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1. O cenário urbano de jovens 

 

1. 1 Introdução 

 

Esta dissertação se originou de uma pesquisa sobre as trajetórias e a sociabilidade 

urbana de jovens pertencentes a grupos culturais na cidade de São Paulo.  

 O objetivo fundamental deste estudo foi desvendar a relação existente entre grupos 

culturais e experiência urbana de jovens de periferia. Para isso, foi preciso saber sobre suas 

vivências cotidianas: para onde estes/as jovens se deslocam, quais os seus trajetos, de que 

forma vivenciam e elaboram a experiência da cidade e as maneiras pelas quais se apropriam 

do espaço urbano e neste constroem os seus circuitos. 

 Assim, o problema colocado é: os grupos culturais podem interferir na forma com que 

jovens se apropriam do espaço urbano? Tenho como hipótese que os grupos culturais 

funcionam como importantes potencializadores para que jovens se apropriem da cidade. 

Entendo que é possível identificar táticas utilizadas pelos/as jovens para resistir à segregação 

urbana, fazendo com que participantes de grupos revelem uma forma peculiar de apropriação 

do espaço urbano. 

 Encontrei estes/as jovens em um grupo cultural chamado Cooperifa (Cooperativa 

Cultural da Periferia). Participam daquele grupo, além de pessoas adultas, jovens que não se 

concentram numa determinada área da periferia, ou seja, não estão localizados/as num 

determinado território, estão dispersos/as nos vários bairros periféricos da cidade de São 

Paulo. 

 Esta dissertação está dividida em cinco partes. Na primeira, introduzo a pesquisa 

apresentando seus objetivos, justificando a sua relevância e apontando os procedimentos 

adotados para enfrentar o problema enunciado, a saber: observação direta, aplicação de 

questionário, entrevista e aplicação da atividade denominada “cartografia da sociabilidade 

juvenil”. Além disso, a partir de um levantamento da produção sobre jovens, exponho alguns 

trabalhos desenvolvidos que, de alguma forma, abordaram a temática da juventude e sua 

relação com o território. Para isso, apresento os trabalhos produzidos por Nakano (1995), 

Almeida (1996), Durand (2000), Diógenes (2003), Almeida e Tracy (2003), Nogueira (2004), 

Martins (2005), Hollands (1997), Guasco (2001), Araújo (2007), Ferreira (2003), Carrano 

(2001, 2002, 2003), Magnani (2005, 2007), Alfonsi (2007), Macedo (2007) e Pereira (2005), 

mostrando em que eles contribuem para esta pesquisa e quais as lacunas deixadas. 
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  Em seguida, faço alguns esclarecimentos conceituais, tratando de noções que utilizo 

ao longo do trabalho tais como território, segregação espacial, estigma, apropriação, 

experiência urbana e representação. 

 Na segunda parte, apresento a Cooperifa, o ritual do sarau e o local em que este 

acontece, descrevendo também seus/suas freqüentadores/as e a sociabilidade vivida. Falo do 

surgimento do grupo e seus líderes, das ações por ele desenvolvida, bem como dos 

significados atribuídos ao sarau e da visibilidade pública que vem ganhando o grupo. Após a 

apresentação da Cooperifa, faço uma caracterização dos/as jovens participantes mais 

assíduos/as utilizando dados do questionário a eles/as aplicado e, sem seguida, traço um breve 

perfil dos/as jovens e seu/s grupo/s dentro das tipologias anunciadas.  

Na terceira parte mostro como os/as jovens entrevistados/as fazem uso dos 

equipamentos públicos da cidade e como avaliam os equipamentos, bem como apresento a 

influência do/s grupo/s cultural/is na utilização dos espaços mencionados e em sua liberdade 

de ir e vir. Nessa parte, foi lançada luz sobre o que pensam os/as jovens sobre o bairro, a 

periferia e os seus territórios.  

Na quarta parte, trato mais especificamente do tempo livre dos/as jovens, seus fazeres, 

trajetos e pontos de encontro, a interferência de ambientes como família, escola e trabalho e 

também o modo como o grupo influencia nessas instâncias. Falo, utilizando entrevistas 

realizadas e os mapas por eles/as elaborados, sobre o cotidiano dos/as jovens antes e após a 

entrada em algum grupo, sobre a ampliação das suas relações com a cidade e a abertura dos 

espaços proporcionada pelo/s grupo/s cultural/is. Além disso, abordo alguns fatores que 

podem influenciar uma certa interdição da circulação de jovens como raça-etnia e local de 

moradia. Para finalizar, trato das formas de pertencimento e mobilidade dos/as jovens a 

grupos culturais e examino o que pretendem em seus grupos e os significados atribuídos à 

Cooperifa. 

 Na quinta e última parte, apresento a conclusão a que cheguei. Em dois anos de 

contato com estes/as jovens e, com os meios utilizados para colher informações, foi possível 

verificar que grupo cultural contribui para que a experiência urbana destes/as jovens seja 

alargada e que há modalidades de apropriação de acordo com o tipo de grupo do qual o/a 

jovem participa, havendo assim, uma mobilidade que comporta peculiaridades.  
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1. 2  Jovens e cidade: um campo de estudos 

 

No Estado do Conhecimento sobre Juventude no Brasil (SPOSITO, 2002), publicado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP – foi 

realizado um balanço sobre o tema juventude e escolarização, de 1980 a 1998, que abordou 

todos os programas de pós-graduação em educação do Brasil e alguns programas de pós-

graduação em sociologia1. Dentre os 387 estudos encontrados, foi identificado um conjunto 

recente de preocupações acadêmicas, denominadas temas emergentes, nos quais se encaixa 

este trabalho. Os temas emergentes englobam: juventude e mídia, violência, grupos juvenis, 

questões raciais e outros.  

Aquele balanço diagnosticou que há pouca ênfase em buscar conhecer jovens em sua 

condição mais complexa, pois esses/as jovens têm modos de ser singulares e motivações 

distintas. Atualmente, fala-se em uma “cultura jovem”, que é tecida nos diferentes espaços 

sociais dos quais jovens participam, sendo que algumas pesquisas buscam compreender a 

formação e a composição dos vários grupos de estilo ligados a uma cultura juvenil. No 

entanto, pouco se discute sobre a intervenção crítica dos grupos culturais juvenis no espaço 

público e sobre a participação na vida urbana através desses grupos.  

 Nas práticas dos grupos juvenis, há, muitas vezes, uma negociação de espaços de 

vivências no meio urbano. Através dessa “conquista” de territórios e da inserção no espaço da 

cidade, os/as jovens constroem redes de relações, nas quais, pela similaridade de condições, 

processam a busca de definição de novos referenciais de comportamento e de identidade. 

(ABRAMO, 1996).  

Outro ponto a ser considerado é que, na produção sobre juventude no Brasil, nota-se a 

ênfase no/a jovem e sua condição de estudante. Sposito (2002) mostra que há uma 

centralidade da escola e do jovem na sua condição mais visível de aluno/a. Afastando-me 

dessa preferência, pretendo pensar em jovens enquanto integrantes de um sistema social mais 

amplo e como diretamente atingidos/as pelas transformações da sociedade, pois, esses/as 

jovens, segundo Carrano (2003), participam de redes relacionais que se efetivam nos 

diferentes espaços da cidade, não só na escola. 

Uma linha de estudos, que guarda afinidades com este projeto é constituída por autores 

que vêm tentando compreender a categoria jovem e construir uma noção de juventude na 

ótica da diversidade, sem prender-se a critérios rígidos, considerando a juventude como 

condição social que ganha contornos no conjunto das experiências vivenciadas pelos 
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indivíduos em seu contexto histórico-social, ou seja, definida além dos critérios de idade e/ou 

biológicos (SPOSITO, 1996, 2003; ABRAMO, 2000; DAYRELL, 2000, 2005). Afastam a 

perspectiva segundo a qual a juventude é um momento de preparação para a vida adulta ou 

mesmo uma etapa com um fim determinado, vêem-na como um “ciclo da vida” que tem 

características específicas que devem ser consideradas. Advertem que devemos sempre levar 

em conta as etapas da vida como produções de um processo histórico, mostrando também as 

diferenças entre os jovens que são contemporâneos e vivem em uma mesma sociedade. 

Percebe-se assim, que os jovens constróem diferentes modos de ser jovem, que apresentam 

especificidades2.  

Na discussão sobre a cidade Gómez-Granell e Vila (2003) acreditam que essa, desde 

seu surgimento, tem sido vista como lugar de encontro e participação, espaço onde as pessoas 

se reúnem para participar da vida social e política. Entretanto, para esses autores, o conceito 

de cidade como espaço público estaria atravessando uma crise ligada à “perda da sua função 

comunitária, educativa e civilizadora” (GÓMEZ-GRANELL E VILA, 2003, p. 18). A cidade 

estaria perdendo a sua característica de lugar de encontro e se configurando como espaço de 

conflito. O que se observa é uma cidade cada vez mais compartimentada e que, de acordo 

com Paula (2002), vem sofrendo um duplo abandono: pelas classes dominantes – que se 

recolhem em seus enclaves fortificados – e pelo poder público – que se omite em seu papel de 

provedor de condições básicas de convivência social. Dessa forma, Carrano (2003) acredita 

que vem ocorrendo um “declínio da cultura pública” devido ao não investimento no espaço 

público como local próprio da realização da cidadania.  

Já Caldeira (2000) mostra que, hoje, há um novo processo de segregação urbana, 

apesar de esta sempre ter sido uma característica das cidades. No entanto, os instrumentos e 

regras que a produzem mudaram ao longo do tempo e também de cidade para cidade 

conferindo a cada uma sua identidade particular. O novo modelo de segregação separa os 

grupos sociais de uma forma tão explícita que transforma a qualidade do espaço público 

gerando outro tipo de interações dos/as cidadão/ãs. Assim, “o novo meio urbano reforça e 

valoriza desigualdades e separações e é, portanto, um espaço público não-democrático e não-

moderno” (CALDEIRA, 2000, p. 12). Assim um espaço público igualitário, não marcado por 

dominação e hierarquia, nunca teria existido em lugar algum. Sua estruturação se baseia em 

relações desiguais de classe, etnia e gênero. As cidades modernas foram sempre marcadas por 

                                                                                                                                                                                     
1 Foram pesquisados os programas das universidades do eixo Rio-São Paulo, UFMG, UFSC e UFRGS. 
2 É consenso, hoje, falar em “juventudes”, no plural e a percepção da existência de diferentes experiências 
juvenis é um dado incorporado pelos estudiosos do tema. Assim, não me alongarei sobre a noção de juventude já 
tratada por diversos autores como Sposito (1997), Abramo (2005), Dayrell (2003) , Durand (2000) dentro outros. 
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desigualdades sociais e segregação espacial, e seus espaços são apropriados de maneiras 

bastante diferentes por diversos grupos. 

Referindo-se ao novo modelo de segregação urbana, Caldeira mostra que há técnicas 

cada vez mais sofisticadas de distanciamento e divisão social: 

 

É uma cidade de muros em que a qualidade do espaço público está mudando 
imensamente e de maneiras opostas àquilo que se poderia esperar de uma sociedade 
que foi capaz de consolidar uma democracia política. De fato, a segregação e o 
processo de ostensiva separação social cristalizado nas últimas décadas pode ser 
visto como uma reação à ampliação desse processo de democratização. Uma vez que 
funciona para estigmatizar, controlar e excluir aqueles que acabaram de forçar seu 
reconhecimento como cidadãos, com plenos direitos de se envolver na construção do 
futuro e da paisagem da cidade (CALDEIRA, 2000, p. 255). 

 

Assim, faz-se necessário reivindicar a importância das cidades como territórios de 

convivência onde é propiciada a mistura de usos, funções e pessoas de diferentes condições 

em espaços comuns.  

