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RESUMO 
 

Este relatório sintetiza o desenvolvimento de um obstáculo modular para a prática do skate              

indoor, realizado no Instituto Federal do Estado de Santa Catarina como trabalho de             

conclusão do curso de Design de Produto. O projeto conta com a parceria da Hardtrick               

Skatepark, uma pista privada de Florianópolis com obstáculos móveis que podem ser            

dispostos de acordo com a vontade dos frequentadores. Através do método aberto de             

desdobramento em 3 etapas (MD3E) pode-se ter a liberdade de retornar etapas para             

aperfeiçoar o projeto, que passa por levantamento bibliográfico, pesquisa de campo e            

validação dos resultados. Com o predomínio da modalidade street observa-se a preferência            

por obstáculos com características urbanas. A maioria dos obstáculos projetados para a            

prática do skate são fixos e não promovem a interatividade, enquanto isso os obstáculos              

móveis dão mais liberdade ao esportista, permitindo que ele os adeque da melhor forma              

para a prática. Por meio da modularidade o obstáculo móvel permite a interação direta com               

o usuário, combinando as peças de diversas formas, de acordo com a subjetividade do              

skatista. O obstáculo desenvolvido segue as linhas estéticas da arquitetura moderna, com            

formas geométricas simples que possibilitam explorar as diversas faces de cada obstáculo,            

para obter o máximo de possibilidades com o mínimo de módulos. Para melhor             

entendimento das proporções e o uso prático foi feito um modelo em escala para              

fingerboard. Em caráter de projeto aberto a produção pode ser feita pelos próprios skatistas,              

de acordo com a necessidade, em qualquer lugar do mundo. 

 

Palavras Chave: Skateboard, Obstáculo Modular, Design 
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ABSTRACT 
 

This paper is about the development of a modular obstacle for indoor skateboarding,             

done at Federal Institute of Santa Catarina as conclusion work for Industrial Design. The              

project count with the partnership of Hardtrick Skatepark, an indoor skatepark of            

Florianópolis with movable obstacles that can be used in any configuration the skater wants.              

Using the Method of Deployment in Three Steps enable the freedom to return steps to               

improve the project, which includes bibliographic survey, field research and validation of            

results. With the predominance of street skating, there is a preference for obstacles with              

urban characteristics. Most obstacles designed for skateboarding are fixed and do not            

promote interactivity, while moving obstacles give the athlete more freedom, allowing them to             

choose the best way to skate. Through modularity the mobile obstacle allows direct             

interaction with the user, combining the pieces anyway, according to the subjectivity of the              

skateboarder. The obstacle developed follows the aesthetic lines of modern architecture, with            

simple geometric shapes that make it possible to explore the different faces of each obstacle,               

to obtain the maximum possibilities with the minimum of modules. For a better understanding              

of proportions and practical use, a fingerboard scale model has been made. As an open               

project, production can be done by skaters themselves, as needed, anywhere in the world. 

 

Palavras Chave: Skateboarding, Modular Obstacle, Design 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O design segue uma linha do tempo que pode ser identificada com o distanciamento              

histórico, traçando linhas entre estilos utilizados em diferentes épocas e como isso reflete na              

história cotidiana; assim como o design, o skate também pode ser analisado e dividido em               

fases, cada uma com suas características em torno desse esporte que também é             

identificado como estilo de vida. “É um momento histórico para o skate brasileiro que em               

Tóquio 2020 fará sua estreia nos Jogos Olímpicos” (CHACON, 2018, p. 1). 

Nos anos 20 após Primeira Guerra Mundial o design vinha nascendo sem saber, o              

desenvolvimentismo trazido pela Revolução Industrial levou o mercado a adotar a premissa            

de que a forma segue a função, dando ênfase ao valor de uso, um exemplo dessa época                 

são as formas geométricas e cores primárias utilizadas na escola Bauhaus. Segundo Bürdek 

(2006, p. 37), com o postulado de Gropius na Bauhaus, foi criado um novo tipo de                

profissional para a indústria, que dominava tanto a linguagem formal quanto às técnicas de              

produção modernas. 

O styling nasce nos anos 30 marcado pela tecnologia recém chegada, que permitiu a              

produção exacerbada de produtos e o crescimento das indústrias automobilística e           

aeronáutica, a grande quantidade de mercadorias não suportada pelo mercado culmina na            

chamada crise de 1929; a solução encontrada era fazer com que os produtos fossem cada               

vez mais aceitos pelo consumidor, segundo Gillo Dorfles (1946, p. 42), a solução foi              

“revitalizar” objetos antigos e desgastados pelo uso, tornando-os atraentes, desejáveis e           

consumíveis. 

Ao final dos anos 50 o Surf predominava, e os objetos mais próximos ao skate eram                

os carrinhos de rolimã e alguns patins e patinetes, feitos na maioria das vezes de madeira                

com rodas de metal. Após a Segunda Guerra as fábricas utilizaram-se da divisão do trabalho               

e a produção em massa foi favorecida pela automatização e a especialização dos             

funcionários, essa evolução tecnológica nos deu a oportunidade de produzir com materiais            

novos, como os polímeros injetáveis.  

“Nos anos 60, os surfistas colocaram rodas e rolamentos de patins em pranchas de              

madeira para andar nas novas ruas lisas do Sul da Califórnia e em piscinas e canais secos”                 

(BORDEN 2001, p. 28). Nesse primeiro momento os skatistas se limitavam a transições             

naturais, como forma de “surfar” fora d’água, um pouco depois os praticantes já ensaiavam              

tirar o skate do chão, por meio de manobras dentro do estilo conhecido como freestyle.               

Alguns anos depois a invenção de uma elevação na parte traseira do shape fez com que o                 1

1 Prancha de madeira para skate 
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esportista enxergasse novas possibilidades na cidade, através da alavancagem controlada          

gerada pelo chamado kicktail (figura 1). 

 
Figura 1: O tail 

 
Fonte: OC Register 

 
Foi essa invenção que tornou possível em 1978 a criação de uma manobra única,              

chamada Ollie, nela está na origem de quase todos os movimentos significativos do street              

atualmente.  

“Nos anos 80, a grande maioria dos skatistas continuava         

praticando skate nas ruas e ladeiras; o que houve foi a descoberta            

de outros locais também “skatísticos” do espaço urbano, como         

escadas, bancos, muretas, paredes e corrimãos, as revistas da         

época começavam a chamar essa prática de “streetskate”,        

expressão de língua inglesa que se refere, portanto, a esta prática           

mais radical do skate de rua e que colocou seus praticantes em            

contato direto com esses outros elementos da arquitetura urbana.”         

(BRANDÃO, 2011, p. 26) 

 

Nessa época o skate de rua passou por diversos enfrentamentos no mundo todo,             

com proibições da prática em algumas cidades como São Paulo, a falta de reconhecimento,              

repressão das autoridades, o descontentamento da população com os danos ao patrimônio            

e a poluição sonora, empecilhos que não pararam a difusão da modalidade mais praticada              

do esporte. Paralelamente o skate começou a ter seu reconhecimento nas pistas públicas e              

privadas, conquistando espaço em revistas e na televisão, isso acarretou na criação de             

diversas marcas e associações que começaram a patrocinar atletas e reconhecê-los como            

profissionais. 
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1.1 Problema 
 

Os anos 90 foram marcados pelo crescimento exponencial do esporte e o surgimento             

de novas marcas cada vez mais especializadas e exclusivas, naquele momento as marcas             

criavam times de skate e os atletas ganhavam o material para representá-los. A             

movimentação desse mercado se dá através dos campeonatos, eventos e vídeos, os quais             

são referência para os demais praticantes que consomem não só os produtos como o              

lifestyle. Apesar da popularização massificada do skate o poder público demorou muito            

tempo para investir em locais apropriados para a prática, o que levou as marcas e empresas                

a abrirem indoor skateparks, ou seja, pistas privadas normalmente cobertas onde os            

subgrupos podem se encontrar e dentro de um ambiente controlado aperfeiçoar a técnica e              

transpor as dificuldades progressivamente. 

Assim como na rua, as pistas tinham uma configuração estática, com o passar do              

tempo o skate atingiu infinitas possibilidades, favorecendo a pluralidade de estilos e com a              

facilidade do acesso à informação o foco se voltou para a interatividade, as pistas              

começaram a dar importância a experiência do usuário com obstáculos móveis, que se             

adequam a qualquer manobra ou skatista. 

