skatistas 1 e 4 disseram que pesquisam vídeos na internet, mas que a atualização 

na prática acontece no momento em que estão andando com a “galera”. Já para os Skatistas 2 

e 3: 

 

Eu sempre tô assistindo vídeos que eu gosto, eu fico treinando em casa, não a 
manobra, mas como eu vou fazer aquela manobra, pensando cada etapa que você 
tem que fazer antes de fazer a manobra, se você tem que pisar no ‘nose’, a 
quantidade da força, entendeu? Eu tenho uns amigos que a gente meio que troca 
habilidades. O que eu não sei e eles sabem, eles me ensinam.  O que eu sei e eles 
não sabem, eu ensino e a gente vai superando outras (SKATISTA 2). 

 

Eu não sou muito de pesquisar, de ficar assistindo programa, mas sempre busco 
conversar com o pessoal que tá com equipamento novo, que tem alguma 
informação, que esteja falando de algum campeonato, por exemplo, sempre 
conversando... é assim que eu fico sabendo das coisas (SKATISTA 3). 

 

Perguntados se andam sozinhos ou acompanhados, os Skatistas 1, 3 e 4 disseram que 

andam acompanhados com a “galera”. Para andar, marcam encontros via celular e 

normalmente iniciam o percurso próximo ao Píer de Iemanjá, localizado próximo à ponte da 

passagem, em Camburi. Para o skatista 1, 

 

Querendo ou não, se você anda de skate você vai conhecer gente que anda de skate. 
E é sempre assim, um dia você conhece uma pessoa, aí, no dia seguinte, essa pessoa 
tá com outra pessoa andando de skate, ai vocês acabam se conhecendo, ai vai indo... 
bota em grupo de facebook que tem mais skatistas, aí você vai fazendo mais 
contatos, aí te bota em outros grupos, grupos de venda e compra de skate. Você 
acaba conhecendo sem querer, e acaba conhecendo a galera toda (SKATISTA 1). 

 

Já a Skatista 2, por sua vez, prefere andar 
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Sempre sozinha, pois eu não gosto de andar mais com gente. Não é que eu sou 
antissocial, é que eu gosto muito de conversar, falo muito, mas andar é o único 
momento que tenho pra ficar sozinha comigo mesma e pensar na minha vida, então 
eu prefiro andar sozinha. É claro que você encontra o pessoal aqui e ali, mas é só um 
‘oi’ e tchau (SKATISTA 2).  

 

Ao serem indagados sobre o modo como a sociedade compreende a prática do skate, 

as respostas variam. Para o skatista 3, “Na maioria das vezes não é bem visto, eles ligam a 

categoria a gente à toa e que mexem com drogas”. No caso da Skatista 2, ela afirma: 

 

Quando eu comecei a andar tinha muito preconceito, bastante. Não era marginal, eu 
nunca sofri nenhum preconceito me classificando assim, mas muito machismo. 
Quando eu comecei, eu andava no calçadão ai quando eu parava pra descansar um 
cara um dia falou: ‘Mulher tenta copiar tudo que homem faz mesmo’. Eu fiquei 
muito puta, quase mandei ele tomar no cú, esse tipo de coisa. Agora nem tanto, toda 
hora que você vem no calçadão, você conta a quantidade de meninas que tem. Eu 
nunca mais vi nada desse tipo. O skate, não é que banalizou, mas ganhou seu espaço 
(SKATISTA 2). 

 

O Skatista 4, por sua vez, menciona que 

 

Hoje eu vejo o skate mais popularizado, a sociedade tá com outros olhos, você vê 
muitas escolinhas de skate que até então você não via. A galera de uma classe mais 
nobre praticando, os pais não deixavam ‘não vai andar de skate!’, ‘vagabundo’. Tem 
muita gente mais velha que começou a andar de longboard, eu conheço vários que 
tiveram problema no coração e o médico falou pra escolher um esporte. Essa galera 
via direto o pessoal andando em Camburi, daí com um fone, depois compra um 
skate e vai andar. Tem um cara que eu conheço que já é mais velho também, tem 
dois filhos, deve ter uns 45 anos e eu tomei ‘uma tapa’ com esse cara, ele é caretão, 
sacô? usa protetor, capacete. E o cara, tem PHD e dá aula em um lugar bastante 
conhecido. Hoje eu dou uns roles com ele e ele é bastante inserido na parada, mas o 
caso dele é questão de saúde também (SKATISTA 4). 