A importância desse território de convivência traz conseqüências também para o 

entendimento da educação. Nem sempre se leva em conta que a educação é parte de cultura. 

Brandão (2002) é um dos autores que chama a atenção para isso. Nesse sentido, a escola é 

uma construção social, que se efetiva através da ação das pessoas no seu interior. Abordar a 

educação nesta perspectiva nos leva a apreender os processos cotidianos que ocorrem no 

interior da escola ao mesmo tempo em que nos permite resgatar o papel ativo dos jovens na 

vida social, dentro ou fora da escola. 

Se a escola é uma instituição reconhecida como promotora da educação, deve-se 

reconhecer que quem passa a se escolarizar é resultado de um processo formativo mais amplo, 

que ocorre no cotidiano das relações sociais e que, segundo Dayrell (1996), também educam e 

produzem os indivíduos em sua realidade concreta. 

Olhando superficialmente jovens de periferia envolvidos com linguagens artístico-

culturais, podemos ter a impressão de que, também por serem pessoas produtoras dessas 

linguagens, conhecem as “rotas culturais” da cidade e transitam “livremente” por todos os 

espaços de interesse, mas muitas vezes, as vivências de jovens se limitam às experiências que 

transcorrem no âmbito do bairro, ou seja, no particularismo do “pedaço”3, havendo, assim, 

uma restrição no uso do espaço da cidade, da sua infra-estrutura e de todos os benefícios que 

uma grande metrópole pode oferecer. Nesse sentido, podemos nos perguntar que tipo de 

                                                           
3 Segundo Magnani (1993), o “pedaço” é um espaço social que se situa entre a esfera da casa e a rua, entre o 
público e o privado. É o espaço onde se estabelecem formas de sociabilidade menos formais que as impostas 
pela sociedade, onde se compartilham costumes, trocam-se favores e, também, onde ocorrem os conflitos. 
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experiência é vivenciada por jovens de periferia dentro e fora das fronteiras daquele pedaço e 

indagar se jovens integrantes de grupos culturais de periferia realmente estabelecem relações 

de sociabilidade para além do pedaço e se isso lhes possibilita constituir outras redes de troca 

na cidade.  

Acredito, assim como Carrano (2001), que a complexidade de uma cidade não pode 

ser definida apenas pela extensão de seus limites geográficos e, muito menos, pelo número de 

seus habitantes. “A cidade é espaço-tempo e não somente projeção de uma estrutura social no 

espaço” (LEFEBVRE, 1975, p. 142). A rua, as praças, o centro, os bairros, as escolas, os 

vazios urbanos são os elementos que compõem a estrutura interna de uma cidade. Podemos 

dizer que a cidade revela um tecido social complexo, constituindo-se em um espaço de 

convivência intercultural, intergeracional e de construção de saberes diversos. A cidade é, 

assim, um espaço com múltiplas possibilidades de encontro e de troca que revela um grande 

potencial educativo. Nesse sentido, entendo a educação como um processo que não se dá 

apenas nas instituições formais de ensino, mas, também como um processo social “extra-

ensino”, de produção e troca de saberes, que vai além dos espaços instituídos para promover 

aprendizagens. 

Alguns pesquisadores abordam mais especificamente o tema da cidade educadora ou 

cidade educativa. Morales (2003) fala sobre os processos que Porto Alegre e Barcelona têm 

desenvolvido como cidades educadoras, os agentes sociais que fazem parte dessa proposta, 

seus alcances e limites, ressaltando as características próprias de cada cidade e apontando para 

a consolidação de uma cidade como pedagogia. Gadotti, Padilha e Cabezudo (2004) colocam 

os elementos de uma cidade educadora promotora de uma formação integral. Trazem também 

as contribuições da pedagogia urbana e os cenários educativos da cidade, bem como, os 

papéis da cidade educadora. Gómez-Granell e Vila (2003) descrevem os elementos essenciais 

que inspiram os projetos educativos de cidades e tratam da crise do espaço público no mundo 

globalizado. Moll (2002) trata da cidade como uma grande rede ou malha de espaços 

pedagógicos que, pela intencionalidade das ações desenvolvidas, pode transformar esse local 

em um território educativo, apresentando alguns apontamentos na tentativa de converter a 

cidade em uma pedagogia.  

Sobre este debate, acredito, assim como Schilling (2004), que toda cidade é educadora. 

Tanto pode nos educar para a integração, para o encontro, quanto pode nos educar a ficar em 

casa, a nos enclausurar. Muitas vezes, forma-nos como cidadãos/ãs isolados/as, indiferentes e 

atemorizados/as, ou seja, existem vários modos de gestão da vida coletiva.  Pretendo pensar 

em uma cidade educadora que nos tire do isolamento e que proporcione a vivência da 
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igualdade em todos os aspectos da vida. Não podemos pensar em cidade educadora sem 

considerar o papel e as ações desencadeadas por alguns agentes, como os grupos culturais, no 

espaço urbano. A cidade educadora requer, além de uma nova compreensão da vida em 

coletividade, também o diálogo com os atores que fazem do espaço público “espaços 

praticados” 4. 

É importante, então, mostrar a juventude e sua relação com a cidade. Uma cidade que, 

nos trabalhos sobre juventude, é tomada como pano de fundo, como cenário, torna-se, aqui, 

foco fundamental de análise, já que jovens não são apenas estudantes, eles têm uma vida 

social além da escola, da família ou do trabalho e buscam espaços para se expressar, para 

desenvolver suas atividades culturais, esportivas, políticas, inclusive também para intervir 

deliberadamente nas suas realidades e cobrar propostas para suas necessidades. “Nesse 

sentido, a necessidade de circular pela cidade e ocupar espaços para processar tais buscas, 

experimentações e participação se acentua” (ABRAMO, 2003, p. 223) quando falamos de 

grupos juvenis. 

Dentro deste campo de estudos, busquei investigar jovens pertencentes a grupos 

culturais e a relação dessa experiência urbana propiciada pelo grupo e as formas com que se 

apropriam da cidade, supondo que suas trajetórias e trajetos serão compreendidos se forem 

consideradas as diferentes posições que ocupam no território da cidade grande. 

 Pretendo entender se o fato de fazer parte de um grupo cultural fornece meios 

necessários à uma maior (melhor) apropriação do espaço urbano por jovens. Se isso acontece, 

como os grupos culturais auxiliam nos percursos dos jovens na cidade, como a experiência 

urbana construída a partir da inserção em um grupo se reflete nas formas com que jovens se 

apropriam do espaço urbano e como os integrantes daqueles grupos constroem os seus trajetos 

e circuitos. Vale lembrar que a experiência urbana desses jovens, muitas vezes, se dá num 

cenário urbano onde sofrem estigmatizações, pois a sociedade costuma fazer um vínculo 

direto entre “favelado”, “pobre”, “violento” e “sem cultura”. 

Os/as jovens de periferia, obviamente, vivem num cenário adverso, deparando-se com 

uma dura realidade que os/as condenam e que os/as levam, muitas vezes, a negar o seu local 

de origem, o local no qual geralmente costumam construir-se enquanto sujeitos. Para mostrar 

a relação entre dimensão territorial e estigma sofrido por jovens, podemos citar, por exemplo, 

os trabalhos de Diógenes (1999), Nakano (1995), Oliveira (1993) e Soares (2004), para os 

                                                           
4 Apesar da importância dessa discussão, neste estudo não trato a cidade educadora enquanto categoria analítica 
já que o enfoque da pesquisa recai sobre a sociabilidade de jovens em formação. A noção de cidade educadora 
acrescenta no sentido do olhar sobre a cidade, tendo em vista que todos podem aprender em instâncias diversas e 
a cidade pode facilitar ou não essas aprendizagens.  
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quais o rótulo de morador de periferia muitas vezes causa situações de hostilidade, pois é 

interpretado muitas vezes como permanente ameaça às normas sociais, transformando o 

indivíduo portador daquele rótulo em suspeito em potencial. Esses autores mostram que as 

relações entre moradores da periferia e moradores de regiões centrais geralmente não são 

harmoniosas, caracterizam-se como discriminatórias, de forma que o morador da favela se 

percebe (e é percebido) numa posição de inferioridade por morar num lugar “marginal”. 

Dessa maneira, o preconceito vivido pelos/as jovens moradores/as de periferia urbana é, 

ainda, reforçado pelos meios de comunicação que consolidam a imagem da favela e de 

seus/suas moradores/as como perigosos/as.  

Todo este panorama contribui para que moradores/as da periferia restrinjam seus 

traçados dentro do seu bairro, do seu pedaço, geralmente locais escassos de equipamentos 

públicos. Apesar de concordar com tais formulações, coloco sob suspeita a idéia de que os 

jovens da periferia estão, por isso, segregados/as, presos/as a localismos e contidos/as no seu 

bairro ou em sua região. Os modelos teóricos que enfatizam apenas a carência não dão conta 

das formas de mobilidade dos atores e dos recursos que podem ser mobilizados pelos grupos 

culturais para potencializar a capacidade de circulação de jovens. A pesquisa parte, assim, de 

algumas indagações: 

- Como jovens da periferia pertencentes a grupos culturais vivenciam suas experiências 

urbanas e as elaboram? 

- Os grupos culturais favorecem a transição de jovens para os espaços públicos levando-os a 

explorar novas experiências na cidade e usufruir dos bens públicos que muitas vezes 

encontram-se distantes dos seus locais de moradia? 

- Os grupos juvenis ajudam jovens a elaborarem escolhas? Se sim, como aqueles grupos 

interferem na forma com que os jovens se apropriam da cidade e dão sentido a essa 

apropriação? 

- De que forma a experiência urbana construída no grupo influencia nos trajetos e circuitos de 

jovens? 

- Como estes jovens nomeiam o território urbano e representam o seu trajeto? 

Para responder a estas questões, estabeleci os seguintes objetivos específicos: 

- descrever a experiência urbana de jovens de periferia que participam de grupos culturais, 

seus trajetos, fazeres e pontos de encontro;  

- descrever aquela experiência, seus trajetos, fazeres e pontos de encontro, antes da inserção 

de jovens de periferia em grupos culturais; 

- descrever a sociabilidade juvenil que é tecida por jovens na cidade. 
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- explicitar a visão que jovens têm do seu contexto identificando qual a representação 

destes/as jovens em torno do seu território. 

- distinguir eventual suporte proporcionado pelos grupos culturais para que seus/suas 

participantes possam usufruir dos bens públicos da cidade; 

- mostrar como jovens superam os bloqueios impostos à sua circulação na cidade;  

- verificar se o local de moradia interfere na forma com que jovens se apropriam da cidade; 

- verificar se a raça/etnia interfere na forma com que jovens se apropriam da cidade; 

- verificar se a participação em grupo interfere nas formas de percepção do local de moradia. 

Creio que não se pode falar em uma perda de centralidade de agências como a escola, 

o mundo do trabalho, a família e a religião, como já abordaram alguns autores (SPOSITO, 

2005; DUBET, 2002). Concordo com essa noção geral e, além disso, nesta pesquisa, trabalhei 

com a idéia de que os grupos culturais dispõem de recursos a serem empregados na ampliação 

do universo de relações e experiências de jovens da periferia. Pode haver, nos grupos, um 

processo de produção de significados cujos efeitos seriam a ampliação das formas de 

apropriação da cidade e do seu campo de significações. Ou seja, os grupos culturais podem 

dar oportunidade a jovens de ensaiar algumas escolhas que não estão restritas ao universo de 

experiências de jovens da periferia. 