Em Florianópolis temos a Hardtrick Skatepark (figura 2), uma pista privada que            

desde 2000 incentiva a interação do usuário com os obstáculos, localizada no norte da ilha é                

parceira do projeto e em conversa com o proprietário consegue-se perceber que a empresa              

já vem promovendo a cena local desde 2001, quando realizou junto a Associação de Skate               

da Ilha de Santa Catarina (ASISC) uma série de eventos com pistas montadas em ginásios               

cobertos, e em 2006 construiu uma miniramp desmontável que era possível ser            2

transportada, devido a falta de pistas na cidade.  

 
Figura 2: Logo da Hardtrick 

 
Fonte: Acervo da empresa 

 

2 Rampa de madeira em forma de “U” 
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A configuração da pista nos dias de hoje segue a vontade dos praticantes, os únicos               

obstáculos que não são movidos são rampas encostadas nas paredes, os demais são             

obstáculos singulares dispostos livremente pela pista e/ou combinados de forma empírica.           

Os obstáculos existentes apresentam um número limitado de possibilidades em relação a            

interatividade, isso mostra um nicho a ser explorado a partir de obstáculos modulares que              

apresentam diversos usos e combinações com foco na experiência e no desenvolvimento do             

praticante.  

 
1.2 Justificativa 
 

Os skatistas abraçaram a história copiando tudo o que veio antes deles e             

reinventando-a, apesar de o skate ser fundamentalmente uma atividade pessoal, às vezes            

centrada no ego de uma pessoa, os skatistas criaram sua própria comunidade e cultura, e               

avançaram coletivamente com milhares de contribuições individuais. (SNYDER, 2015. p 11) 

Tais contribuições mudaram a dinâmica do esporte e a percepção do skatista a partir              

do momento que foi possível pular com o skate. A introdução de shapes com "kicktail" com                

extremidades viradas em 1969, permitiu o skatista alavancar as pranchas no ar e as              

manobras de skate começaram a ganhar popularidade. Do tail nasceu o movimento que             

mais tarde servirá de base para quase todas as outras manobras, a manobra chamada ollie               

permitiu que o espaço urbano fosse reinterpretado e passasse a ser visto como um grande               

playground. 

O Ollie permite que um skatista pule acima de um patamar ou sobre uma parede               

quase tão alta quanto ele possa saltar, enquanto o shape fica em contato com os pés - sem                  

o uso das mãos ou de qualquer dispositivo externo como se vê na figura 3. Esta                

explosividade controlada faz com que o skate seja uma extensão do corpo, permitindo que              

ele e o skatista saltem sobre um obstáculo em um movimento contínuo. (SNYDER, 2015, p.               

11)  

 
Figura 3: Ollie 

 
Fonte: Walltat Decals 
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A criação do Ollie expandiu os limites da possibilidade, o que possibilita a história do               

skate ser dividida em duas eras distintas - pré-Ollie e pós-Ollie. O antropólogo Giancarlo              

Machado esclarece que o street não se deu com a simples circulação dos skatistas entre               

pedestres, motos ou outros veículos, mas sim “como uma prática de interação com a              

dinâmica urbana, tendo em vista a procura por ‘picos’, isto é, equipamentos urbanos dotados              

de certas características que possibilitam a prática” (2011, p. 23). 

Com a popularização do esporte as pistas começaram a ter cada vez mais a              

necessidade de obstáculos com características urbanas, para atrair os praticantes a           

treinarem suas manobras antes de aplicá-las na rua, e desde então os obstáculos tem sido               

reinventados pela quantidade de possibilidades que o skate apresenta a cada dia. Na era da               

interatividade o espaço urbano se mostra muito rígido, o que leva os praticantes a              

procurarem a liberdade de obstáculos móveis, que estimulam a subjetividade mas por sua             

vez não apresentam possibilidade de interação. 

Por ser um esporte que valoriza a originalidade o skate contemporâneo nos mostra             

novas possibilidades a cada dia, todos os tipos de objetos são skataveis , percebidos de              3

forma distinta e utilizados de acordo com as preferências do skatista. Em pistas privadas              

com obstáculos móveis, como a Hardtrick, a interação do esportista com os obstáculos visa              

apenas a liberdade de mudar a disposição dos mesmos durante a prática, a utilização da               

modularidade com foco na experiência do usuário permite a interação direta do praticante,             

utilizando as peças separadamente ou combinando-as de forma a criar infinitas           

possibilidades.  

. 

1.3 Objetivos 
 

Os objetivos do projeto são resumidos no objetivo geral e detalhados em objetivos             

específicos. 

1.3.1 Objetivo geral 
 

Desenvolver um obstáculo modular para a prática do skate indoor, que promova a             

interação direta com o produto, apresentando versatilidade no uso pelos skatistas e            

frequentadores da Hardtrick skatepark. 

 

  

3 Termo oriundo da palavra Skatable 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 

● Investigar a evolução do esporte e a importância dos obstáculos para seu 

desenvolvimento; 

● Analisar os concorrentes em busca de similares que permitem a interação do 

usuário; 

● Identificar as preferências em relação às manobras e os tipos de obstáculos 

mais usados, através de questionário e observação; 

● Conhecer os obstáculos da Hardtrick skatepark para suprir as necessidades 

dos frequentadores. 
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2 METODOLOGIA 
 

O projeto em questão se deu em seis meses de desenvolvimento, com aplicação do              

Método de Desdobramento em 3 Etapas (MD3E), proposto por Flávio Santos em 2005             

(figura 4) ele se divide em grandes etapas básicas: a pré-concepção, a concepção e a               

pós-concepção, essa metodologia parte de um problema de projeto central, e cresce em             

estrutura radial. “Desta forma, na pré-concepção serão definidos todas as atividades que            

precisam ser desenvolvidas antes da geração de alternativas e na pós-concepção todas as             

atividades a serem desenvolvidas após a definição da melhor solução para o projeto.             

(SANTOS, 2005, p. 77).  

 
Figura 4: MD3E 

 
Fonte: Adaptado de SANTOS, 2005. 

 
A primeira etapa chamada pré concepção é dividida em três partes, começando pelo             

planejamento do projeto, que visa através de um cronograma dividir o tempo gasto em cada               

etapa, de acordo com a demanda das mesmas.  

Como análise do problema foi feito um levantamento bibliográfico que faz parte do             

referencial teórico, mostrando um breve histórico da evolução do skate, como os obstáculos             

acompanham o desenvolvimento dessa prática e a importância dos obstáculos móveis. Para            

entender mais do local para onde o projeto é voltado, é preciso entender o histórico da                
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Hardtrick Skateboard Ramps e a sua trajetória, do objetivo de fabricar obstáculos de skate              

para venda e locação aos dias de hoje com a skatepark.  

Na última parte da pré concepção é estabelecido os atributos do produto, através de              

uma pesquisa de campo, tanto qualitativa, em entrevista com o proprietário da empresa,             

para identificar os materiais utilizados e o processo produtivo; quanto quantitativa por meio             

da aplicação de um questionário para o público alvo, como forma de identificar os tipos de                

manobras preferidas e mais executadas tendo assim o desenvolvimento centrado no           

usuário. Também foi feito um levantamento dos similares, obstáculos presentes na           

arquitetura moderna e que se aproximem das características do projeto, e uma pesquisa de              

possíveis concorrentes no mercado ou de projetos com obstáculos móveis, analisado seus            

pontos fracos e fortes e atribuindo requisitos do produto para passar à segunda etapa. 

Na etapa de concepção foi feita primeiramente a coleta e análise de dados, com a               

sintetização das preferências do público e as informações técnicas coletadas em entrevista            

com a empresa, para auxiliar na parte de caminhos criativos são desenvolvidos painéis de              

inspiração estético/formal. 

Em seguida com base nas informações sintetizadas começa-se a geração de           

alternativas, por meio de esboços e pequenos estudos tridimensionais para ajudar na noção             

espacial . 

Após selecionadas as melhores alternativas, foram identificadas as adequações         

necessárias dentro das possíveis combinações formais para obter um obstáculo modular           

que apresente o máximo de versatilidade no uso, sendo possível testar as utilizações             

dessas alternativas, com o auxílio dos modelos intermediários em escala.  