 

O Skatista 4 é otimista em relação à avaliação que a sociedade tem do skate. Ele 

evidencia três coisas importantes: as escolinhas de skates, a classe “nobre” andando de skate e 

os mais “velhos” praticando, quebrando a barreira de que quem anda de skate é vagabundo e 
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mostrando um reconhecimento da prática como algo importante. O skatista 1, por sua vez, 

afirma que  

 

Logo que eu comecei a andar, não via preconceito, mas como o uso do calçadão foi 
crescendo pra caminhada e tudo mais, outras práticas de esportes, o pessoal passou a 
ver o skatista que passa mais rápido como um problema e começou a ter um 
preconceito. Está melhorando agora, mas ainda tem um pessoal que mesmo a gente 
passando devagar olha com cara feia, ai fica complicado (SKATISTA 1). 

 

O Skatista1 apresenta outro aspecto da prática na orla de Camburi. Como houve um 

aumento significativo de skatistas na orla, sua presença acabou provocando um debate sobre 

os riscos de sua presença entre os demais freqüentadores. Isso acabou provocando dúvidas a 

respeito da presença no mesmo espaço frequentado por pessoas que fazem caminhadas ou se 

exercitam no calçadão. Existe, hoje, uma disputa pelo calçadão, até mesmo pelo que 

aconteceu no início do ano na orla: conflito entre caminhantes/corredores e Skatistas pelo 

mesmo espaço. De certa forma, diz o Skatista 3, “De certa forma, tem sim. Um dia desses, um 

cara me deu uma cotovelada enquanto eu andava, fui desviar das pessoas andando e ele 

levantou o cotovelo pra me acertar” (SKATISTA 3). Para o Skatista 1, 

 

Com toda a certeza, os pedestres estão disputando com os skatistas, patinadores e até 
mesmo ciclistas, que apesar de terem a ciclovia insistem em andar no calçadão. E 
principalmente os pedestres, mesmo a gente passando devagar tem pedestre que até 
ameaça derrubar a gente. Então, tem claramente uma disputa (SKATISTA 1). 

 

 

Quanto à presença de mulheres no skate, os Skatistas 1, 3 e 4 consideraram a 

participação delas como positiva, apesar da fala indignada da Skatista 2, exposta mais acima. 

O Skatista 3, pai de uma menina, incentiva a filha também a praticar o skate: “Muito bacana, 

inclusive levo sempre minha filha de 11 anos” (SKATISTA 3); “As garotas embelezam o 

esporte e tá quebrando aquele paradigma que skate é só pra homem, antigamente você não 

via” (SKATISTA 4); o Skatista 1 explica com mais detalhes a presença de mulheres: 
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[...] hoje em dia a gente vê muita gente, muita mulher. Meninas novas, mulheres 
adultas que estão praticando. É bom difundir, espalhar, não é algo exclusivo pra 
homens. Começou a ficar mais acessível, começou a aparecer algumas meninas na 
mídia com manobras, alguns programas na TV específicos sobre garotas andando de 
longboard principalmente, que tem chamado a atenção delas (SKATISTA 1). 

 

Sobre a presença feminina no skate, a skatista 2 diz: 

 

Hoje é muito mais forte, não tanto quanto os homens, é claro... os homens ainda 
dominam o cenário. As meninas estão crescendo com muita força, muito mais do 
que imaginava. Quando eu comecei a andar nunca pensei que ia ver tanta garota 
andando. Contribuiu, mas eu não acho que tenha sido só eu. Tem as meninas de ouro 
também, tem muitos grupos de meninas, em cada cidade acho que tem um grupo de 
meninas que vai influenciando. Não começou de uma pessoa, sabe? Isso vem de 
várias pessoas que tiveram a mesma ideia. Eu via alguns sites que falavam que 
namorado de meninas que começava a ensinar as meninas, mas eu não acho que isso 
tenha influenciado muito, porque desde sempre meninas namoram garotos skatistas 
e isso nunca aconteceu, eu não acho que seja. Deve ter tido algum outro fator ai que 
contribuiu (SKATISTA 2). 