 Devido a toda estigmatização sofrida por jovens de periferia, seria de se esperar que se 

apropriem da cidade de forma restrita. Supondo isso como uma tendência, levanto a 

possibilidade de que um meio de se apropriar amplamente da cidade é o envolvimento em 

grupos culturais, pois essa participação viabilizaria uma ampliação do universo de buscas e 

uma abertura do seu campo de oportunidades. Muitas vezes, o local onde residem determina o 

acesso a certos pontos de encontro, assim como tem impacto em seus símbolos, gostos, 

valores e suas opções. Acredito que a participação de jovens em determinado grupo influencia 

diretamente nessas escolhas. O acesso a certos locais, a forma com que jovens irão se 

apropriar do espaço e a própria visão que têm da sua experiência urbana são influenciados 

pelo grupo cultural do qual fazem parte.  

 

1.3 Estratégias adotadas 

 

De acordo com os objetivos propostos, acredito que uma investigação empírica 

utilizando uma metodologia qualitativa é a que melhor se adequa ao objeto e aos recursos 

disponíveis para a pesquisa. Creio que este foi um caminho viável e deveria ser 

complementado com levantamentos quantitativos abrangentes para os quais este projeto não 
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dispôs de condições de tempo e materiais necessários. Há várias formas de abordagem do 

tema da juventude, assim como uma diversidade de enfoques analíticos. Cito, por exemplo, 

estudos como o Mapa da Juventude (CEDEC, 2003)5 que aborda esta temática numa 

perspectiva  macrossociológica e objetivou, além de mapear os grupos juvenis paulistanos, 

caracterizar atividades de seus/suas integrantes, desenhando um perfil social, econômico e 

cultural. No entanto, para apreender a experiência urbana e a sociabilidade juvenil no espaço 

urbano optei por utilizar como instrumentos de pesquisa a observação direta, questionário e 

entrevista semi-estruturada individual, pelos quais obtive depoimentos orais. Por esses meios, 

foi possível levantar dados sobre dois momentos da vida dos/as jovens que pesquisei: o 

momento anterior e posterior a entrada em algum grupo cultural.  

Os dados indicaram fenômenos particulares referentes aos jovens de periferia 

pertencentes a grupos culturais, foi possível também colher informações com as quais foram 

feitas descrições sobre os deslocamentos cotidianos e não cotidianos de jovens e a apropriação 

da cidade nos dois momentos citados. Vale lembrar que a ocasião de realização das 

entrevistas é tomada como referência pelos/as jovens para a elaboração de suas memórias, ou 

seja, ao serem provocados/as a realizar uma rememoração de outros tempos, acontecimentos e 

lugares, é o presente que lhes dão elementos para reinterpretar o seu passado. 

A escolha por trabalhar com grupos culturais se dá por acreditar que estes expressam 

relações locais e uma leitura própria do contexto (territorial e social) no qual jovens se 

inserem, pelas quais atribuem variada importância à convivência com iguais e podem 

compartilhar de sentimentos de pertencimento. 

Desde os anos de 1920, têm sido postas em pauta as formas associativas juvenis: 

gangues, galeras, tribos, turmas, bandos, grupos de orientação étnica, musical, e demais 

grupos de estilo e, muitas vezes, aqueles agrupamentos são ligados à violência e à 

delinqüência juvenil. Nakano (1995) faz uma diferenciação entre grupo, agrupamento e 

formas associativas. De acordo com a autora, no grupo, indivíduos que buscam objetivos 

comuns se juntam havendo uma relação significativa entre eles, orientando-se uns/umas 

pelos/as outros/as. Já no agrupamento, os indivíduos têm algo em comum, mas, agregam-se 

temporariamente por mera casualidade numa área geográfica limitada, estabelecendo um 

relacionamento precário em que um não influi na conduta do outro. As formas associativas 

designariam, de modo geral, tanto grupos quanto agrupamentos. 

                                                           
5 O Mapa da Juventude: perfil e comportamento do jovem de São Paulo é resultado de uma pesquisa realizada 
em 2003 pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea – Cedec – e pela Coordenadoria Especial da 
Juventude de São Paulo. 
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As análises relativas às tribos urbanas e aos grupos de estilo são recorrentemente 

utilizadas. No entanto, nesta pesquisa, não utilizo o recurso de identificar tribos urbanas ou 

tipos excêntricos. Os grupos culturais, nomeação que emprego ao longo do trabalho, fazem 

parte do cenário contemporâneo, e não devem ser considerados de forma isolada, mas, situada 

em contextos adequados. Acredito que haja outras modalidades de aglutinação de expressão 

que fogem aos grupos de estilo pois nem todos os grupos têm, além de um modelo de 

comportamento, uma proposta estética elaborada. 

 O pertencimento a grupos não é algo episódico, pois, atitudes, padrões de consumo e 

comportamento, os gostos, crenças e mesmo os vínculos de sociabilidade e lazer revelam a 

presença de um modo de vida diferenciado. Quando os indivíduos que se identificam com 

aquele modo de vida se juntam para fazer algo em comum, aí está definido o grupo. Os 

grupos tanto podem estar ancorados em espaços precisos da paisagem urbana como podem se 

agregar esporadicamente para a realização de alguma atividade. Podem se organizar para 

fazer música, dançar, grafitar, produzir fanzines6, organizar ações solidárias mesmo sem 

pertencerem a um determinado estilo, como grupos de comunicação midiática, grupos 

organizados em torno de causas étnico-raciais, dentre outros. Muitos grupos se organizam por 

meio da apropriação de linguagens artístico-culturais, muitas vezes, sem compromisso com a 

profissionalização ou com a qualidade do que é produzido, mas, alguns podem até se 

profissionalizar. Em todo caso, nascem em torno da dimensão cultural e, a partir desta, 

organizam-se, articulam-se, expressam questões cotidianas, suas condições de vida e suas 

inquietações. 

Sposito (2000), referindo-se a grupos culturais, mostra que alguns não se limitam aos 

aspectos centrais de sua atividade ligada à música ou outras formas de expressão artística, 

mas, na maioria das vezes, dedicam-se aos trabalhos comunitários, envolvendo-se em 

atividades nos locais de moradia em interlocução com segmentos organizados da sociedade 

civil. Alguns grupos também têm uma atuação mais ampla pelo espaço, não se prendendo aos 

limites do seu bairro.  

Carrano (2003) diz que a identificação de determinados grupos de estilo não é algo de 

difícil operação, mas, após o envolvimento com os grupos, a percepção das diferenciações 

entre os estilos e as atitudes torna-se mais complexas, exigindo maior nível de atenção e 

                                                           
6 Fanzine é uma abreviação de fanatic magazine, mais propriamente da aglutinação da última sílaba da palavra 
magazine (revista) com a sílaba inicial de fanatic. É, portanto, uma revista editada por um fan (fã, em português). 
Trata-se de uma publicação despretensiosa, eventualmente sofisticada no aspecto gráfico, dependendo do poder 
econômico do respectivo editor. Na sua maioria, é livre de preconceitos e engloba todo o tipo de temas, com 
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conhecimento. Assim, entendo que a noção de grupos de estilo fica limitada, pois os/as jovens 

podem se reunir em torno de grupos de estilo, mas essa agregação não se esgota na adesão 

estética, há também, como mostra aquele autor, uma adesão a atitudes compartilhadas. 

Também optei por não utilizar o termo grupo juvenil. Essa denominação também 

limitaria a análise já que muitos grupos dos quais jovens fazem parte não são compostos 

exclusivamente por jovens, agregam adultos e até mesmo crianças e, no caso da Cooperifa, é 

evidente a integração de várias gerações. Considero que, ainda que os grupos mesclem 

pessoas de várias idades, não deixa de haver neles manifestações das inquietações de jovens. 

O envolvimento em grupos culturais não é resultado de escolhas individuais. Segundo 

Carrano (2003, p. 155), os grupos e as amizades estabelecidas entre seus membros não são 

resultado apenas da integração por afinidades, de determinada estética ou estilo de cada um ou 

do grupo, mas, também se relaciona com a localização espacial em que estes/as jovens se 

encontram. Não de forma restrita, mas dependentes também da inserção destes/as no cenário 

urbano.  

 Sposito (2000) também mostra que a escolha dos estilos não é aleatória e poderá 

articular várias orientações. A adesão pode decorrer, por exemplo, da origem social. 

 

Há estilos que tradicionalmente predominam entre jovens de classes médias como o 
rock, ou passam a contar com a sua preferência como o pagode; há outros que 
sensibilizam aqueles que vivem no limiar da exclusão, como o rap, o pagode e o 
funk. Há modalidades que mobilizam de forma clara os jovens de origem negra e 
pobre como o pagode e o rap. Ocorre também uma produção cultural aliada às 
peculiaridades do espaço urbano cuja lógica social de sua apropriação não deixa de 
ser intrigante (SPOSITO, 2000, p. 82). 

 

  Sposito ainda indaga quais seriam as razões da forte atuação de determinados grupos 

em uma cidade e sua rápida disseminação não ocorrer em outras, embora ainda não se 

disponha de respostas para isso. 

Como mostra Nakano (1995), a organização de jovens em torno de grupos lhes 

permite “estruturar experiências importantes através das relações de amizade e solidariedade” 

e acredito que o grupo atua nessa estruturação não só através da pertença a essa ou àquela 

linguagem artística ou expressão estética. 

 Diante destas considerações, preferi chamar os grupos envolvidos nesta pesquisa de 

grupos culturais, enfatizando que estes não constituem esferas homogêneas de sociabilidades 

e não podem estar limitados apenas a manifestações coletivas em torno de uma determinada 

                                                                                                                                                                                     
especial incidência em histórias em quadrinhos, ficção científica, poesia, música, cinema, jogos de computador, 
entre outros. 



30 
 

  

prática ligada, por exemplo, à música, à dança ou a algum estilo. O grupo cultural é uma 

noção mais ampla, que também agrega os grupos de estilo.  

 Iniciei esta investigação em 2006 com jovens inseridos em um grupo cultural da 

periferia sul de São Paulo. Tive contato direto com a prática dessas pessoas na busca de 

elementos que interferem em modos diferenciados de apropriação da cidade, a fim de 

identificar a influência dos grupos culturais nessa apropriação. A partir do envolvimento com 

a Cooperifa, percebi que grande parte dos/as seus/suas freqüentadores/as também eram 

integrantes de outros grupos culturais. 

Realizei também um rastreamento de estudos referentes à vida urbana e à temática 

“juventude e cidade” e, com base nessas contribuições, analisei os dados coletados em campo. 

O primeiro momento deste trabalho constituiu-se na seleção de jovens participantes de 

grupos culturais com os/as quais eu deveria priorizar a investigação. Naquele momento, fiz 

um contato inicial, participei dos encontros de um grupo (a Cooperifa) e apliquei um 

questionário (ver Apêndice A) aos/às jovens mais freqüentes com o intuito de traçar uma 

caracterização do(s) grupo(s) e dos(as) jovens no que diz respeito à idade, sexo, raça/etnia, 

prática religiosa, escolaridade, profissão, renda, participação em grupo, dentre outros 

aspectos. 

Para delimitar o universo investigado, já que entendo a categoria juventude como uma 

condição social e um tipo de representação, optei por não circunscrevê-la em critérios rígidos 

de idade.  

Tendo aplicado o questionário a 28 jovens, a próxima etapa foi a realização de 

entrevistas (ver Apêndice B) com jovens para entender de que forma o grupo cultural auxilia 

nos seus percursos na cidade. Realizei entrevistas individuais gravadas em áudio. Foi feito um 

relatório descritivo dos grupos e posteriormente o material foi analisado em diálogo com o 

referencial teórico sobre a vida urbana e a sociabilidade juvenil. 