Como parte da pós concepção foram identificados os componentes e suas           

respectivas funções, já que cada parte do obstáculo tem uma especificidade; em seguida foi              

feito o levantamento dos materiais ideais na fabricação, levando em consideração, peso,            

durabilidade, preço, facilidade de trabalhar e fornecimento. 

Passando para a materialização do produto, foi fabricado o protótipo final em escala             

para fingerboard , o qual servirá de teste para uma melhor noção tridimensional de como se               4

dá a interação entre os módulos e assim temos a validação dos resultados. O obstáculo final                

em material de qualidade com suporte de aço e chapas de madeira na escala real para os                 

skatistas andarem, não terá tempo hábil de ser feito, devido à terceirização do serviço de               

corte, calandragem e solda das barras de ferro, e devido ao alto custo dos módulos, que                

teriam que ser feitos aos poucos pela empresa.  

4 Miniatura de skate, para andar com os dedos 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para melhor entendimento é contextualizada inicialmente a parte da reinterpretação          

do espaço urbano e a prática do street skate, modalidade essencial para o crescimento do               

esporte e para o desenvolvimento do projeto. “Hoje em dia é o segundo esporte mais               

praticado no mundo, o crescimento do mercado internacional é notável. De acordo com um              

relatório de 2009, o skate, com seu rápido crescimento e expansão em todo o mundo, é                

estimado em 4,8 bilhões de dólares em receita anual, com 11,08 milhões de participantes              

em todo o mundo, parte essencial da cultura urbana e das comunidades” (MONTGOMERY,             

2013, p. 1). 

 

3.1 A evolução do skateboard 

 
Larry Stevenson mudou o mundo do skate com a adição do tail em poucos anos.               

“Ajudou a mudar a percepção do público, de brinquedos perigosos e irritantes para             

instrumentos de movimentos funcionais e elegantes, semelhante ao que se pensava do surf”             

(HAMM, 2012, p. 1). 

De acordo com o historiador de skate Dale Smith, o design conceitual e as              

dimensões do skate moderno imitam essencialmente os desenhos patenteados de Larry, o            

skate só se tornou o que conhecemos hoje em dia graças às novas tecnologias e materiais. 

Como vemos na afirmação de Leonardo Brandão no trecho abaixo retirado do livro A Cidade               

e a Tribo Skatista (2011, p. 32)”: 

 

“De fato, a grande transformação nesta prática ocorreu somente         
em 1972, com a adaptação e introdução do poliuretano na          
construção das rodas de skate. Essa nova tecnologia acarretou         
uma reviravolta na história dessa atividade, pois com o poliuretano          
os skates passaram a ser mais velozes e aderentes ao pavimento,           
conquistando rapidamente um maior número de adeptos e        
possibilitando uma maior variedade de manobras. O resultado foi a          
criação de pistas, campeonatos, marcas, fábricas e lojas        
especializadas”.  

 

Essas inovações tornaram possível a criação do ollie e nesse momento começam os             

primeiros passos do street skate. “A alavancagem controlada, gerada pelo kicktail de um             

skate estimulou uma progressão de manobras, de planícies simples a truques aéreos”            

(HAMM, 2012).  
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Alan Gelfand foi o pioneiro da manobra, ele executou esse movimento em 1979             

utilizando rampas (Figura 5) e pouco tempo depois vários skatistas a aplicavam nas ruas,              

evoluindo para movimentos mais complexos. 

 
 

 
Figura 5: Primeiro Ollie 

 
Fonte: Jamismeforever 

  

A partir do momento que o skate se torna popular e passa a ser visto como uma                 

atividade de transgressão, os jovens começam a descobrir novos caminhos de socialização            

e troca de experiências. “A cultura jovem tornou-se a matriz da revolução nos modos e               

costumes” (HOBSBAWM, 1995, p. 323), e o skate por ser um esporte de rua acabou               

tornando-se um dos símbolos de um fenômeno que passou a ser conhecido como             

contracultura. No momento de ascensão da cultura urbana diversos movimentos          

encontraram semelhanças de pensamento entre si, assim se fortalecendo, como aconteceu           

com o punk e o skate; “A atmosfera do espírito punk, expressa pelas atitudes de               

independência, transgressão e rebeldia, fez parte, de modo talvez inconsciente, das formas            

de apropriação do urbano que se evidenciaram na segunda metade da década de 80.”              

(BRANDÃO, 2011, p. 113) 

O tail e o ollie levaram o skate a sua popularidade pois aumentaram             

exponencialmente as possibilidades para a prática, com essas inovações os obstáculos           

passaram a acompanhar e promover a evolução dos praticantes, antes o skate se limitava              

às transições naturais, agora qualquer parte do espaço urbano pode ser reinterpretado,            
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individualmente cada praticante utiliza da sua percepção para identificar os elementos que            

se adequem às suas manobras, e que facilitam a tentativa de algumas novas. 

O espírito na época fica bem traduzido na fala abaixo, retirada da segunda edição da               

revista Overall. Não Acorde a Cidade – Streetskate: 

 

‘’Imagine a infinidade de coisas que uma cidade pode ter em suas            
ruas. E o que isso significa? Obstáculos? Talvez sim para aqueles           
que não possuem a ousadia de encarar ruas desconhecidas e          
terrenos inexplorados. Mas, para outros, todos esses “obstáculos”        
se transformam num verdadeiro campo de batalha, em que o          
objetivo é demonstrar o domínio sobre a arma de ataque: o skate.            
E o ground de ação – as ruas!’’ 

 

Esse movimento de ocupação das ruas se tornou base para o skate contemporâneo,             

a atividade começou a ser conhecida como reinterpretação de espaço, e o skate como              

ferramenta dessa atividade levou os skatistas a ocuparem locais da cidade e questionar o              

modo que eles são utilizados, sem muita pretensão, contando com o acaso e movido pelo               

inédito. Como cita sobre o assunto Murilo Romão (2016) no site vista:  

 

“Skatistas não precisam de mapas. Para que se localizar quando o           
melhor de uma sessão é a chance de se perder? Se perder nas             
manobras, se perder no tempo, se perder nas ruas. Sair pela           
cidade e, de maneira despretensiosa, encontrar um tesouro.        
Tesouro este que para muitos pode ser um lixo, algo desprezível,           
mas que se torna valioso sob as vontades dos skatistas, como um            
pico com demasiadas possibilidades. Por meio de seus impulsos         
eles ganham velocidades, observam situações, interagem com       
estranhos, entram em conflitos e, quando bem sucedidos, acertam         
suas manobras e dão vida aos espaços públicos”. 

 
Nesse esporte existem infinitas possibilidades, dando espaço às diversidades, e a           

partir desse crescimento o estilo e a singularidade do skatista passou a ser valorizado,              

muitas vezes mais do que as manobras, que agora muito mais desenvolvidas unem             

praticantes em diversos locais. “Porém, apesar de estarem unidos pela prática (e talvez até              

por um mesmo gosto por desafiar o que está estabelecido), os skatistas não formam um               

grupo coeso e único, mas reúnem-se sob esse nome diferentes subgrupos, cada um com              

características particulares” (BENTO, 2012, p. 3). 

Essas características que Brandão cita vão desde o jeito de se vestir até o tipo de                

música ouvido, ou o estilo de manobras mais apreciado, assim os subgrupos demonstram             

suas particularidades no skate; assim acontece na sociedade, como afirma o sociólogo            
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Michel Maffesoli que versa sobre um tribalismo contemporâneo. Ele demonstra que nas            

grandes metrópoles foi necessário criar pequenas tribos para se conseguir sobreviver           

melhor, criando novos modos de reencontrar formas de humanidade. “Essa formação de            

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

estéticos, musicais ou comportamentais apreciados de maneira mais ou menos igual por            

membros de um determinado grupo” (BRANDÃO, 2011, p. 61).  

A distinção existente também reflete na percepção do espaço urbano, os obstáculos            

são vistos de forma diferente por cada skatista, e os equipamentos urbanos que estão em               

constante mutação podem ser utilizado de infinitas formas.  

Como utilizado em uma metáfora explorada por Deusdetih Junior no artigo chamado            

‘A cidade é um texto: apontamentos para ler a cidade’, a cidade também pode ser               

compreendida como um texto, lida, questionada e interpretada. “Mas, como não se lê um              

texto de um só modo, há entrelinhas, sentidos ocultos, silêncios, ignorâncias e            

esquecimentos – para além do visível, do imediato, do sensível e do perceptível. Para além               

daquilo que promove a diversidade de sentidos, tais sentidos pertencem ao mesmo texto.”             