 

 Em relação ao modo de se vestir, não há um padrão. Normalmente utilizam bermuda, 

calça, tênis; alguns gostam de andar com calça jeans. “Tem galera que se veste mais no estilo 

surfista. Mas também tem uma galera que é mais estilo skatista mesmo, calça e tênis ‘gordo’” 

(SKATISTA 4). Segundo o skatista 1,  

 

Normalmente a galera tá de bermuda, camisa de manga curta, camiseta, tem muita 
gente com equipamento de proteção. Tem gente que anda sem, mas a maioria tá 
aparecendo com equipamento de proteção. Isso vai muito do porque a pessoa está lá, 
se ela está por diversão, tentar algumas manobras ele vai usar um equipamento de 
proteção, uma roupa que permita movimentos mais livres. Se o cara está lá por 
profissionalismo, se ele vai treinar, ele vai estar com uma roupa mais específica, o 
equipamento vai ser diferente. Se o cara está lá só por andar, vai estar de bermuda, 
camiseta e skate (SKATISTA 1). 

Para a Skatista 2, “Depende da modalidade que você faz; no street é um tipo de roupa, 

no long o estilo é mais voltado para o surfista. Você vê uma semelhança, eu vejo uma 

diferença” (SKATISTA 2). Em relação às manobras, há um compartilhamento entre os 

praticantes, ainda mais quando tentam alguma manobra diferente: “[...] sempre a gente 
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conversa, assiste vídeo, troca manobras. Quando começa a tentar alguma coisa só para quando 

a manobra encaixa, quando você cai e movimento flui” (SKATISTA 4). 

A escolha do calçadão de Camburi para a prática está relacionada à boa acessibilidade 

e praticidade do piso: “Porque o chão é plano, o piso era de qualidade quando comecei a 

andar e pelo comprimento. Para longboard, como rende mais o movimento, um espaço curto 

não vale à pena” (SKATISTA 1). Em relação à adequação do espaço para a prática do Skate, 

afirma a skatista 2 que   

 

Com certeza, é uma maravilha, lindo. Eu sinto falta, quando eu fico sem andar de 
skate e eu passo no carro indo para casa, eu passo de olho fechado pra não dar a 
tentação de ir para o calçadão e dar mais vontade ainda de andar de skate [...] eu 
odeio andar em horário de pico, odeio, acho muito disputado, atrapalha totalmente o 
meu rolé. Então eu ando ou mais cedo ou depois que todo mundo foi embora, bem 
de noite, não de madrugada, mas depois das 21h (SKATISTA 2). 

 

Em relação aos sentidos do espaço para eles, as falas dos Skatistas revelam que o 

calçadão: “É um ótimo lugar, é onde encontro meus amigos, me divirto bastante” 

(SKATISTA 3); “Representa a melhor opção que eu tenho, ou a menos pior melhor dizendo. 

Posso andar na ‘praia aberta’ no domingo, no asfalto, mas não é tão interessante como no 

calçadão. É o único espaço que tenho pra praticar o esporte que gosto” (SKATISTA 1); “Teve 

uma época que era minha segunda casa, fazia ensino médio, nem estudava em casa só 

prestava atenção na aula mesmo. Chegava lá, encontrava todo mundo e ia andar” (SKATISTA 

4).  

 

Discussão 

 

A história do Slackline provém da corda bamba usada no circo com apresentações de 

equilibrismo, juntamente com movimentos acrobáticos (CÁSSARO, 2011). Em Colorado 

Springs (EUA), no ano de 1907, Ivy Baldwin atravessou num cabo de aço duas torres de 

arenito de 200 metros de extensão a 180 metros de altura (NUNES, 2006). Mas o slackline, 

como se conhece hoje, foi criado por escaladores na metade da década de 1970, no vale do 
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Yosemitem nos Estados Unidos; ele corresponde a nova geração da corda bamba do circo, 

que no lugar do cabo de aço utiliza fitas de poliéster estendida entre árvores ou postes, para 

que a pessoa atravesse em equilíbrio (PEREIRA; MASCHIÃO, 2012) e com concentração 

(CÁSSARO, 2011). 