Quando me proponho investigar a relação entre participação em grupos culturais e a 

experiência urbana de jovens, tenho a hipótese de que fazeres, trajetos, pontos de encontro, 

vivência do tempo livre e representação do território são diferentes em integrantes de grupos 

culturais, ou seja, participar de grupos produz maneiras peculiares de apropriação da cidade, 

como tem sido indicado por Carrano (2002, 2003), uma vez que, pertencendo a determinados 

grupos de lazer e sociabilidades, é possível que alguns/as jovens consigam ter outra inserção 

na cidade, fazer uso de outros equipamentos e experimentar a cidade de forma diferenciada.  

Após ter passado por um momento inicial de sondagem dos grupos de jovens e ter 

aplicado o questionário, considerei dois aspectos importantes a serem aprofundados nas 
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entrevistas individuais, a saber: raça/etnia e local de moradia. Considerei essas dimensões 

como condicionantes da forma de apropriação do espaço e busquei checar se as modalidades 

de apropriação estariam ligadas de alguma forma a estes fatores, já que estava trabalhando 

com jovens que têm suas especificidades: são moradores/as de periferias e, em sua maioria, 

negros/as.  

Outro ponto que considerei necessário abordar diz respeito ao peso que jovens dão à 

família, à escola e ao trabalho e sua influência nos trajetos de jovens pela cidade e na 

apropriação de bens públicos, bem como de que maneira a participação em grupos culturais 

reflete nas relações de jovens com aqueles ambientes. 

A leitura dos questionários revelou que quase todos(as) os(as) jovens declararam 

participar simultaneamente de outro grupo cultural além da Cooperifa. Alguns/as participam 

de mais de dois grupos relacionados a linguagens artístico/culturais diversas. Antes de terem 

sido aplicados os questionários, já era possível identificar jovens que participavam de outros 

grupos, no entanto, na leitura dos dados colhidos, este número de pessoas e de grupos se 

ampliou consideravelmente. Devido à multiplicidade de grupos aos quais pertencem vários/as 

desses/as jovens, considerando que o referencial espacial de grupos nascidos de relações 

primárias (no bairro, na rua) são diferentes daquele que se formou numa multiespacialidade, a 

partir de relações estabelecidas fora dos locais de origem dos seus membros, optei por fazer 

uma tipologia dos grupos tomando como base: A) a diversidade de formas de participação 

dos/as jovens e B) a forma de constituição do seu grupo na relação com o espaço urbano.  

Assim, fiz um agrupamento de jovens em quatro tipos:  

Tipo 1 e 2: Levou-se em conta a origem do grupo. 

Tipo 1 – Jovens que participam de grupo multiespacial: inclui participantes de grupos 

originados na Cooperifa ou que foram criados fora dos locais de origem de seus/suas 

integrantes, grupos formados numa multiespacialidade, a partir de contatos feitos fora do 

bairro; 

Tipo 2: Jovens que participam de grupo local: inclui participantes de grupos que têm 

origem no bairro, dentro dos locais de origem de seus/suas integrantes, formados numa 

espacialidade local, a partir das interações feitas no bairro; 

Tipo 3 e 4: levou-se em conta as modalidades de participação em grupos.  

Tipo 3: Jovens multiparticipantes: inclui aqueles que integram dois ou mais grupos 

além da Cooperifa;  

Tipo 4:  Jovens cooperiféricos/as: inclui aqueles que participam apenas da Cooperifa. 



32 
 

  

Foram realizadas 12 entrevistas, com três jovens de cada categoria descrita. É 

importante destacar que pode haver uma interseção entre os tipos, no entanto, no momento da 

entrevista, a ênfase foi dada a apenas um deles.  

Focalizei minha atenção em dois momentos da vida dos/as jovens entrevistados/as: o 

momento anterior ao seu ingresso no/s grupo/s cultural/is e o momento posterior, em que 

estavam participando daqueles/s grupo/s. Vale observar que não me ative à linguagem cultural 

específica de cada grupo, mas, às formas próprias de apropriação do espaço pelo/a jovem 

considerando o seu “enquadramento” em uma das categorias.  

Outro recurso metodológico que utilizei foi o que nomeei como “cartografia da 

sociabilidade juvenil”. Essa atividade consistiu em, após a entrevista, solicitar ao/à jovem 

entrevistado/a que desenhasse o seu trajeto na cidade (ver Apêndice C). Foi entregue ao/à 

jovem um cartão, em papel vegetal, com o mapa da cidade de São Paulo constando a 

delimitação dos distritos. O comando usado foi: “Represente, dentro do mapa da cidade, o seu 

trajeto habitual durante a semana (compreende-se de segunda-feira a sexta-feira).” O mesmo 

foi feito para o fim-de-semana. Essa atividade também privilegiou dois momentos da vida 

do(a) jovem: o momento anterior e posterior ao ingresso em grupo/s cultural/is. Assim, para 

cada jovem entrevistado/a tem-se o registro de quatro mapas.  

 A atividade teve como objetivo entender como jovens registram os seus trajetos, como 

representam o seu dia-a-dia e de que forma percebem o seu movimento pela cidade.  Para 

analisar esses “traçados,” optei por solicitar ao/à próprio/a jovem que comentasse sobre o seu 

desenho. Observei aspectos como: distância, amplitude do trajeto, variedade, familiaridade 

com o mapa, precisão das localidades, diferença entre fim e meio da semana, as semelhanças 

e diferenças entre o trajeto anterior ao envolvimento com grupos e trajeto posterior a este 

envolvimento.   

 

1. 4 Problematizações de um campo de estudos  

  

Este item trata de dois pontos fundamentais a análise empreendida. Em um primeiro 

momento, trago as principais contribuições de alguns autores que se enveredaram na busca da 

compreensão dos/as jovens e suas relações com o espaço urbano. No segundo momento, 

apresento alguns conceitos mobilizados ao longo do trabalho que ajudaram na análise do 

material coletado.  

 

1.4.1 Juventude e espaço urbano 
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O espaço público e as relações que se estabelecem nas cidades são alvo de 

investigações de várias vertentes dentro de uma abordagem sociológica e antropológica.  

Com os autores que tratam da cidade moderna podemos ver que esta coloca os atores 

sociais na vida pública, como descreve Berman (1986) ao falar dos boulevards de Paris, 

mostrando que existe a presença de atores sociais onde antes não haviam, ou seja, a 

modernidade coloca em cena o ser humano comum ganhando destaque o espaço de interação 

entre os grupos. Simmel (1967), com sua leitura sociológica sobre a modernidade, fala sobre 

as bases psicológicas da vida urbana, mostrando que ser moderno é estar em constante 

contradição. Quando descreve a atitude blasé (indiferença frente ao excesso de estímulos) 

analisa as injunções que a vida metropolitana produz no ser humano. Assim, Simmel 

evidencia como a estrutura da personalidade do indivíduo está relacionada com a estrutura da 

cidade, nesse sentido, a cidade produz “tipos”, no caso, tipos urbanos.  

Com a cidade modernista7, tendo como principal exemplo a cidade de Brasília 

estudada por Holston (1993), podemos ver que, ao planejar espaços e suas funções, a cidade 

organiza a vida social, as práticas sociais. Ou seja, percebemos que o espaço reorienta as 

relações sociais, no entanto, não passivamente, os atores reapropriam, reorientam, subvertem 

a dinâmica pensada inicialmente para os espaços, fazendo destes territórios vivos. Numa 

breve leitura sobre a cidade pós-moderna, com os trabalhos de Harvey (1993) e Zukin (2000), 

pode-se perguntar se existe ou não o pós-moderno? Os próprios autores questionam: não 

haveria mais permanências que rupturas entre a modernidade e a pós-modernidade? A pós-

modernidade não seria, então, o modelo anterior fragmentado? Segundo Harvey, a lógica pós-

moderna de renovação não representa uma ruptura histórica significativa com a modernidade? 

Diante da experiência da pós-modernidade, da fragmentação e da efemeridade, os grupos 

sociais rearranjam e subvertem os espaços. Os resultados das intervenções urbanísticas 

culminam em grandes impactos sobre o modo de vida das classes desfavorecidas, no entanto, 

tais impactos muitas vezes se distanciam do que foi inicialmente planejado e esperado para a 

realidade.  

A tônica dada às discussões referenciadas acima sobre a cidade recai na busca de 

observar, além do caos urbano, como os atores coletivos vivem e transformam a cidade. E é 

nesse sentido que caminha o trabalho aqui proposto, que tem como foco não só a cidade, mas, 

as juventudes e as apropriações que fazem da cidade.  

                                                           
7 A cidade modernista tinha seus princípios baseados na criação de uma nova sociedade (igualitária) através da 
arquitetura e do urbanismo moderno.  
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Neste âmbito, ainda são poucos os trabalhos que buscam evidenciar as relações entre a 

cidade e as juventudes que a compõem. Na maioria das vezes, a cidade é tomada como 

cenário e não como parte da relação juventude e cidade.  

Para situar esta pesquisa no campo daquelas que tratam do tema da juventude, segue 

uma breve exploração de obras e autores, por tratarem de jovens, principalmente daqueles/as 

que participam de grupos culturais, tentando, cada trabalho ao seu modo, apreender a relação 

de jovens com a cidade. 

Sposito (2002) é uma referência para termos a noção do estado da arte sobre o tema da 

juventude vinculado à educação8. Além de afirmar tratar-se de um objeto de estudo ainda 

pouco consolidado, mostrou a existência de um conjunto de temas emergentes (jovens em sua 

relação com a mídia, com os grupos juvenis e com a violência). 

O exame feito da produção a respeito, compreendendo a sua evolução temática nos 

últimos anos, revela que o estudo dos grupos juvenis se configura como interesse bem 

recente, pois os trabalhos foram concluídos somente a partir de meados da década de 90, 

sendo encontrados apenas nove que compreendem esta temática.  

Desses nove trabalhos9, dois tratam dos grupos culturais, dando uma maior ênfase na 

expressão artística utilizada como instrumento de comunicação, cinco se concentram no 

estudo do racismo, do grupo como espaço educativo construtor de identidades ou mesmo do 

grupo na sua dimensão violenta. Os outros dois trabalhos despertam minha atenção, pois 

tratam de temas de maior afinidade com esta pesquisa. Nakano (1995) analisa as 

possibilidades de jovens desenvolverem ações e se constituírem coletivamente como sujeitos 

vivendo num cenário urbano de pobreza, violência e exclusão, atravessado pelo movimento 

de urbanização. A autora observa a ausência de jovens naquele movimento mostrando que o 

elemento “ressocializador” não foi percebido pelos/as jovens e que estes introduzem um outro 

elemento capaz de inovação nesse lugar, a saber: as formas associativas. Mostra-se que jovens 

ganham existência enquanto grupo deixando de ser indivíduos isolados a partir do momento 

que estabelecem relações significativas e ganham configuração por meio daquilo que realizam 

coletivamente. A pesquisa de Nakano aborda as condições nas quais aqueles grupos se 

constituem e a sua relação com agências socializadoras, como a família e a igreja. 

Outro ponto abordado que vai ao encontro do trabalho aqui desenvolvido, é o 

aprisionamento de alguns grupos em contraponto com os interesses que os remetem para fora 

                                                           
8 Retrata resultados da pesquisa "O estado do conhecimento sobre juventude em educação", finalizada em 2002, 
em que uma equipe levantou os trabalhos produzidos sobre a temática entre 1980 e 1998. 
9A análise dos trabalhos relacionados aos grupos culturais foi feita por Sposito e Corti (2002, p.203-221). 
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da favela e as relações de vizinhança. O trabalho de Nakano traz alguns indícios para pensar 

sobre a circulação de jovens para além das relações de vizinhança e das instituições primárias 

de socialização. Além disso, mostra que o isolamento e a exclusão que o mundo externo 

produz com relação ao bairro reaparecem no interior das formas associativas dos/as jovens, 

mostrando a face perversa do processo de socialização. Em conclusão: 

 

Os grupos de jovens indicam como esta geração estrutura seu modo de vida [...]. As 
experiências que vivem privilegiam a subjetividade existente nas relações grupais. 
Assim, não encontram espaço num campo tomado pela racionalidade política, pois é 
outro o eixo que estrutura a sociabilidade da juventude (NAKANO, 1995, p.171). 