(2003, p. 4).  

Desta forma, a cidade pode apresentar variados discursos e se tornar um local             

propício à sinergia de criações. Para além de suas casas e funções objetivas, a cidade pode                

revelar elementos de subjetivação em suas enunciações arquitetônicas, onde o skatista           

aliado às suas experiências bota em prática a reinterpretação do espaço estático.  

 

3.2 O mercado e as pistas de skate 
 

Os equipamentos urbanos em sua maioria são objetos estáticos, nessa configuração           

estabelecida o skatista tem que usar da sua criatividade e adequar-se a todas as              

dificuldades, na visão de Nolan (2003, p. 3) e Németh (2006, p. 2), picos de skate são locais                  

de contestação social e política, originados na sobreposição de usos do espaço por vários              

grupos, esses locais não deixarão de ser ocupados, e para isso os praticantes aprendem e               

aperfeiçoam suas manobras em locais apropriados para a prática, como pistas públicas,            

onde muitas vezes são o mesmo local usado como ponto de encontro. Mesmo com o intuito                

de trazer características urbanas para as pistas, seus obstáculos estáticos são ainda mais             

restritos que a rua, pelo tamanho reduzido e por muitas vezes serem mal projetados, a ponto                

de serem inutilizados, ou reformados pelos praticantes locais. 

No momento que as marcas começaram a preparar seus atletas, para correr os             

novos campeonatos, e filmar novos vídeos, as pistas privadas começaram a surgir,            

primeiramente apenas para os atletas. Em locais com clima frio com incidência de neve ou               
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muita chuva o skate indoor (figura 6) foi requisitado antes, com o crescimento do esporte, e                

por sua vez empresas privadas perceberam um nicho de mercado, disponibilizando essas            

pistas para o público em geral, que paga pelo uso do espaço. 

 
Figura 6: Pista indoor 

 
Fonte: Landskate 

 
Essas pistas na maioria das vezes são feitas de madeira pelo baixo custo e              

manutenção, além de facilitar a reconfiguração da pista em possíveis reformas. Dentre elas             

temos algumas pistas referência que despontaram no ramo, produzindo obstáculos          

específicos com características urbanas, e que mais tarde passaram a gerar conteúdo visual             

como foto e vídeos, dando visibilidade para as marcas parceiras assim fomentando o             

esporte. Podemos citar nesse contexto: Woodward, Transworld e The Berrics.  

Woodward , segundo o site da própria empresa, é um projeto de acampamento para             5

crianças que praticam esportes radicais (figura 7), com diversas sedes pelos Estados Unidos             

apresenta muitos tipos de pistas para todas as idades e níveis de skate, com obstáculos que                

vão desde pequeno e acolchoados a grandes rampas de cimento, assim estimulando a             

progressão do atleta fazendo com que ele aprenda junto com os demais. 

 
  

5 https://www.campwoodward.com/about-woodward/welcome-to-woodward 
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Figura 7: Woodward 

 
Fonte: Landskate 

 
A Transworld nasce como uma revista de skate, criada em 1983 com o slogan              6

"skate and create" veio para se opor à famosa Thrasher magazine que adotava o "skate and                

destroy". No site é possível ver que a revista se tornou uma plataforma virtual agregando               

outros esportes radicais como o snowboard, como parte do conteúdo de skate foi criada              

uma pista própria para convidar e filmar skatistas de diversas marcas. Mesmo sendo uma              

configuração estática alguns obstáculos são móveis, permitindo a interação do praticante           

com peças centrais da pista, esses elementos serão melhor analisados no ponto 4.3 Análise              

de similares. 

Já o site The Berrics começou apenas como um galpão cheio de obstáculos com              7

características urbanas como visto na figura 8, para os skatistas treinarem suas manobras             

antes de filmá-las na rua, Steve Berra e Eric Koston ficaram tão famosos com a idéia que                 

criaram a plataforma digital para divulgar suas séries de vídeos, com a participação dos              

melhores skatistas do mundo, o que fez o site se tornar tão popular quanto a Thrasher. Seus                 

obstáculos são predominantemente estáticos mas traduzem bem os objetos urbanos, Chris           

Nieratko da ESPN explica o projeto: "Berrics é uma pista mágica com a melhores versões               

fabricadas de todos os picos que só existem nos corações e mentes das crianças, debaixo               

do mesmo teto. E com skatistas profissionais. (ARAKAKI, 2009, p. 1) 

 
  

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Transworld_Skateboarding 
7 https://theberrics.com/about 
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Figura 8: The Berrics 

 
Fonte: CA skateparks 

 

Parceira e criadora de algumas dessas pistas a California Skateparks abriu as portas             

em 1998 para se tornar a maior empresa de construção de pistas atualmente, eles fabricam               

pistas indoor para marcas, pistas públicas outdoor e também pistas temporárias em ginásios             

para campeonatos mundiais. Um desses campeonatos chamado X-Games, administrado         

pelo canal ESPN, é de grande importância para os esportes radicais e conta com pistas               

predominantemente outdoor, para diversas modalidades do skate. Projetadas para durar          

apenas o tempo da competição, as pistas trazem obstáculos com apelo estético            

normalmente ligado à cidade onde está acontecendo o evento, os objetos com            

características urbanas fazem parte de um conjunto pensado para facilitar o fluxo do             

skatista. 

Outra competição mundialmente conhecida por seus projetos esteticamente        

harmônicos é a Street League (figura 9), fundada pelo skatista Rob Dyrdek em 2010 adotou               8

a missão de fomentar o skate street através de uma série de eventos durante o ano, assim                 

como os X-Games suas pistas são montadas para uma curtíssima utilização, e por             

acontecerem diversas todas as pistas têm que apresentar inovações estéticas e funcionais.  

 
  

8 http://streetleague.com/about/ 
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Figura 9: Street League 

 
Fonte: CA skateparks 

 
O circuito Dew Tour criado pela marca Mountain Dew, e também desenvolvido            

muitas vezes pela CA skateparks , é outra competição que dita referências estéticas            9

anualmente (figura 10). 

 
Figura 10: Dew Tour 

 
Fonte: CA ramp works 

 

3.3 Os obstáculos estáticos e móveis 
 

Os obstáculos das pistas projetadas especificamente para a prática do skate são            

divididos em fixos e móveis. A configuração estática está presente em quase todas as pistas               

outdoor e ainda predomina em ambientes fechados, as pistas acima citadas pré definem             

9 https://www.californiaskateparks.com/portfolio 
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como os skatistas vão interagir com o espaço e nesses ambientes a autenticidade é a               

qualidade mais requerida. As competições que oferecem obstáculos estáticos também          

valorizam a originalidade, por serem projetadas unicamente para cada edição a           

configuração da pista leva em consideração o fluxo, a sequência e disposição dos objetos. A               

arquitetura dos locais influencia diretamente a prática do skate e a subjetividade de cada              

esportista reflete no desenho das próximas pistas. 

 

“O skate é ilimitado para o design. Construído sobre uma base de            

progressão, o skate de rua é um dos esportes tecnicamente mais           

complexos e dinâmicos do mundo. Nenhuma outra forma de arte          

ou esporte evolui como o skate de rua. A arquitetura e o terreno             

influenciam diretamente na progressão do que pode ser feito em          

um skate. Quer sejam estruturas encontradas no ambiente urbano         

ou feitas para o skate, a arquitetura moderna teve um efeito           

profundo na evolução do skate” (CIAGLIA, 2011, p. 1). 

 

Podemos chamar os dias de hoje de a era do imediatismo, suspensos na urgência              

do momento nos sentimos obrigados a fazer o máximo no mínimo de tempo, com a               

facilidade do acesso à informação o ser humano se torna cada vez mais exigente e               

acostumados com a infinidade de possibilidades. Douglas Rushkoff afirma que as mídias            

digitais aboliram a ideia de amanhã. O tempo deixou de ser um conceito linear para dar                

lugar a uma espécie de “instante prolongado”, saindo da era do futurismo para o que ele                

chama de presentismo. “O futuro já chegou, e o mal-estar agora não vem mais da               

necessidade de construir o mundo, mas de sustentá-lo” (TORRES, 2013, p. 1). 

