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1. Resumo 

O sentimento político-social sedimentado na história de comunidades 

periféricas, unido ao posicionamento marginal destes grupos, culminou no surgimento 

de uma rede de produção cultural independente que consiste na representação e 

divulgação de uma identidade local. Estas manifestações e os espaços onde elas 

acontecem se relacionam dialeticamente, nascendo, do lugar, a cultura e desta, um 

espaço ressignificado. Sendo assim, com os métodos de apropriação destes lugares 

busca-se compreender a importância destas associações para o desenvolvimento de 

comunidades e áreas urbanas. 

 

2. Introdução 

A consolidação das periferias das metrópoles brasileiras como fenômeno 

político e cultural (FRÚGOLI JR, 2005), unido ao posicionamento marginal destes 

grupos sociais, culminou no surgimento de uma rede de produção cultural 

independente cuja novidade consiste na representação e divulgação da identidade 

local. Em áreas de ausência de equipamentos do mercado cultural a produção e 

manifestação de artistas e grupos periféricos, como o hip-hop, o grafite, e a “literatura 

marginal” (NASCIMENTO, 2006), começam a tomar importância e se equiparam em 

termos de visibilidade e aceitação entre as demais manifestações urbanas centrais. 

Essas novas manifestações urbanas têm como marca o ambiente, acontecendo em 

locais públicos, e se desenvolvem ao mesmo tempo ‘a partir de’ e ‘como resposta a’ 

uma condição de desigualdade social, passando a figurar como um importante 

elemento de mobilização das pessoas que partilham desta cultura e também como 

ferramenta de comunicação com a sociedade. 

 

3. Objetivos 

Tem-se como objetivo desenvolver uma análise das relações dialéticas do 

espaço urbano na periferia da Região Metropolitana de São Paulo, caracterizando 

atuações que projetam usos e hábitos de uma comunidade no sítio em que está 

assentada e buscam uma melhoria de sua condição espacial e social.  

Especificamente, objetiva-se estudar o desenho urbano e sua morfologia 

espacial, que condiciona métodos de apropriação que promovem a adaptação do 

espaço para a realização das práticas culturais e a adequação das práticas para sua 



realização no espaço, buscando identificar variáveis que podem favorecer ou 

constranger determinados tipos de manifestações. 

 

4. Metodologia 

Para a análise das relações espaciais que surgirão no decorrer da pesquisa se 

utilizará da metodologia do geógrafo Milton Santos, pois esta discretiza o espaço em 

elementos que podem ser relacionados individualmente sem distanciar-se da unidade. 

O recorte do objeto de análise se dará através do acompanhamento do trabalho 

desenvolvido por ativistas culturais da periferia da Região Metropolitana de São Paulo 

por sites, blogs e redes sociais eletrônicas. Estas mídias são o principal veículo de 

divulgação das atuações buscadas e seu monitoramento permite o conhecimento de 

toda uma rede de ações pelas conexões existentes nestes sítios virtuais. 

As análises seguintes ocorrerão através de levantamentos (a) cartográficos, 

para o entendimento do desenho urbano da comunidade estudada e de seu entorno; 

(b) fotográficos, para compreensão das relações entre a arquitetura autoconstruída e 

as características ambientais do sítio, e das possibilidades que o espaço conformado 

por estes disponibiliza para as ações estudadas; (c) de dados oficiais, para 

entendimento da condição político-social das regiões analisadas; e (d) de artigos e 

matérias que possam apresentar informações mais detalhadas das ações e dos 

espaços estudados. Com os resultados obtidos neste estudo, cruzados com as 

proposições dos demais autores que complementarão a pesquisa, será possível 

definir a atuação de campo, que buscará, etnograficamente, obter dados sobre a 

evolução do desenho do espaço urbano e a significação deste espaço para a 

comunidade. 

 

5. Desenvolvimento 

Os primeiros passos da pesquisa se deram pela análise dos elementos que 

compõe o espaço periférico metropolitano a partir dos estudos promovidos por Milton 

Santos (1988), que definem o espaço urbano como a soma de paisagens materiais e 

imateriais com a ação humana.  

 

6. Resultados preliminares 

De acordo com o geógrafo (1988), paisagem material é constituída pelos 

elementos físicos que a compõe, podendo ser a natureza primitiva do lugar 



(constituição topográfica, vegetação, corpos d’água, etc.) e as adições humanas sobre 

esta natureza (edifícios, estradas, pontes, etc.), abarcadas pelo olhar em um 

momento. A paisagem imaterial é produto dos significados que a configuração física 

gera, como sentimento, em cada um a partir de memórias, valores morais, interesses 

pessoais, etc. Estas duas linhas de composição da paisagem tendem a orientar usos, 

em seu aspecto físico, a partir de sua construção como ferramenta para a execução 

das ações propostas (ex.: pavimentação de uma rua para a circulação de veículos), e 

no aspecto do sentido, a partir do consenso social em aceitar e promover a ação para 

a qual a ferramenta foi construída (ex.: o entendimento de que a rua pavimentada 

serve para a circulação de veículos). 
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