 

O outro trabalho (ALMEIDA, 1996), dentre os de maior interesse para esta pesquisa, 

se aproxima ainda mais da discussão que relaciona juventude e cidade. Almeida analisa os 

grupos juvenis como atores capazes de marcar presença na esfera pública, aborda a 

problemática do espaço urbano e faz mediações desse espaço tanto com as práticas culturais 

juvenis quanto com as políticas públicas implementadas para a dimensão cultural. O autor faz 

uma incursão pelo espaço da cidade de Diadema, desde suas origens até a década de 90; 

apresenta as ações locais do Partido dos Trabalhadores (PT) na prefeitura; mostra o 

cruzamento que este realizou entre as ações nas áreas de cultura e as ações que se destinavam 

à juventude, destacando as tensões estabelecidas entre o governo municipal e os jovens 

ouvidos pelo pesquisador. O objeto de investigação tem uma grande aproximação com a 

pesquisa aqui proposta, no entanto, esse trabalho dá ênfase maior à construção das políticas 

culturais da cidade, sendo que a mobilidade espacial a partir das práticas culturais não é 

tratado a fundo.  

Apesar de um maior enfoque na construção de políticas culturais, Almeida também 

aborda temas ligados diretamente à pesquisa a que me propus. Dedica o último capítulo do 

seu trabalho para falar dos grupos juvenis e da relação estabelecida entre estes e os governos 

locais, demarcando algumas tensões nessa relação. Demonstra que a ação pública, dentre 

outros aspectos, não teve a sensibilidade para perceber que a rua abriga diversas formas de 

conceber o uso do espaço e que os grupos juvenis têm formas peculiares de produção cultural. 

Especialmente importante é ter afirmado que é impossível não reconhecer a temática da 

mobilidade espacial presente nas táticas dos jovens que visavam delimitar um espaço próprio 

em suas incursões pelo tecido urbano (ALMEIDA, 1996, p. 163). 

Os grupos se esforçam para transitar e se fazer presentes: “ao projetarem o grupo, 

projetavam ainda o subúrbio diademense, permitindo a outros apreendê-lo a partir de outros 

signos” (p.164). Assim, anunciam sua presença no tecido urbano, através do grafitte, por 
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exemplo. Apesar de, em alguns momentos, considerar a cidade apenas como cenário das 

práticas dos grupos juvenis, Almeida aponta para uma questão fundamental: como os jovens 

ganham visibilidade na cena pública e como constróem algumas redes a partir das ruas. Outro 

ponto importante sinalizado por Almeida é o das reinvenções (feitas pelos grupos de jovens) 

do direito ao uso do espaço público, do espaço de encontro, do direito à cidade, disputando a 

apropriação do espaço daquela localidade, além de denunciarem a pobreza do espaço urbano.   

A pesquisa realizada por Sposito (2001, 2002) e sua equipe, está sendo retomada em 

uma segunda fase que abarcará os anos de 1999 a 2005. No entanto, num breve levantamento 

por mim realizado, no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Ensino Superior – Capes10 – já foi possível perceber que os trabalhos mais recentes têm se 

ocupado de tratar da temática da juventude. Fiz também um levantamento em acervos 

universitários e notei que alguns pesquisadores já têm se interessado pelas práticas de jovens 

referidas a certos espaços e se aproximaram do modo como o espaço urbano tem sido 

apropriado, investindo em problematizar a temática “juventude e cidade”. 

Durand (2000), num trabalho sobre sociabilidade e socialização de jovens em Santa 

Catarina, apesar de não ter como objetivo tratar especificamente do/a jovem e sua relação com 

a cidade, traz as diferentes relações da juventude com o urbano levando em conta os 

diferentes impactos sociais da transformação urbana e refletindo sobre as conseqüências que 

este processo traz aos/às jovens. 

Diógenes (2003) parte da idéia de que os jovens carregam territórios em seus corpos e, 

mesmo sendo o território-bairro o foco da expressão do nomadismo juvenil, é através do 

território-corpo que são produzidos os símbolos das galeras de jovens, enfatizando a violência 

como um meio promotor de linguagem. Aquela pesquisa destaca as novas tramas de ocupação 

do espaço a partir dos enfrentamentos territoriais juvenis nos estádios de futebol, terminais de 

ônibus e nos bailes funk. Nestes espaços, as lutas territoriais acontecem, lutas por um lugar na 

cidade. Nos estádios, por exemplo, vive-se, ainda que momentaneamente, a sensação de estar 

em cena, de se projetar como ser ativo na cidade. 

A autora destaca que a noção de cidade que permeia o imaginário dos torcedores 

reflete a idéia de uma cidade fragmentada em áreas de atuação de grupos, que no entanto, nos 

bailes funk, quebram os limites do isolamento a que estão confinados. As festas, por mais que 

                                                           
10 A Capes alimenta um banco de teses e dissertações que é disponibilizado on-line através do site: 
www.capes.gov.br. Neste banco estão catalogadas todas as teses e dissertações defendidas nos programas de 
pós-graduação credenciados pela Capes.  
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ocorram num espaço físico localizado, quase sempre ultrapassam as fronteiras de demarcação 

espacial. 

 

Inicia-se em casa, no “vestir da camisa”, empunhar a bandeira do time. Prossegue 
nos encontros do grupo nos terminais e risca a cidade com o alarido das montagens 
nos transportes públicos. Finalmente, as galeras dos bailes funk ocupam todo o 
entorno da área de entrada do baile, fazem uma outra festa, aquecem seus corpos 
para os momentos de excesso dentro do baile. Observa-se que o baile territorializa-se 
na medida em que o corpus galera se encontra. A descrição que realizamos logo 
acima, do trajeto das galeras para o baile, pode ser identificada com as idas casa-
estádio de futebol realizadas pelas torcidas organizadas (DIÓGENES, 2003, p.53, 
grifos da autora). 

 

Diógenes enfatiza o corpo como “vitrine ambulante de signos”, pois entende que é no 

corpo dos jovens que os códigos relativos a uma estética, um jeito de ser, ganham expressão 

pública. Creio que este seja um ponto importante a ser considerado nesta pesquisa, no entanto, 

no trabalho de Diógenes, a ênfase é dada à violência juvenil como um dos artifícios de 

“espetacularização da presença do jovem no âmbito da cidade” (p. 67). Ao contrário das 

torcidas organizadas e das galeras dos bailes funk, que “precisam alardear suas aparições, 

intensificar os usos da cidade, criar registros públicos e se fazer ver para ganhar poder” (p. 

124), os lutadores de jiu-jitsu, jovens de classe média, controlam-se, silenciam-se e 

escamoteiam sua presença. 

A pesquisadora identifica duas formas de experimentação no âmbito dos percursos 

juvenis: uma composta pelas torcidas e pelos bailes que intensificam o uso da cidade, outra, 

composta pelos lutadores, que fixam e racionalizam seus movimentos. Dessa forma, distingue 

modos diversos de “atravessamento do espaço cidade”. É importante observar que fazer parte 

de “uma galera”, “uma academia”, é definidor da circulação juvenil pela cidade, além disso, 

tal percepção nos dá indícios da influência dos grupos nos trajetos juvenis e nas formas de 

apropriação do espaço urbano.  

Almeida e Tracy (2003) discutem sobre as novas formas de sociabilidade e 

comunicação dos jovens urbanos da classe média carioca e examinam os significados da 

ampla rede de mudanças comportamentais da cultura jovem dos grandes centros urbanos. 

Trata-se da abordagem das “experiências espaciais” como a construção de uma nova 

“sensibilidade geográfica”. No trabalho intitulado “Noites nômades: espaço e subjetividades 

nas culturas jovens contemporâneas” refletem sobre as práticas espaciais e os fluxos 

subjetivos que atravessam o cenário atual das metrópoles, com a idéia de que as culturas 

jovens urbanas são nômades. Não há mais fronteiras, nem lugares óbvios, tudo está em 

movimento. Os espaços são ressignificados/redimensionados. A pesquisa, sobre jovens de 
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classe média urbana, mostra que um novo mapa noturno se redesenha: escadarias, portas, 

trechos de ruas tornam-se lugares de experiência. Os jovens subvertem as coordenadas do 

espaço urbano e geram processos subjetivos e identitários inusitados. A produção de 

identidades não depende de atividades observáveis concentradas em uma localidade definida, 

assim, o desafio é captar essa identidade através de toda uma rede de fluxos, pois as 

identidades são multilocalizadas. 

Tal pesquisa também assinala que vem crescendo o número de pesquisadores 

interessados em aspectos espaciais das práticas de jovens e no modo como o espaço público 

tem sido desconstruído como espaço “adulto”, pois vem sendo ocupado por jovens como 

forma de resistência. No capítulo denominado Geografia da nigth, as autoras destacam que é 

preciso investigar as “trajetividades” das culturas jovens urbanas, pois esse novo regime de 

espacialização das experiências sociais e subjetivas se estrutura em torno do deslocamento e 

não da fixação, apontando para o caráter nomádico11 do universo pesquisado. Dão como 

exemplo a utilização dos postos de gasolina que é feita por jovens mostrando que o 

movimento extrapola o contexto material do posto, numa “pré nigth”. Os lugares de passagem 

se tornam lugares de encontro e de diversão e esses fluxos de diversão são movidos pelo seu 

caráter ocasional, acontecendo novos agenciamentos “sempre conducentes à reescrita do 

espaço”. São, assim, um espaço de fluxos. Há, por exemplo, uma ressignificação do uso das 

portas das boates expressada pelo desmonte da sua função prioritária, nas quais jovens 

encontram eixos particulares de sociabilidade.  

 Aquela pesquisa também mostra que, para jovens a quem se dirigiu a observação, tudo 

é remetido ao mundo “fora de casa”, pois, é lá que “algo pode acontecer”, já o “dentro de 

casa” está relacionado à ociosidade e monotonia. 

Algo importante evidenciado pelas autoras é que os pontos de identificação coletiva 

estão cada vez mais flutuantes e que o processo de construção do eu se inscreve a partir de 

uma lógica em que gestos, roupas e palavras são formas de expressão de uma estética corporal 

e situada. Destacam a importância dada à “opinião do outro”, pois é a opinião do grupo que 

garante o pertencimento. 

Os lugares específicos são substituídos por espaços praticados de forma itinerante. A 

especificidade dos espaços não está em sua organização material, mas, no modo como são 

praticados por jovens em movimento. A itinerância caracteriza o circuito da nigth: a noite é 

                                                           
11 De acordo com as autoras, baseadas nas idéias de Bauman, nomadismo é uma forma de estar o mundo que 
subverte as expectativas sociais e estruturas hegemônicas. Três elementos regem o nomadismo: especificidade 
do deslocamento, tipo de organização e o elemento passional (desejo). 
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menos centrada nos locais que nos eventos. O próprio gosto musical é algo flutuante, 

reversível. Assim, as aglomerações não são estabelecidas em torno de gosto musicais, mas, de 

uma sensibilidade sócio-espacial relativa, ditada pelo pertencimento. 

Almeida e Tracy também falam de um pertencimento estético como principal (ou um 

dos principais) vetor de sociabilidade do universo jovem: “A itinerância volátil do circuito 

parece dissolver não apenas nos contornos materiais dos lugares, mas as próprias fronteiras 

entre o ‘ser’ e o ‘parecer’” (p. 190). Esse tipo de jovem não pode se destoar dos outros, há 

códigos de descrição e uma movimentação dosada do corpo. 