No caso do skate os praticantes vivem o presente dos objetos urbanos, e nos dias de                

hoje a vontade de ter o máximo controle não é saciada nos obstáculos estáticos, que não                

permitem interação com a forma. Por outro lado, os obstáculos móveis encontrados em             

pistas indoor encorajam o uso da subjetividade, o individualismo se destaca com a             

criatividade não só das manobras executadas, mas também com a forma que o obstáculo é               

manejado. 

 

3.4 A Hardtrick Skatepark 
 

A empresa surgiu no ano 2000 quando o skatista Leonardo Machado percebeu uma             

oportunidade de mercado, devido a escassez de locais apropriados para a prática do             

esporte as pistas ganharam mais atenção, enquanto isso se tornava notável o crescimento             
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do mercado americano, com obstáculos fabricados por empresas privadas. A partir desse            

nicho de mercado e aproveitando os campeonatos como o Circuito Catarinense de skate             

street e eventos que passaram a ser feitos em ginásios, centro de eventos e diversos outros                

locais foi percebida a necessidade do aluguel de obstáculos móveis, a criação da Hardtrick              

abriu as portas com o intuito de fomentar a cena local de Florianópolis.  

Os obstáculos desse segmento eram predominantemente feitos de madeira, mesmo          

havendo a possibilidade da utilização do plástico e metal, as rampas da Hardtrick             

começaram a ser feitas com madeira devido ao conhecimento prévio do proprietário e a              

facilidade para trabalhar esse material. O marco inicial do espaço físico da Hardtrick foi a               

construção de uma miniramp de madeira com estrutura metálica, desde então o espaço veio              

se modificando, ganhando mais obstáculos e características urbanas (figura 11) 

 

Figura 11: Obstáculos móveis 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Hoje a pista conta com um amplo espaço de chão liso com três rampas “fixas” (figura                

12) e obstáculos móveis diversos, dispostos pelo espaço eles permitem interação direta do             

praticante que pode adotar diversas configurações na mesma pista . 
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Figura 12: Rampas fixas 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Para melhor entendimento da proporção do espaço físico e a disposição das rampas             

foi feita uma planta baixa da Hardtrick (figura 13), no canto esquerdo vemos as três rampas                

já citadas, seguindo para a direita a oficina e a loja representadas por retângulos fazem com                

que o espaço de pista seja o formato de um “L”. No canto direito foi projetada uma miniramp                  

fixa de madeira para encaixar no tamanho restante. 

 
Figura 13: Planta baixa Hardtrick 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

A última etapa da pré concepção busca o levantamento e análise de dados,             

contendo uma pesquisa de campo por meio de entrevista com a empresa parceira do projeto               

para reunir informações pertinentes, e uma investigação das preferências do público através            

de um questionário online. Como auxílio visual para a fase de concepção serão montados              

painéis de inspiração, também serão analisados similares e concorrentes, tendo como           

resultado a definição dos requisitos. 

 

4.1 Entrevista 
 

Como parte dos atributos do produto foi elaborada uma entrevista com o proprietário             

da Hardtrick, Leonardo Machado para entender melhor como funciona a construção manual            

de obstáculos móveis feita na empresa. A entrevista realizada dia 03 de abril de 2019 no                

espaço físico da pista, com duração de aproximadamente 1 hora e foi dividida em duas               

seções, para tratar de forma mais clara cada assunto separadamente, o roteiro contendo as              

perguntas se encontra no Apêndice A. 

A primeira parte diz respeito à concepção física, para entender como o proprietário             

projeta e executa a construção dos obstáculos. Após uma breve conversa informal o             

questionário é colocado em prática começando pela parte de inspirações para os obstáculos             

móveis. Leonardo por andar de street esclarece que as referências são quase sempre             

oriundas da arquitetura moderna. Os obstáculos são divididos basicamente em rampas,           

caixotes corrimãos e gaps , e na maioria das vezes a estética segue apenas a função,               10

mesmo assim pode-se dividi-los entre vazados e sólidos, a Hardtrick trabalha com esses             

dois segmentos, agrupados segundo Leonardo em coleções, construções com mesmo          

padrão referencial estético ou funcional. Os obstáculos que tomam como referência padrões            

americanos acabam apresentando estética vazada como um banco de picnic table, já os             

obstáculos sólidos tem como referência o velho continente, pelas características dos picos            

europeus e a imagem que temos de sua arquitetura em bloco maciço (figura 14). 

 

 

 

 
 
 
 
 

10 Objetos, vãos ou escadas que podem ser transpostos 
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Figura 14: Mesas 

 
Fonte: Amazon 

 

Nesse ramo a concepção é determinada pela demanda, no início a Hardtrick            

trabalhou muito com encomendas e locação de obstáculos devido aos eventos locais,            

atualmente a maior demanda da empresa são as necessidades dos frequentadores da pista,             

com foco nos projetos audiovisuais. 

Os obstáculos existentes hoje no espaço físico da pista são 100% desenvolvidos na             

empresa, com estrutura de aço carbono que possui ótima durabilidade, raramente sendo            

necessário refazer uma solda. O esqueleto do obstáculo é preparado para receber uma             

superfície de compensado naval ou cambará, um pouco menos durável necessita que a             

madeira seja trocada anualmente. 

Na segunda seção as perguntas são voltadas à interação do skatista com os             

obstáculos móveis, e qual a importância do uso da subjetividade em meio a um esporte               

individual que valoriza a originalidade do praticante. Na visão de Leonardo os obstáculos             

servem de motivação para o skatista desenvolver suas habilidades, independente de           

objetivar projetos de filmagens ou eventos e competições eles estarão lá, como ele mesmo              

disse “Os obstáculos estão aí para uns enfrentarem e outros desistirem”. 

Para investigação da evolução dos obstáculos móveis Leonardo citou algumas          

mudanças que na percepção dele foram relevantes para a concepção material, entre elas             

temos a evolução do skate com novas manobras e maior capacidade técnica, o que resultou               

em obstáculos maiores com maior nível de dificuldade. Os anos 90 também possibilitaram             

infinitas opções de marcas e tamanhos de peças. As competições internacionais são a             

principal referência na evolução estética dos obstáculos contemporâneos, e dão cada vez            

mais visibilidade para o esporte, com pistas projetadas exclusivamente para o evento que             

recebe skatistas profissionais.  

A empresa nasceu a partir da demanda de aluguel e venda de obstáculos que              

pudessem ser movidos em um fim de semana, mas isso se alterou quando o proprietário               

conseguiu abrir o galpão que hoje é o espaço físico da Hardtrick Skatepark. A partir daí os                 
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obstáculos móveis passaram a acompanhar os praticantes dando suporte ao seu           

desenvolvimento, enquanto eles interagem livremente, Leonardo afirma que com o foco           

audiovisual os praticantes ficaram mais à vontade para interagir com a configuração da pista              

e cada vez mais os frequentadores participam dando ideias de concepção. 

Para a empresa os obstáculos passíveis de interação são muito importantes, pois se             

tornam um facilitador do treino de manobras, uma vez que o praticante possa adequá-los da               

forma que ele preferir, isso estimula a progressão do atleta e uma vez aperfeiçoada a               

técnica pode ser aplicada em obstáculos de rua. 

 
4.2 Público Alvo  
 

Para o levantamento de dados do público foi elaborado um questionário virtual, com             

intuito de entender as expectativas formais dos obstáculos móveis e as preferências em             

relação às manobras executadas. As perguntas têm caráter bem específico, visando atingir            

o público que já tem experiência no assunto, o questionário se encontra no Apêndice B. 

O questionário foi disponibilizado na internet no dia 19 de março, a divulgação foi              

feita pelas redes sociais e pessoalmente com skatistas na pista da Trindade e na Hardtrick.               

Como resultado final foram obtidas 34 respostas de skatistas da cidade de Florianópolis e              

diferentes localidades do Brasil. Esses dados coletados também servirão de base para a             

etapa de geração de alternativas. 

4.2.1 Análise do questionário 
Como primeira pergunta procurou-se estabelecer o nível de entendimento dos          

participantes, como visto na figura 15, 70,6% dos skatistas têm mais de 5 anos de prática, o                 

que demonstra experiência no assunto para responder às demais questões. 