A história do skate também provém dos EUA, nos anos de 1960 e 1970, mais 

precisamente, na costa Oeste, próxima ao Oceano Pacífico, nos Estados da Califórnia 

(BRANDÃO, 2011, p. 35). Para Brandão (2011, p. 31), 

 

Nos Estados Unidos da América, Skate é chamado de Skatboard, (se traduzido para 
o português, ‘Skate’ pode indicar algo como ‘patinar’ e ‘board’ significa ‘tábua’, 
sendo então Skatboard  o ato de patinar sobre uma tábua). [...] a história do skate se 
desenvolve neste país; principalmente no estado da Califórnia, local em que esta 
prática cultural vai primeiro surgir para depois despontar, anos mais tarde, em outras 
partes do mundo, em especial, no Brasil [...] (BRANDÃO, 2011, p. 31, grifo do 
autor). 

 

No Brasil, a prática apareceu timidamente no mesmo período, obtendo mais força nos 

anos 80. Brandão (2011) explica que nos anos 60 e 70, do século XX, foi uma grande 

novidade para os jovens brasileiros, que, de alguma maneira, passaram a se espelhar no que se 

passava nos Estados Unidos, importando manobras, vocabulário e etc. Tudo isso contribuiu 

para uma formação, entre os brasileiros, de uma cultura do skate. Nesse contexto, marcado 

pelo ritmo acelerado, a prática do skate acompanhava o movimento urbano. 

A sociedade contemporânea conhece uma abundância de práticas físicas e esportivas 

que apostam em um envolvimento arriscado do indivíduo. Essa tendência, para Brandão 

(2011), está em ascensão porque inúmeras pessoas vivenciam o “fator risco” como 

componente essencial nas relações pessoais e sociais e nas práticas esportivas radicais. Esse 

parece ser o caso dos dois esportes aqui estudados, que se diferenciam dos chamados esportes 

tradicionais por uma série de características. Por exemplo, a preocupação primordial não é a 

quebra do recorde, a competição exacerbada ou o domínio do corpo com vistas a extrair sua 

máxima potência física. Os valores, portanto, são outros, como podemos notar no caso dos 

nossos entrevistados. Para eles, tanto no caso dos skatistas como no caso dos praticantes de 

Slackline, as motivações para a prática estão relacionadas ao prazer, a comunhão entre 
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amigos, à diversão, à emoção, ao se sentir bem com si mesmo e, sobretudo, ao êxtase que a 

prática promove. Essas práticas esportivas radicais, portanto, 

 

[...] são individuais e valorizam o prazer (o fun), as emoções, as sensações, a estética 
dos movimentos. É um enfrentamento do homem em relação aos elementos: a água, 
o ar, a terra. Corpo a corpo com o mundo pela mediação de um aparelho (surf, 
prancha, Skate...) que exige um virtuosismo e um senso prático para reagir 
instantaneamente ao que acontece. [...] Mantém uma relação simbólica ou real com 
o risco (LE BRETON, 2009, p. 90). 

 

Pode-se dizer “[...] que seus adeptos encontram uma maneira de reencontrar o sabor da 

vida em uma sociedade por demais segura” (LE BRETON, 2009, p. 94). De igual modo, essas 

atividades geram uma alegria prolongada que se opõe a um tipo de descontentamento em 

relação ao mundo. Os momentos de prazer fazem com que os praticantes “mergulhem” em 

um gosto por viver do qual carecem no resto do tempo, principalmente em suas atividades 

profissionais e de tensões poucos agradáveis, como o trabalho. Além do gosto pelo risco, 

essas privilegiam a autonomia, as sensações, a ausência de regras, a relevância do visual etc. 

(LE BRETON, 2009). A falta de hierarquia e o companheirismo, que são marcas dessas duas 

práticas investigadas, impulsionam o sentir-se existir, pois a maneira informal do encontro 

possibilita não seguir regras sociais impostas e, no estar juntos, esperam que alguma coisa 

aconteça sem objetivos concretos. 

Além dessas características, assumimos a ideia, nesta pesquisa, de que os praticantes 

de slackline e skate que freqüentam a orla de Camburi apresentam algumas peculiaridades que 

os permitem identificá-los como tribos urbanas. Segundo a interpretação de Mafessoli (2001), 

existe na contemporaneidade um retorno à idéia de tribo. Ele diz que, nas grandes metrópoles, 

foi necessário criar pequenas tribos para se conseguir sobreviver melhor, criando novos 

modos de reencontrar formas de humanidade. Segundo este autor (2001), essa formação de 

pequenos núcleos de convivência social, caracterizada muitas vezes por padrões estéticos, 

musicais ou comportamentais apreciados de maneira mais ou menos igual por membros de 

um determinado grupo, estariam manifestos em diversos sinais tribais de reconhecimento, 

como 
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Argolas na orelha, uniformes nas roupas, modos de vida miméticos, jargões de 
linguagem, gostos musicais semelhantes e práticas corporais, tudo transcendendo as 
fronteiras e testemunhando uma participação comum e um espírito do tempo feito de 
hedonismo, de relativismo, de viver o presente, e de uma espantosa energia concreta 
e cotidiana (MEFFESOLI, 2001, p. 66). 