O trabalho das autoras é de grande importância para o estudo aqui proposto já que 

aborda as novas formas de experiência espacial de jovens dando relevância à diversidade de 

territórios urbanos em uma mesma cidade, tendo associado tal diversidade ao esforço de 

compreensão de jovens como grupos sociais.  

Nogueira (2004) também estuda a juventude no seu contexto de lazer e sociabilidade. 

Tem como objetivo fundamental descrever o cotidiano noturno de jovens de classe média e 

tem como hipótese que, nas redes de sociabilidade tecidas na noite, espaço de liberdade, cada 

jovem pode afirmar sua condição de “ser jovem”. A noite é um espaço de fruição da vida. A 

noite, vista a princípio como local de perigo, produz novas formas de sociabilidade. Assim 

como Almeida e Tracy, Nogueira mostra os percursos de jovens ao sair à noite, a passagem 

pelos postos, trailer’s e os sinais de pertencimento numa cidade marcada por fronteiras 

imaginárias.  

Ressalta que os grupos se tornam ambientes privilegiados de uma expressão da 

realidade juvenil urbana e, também, insere os jovens na cena pública. Mostra a apropriação da 

noite em seus vários tempos e que as fronteiras são móveis (bem como as identidades). A 

noite é onde “tudo acontece” e, ao contrário do dia, está associada ao lazer e ao tempo livre. 

Nota-se a existência de um ritual para sair à noite, no qual há uma preocupação com a 

imagem corporal já que a estética dá visibilidade às identidades locais, sendo um meio de 

afirmação e diferenciação de status. 

Existem pontos de encontro onde jovens reafirmam suas identidades coletivas e apesar 

da pouca oferta de “lugares”, jovens fazem de lugares físicos espaços sociais. Assim, o lugar 

tem um valor cultural (e simbólico) dado pelas práticas juvenis. São os/as jovens que 

organizam os locais em espaços de cultura e sociabilidade. Além disso, apesar de a violência 

restringir e moldar a interação, vão se organizando novas formas de sociabilidade construída 

em torno de estratégias de proteção. 
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Outro importante elemento que foi analisado naquele trabalho é a existência de 

pedaços demarcados que evidenciaram uma segregação espacial. Assim como Almeida e 

Tracy, que apontam para uma geografia da nigth, Nogueira fala da geografia dos shows, com 

a existência de espaços demarcados para cada grupo. Nota-se que, em um mesmo espaço 

social, há uma segregação das formas de sociabilidade, pois, no show, a música e a dança não 

superam os preconceitos quanto à origem social.  

Aquela pesquisa conclui que a noite é um espaço de resistência onde jovens reforçam 

vínculos de sociabilidade e demarcam uma identidade juvenil A noite é, assim, vista como 

espaço e tempo onde cada jovem pode afirmar a sua condição de ser jovem. É o espaço de 

fruição da vida onde não são tão vigiados/as e se permitem mais diversão e menos 

compromisso, podendo investir o tempo na sociabilidade e nas trocas afetivas. 

Martins (2005) por sua vez tenta compreender de que maneira jovens elegem o baile 

de Charme como espaço de elaboração de suas identidades mostrando que “jovens criam 

espaços próprios de sociabilidade que se transformam em territórios culturalmente 

expressivos nos quais diferentes identidades são elaboradas” (p. 41). Além de se preocupar 

com a forma como são estabelecidas as relações intergeracionais em territórios ocupados 

pelos adultos (no caso, o baile de Charme), Martins mostra como o ambiente do charme é 

transformado em território de grupos de identidades juvenis enfatizando, assim como Nakano 

(1995), que há uma inquestionável motivação dos jovens em relação aos temas culturais em 

oposição ao seu afastamento das formas tradicionais de participação política. 

Segundo Sposito (1999), a música – e posso dizer também que os grupos culturais - 

aparece como aglutinadora de sociabilidades e permite aos jovens a possibilidade de 

participação e atuação efetiva nas questões relacionadas com a sua comunidade e, com o 

aporte da autora, Martins enfatiza a idéia de que é preciso admitir a existência de uma 

diversidade de práticas coletivas ainda pouco visíveis entre os jovens. Também destaca que os 

bailes de charme exprimem a possibilidade de valorização da cultura negra e tem como 

estratégia nessa valorização, o uso de termos positivados (como por exemplo o termo black) a 

fim de neutralizar os termos carregados de significado negativo. Assim, o autor chama 

atenção para a importância de pensar como cada grupo “se apropria das possibilidades 

restritas de acesso aos meios massivos para expressar sua cultura, sua voz e transformá-las em 

presença.” (p.48). A identidade deixa de ser silenciosa, ela tem voz, ela é expressão. Nessa 

construção, transitar pelo diferentes territórios possibilita uma diversidade de opções de lazer 

além da inserção em um mundo povoado por sujeitos dispostos a “consolidar espaços de 

sociabilidade”. 
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É importante retomar aqui este trabalho já que o autor, além de tratar da questão da 

identidade retoma importância da ocupação do espaço urbano:  

 

O espaço não está restrito aos moradores mais próximos, pelo contrário, resulta da 
mobilidade e facilita, através da diversificação, a ocupação da cidade. Estar a cada 
dia em diferentes lugares permite ao charmeiro estabelecer vínculos de afetividade e 
relações de pertencimento ao espaço urbano (MARTINS, 2005, p.50). 
 

A sociabilidade tecida pode se dar na vizinhança ou fora dela sendo que alguns jovens 

valorizam a realização de bailes nas proximidades como oportunidade de acesso a uma das 

poucas formas de lazer em função da quase ausência de equipamentos públicos ligados a esse 

setor, outros, além de freqüentar os bailes da vizinhança, conseguem transitar por outros 

espaços fora dela, o que lhes permite ampliar os seus trajetos circulando por pedaços 

diferentes. No entanto, apesar de estarem fora do seu pedaço os jovens sabem que o baile de 

charme não representa espaço de conflito, mas sim de oportunidade de tecer novas redes de 

sociabilidade com jovens de outros pedaços.  

 Também chama atenção o trabalho do autor quando ele mostra que a possibilidade de 

transitar em diversos espaços de charme permite ao jovem ser diverso na elaboração do seu 

estilo pessoal, “ser camaleão”, transitando por diversos estilos sem estar preso a apenas uma 

forma de se identificar com um único grupo. De acordo com Martins, “é possível transitar por 

diversos grupos de estilo e para cada um deles apresentar-se de acordo com a sua forma 

particular de ser” (p. 51). Ele aponta para uma característica importante a ser verificada nas 

pesquisas com jovens observando a capacidade do jovem de transformar-se de acordo com o 

grupo ou de adaptar-se aos diversos contextos onde estiver, mesmo que temporariamente. 

 As redes de amizade se constituem na circulação por diversos bailes, nos quais há 

afetividade e relações de camaradagem assim como há “demarcação dos territórios”. É 

importante observar o domínio dos espaços, tanto quanto as interdições causadas pela falta de 

dinheiro ou a própria condição feminina, já que homens e mulheres ocupam, no território do 

Charme, uma posição desigual. 

Outro trabalho importante é a pesquisa feita por Hollands (1997) com jovens do nordeste 

da Inglaterra12. Atenta para o papel que o espaço urbano desempenha na formação da 

identidade juvenil abordando o tema das mudanças sócio-econômicas e o seu significado para 

jovens em termos da construção ou reconstrução de uma cultura local geordie. A hipótese de 

Hollands é de que o uso e a apropriação do espaço urbano passaram a ser centrais na produção 
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das identidades culturais da juventude. Os espaços tradicionais perderam vigor na formação 

identitária dos jovens em contraste com o crescente consumo e utilização dos espaços 

urbanos, antes, considerados marginais enquanto meio de reconstrução de identidades locais, 

que se davam no âmbito doméstico ou em relações mais primárias. 

Em contraponto com uma perspectiva puramente econômica (do global), mostra que a 

identidade local ocorre no interior da cidade destacando, a partir das idéias de Berman 

(1986?), o papel da rua como microcosmo da modernidade e da cidade na formação de 

identidades, não só coletivas mas individuais, por vários motivos: a) o espaço público é mais 

visível para a exibição e reconfirmação da identidade (do que o espaço doméstico); b) o 

enobrecimento urbano em termos de lazer – alternativa consistente com o sentimento de 

identidade (quando está em declínio a identidade profissional); c) os espaços de consumo não 

discriminam abertamente a população local e d) o alongamento do período de transição e o 

decréscimo do sentimento de comunidade aumenta a apropriação de outros espaços. 

Hollands vê uma relação íntima entre transformações econômicas, consumo e 

significado social do espaço urbano. Uma negação parcial das identidades tradicionais daria 

origem a identidades condicionadas à utilização de espaços situados fora das relações de 

produção e da casa. Na transformação de espaços outrora marginais Hollands viu a relação 

entre reestruturação econômica e consumo cultural. 

Em informações obtidas através de uma pesquisa etnográfica sobre a vida noturna dos 

jovens na cidade de Newcastle Upon Tyne, de longa história industrial, Hollands mostra que, 

há sessenta anos, havia uma cultua ocupacional masculina na região e as tradições operárias 

eram associadas à bebida e ao desporto. A aprendizagem cultural de jovens (na fábrica) era 

acompanhada de aprendizagens paralelas que resultavam numa certa forma de lazer 

masculino ligado à bebida, à atitude rude e ao vigor. Com a reestruturação econômica, há uma 

transformação nos empregos (falta de emprego e aumento da pobreza) e nas identidades 

baseadas no trabalho. As práticas de sair à noite foram ritualizadas, marcas importantes da 

identidade regional de jovens. Mais do que em casa ou no trabalho, vão se forjando na cidade 

as identidades. O trabalho parece incapaz de dar a jovens uma identidade e um sentido de 

futuro adequados e viáveis. A busca dessa identidade moderna ocorre em locais “marginais”: 

a esfera do consumo e da vida urbana. 

Guasco (2001) procura compreender a construção da identidade e as representações 

acerca da sociedade entre rappers da periferia de São Paulo. Parte da idéia de que a visão que 

                                                                                                                                                                                     
12 Artigo produzido a partir do resultado de um estudo etnográfico dedicado às culturas de juventude e à 
utilização dos espaços urbanos. Teve como amostra 60 jovens entre 16 a 30 anos. 
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aqueles jovens têm da sociedade é bem particular, pois deriva do ponto de vista do espaço 

social da periferia, filtrado pela lente do estilo. Essa representação é expressa nas letras, capas 

e melodias analisadas. Como a cidade e a sociedade aparecem nas representações feitas pelos 

rapper’s? Um dos pontos identificados por Guasco é que os rapper’s dizem muito da cultura 

e da sociedade local, para quem a periferia é uma categoria nativa, que não se limita a uma 

referência geográfica e descreve uma condição social relativa e elástica.  

 O grupo social estudado não está apenas na periferia de uma cidade, está disperso na 

periferia de várias cidades: “não se pode dizer que algo esteja concentrado em um território 

tão vasto e cujo termo usado como referências por si só já remete à dispersão” (p. 23). Assim, 

sua atenção nos rapper’s deixou de lado um recorte espacial. 

Os rapper’s descrevem a sociedade a partir da cidade, do seu local de origem (o 

bairro), uma sub área da periferia, o pedaço. Dão grande importância a essa sociabilidade 

local ficando evidente nas referências que fazem sobre moradores, onde moram e os amigos. 

Apesar de fortes, essas referências não são únicas, pois, o lugar do rap é “circulando”. 