 
Figura 15: Pergunta 1 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Na segunda pergunta percebe-se o predomínio da modalidade street em relação ao            

terreno de transição, 5 pessoas se identificam mais com o modalidade vertical que utiliza por               

exemplo uma mini ramp. Street somou 85,3% do total das respostas, indo de encontro com               

o perfil de público da Hardtrick.  

 

Figura 16: Modalidade mais praticada 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Em relação ao formato de transição mais utilizada, que diz respeito à rampa que dá               

entrada a um obstáculo ou aumenta a velocidade do skatista, se equilibram os resultados              

entre as 3 opções, com uma maior preferência pela transição de superfície reta e pequeno               

ângulo, muitas vezes chamada de jump. 

 
Figura 17: Transições 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Na quarta pergunta foi investigada a preferência dos skatistas em relação a uma das              

manobras pertencentes ao street, o “manual” consiste em equilibrar-e em cima do skate com              

duas rodas. Como resultado vemos a escolha da forma mais simples, um palco  reto. 11

 
Figura 18: Formatos de palco 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Como parte das manobras de borda temos a utilização dos eixos e da parte inferior               

do shape, pode-se dividir essa execução em objetos quadrados como caixotes e redondos             

como corrimãos, nesse caso é observado uma certa unanimidade sobre a altura média ser a               

mais adequada, para bordas. 

 

Figura 19: Altura ideal para borda 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

11 Plataforma elevada acima do nível do chão 
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Para descontração foi feita uma pergunta bem específica com intuito de perceber            

características que podem ser adicionadas para facilitar as manobras Polejam, Wallie e            

Slappy, manobras feitas sem dar ollie, pouco executadas ou por desconhecimento ou falta             

de obstáculo apropriado. Polejam consiste em passar por um corrimão inclinado com os             

eixos do skate, Wallie é o ato de passar com as rodinhas sobre uma parede/superfície               

inclinada (wallride), e Slappy é quando o skatista encaixa os eixos do skate em uma borda                

pequena o suficiente para fazê-lo sem dar ollie, foram dadas essas opções juntamente com              

a transposição de um gap, ou seja, lançar o skate no ar para passar sobre uma determinada                 

área. Por ordem de preferência as respostas foram respectivamente: Gap, Slappy, Wallie e             

Polejam. 

 
Figura 20: Sexta pergunta 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A sétima pergunta traz a questão da localidade em que os skatistas se encontram, o               

público em questão são os skatistas independente da localidade, mas também é preciso da              

opinião dos frequentadores da Hardtrick, e a preferência dos skatistas locais 
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Figura 21: Localidade 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A pergunta número 8 é dada como forma de saber quantos dos participantes             

conhecem a empresa parceira do projeto, com intuito de suprir as necessidades dos             

frequentadores, como resultado 55,9% marcaram a resposta sim. 

 

Figura 22: Frequentadores 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Para investigar o obstáculo preferido dos frequentadores foi elaborada uma pergunta           

aberta, visando descobrir dentre os existentes, os obstáculos mais utilizados na Hardtrick. O             

quarter de madeira fixo no canto liderou a preferência com 4 votos, seguido do corrimão com                

3 votos. Ambos com possibilidade de ficarem dispostos sem atrapalhar os módulos. 
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Figura 23: Obstáculo favorito 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Para entender as necessidades dos praticantes que conhecem e frequentam a           

Hardtrick, para aparecerem respostas mais fidedignas foi deixada aberta a questão que            

procura saber o que falta no ambiente da Hardtrick. As respostas variaram desde junção de               

rampas, corrimão descendo, a presença de Wallrides, obstáculos fazendo curva e uma            

quina. 

 
Figura 24: Necessidade do frequentador 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Como penúltima pergunta foi elaborada uma questão fechada que visa entender           

como os skatistas idealizam esteticamente um obstáculo móvel, 58,8% prefere obstáculos           

de aparência sólida e 70,6% com cores sóbrias (preto, cinza e branco). 

 
Figura 25: Estética do obstáculo  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Como última pergunta foi feito um pedido ao participante, o questionário foi feito             

dessa maneira com a intenção de intrigar o skatista a pensar em obstáculos móveis e               

ligá-los às suas referências pessoais e que possam ajudar no desenvolvimento do projeto,             

foram atingidas 14 respostas contendo nomes e links para imagens e vídeos que auxiliaram              

na identificação de similares, item que será abordado na próxima seção. 

 
Figura 26: Última pergunta 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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4.3 Análise de Similares 
 

Como similares foram selecionados diversas pistas que valorizam a subjetividade          

dos skatistas, com exceção da pista da Transworld, serão citados aqui obstáculos fixos que              

mesmo tendo configuração estática apresentam versatilidade no uso. 
Como referência para o projeto temos uma competição criada pela revista           

Transworld, que aconteceu de 2008 a 2010. O Skate & Create (figura 26) consiste em:               

quatro equipes convidadas a passar nove dias filmando em um galpão, usando os mesmos              

obstáculos com um limite de seis skatistas. 

O interessante dessa ideia é ver qual marca consegue ser mais criativa, utilizando da              

subjetividade dos skatistas aliado a experiência do videomaker, para criar um ambiente ideal             

que se encaixe no estilo de cada um e expresse a essência da marca através da produção                 

de um vídeo. 

 
Figura 26: Adidas Skate & Create 

 
Fonte: Fecal Face 

 

A pista modular adotada pela revista Transworld (figura 27) é o segundo similar a ser               

analisado e o único que permite interação direta do usuário. As peças que fazem a conexão                

do chão com a plataforma são móveis, para possibilitar uma pequena diferenciação na             

configuração da pista, essa maximização da variedade de terrenos, como cita Keegan            

Callahan, “proporciona a oportunidade para a criação de conteúdo original com a inclusão             
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dos elementos modulares que poderiam ser reconfigurados, oferecendo infinitas opções”          

CALLAHAN, 2014, p. 2). 

 
Figura 27: Transworld 

 
Fonte: Keegan Callahan 

 

Como referência Brasileira temos o trabalho do skatista e fotógrafo Renato Custódio,            

ele desenvolve seu olhar sobre a cidade ao abordar a arquitetura pela abstração geométrica,              

pela aproximação que ele tem com o skate participou de diversos projetos na área por meio                

de escultura e instalação. Como similares podemos citar 2 projetos da autoria de Renato              

chamados C41 e o obstáculo para o MAM Rio. O primeiro apresentado em 2016 diz respeito                

a um arranjo de prismas e elementos triangulares como se vê na figura 28, a pintura do chão                  

faz com que as linhas se confundam, e apesar de ser composto por 2 corpos estáticos eles                 

permitem infinitas possibilidades na execução de manobras. 
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Figura 28 - C41

 

Fonte: CargoCollective  

 
O obstáculo sem nome participou nos dias 14 e 15 de outubro de 2017 do Arte Core,                 

evento que reúne as principais expressões de arte no MAM RJ (Museu de Arte Moderna do                

Rio de Janeiro). O objeto se consiste em um trapézio dividido ao meio entre os vértices                

(figura 29), e novamente a configuração estática mostra suas limitações mesmo que            

possibilitando a diversificação de manobras. 

 

Figura 29 - Arte Core

 

Fonte: CargoCollective  
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4.4 Análise de Concorrentes 
 

Entende-se fazer parte dos concorrentes aqueles obstáculos que apresentam         

modularidade e possibilitam interação direta com o usuário, neste tópico serão analisados            

projetos que valorizam a criatividade do skatista para adaptar a configuração do arranjo             

físico. 

O primeiro projeto a ser analisado se chama 2UP e foi desenvolvido pelo The              

Berrics, com auxílio da CA skateparks foram criados 5 tipos de palcos para manual (figura               

30), cada um disponível em 2 alturas; o campeonato teve início em 2014 e nele os skatistas                 

produzem um vídeo utilizando os obstáculos como preferirem, podendo utilizar a           

composição dos objetos junto ao resto da pista com foco nas manobras de manual. 

