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J  era iniciado no skate quando resolvi fazer do skate o meu objeto de pesquisa. Um
amigo skatista me levou ao Terminal  dos Deficientes no bairro Cristo Rei,  e  depois
de passados mais de seis meses de intera o com os skatistas neste espa o comecei
a me dar conta de que, independente da escolha do tema, m todo e objetivos,  os
fatos j  se apresentavam ao meu redor.
Este  trabalho   um  estudo  etnogr fico  que  tem  a  pretens o  de  contribuir  com  o
conhecimento de algumas peculiaridades desta pratica esportiva - o skate -, no geral
e de seus praticantes na rela o com o espa o apropriado para as finalidades desta
pratica.
No  primeiro  cap tulo,  tento  esbo ar  uma  s ntese  da  hist ria  do  skate  no  Brasil,
comparada  hist ria do skate em seu pa s de origem, os Estados Unidos; para tanto,
tomaremos de empr stimo de Carlos Eduardo Christ sua sistematiza o da hist ria
do  skate  no  Brasil  com  suas  tr s  etapas:  skate  por  divers o ,  esportiza o  e
profissionaliza o .

O  segundo  cap tulo  apresenta  o  espa o,  sua  apropria o,  alguns  princ pios  desta
apropria o  para  esta  finalidade,  seus  usos,  tenta  fazer  uma  apresenta o  de
algumas peculiaridades do skate aos n o iniciados em seu campo.
No  terceiro  cap tulo,   retomada  a  discuss o  sobre  alguns  fatos  que  julgamos
importante  e  apresentados  os  pressupostos  que  no  permite  falar  em
heterogeneidade  de  ponto  de  vista,  da  vis o  de  mundo  e  homogeneidade  da
afinidade  pela  pr tica  comum  que  animam  as  possibilidades  de  rela o  no  lugar
praticado .
Por  ltimo  apresentaremos  as  considera es  finais  que,  em  alguns  casos,  nos
aproxima,  e  noutros,  nos  distancia  de  alguns  pressupostos  animadores  do  trabalho.
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