Os rapper’s circulam ampla e intensamente pela cidade e essa experiência contribui 

para a construção da representação sobre a realidade. Embora o circuito deles seja fluido, não 

é aleatória. Ou seja, há tipos de lugares (preferências) e meios predominantes de circulação, 

como os salões de baile. Guasco supõe que estabelecem uma relação diferenciada com o 

espaço urbano e, conseqüentemente, produzem uma visão diferenciada da sociedade. 

 Constata que os rappers cantam a realidade da periferia e têm orgulho do lugar 

cantado. Eles se afirmam cantando o seu próprio cotidiano. Por meio da identificação com as 

letras, deixam o anonimato para tornarem-se sujeitos de ação. Através do rap, falam de si para 

os outros e o fazem enaltecendo suas qualidades. É importante observar que eles admitem 

uma exclusão, mas, Guasco pergunta: “Seria ela uma identidade negativa simplesmente pelo 

fato da idéia de periferia estar ligada à idéia de exclusão?” Conclui que os rapper’s são os 

maiores responsáveis pela sedimentação de uma identidade de periferia ainda que uma visão 

negativa permeie as letras das músicas, reforçando o discurso da mídia. 

Essa visão negativa contribui para a construção de uma identidade positiva. Para que 

essa visão positivada se efetive, o rapper deve circular por outros meios sociais para que seu 

discurso “transforme a realidade”. Conhecer essa realidade exterior também faz com que a 

identidade seja construída a partir do contraste (jogo de aproximação e oposição). Assim, são 

criadas categorias de oposição: periferia x jardins (região nobre da cidade de São Paulo), 

manos x playboys, por exemplo, sempre fazendo oposição à elite, à burguesia, à polícia, enfim 

ao que eles denominam como sistema. 
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 Guasco enfatiza a idéia de periferia como categoria social ao invés de ser uma 

referência espacial. Creio que este seja um aspecto importante e dessa forma, a oposição à 

periferia não é o centro e sim o poder. Ou seja, não espaço físico da região central, mas o 

espaço de poder. 

Outra especificidade na circulação de jovens rapper’s é expressa na sociabilidade 

cotidiana, que, segundo Magnani (1998a), ocorre no pedaço. A sociabilidade cotidiana de 

rapper´s se dá no espaço que estes chamariam de “área”, que se estenderia um pouco mais 

pela vizinhança, pois, os rapper’s são artistas e precisam “ampliar sua rede de trocas 

cotidianas” (2001, p. 156). A área não é só uma referência feita a uma região mais ampla, mas 

também uma categoria que se constitui a partir de outra prática de circulação e que remete a 

outra forma de percepção do espaço. Ao mesmo tempo em que a área é tomada pela 

sociabilidade de rapper’s, o pedaço se encolhe, se reduz e se desestabiliza. 

Araújo (2007), em trabalho intitulado Territorialidade, juventude e suas interfaces 

com o poder público local, propôs-se a investigar os modos de vida de jovens moradores de 

micro-áreas atendidas por um programa municipal13. Este programa tem como um dos seus 

princípios a territorialidade e a pesquisa buscou responder como os jovens vivem em um lugar 

designado como território. A própria definição territorial utilizada pelo programa foi objeto de 

análise para entender se os locais definidos pela prefeitura como micro-áreas prioritárias 

realmente podem ser considerados territórios do ponto de vista sociológico. 

Num primeiro momento, Araújo traz uma descrição da jurisdição de órgãos públicos 

regionais, mostra como os jovens vivem nas micro-áreas, suas relações com a família, escola, 

trabalho, religião e as formas de sociabilidade. Em seguida, enfatiza a experiência em relação 

ao lugar onde vivem, a percepção de jovens sobre o local e o estigma territorial que vivem. É 

interessante também notar que esse trabalho, além de abordar a forma como jovens percebem 

as ações públicas a eles destinados, também tenta compreender quais os suportes que jovens 

possuem para facilitar seus modos de vida nesses locais. 

A circulação de jovens nas micro-áreas é comprometida pelo tráfico de drogas ilegais, 

mas os/as jovens criam estratégias de segurança. Os grupos juvenis podem fazer com que as 

pessoas participantes ampliem sua visão sobre a situação vivida podendo ter, até mesmo, 

maior possibilidade de circularem por meio dos grupos.  

Em uma das micro-áreas investigadas, caracterizada pelo estigma, jovens não circulam 

com facilidade e o estigma do bairro afeta diretamente a sociabilidade juvenil. 

                                                           
13 Programa BH Cidadania, da Prefeitura de Belo Horizonte.  
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Aquela pesquisa conclui que as relações vividas não são consideradas na definição das 

micro-áreas. Prevaleceria uma definição arbitrária do ponto de vista social que reforça o 

estigma vivenciado por jovens, apontando para a necessidade de ampliação da micro-área. A 

própria demarcação é excludente, acirrando um estigma já existente. O programa não foi 

permeável aos modos de vida e aos atores locais. 

No que diz respeito à sociabilidade, observam-se alguns mediadores como a igreja, a 

escola e o trabalho, mas, jovens ainda são isolados da vida na cidade. A cidade enquanto 

direito e possibilidade de acesso aos seus serviços e equipamentos ainda é algo distante.  

Ferreira (2003), em um estudo sobre trajetórias urbanas de moradores de uma favela 

em São Paulo, tenta compreender as formas como as famílias de moradores da favela 

“elaboram o diálogo com a cidade”, como circulam pelo espaço urbano, os possíveis 

bloqueios e as estratégias de enfrentamento e os modos de se apropriar dos bens da cidade. 

Observando esse diálogo dos moradores com a cidade, foi possível desvendar modos de 

dominação de classe.  Na pesquisa, foram priorizadas: as trajetórias ocupacionais e as 

condições de moradia.  

No estudo das trajetórias de doze famílias, foram abordadas as práticas dos indivíduos 

nas interações na cidade, os modos como eles se lançam no espaço urbano a fim de usufruir 

dos bens da cidade, inclusive uma introdução às experiências de jovens. 

A ênfase da pesquisa é no grupo familiar, pelo qual os indivíduos buscam organizar 

um mundo marcado pela instabilidade no mercado de trabalho e precariedade material.  

Esse trabalho traz grandes contribuições para a pesquisa aqui desenvolvida já que é 

possível perceber que, além da experiência no mercado de trabalho, a moradia expressa os 

modos como os indivíduos se apropriam da cidade, como eles organizam a teia de relações 

com seus pares, as combinações que facilitam as possibilidades de usufruir da cidade, ou seja, 

a experiência de moradia manifesta modos de apropriação da cidade e também exerce 

influência nos trajetos urbanos dos indivíduos.  

Apesar das imposições a padronizações, Ferreira observa que os moradores constroem 

seus circuitos e estilos. No entanto, as experiências de alguns moradores também contribuem 

para que se mantenha dentro dos limites da favela mantendo laços muito frágeis com a cidade. 

Uma das conclusões é que:  

 

As formas de interação dos moradores na cidade, assim como as possibilidades de 
usufruir os bens do espaço urbano são bastante heterogêneas. Enfim os indivíduos 
transitam pela cidade por meio de canais, organizados pelos grupos sociais [...] As 
interações dos moradores na cidade dependem dos canais pelos quais eles transitam 
(FERREIRA, 2003, p. 477). 
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É interessante notar que os canais acionados pelos moradores os conectam a 

diversificados espaço da cidade e possibilitam, por exemplo, melhores colocações no mercado 

de trabalho, cursos e outros serviços públicos.  

A maioria dos trabalhos encontrados que envolvem a temática juventude e cidade 

centra-se na sociabilidade e lazer (DURAND, 2000), na cultura juvenil e sua configuração na 

cidade (ALMEIDA; TRACY, 2003; DIÓGENES, 2003) ou mesmo nos grupos de estilo 

(ABRAMO, 1996). Apesar de terem outro foco, esses trabalhos me ajudam a problematizar a 

temática juventude e cidade já que são os primeiros esforços empenhados na construção dessa 

temática. Podemos ver que, só recentemente, ganham campo estudos que se voltam para as 

considerações dos/as próprias jovens sobre suas experiências de vida e formas de 

sociabilidade, mas ainda são incipientes os estudos que buscam perceber como jovens vivem 

e elaboram suas situações de vida no espaço da cidade.  

Não obstante a importância e a contribuição teórica dos estudos apresentados, a 

pesquisa realizada por Carrano (2002, 2003) mantém com o que estou desenvolvendo uma 

relação de continuidade, de complementaridade. Ainda que tenha ressaltado aspectos da 

relação jovem/cidade que não priorizei a questão do espaço/cidade fica bastante evidenciada.  

Carrano investigou os processos educativos que se dão em práticas de lazer de jovens 

na cidade de Angra dos Reis. Recuperando as redes de sociabilidade estabelecidas em 

diferentes contextos formativos, percebe que entram em jogo “práticas educativas” nos bailes 

funk, nas pistas de skate, nos campos de futebol, shoppings, nas ruas “badaladas” da cidade, 

que se caracterizam como points de lazer, dentre outros espaços observados. 

O autor nos mostra como a sociabilidade estabelecida naqueles espaços influenciam na 

construção das múltiplas identidades dos jovens. 

 

Alguns jovens com os quais nos relacionamos, além de integrarem galeras funk, são 
também capoeiristas, lutadores de jiu-jítsu, evangélicos ou integrantes de torcidas 
organizadas de futebol, evidenciando que a identidade se constitui em relações de 
sociabilidade complexa (CARRANO, 2002, p. 60). 

 

Aquela pesquisa traz indícios de que o fato de um jovem assumir uma estética de 

funkeiro ou de skatista acarreta conseqüências para a sua inserção na cidade. No entanto, na 

apresentação dos dados, o fato de pertencer ou não a um determinado grupo e a relação deste 

envolvimento com a apropriação que é feita da cidade fica bastante diluída para afirmações 

conclusivas. 
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Carrano também chama a atenção para a intensificação dos usos de espaços privados 

na sociabilidade juvenil, ocupando-se de uma densa discussão teórica sobre o tema, 

retomando desde antigas cidades gregas ao declínio do homem público, em que o lazer está 

cada vez mais sendo privatizado numa nova sociabilidade capitalista. Apoiado nas idéias de 

Sennett (SENNETT apud CARRANO, 2003)14, fala do declínio da cultura pública em que a 

produção capitalista do espaço urbano vem favorecendo uma restrita convivência entre os 

grupos e culturas existentes na cidade. 

Carrano destaca também alguns vínculos comunitários, ou vínculos grupais, que 

tendem a prender jovens num determinado tipo de sociabilidade restrita à agremiação de que 

participa como, por exemplo, alguns grupos evangélicos, que distinguem, a partir de uma 

visão dualista, os espaços de salvação e os espaços de perdição na cidade. 

 

Uma das mais fortes conseqüências dos vínculos comunitários que se estabelecem 
entre os jovens é o fechamento dos relacionamentos com as demais redes sociais da 
cidade que se encontra fora do círculo evangélico (CARRANO, 2002, p.81). 

 
 Carrano mostra como estas categorias delimitam os espaços de circulação dos 

evangélicos e, dessa forma, indica a influência dos grupos não apenas na sociabilidade 

juvenil, mas, em como esta sociabilidade ocorre na cidade a partir da inserção em grupos. 

Cada grupo delimita também o tipo de inserção de jovens no espaço da cidade, que pode, ou 

não representar uma ativa forma de apropriação do espaço público da cidade. Por outro lado, 

mostra também que há alguns espaços na cidade em que os encontros são facilitados até 

mesmo com interdição do trânsito de veículos em ruas para o desenvolvimento de ações 

culturais.  

 Merecem destaque, na análise empreendida por Carrano (2002), os apontamentos que 

faz quanto à participação de jovens em diferentes instâncias, o que viria possibilitar uma 

ampla circulação pela cidade, algo que vai ao encontro da hipótese levantada nesta pesquisa. 