 
Figura 30: 2UP 

 
Fonte: The Berrics 

 

Outros dois obstáculos de Renato Custódio entram como referência para o projeto            

em questão, as instalações Processo Cruzado e Dornelândia. A primeira têm características            

formais bem semelhantes ao C41, porém essa instalação tem como objetivo a performance             

artística por meio da interação com os módulos como vemos na figura 31. “O artista               

subverte o propósito original da arquitetura urbana através de seus movimentos. Ele cria             

imagens geométricas desconstruindo, multiplicando e reconfigurando, em suas fotografias,         

construções modernistas” (DUMONT, 2017, p. 1). 
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Figura 31 - Processo Cruzado

 

Fonte: CargoCollective  

 

Dornelândia é um projeto extremamente diferente que mescla skate e música feito            

em conjunto com os skatistas Alexandre Cotinz e Murilo Romão no ano de 2018. Foram               

desenvolvidos objetos skataveis e uma pesquisa sonora do skate em interação com eles,             

após serem captados os sons foram armazenados, e utilizados em performance ao vivo com              

o cantor “O novíssimo Edgar”, a primeira na Void SP (figura 32), e a segunda no MIMPI, que                  

aconteceu no Parque Lage - RJ. 

 

Figura 32 - Dornelândia

 

Fonte: CargoCollective  
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Como referência principal do projeto temos o concorrente projetado por Raphael           

Zarka. O Paving Space (figura 33) é resultado da colaboração das marcas Carhartt WIP e               

ISLE skateboards. O obstáculo é inspirado no trabalho do matemático do século XIX Arthur              

Moritz Schoenflies – um mestre da geometria e da cristalografia. O matemático desenvolveu             

seus próprios modelos tridimensionais, e Raphael se apropriou das construções e           

redesenhou um conjunto de formas adequadas para a prática do skate. 

 

Figura 33 - Paving Space 

 
Fonte: Lodown Magazine  

 
Segundo o vídeo que documenta o projeto, a criação dessas formas partiu da ideia              

de projetar um conjunto de esculturas, elementos artísticos tridimensionais que observados           

pelo público “leigo” podem ser vistos como uma obra de arte; e o público específico que já                 

tem o costume de captar as características skataveis dos objetos, consegue identificar o             

conjunto como obstáculos de skate, módulos que podem ser combinados ou utilizados            

separadamente. Esse obstáculo foi utilizado em museus por meio de instalações com            

performance, ele estimula a interação dos skatistas por meio do encaixe que cada módulo              

permite (figura 34). O único ponto fraco do Paving Space é que por se tratar de peças feitas                  

em madeira maciça o peso requer travas bem projetadas o que causa uma certa restrição               

de possibilidades. 
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Figura 34 - Maquete 

 
Fonte: Lodown Magazine  

 

4.5 Resultados 
 

Após computar as respostas do questionário feito com o público alvo, ampliou-se o             

entendimento sobre as características físicas do obstáculo. A análise imagética de similares            

e concorrentes por sua vez fornece parâmetros do que já existe no mundo dos obstáculos,               

servindo também de inspiração para a geração de alternativas. 

Como apontado, os módulos apresentarão cores sóbrias, estética minimalista com          

formas geométricas simples e aparência robusta. A interatividade estará presente com           

proporção entre os módulos, e possibilidade de utilizar mais de uma face do objeto. 

 

4.6 Requisitos 
 

A partir da análise das respostas do questionário e os dados obtidos com o              

proprietário da empresa podemos fazer uma síntese que embasa diretamente os requisitos            

do projeto. 

 

● Possibilitar interação direta do usuário com o obstáculo 

● Permitir o máximo de combinações entre os módulos 

● Ter estrutura em aço e superfície de madeira 

● Seguir a linha dos obstáculos sólidos da Hardtrick 

● Ter a estética inspirada na arquitetura moderna 

● Apresentar cores sóbrias  
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5 CAMINHOS CRIATIVOS 
 

Como parte da fase de concepção e para auxiliar no desenvolvimento das            

alternativas são utilizados painéis de inspiração, reunindo imagens que sintetizam as           

características estéticas da arquitetura urbana e os apontamentos do questionário feito com            

o público alvo. As características formais identificadas na pesquisa de campo foram            

obstáculos móveis de aparência sólida, com cores sóbrias e com intuito de possibilitar             

máxima versatilidade são utilizadas formas geométricas simples. 

Foram criados três painéis de referência, na figura 35 vemos imagens mais abstratas             

que dizem respeito às cores e materiais utilizados no produto final.  

 
Figura 35: Cor e Material 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
O segundo painel (figura 36) reúne imagens da arquitetura moderna que servem            

como inspiração estética para os módulos e transmitem a aparência robusta. 
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Figura 36: Arquitetura urbana 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Já no painel número 3 (figura 37) são sintetizados os objetivos formais e interativos              

do projeto com objetos skatáveis de formas geométricas simples. 

 

Figura 37: Street Skate 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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6 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 
 

Com auxílio das análises de similares e concorrentes e após o desenvolvimento dos             

painéis de inspiração é feita a transposição das idéias para esboços iniciais, como se              

observa na figura 38 divididos por categorias de obstáculos (rampa, borda, gap), cada um              

possibilitando um tipo de manobra.  

 

Figura 38: Esboços 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Desenvolvidas alternativas diversas para cada segmento de manobras os módulos          

foram ganhando características que possibilitam diversidade de uso com a mesma forma em             

diferentes posições, como visto na figura 39 a borda descendo toma uma configuração             

dupla, utilizando-a de dois lados, e a escada com os degraus das extremidades em ângulo               

possibilitam a transformação da mesma em uma rampa, fomentando assim a interação do             

usuário. 
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Figura 39: Módulos interativos 
 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Com a presença de uma borda e um gap, a escolha dos outros obstáculos foi feita                

com o intuito de trazer diversidade, além de suprir as necessidades da Hardtrick. Devido a               

falta de obstáculos em forma de “onda” nas pistas foi adicionada essa rampa que pode ser                

combinada de frente uma para a outra ou lado-a-lado (figura 40). 

 

Figura 40: Onda 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Uma jump foi agregada ao lado de uma quina, que possibilita manobras de solo              

alçadas ao ar com ajuda da impulsão da rampa, e para equilibrar a adição de mais uma                 

rampa foi desenvolvida uma borda em formato de trapézio, que possibilita manobras de             

wallride em sua parede, essa forma foi estabelecida e podemos adicionar na sua             

extremidade um polejam com estrutura suficiente para se sustentar de pé (figura 41). 
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Figura 41: Quina e Polejam 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Após uma seleção dos obstáculos que apresentam mais versatilidade em cada           

segmento foi feita uma minimização do número de módulos buscando a maximização de             

usos. Para isso foi necessário um estudo de composição para criar a peça central (figura 42)                

que fornece uma estrutura pré estabelecida para os demais módulos e permite diversas             

utilizações inclusive separadamente.  

 

Figura 42: Palcos 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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7 ADEQUAÇÃO 
 

Como parte da adequação para o maior entendimento tridimensional dos módulos           

foram feitos modelos de estudo em escala 1:10 possibilitando assim o estudo dos encaixes              

e combinações (figura 43). 

 
Figura 43: Modelo de estudo 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

Para dar unidade visual foram selecionados 4 obstáculos que se encaixam ao redor             

da peça em “L” e a adaptação das suas medidas tem relação direta com o tamanho do                 

skate. Como visto na pesquisa de campo os skatistas tem preferência pela altura média,              

sendo assim a maioria dos módulos tem 30cm de altura. Este tamanho é também o mínimo                

necessário de largura para um skate passar com tranquilidade sobre uma superfície, por             

esse motivo as duas peças que formam uma “onda” tem esse tamanho, e combinadas lado               

a lado somam 60cm, tamanho adotado para a largura dos demais módulos (figura 44). 
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Figura 44: Larguras 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
A peça central por sua vez tem 120cm de largura, acomodando dois módulos lado a               

lado, na vista lateral percebemos o menor lado da peça, somando 90cm é possível              

acomodar um módulo ao lado de uma parte da “onda”, e o skate encaixa na transversal                

dessa ponta de 30cm (figura 45). 

 

Figura 45: Lateral 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Para melhor adequação da quina, ela foi dividida em duas partes independentes, e             

ganharam laterais de tamanhos distintos (figura 46), uma vez que os módulos tem 60cm de               

largura e  passam a ter 80cm de comprimento.  

 
Figura 46: Quinas 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Com a ajuda do modelo tridimensional foi percebida a oportunidade de suprir a falta              

de um trilho redondo, colocado na borda em forma de trapézio (figura 47) ela ganha               

características de corrimão sem perder a solidez estética. 