 

Maffesoli define esse retorno a ideia de tribo pela expressão “neotribalismo”, 

entendida como uma "comunidade emocional” em oposição ao modelo de organização 

racional típico da sociedade moderna. O indivíduo não pode existir isolado, mas ele está 

ligado, pela cultura, pela comunicação, pelo lazer e pela comunidade, com os demais 

indivíduos. Nas tribos, o ethos comunitário é designado pelo conjunto de expressões que 

remete a uma subjetividade comum, a uma paixão partilhada. A adesão a esses grupamentos é 

sempre fugaz, não há um objetivo concreto para estes encontros que possa assegurar a sua 

continuidade. Trata-se apenas de redes de amizade, que se reúnem ritualisticamente com a 

função exclusiva de reafirmar o sentimento que um dado grupo tem de si mesmo.  

Esse modo de fusão é representada por uma relação táctil, onde “[...] a gente se cruza, 

se roça, se toca, interações se estabelecem, cristalizações se operam e grupos se formam” 

(MAFFESOLI, 1998, p.102). Nesse aspecto, o que leva a afirmar os Skatistas e praticantes de 

Slackline como tribos é a forma como eles se estabelecem pelo contato, pelo olhar, pela 

sintonia, a linguagem além do verbal, a linguagem corporal e como se identificam, suas 

vestimentas (mesmo não existindo um padrão), equipamentos, vocabulário, gostos musicais, 

“estilo” em suas manobras e, considerando como fundamental, o simples fato de “estar 

juntos” vários dias da semana. 

A sociedade lança olhares “de fora” sobre tais práticas, implicando, assim, em 

imagens e sentidos que muitas vezes não são positivos. Em muitas ocasiões, andar de Skate 

em vias públicas é algo transgressor para a vida organizada da cidade (BRANDÃO, 2011). 

Vimos isso acontecer quando os skatistas foram alçados a vilões que provocavam riscos aos 

freqüentadores da orla. A cidade agiu, nessa circunstância, como um organismo que padroniza 

e segrega seus componentes urbanos. Os skatistas, desta maneira, foram tachados como 

“sujeitos indesejáveis quando o assunto é manter a ordem e a disciplina, são logo classificados 

como arruaceiros, agitadores ou baderneiros (BRANDÃO, 2011, p. 119) e, também, 

“vagabundos”. Por outro lado, na orla de Camburi, a prática é uma maneira de reinventar o 

espaço urbano. Desse modo 
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Ao perceber a cidade como lugar das práticas sociais e culturais, repleta de valores, 
modos de agir e pensar, representações e apropriações, descortina-se, no plano da 
vida cotidiana, as mais diversas fronteiras simbólicas. De um lado atitudes de 
disciplinarização dos corpos, de outro, o desejo pela aventura (BRANDÃO, 2011, p. 
120). 

 

Embora as autoridades governamentais tenham articulado, no calçadão de Camburi, a 

proibição do Skate e, mais tarde, tenha estipulado horários de circulação,5 isso não impediu a 

possibilidade de andar de Skate na cidade, pois existe uma cidade pensada pelos próprios 

Skatistas. Segundo Brandão (2011), a cidade é, para os Skatistas, vista 

 

[...] como um paraíso de infindáveis possibilidades de lazer e diversão, acabou não 
sendo transformada somente pelo olhar transfigurativo do Skatista, que lhe 
emprestou novos sentidos e funções, mas ela mesmo acabou se modificando para 
disciplinar os filhos ‘rebeldes’ que seu processo de urbanização ajudou a criar 
(BRANDÃO, 2011, p. 122). 

 

Entretanto, a presença do Skate na orla de Camburi, mesmo com as coibições que 

enfrentou e enfrenta até hoje, e os atritos com a própria população que frequenta o espaço, 

como observados em nossas entrevistas, revelou o desejo dos Skatistas de estarem livres pelo 

calçadão de forma a dar mais vivacidade urbana ao espaço.  