 
Figura 47: Trilho redondo 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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O produto final soma 10 módulos independentes (figura 48), a peça central em “L”,              

duas bordas, uma descendo com arestas quadradas, e outra em forma de trapézio com              

trilho redondo, que encaixa no polejam. Uma escada que pode se tornar rampa, uma rampa               

simples, acompanhado de duas quinas espelhadas, e mais duas rampas com forma de             

“onda”.  

Figura 48: Módulos 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Com o auxílio do modelamento 3D pode-se melhorar o entendimento das           

proporções, com todos os módulos dispostos de qualquer forma rapidamente.          

Desenvolvidas as peças, foram feitas duas composições (figuras 49 e 50) para um estudo              

de aplicação das cores escolhidas. 

 
Figura 49: Rendering 1 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 50: Rendering 2 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Como forma de visualizar uma projeção, de como o obstáculo ficaria no local para 

onde ele foi projetado, é possível aplicar o modelo 3D em uma foto do ambiente físico da 

Hardtrick, obtendo assim melhor noção de espaço através do próprio software (figura 51). 

 
Figura 51: Ambientação 

 
Fonte: Arquivo Pessoal  
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8 MODELO DE ESTUDO 
 

Para o melhor entendimento das proporções foi desenvolvido um modelo de estudo            

(figura 52) em escala 1:8, mesma proporção entre o skate de tamanho real e o fingerboard.                

Dessa maneira pode-se testar o produto em ação, com uma prévia de algumas das              

possíveis utilizações, através das mesmas manobras, só que executadas com os dedos. 

 
Figura 52: Modelo final 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Como observado no questionário, o público prefere obstáculos móveis com cores           

sóbrias, e muitos dos similares têm essa característica. A cor branca em alguns obstáculos              

de madeira é propositalmente utilizada para possibilitar que os movimentos feitos sobre a             

superfície deixem suas marcas de rodinhas, esteticamente espontâneas. O cinza e o preto             

formam uma combinação minimalista, que determinam até algumas posições devido ao           

peso visual. 

O modelo final foi feito com MDF 3mm, por ser o tamanho mais aproximado da               

medida que as chapas teriam em escala, para dar o peso necessário para a prática foram                

adicionadas colunas de MDF pelo lado interno (figura 53), uma vez que na representação              

não temos o esqueleto metálico para estruturação. As peças foram coladas e logo após              

pintadas, com as peças prontas foi possível validar os resultados que dizem respeito a              

modularidade e interatividade. 

 
Figura 53: Colunas internas 

 
Fonte: Arquivo Pessoal  
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9 PROCESSOS PRODUTIVOS 
  

O processo de produção como parte da pós-concepção do projeto descreve os            

materiais utilizados, o processo adequado para a produção industrial e como fazer a             

montagem das peças, com ajuda dos desenhos técnicos que se encontram no Apêndice C. 

A produção dos módulos se dá a partir de uma estrutura metálica de aço 1020, em                

tubos quadrados (20x20x2) unidos por solda elétrica. Os esqueletos são revestidos por            

lâminas de compensado de cedro 10mm. Para a fixação das lâminas a estrutura deve ser               

furada, sem que esses furos se coincidam para receber parafusos sextavados M6x40 presos             

do lado de dentro por porcas (figura 54).  

 

Figura 54: Parafuso 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Nas faces de madeira esses furos devem ser escariados, uma vez que os parafusos              

serão internos, rentes à superfície, para não atrapalhar a passagem das rodinhas. 

As duas peças que possibilitam utilização de diversos lados, já citadas na geração de              

alternativas, recebem revestimento de madeira em todas as suas faces, para que isso             

aconteça um dos lados deve ter as porcas soldadas junto ao esqueleto para possibilitar a               

fixação da última chapa (figura 55). 
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Figura 55: Porcas soldadas 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Antes da montagem deve ser feita a coloração das faces, elas serão identificadas e              

em seguida pintadas utilizando pistola de pressão e tintas a base d’água, e após secas               

fixadas no devido local. Depois de montados, os módulos que terão arestas utilizadas para              

deslizar recebem cantoneiras metálicas (figura 56) dobradas em 90º presas na madeira por             

parafusos, as rampas por sua vez ganham uma chapa metálica na extremidade que toca o               

chão, para as rodinhas entrarem sem travar.  

 

Figura 56: Cantoneira 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Para a segurança do usuário os módulos necessitam encaixes que evitam a            

separação dos mesmos, causada pelo impacto do skate. No caso do Polejam, por ter os               

dois lados iguais, uma peça metálica em forma de T é fixa na parede da peça e encontra o                   

encaixe em ambos os lados da borda (figura 57).  
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Figura 57: Encaixe polejam 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Como os outros módulos serão explorados em diversas posições o encaixe não pode             

sobressair a forma e atrapalhar a utilização. Por esse motivo os encaixes serão feitos              

através de grampos metálicos, para juntar dois módulos lado a lado o grampo será inserido               

em furos laterais (figura 58). 

 
Figura 58: Encaixe por grampos 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Todos os furos são feitos após a montagem, alinhados pela distância do chão e              

espalhados pelas faces que podem ficar perpendicular ao chão. Os grampos produzidos            

com barra de aço 3/4", devem ter xcm e serem dobrados em 90º, e para dificultar que o                  

mesmo escape as pontas são dobradas em 45º no sentido contrário (figura 59). Para ter               

uma folga mínima os furos terão 21,4mm de diâmetro. 

 

Figura 59: Grampo 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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10 CONCLUSÃO 
 

O projeto em questão foi ao encontro da solução do problema estabelecido,            

cumprindo os requisitos propostos o desenvolvimento satisfaz a necessidade de um           

obstáculo modular que visa a interatividade. O foco desde o princípio se voltou ao usuário, e                

os resultados refletem a preferência da maioria do público alvo de Florianópolis e região,              

que participou da pesquisa de campo. 

Além do aproveitamento do máximo de faces de cada objeto, a proporção foi             

essencial para garantir a diversidade de composições no encaixe dos módulos. A            

configuração toma uma forma inicial, para melhor entendimento, além de dar unidade visual             

ao conjunto, mas todas as peças podem ser utilizadas separadamente, ou combinadas com             

um ou mais módulos. 

A maior dificuldade enfrentada foi financeira, pois para a produção do obstáculo em             

escala real, seria necessário um investimento muito alto da empresa para produzir todos os              

módulos de uma vez só, impossibilitando que o produto fosse testado com os             

frequentadores da Hardtrick. Posteriormente seria interessante fazer um protótipo de alguns           

módulos. para a verificação das dimensões e dos encaixes. 

Com o intuito de que todos que queiram contribuir com o crescimento do skate,              

tenham acesso a esse material como inspiração ou manual prático, o projeto dos módulos              

será disponibilizado na plataforma online Behance, para que eles possam ser produzidos            

por qualquer skatista e modificados de acordo com a necessidade dos mesmos. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

SEÇÃO 1: CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO 

1. Onde você busca mais inspiração para os obstáculos, na rua ou em pistas? 

2. Como surgem as ideias para a criação? 

3. A estética dos obstáculos segue somente a função? Qual é mais utilizada vazado ou              

sólido? 

4. Quais os materiais utilizados na construção? O desenvolvimento é 100% feito na            

empresa? 

5. Qual o tempo médio de duração? E como funciona a manutenção? 

 

SEÇÃO 2: INTERAÇÃO SKATISTA - OBSTÁCULO 

1. Para quê serve um obstáculo de skate? 

2. Como a evolução do skate influenciou os obstáculos móveis com o passar dos anos? 

3. Os obstáculos existentes hoje na Hard estimulam o praticante a interagir com eles? 

4. Qual a importância da interação obstáculo/skatista para o desenvolvimento do          

praticante? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE C - DESENHOS TÉCNICOS 
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Nº DO ITEM Nº DA PEÇA DESCRIÇÃO QTD.

1 Estrutura calandrada Tubo quadrado 20x20x2 Aço SAE 1020 2

2   Chapa curvada  Chapa de compensado cedro 10mm 1

3   Estrutura vertical  Tubo quadrado 20x20x2 Aço SAE 1020 2
4   Chapa fundo  Chapa de compensado cedro 10mm 2

5   Estrutura horizontal  Tubo quadrado 20x20x2 Aço SAE 1020 1

6   Chapa lateral Chapa de compensado cedro 10mm 1
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Tubo de aço e compensado de cedro

Data:Aprovação:

Quant:Material:

Rampa onda A4

FOLHA 1 DE 1ESCALA:1:10
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