No que diz respeito às questões de gênero no Slackline e no Skate, vimos que a 

presença das mulheres na prática tem conotações distintas. No caso da primeira modalidade, 

não há qualquer restrição quanto à presença feminina. Nela não parece imperar aquilo que 

Goellner (2006) denominou de “estética da contenção”: nada de excessos, nem de gorduras, 

nem de músculo, nem de ousadias, nem de inserções em espaços que parecem não ser seus. 

Segundo Figueira e Goellner (2012, p. 163),  

 

Até antes da virada do século, o progresso das mulheres nos esportes e em outras 
atividades, inclusive no Skate, foi dificultado pela questão de ‘respeitabilidade’. 
Muitas mulheres tiveram que lutar contra a desaprovação de sua família e círculo 

                                                             
5 Ver Jornal “A Tribuna” 13 de janeiro de 2013, p. 16; 19 de janeiro de 201, p. 16; e jornal “A Gazeta” 15 de janeiro de 2013, 
p. 3; 18 de janeiro de 2013, p. 4; 19 de janeiro de 2013, p. 3. 
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social, mas aceitaram o desafio de qualquer modo (FIGUEIRA; GOELLNER, 2012, 
p. 163). 

 

Foi percebido mais preconceito com a praticante de Skate do que com a praticante de 

Slackline. Nessas circunstâncias,  

 

[...] acaba por colocar às claras que a representação de feminilidade construída e 
ancorada na exacerbação, a determinados atributos tais como a graciosidade, a 
harmonia das formas, a beleza, a sensualidade e a delicadeza não passa de uma 
construção cultural. [...] Habilidade esportivas e capacidades físicas não são inatas 
mas adquiridas frente ao minuciosos processos de treino e preparação, seja para 
homens, seja para mulheres (GOELLNER, 2006, s/p). 

 

A despeito desses constrangimentos normativos sobre a presença da mulher no Skate, 

ao mesmo tempo identificamos uma mudança de mentalidade, pois há, também, incentivo por 

parte dos próprios homens para que as meninas pratiquem. A presença dessas mulheres na 

prática desnaturalizam as diferenças sexuais e, por conseqüência, de inferiorização feminina 

neste espaço “naturalmente” concebido como masculino. Fazem isso sem precisar assumir 

posturas masculinizantes, normalmente associadas àquelas que se “aventuram” em espaços 

tradicionalmente vistos como não apropriados para elas. Essa presença, aliada às estratégias e 

táticas empregadas pelas mulheres no dia a dia, é um importante passo na direção de romper, 

nos esporte, com aquilo que Goellner (2006) denominou de “estética da contenção”. Esse 

parece ser exatamente o caso dos skatistas que colaboraram conosco em nosso estudo. 

 

Considerações Finais.  

 

O propósito deste artigo foi investigar duas tribos urbanas que ocupam os espaços 

equipamentos na orla de Vitória: os Skatistas e os praticantes de Slackline. Para isso, 

operamos com a descrição do perfil (socioeconômicos) dos integrantes das duas tribos e quais 

os usos que esses sujeitos fazem do espaço e dos equipamentos destinados às respectivas 

práticas; utilizamos, para tanto, entrevistas semi-estruturadas, compostas por perguntas 

abertas.  
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As vestimentas, a linguagem verbal, a linguagem corporal, as manobras, os 

equipamentos e o simples fato de “estar juntos”, foram características que nos levaram a 

concluir que estávamos tratando com tribos urbanas, formadas por jovens de classe média que 

moram nas proximidades da praia de Camburi. São jovens que estão ainda no seu processo de 

escolarização básica e outros começando o ensino superior. Jovens que tem uma ligação 

muito íntima com a orla, como espaço de lazer. Um dos motivos por estarem fazendo sua 

prática na orla é por ser um lugar que oferece espaços propícios para tais práticas.  

Procuramos identificar, também, os motivos que os mantém na prática; oferecer uma 

caracterização do seu vestuário, do modo como acontece a comunicação entre eles, da 

representação que a sociedade e eles têm de si próprios. Destacamos, nesse contexto, o lugar 

que as mulheres ocupam entre os praticantes, o que nos revelou uma situação ambígua, 

marcada por algum preconceito, mas, ao mesmo tempo, por um incentivo a sua prática.  
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