Ao acompanhar as atividades realizadas por um jovem, na cidade de Angra dos Reis, observa 

que a atuação ativa do jovem em diversos campos relacionais amplia suas possibilidades de 

relacionamento na cidade, “contribuindo para a diminuição de barreiras territoriais” 

(CARRANO, 2002, p. 167). 

 Outro ponto, no entanto, é o envolvimento com os grupos e a geração de uma 

identidade peculiar, mostrando até mesmo, a existência de “circuitos” que os distinguem sem, 

no entanto, homogeneizar os integrantes destes grupos , ao contrário, há o fortalecimento dos 

                                                           
14 SENNETT, Richard. O declínio do homem público. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1988. 
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sentidos de pertencimento coletivo, sendo que, “em várias ocasiões, a diversidade foi 

apontada como o grande elemento que caracterizaria a identidade do grupo” (2002, p. 147). 

O que acaba sendo foco das análises de Carrano é que os grupos de sociabilidade da 

juventude, em diferentes territórios, fazem da cidade um espaço social de práticas educativas. 

 

A valorização do potencial da educação praticada nos espaços que constituem as 
cidades tem contribuído para a diminuição da cegueira frente aos processos 
educativos que se fazem invisíveis à previsível intencionalidade pedagógica [...] As 
práticas sociais que ocorrem nas cidades incorporam-se ao conceito de educação, 
uma vez que compreendem em suas dinâmicas culturais próprias de realização, a 
formação de valores, a troca de saberes e, em última instância, a própria 
subjetividade (CARRANO, 2003, p. 19-20). 
 

 Mostra-se assim, que os relacionamentos estabelecidos entre os indivíduos nos 

diferentes territórios da cidade são educativos, ainda que não se voltem para isso com 

intencionalidade.  

Outra linha de estudos que guarda afinidades com esta pesquisa e que contribuiu para 

a análise dos dados encontrados, diz respeito aos trabalhos realizados no âmbito da 

antropologia urbana, feitos por Magnani e outros autores. Situo tais trabalhos em outra 

corrente ou linha de pensamento sobre a juventude, na qual o foco não está necessariamente 

nas relações internas dos grupos, mas, nas configurações espaciais que correspondem aos 

grupos.  

Magnani (1998a, 1998b, 2000, 2005, 2007) trabalhou com as categorias trajeto, 

circuito, mancha e pedaço com o intuito de perceber regularidades e padrões onde um olhar 

“de longe” veria apenas o resultado de escolhas feitas individualmente.  

Essa “família” tratada por Magnani nasceu no contexto de uma pesquisa sobre 

sociabilidade15, na qual se salienta que as modalidades de lazer não constituíam um todo 

indiferenciado, desfrutado por todos de forma aleatória. Há uma ordem nestes contatos, nas 

formas de sociabilidade. As formas de lazer, por exemplo, puderam ser diferenciadas segundo 

o local em que se realizavam (dentro de casa ou fora de casa), sendo que o lazer vivido fora 

de casa se diferenciava em: no pedaço ou fora do pedaço.  

O termo pedaço, uma categoria nativa que remete a códigos de lealdade 

compartilhados, foi tomado de modo amplo. A categoria é formada por dois elementos: um de 

ordem espacial e outro que remete à uma rede de relações. Designa, assim, o espaço social 

intermediário entre a casa e a rua, ou seja, entre o público e o privado, onde se desenvolvem 

                                                           
15 O trabalho em questão é a pesquisa de doutorado intitulada “Festa no pedaço: cultura popular e lazer na 
cidade”, publicado pela Hucitec em 1998. 
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formas de sociabilidade mais amplas que as realizadas no âmbito doméstico, mas, menos 

formais – no entanto, estáveis - que as impostas pela sociedade. É o espaço onde se 

compartilham costumes, trocam-se favores e também onde ocorrem os conflitos16.  

Outra forma de apropriação do espaço são as manchas. Estas têm a base física mais 

ampla e possuem equipamentos como pontos de referência que marcam fronteiras. Nestes 

espaços bastante delimitados, estão em destaque uma prática ou atividade predominante que 

permite a circulação de pessoas de várias procedências. É um arranjo espacial mais visível, 

mas, também é extremamente ligada à dinâmica do grupo que a freqüenta. Uma mancha pode 

ser de consumo, de negócios, não se restringindo ao lazer.  

  No caso do pedaço, o determinante são as relações sociais que se estabelecem entre 

seus membros e o espaço é restrito. Já a mancha se aglutina em torno de estabelecimentos – e 

não de hábitos – o que faz dela mais estável. É, assim, um ponto de referência físico, visível e 

público para um maior número de pessoas. Estas circulam entre as manchas, fazem escolhas 

de acordo com determinadas lógicas, seguem caminhos, “trajetos” que não são aleatórios.  

Assim, o trajeto é uma das formas de uso do espaço, dos fluxos no espaço mais 

abrangente da cidade e, também, no interior das manchas. O trajeto está ligado à escolha, à 

opção por este ou aquele caminho que não se dá de forma casual. Ou seja, o trajeto serve para 

categorizar o uso do espaço e para unir estabelecimentos e equipamentos espalhados na 

cidade que se caracterizam pelo exercício de determinada prática. Surge também a idéia de 

circuito.  

 Todas estas categorias – que constituem chaves de leitura para Magnani – podem ser 

ampliadas para um contexto maior, não estando circunscritas ao espaço do bairro ou do lazer 

porque o que as determina não é necessariamente o espaço físico, mas, as formas de 

apropriação. Constituem-se, assim, numa espécie de modelo capaz de ser aplicado a contextos 

distintos daquele em que foram identificados. 

 Creio que as categorias trajeto, circuito e mancha são úteis para analisar a apropriação 

da cidade como fazem Alfonsi (2007), Macedo (2007) e Pereira (2005, 2007). 

Alfonsi (2007), no trabalho intitulado O forró universitário em São Paulo, mostrou 

que essa forma de lazer, por sua inserção em um determinado espaço da cidade, configura-se 

como mancha, ao mesmo tempo em que, como circuito, extrapola a cidade de São Paulo, 

                                                           
16 Magnani chama atenção para a existência de “pedaços” no centro, com algumas adaptações. Se, no contexto 
do bairro, tinha como referência a moradia e a vizinhança, no contexto do centro, essa categoria ganha outros 
contornos. As pessoas não necessariamente se conhecem, mas, estabelecem sinais de reconhecimento, 
estabelecem-se vínculos que delimitam o espaço. Os grupos se reconhecem enquanto portadores dos mesmos 
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incluindo especialmente Itaúnas, onde, segundo alguns, o “forró universitário começou”. Os 

locais onde jovens de classe média desfrutam esse tipo de entretenimento localizam-se, na 

cidade de São Paulo, no Largo de Pinheiros. O forró universitário, segundo Alfonsi, destaca-

se no circuito de jovens paulistanos/as pela criação de espaços próprios para os bailes, pelo 

modo específico de dançar e pela sua indumentária característica. Há também, por detrás 

destes elementos, um discurso a respeito do que vem a ser a verdadeira origem do forró. 

Naquela pesquisa, opera-se tanto com a categoria mancha como com as de trajeto e circuito 

quando se extrapolam as fronteiras do estado de São Paulo.  

Macedo (2007), na pesquisa intitulada Baladas black e rodas de samba na Terra da 

Garoa, partiu da presença significativa de jovens negros no centro da cidade no final da 

jornada de trabalho, reunidos em uma roda de samba (Samba da Dom José, coloquialmente 

chamado “Samba de Bandido”)  e, a partir dela, rastreou o circuito black em alguns pontos de 

diferentes regiões da cidade. Foram três os espaços pesquisados, a saber: Sala Real, localizado 

numa zona de prostituição, Sambarylove, localizado no Bixiga, e o Mood Club, no bairro de 

Pinheiros (bairro de classe média). Estes espaços se diferenciavam pelo tipo de música e 

dança, pela vestimenta de freqüentadores/as, por seu poder aquisitivo, dentre outros fatores. O 

circuito de tais atores instaura trajetos específicos na “noite black”. 

No trabalho de Pereira (2005) sobre pichadores, Pichando a cidade: os pichadores e 

suas apropriações impróprias do espaço urbano, trata-se da relação estreita entre pichadores 

e grafiteiros, apesar de os dois “grupos” serem colocados em pólos opostos. Pereira mostra 

que o principal ponto de encontro dos pichadores paulistanos é o Centro Cultural São Paulo, 

da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Entre suas funções, certamente não estava 

prevista a de ser o point de pichadores. Lá é que se combinam os “rolês”, contam suas 

façanhas, estabelecem alianças e resolvem os conflitos. Pereira observa que a sociabilidade 

daqueles jovens começa no bairro e mostra que o circuito da pichação é constituído pelo point 

central, points regionais, pela “quebrada”, pelas galerias e por outros eventos que estes 

realizam. 

 Os três estudos que salientei fazem uma classificação do espaço a partir das práticas 

sociais dos seus atores, levando em conta os atores sociais (com suas especificidades) e os 

espaços com os quais interagem, ou seja, consideram dois elementos: as condutas e o espaço. 

Os/as pesquisadores/as chegaram a campo com um olhar capaz de superar, ainda que 

momentaneamente, a condição do/a usuário/a comum e, por isso, perceber as regularidades 

                                                                                                                                                                                     
hábitos, gostos e/ou estilos, ou seja, têm um modo de vida semelhante sem estabelecerem laços de parentesco ou 
vizinhança. 
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presentes por detrás do aparente caos urbano. Nota-se, então, um olhar “de perto e de dentro” 

proposto por Magnani (2002) capaz de permitir traçar o movimento de alguns processos 

urbanos e reconhecer as articulações entre suas dinâmicas.  

Naqueles três trabalhos, foi realizada uma leitura antropológica fundada, mais 

especificamente, em princípios etnográficos, já que não fazem uma mera descrição, a própria 

forma como trazem suas incursões a campo já é parte importante no processo de 

interpretação.  

 As categorias desenvolvidas por Magnani permitiram àqueles/as pesquisadores/as 

pensar em alguns processos da atual dinâmica cultural urbana, facilitando também descrever 

recortes no espaço que são significativos em virtude das formas de apropriação que atores 

sociais fazem e que acabam determinando padrões de comportamento. 

 Magnani (2005) faz menção a essas etnografias e a outras pesquisas17 e sugere um 

quadro classificatório em torno dos eixos: relação de aproximação (por afinidade de estilo 

e/ou interesse) e de “evitação”, que podem ser com ou sem “enfrentamento”. Buscou, a todo 

tempo, equilibrar análises feitas anteriormente por outros autores/as como, por exemplo, no 

que diz respeito ao valor público da rua, a dicotomia entre antropologia na ou da cidade, 

tribos urbanas versus culturas juvenis, dentre outros antagonismos ensejados.  Propõe também 

uma nova denominação para tratar de jovens urbanos (“circuitos de jovens”), bem como a 

dada ênfase na inserção destes atores na paisagem urbana buscando articular dois elementos 

presentes nessa dinâmica: os comportamentos e os espaços. 

Uma das contribuições que o estudo das etnografias propiciou diz respeito ao olhar 

com que eu deveria ir ao campo de pesquisa. Percebi que não podemos nos deixar levar pela 

“sensação de defesa” descrita por Simmel (1967). A tendência que se tem é a de mostrar o 

“caos urbano”, mas, deve-se levar em conta que, do mesmo modo que a vida na metrópole 

reforça o isolamento, cria também possibilidades de encontro e de comunicação. 

Estes autores dão fundamentos para entender que apesar de toda segmentação, 

segregação e deterioração dos espaços e equipamentos públicos, não se deve tomar os atores 

apenas por essa óptica. O novo enfoque proposto por Magnani é considerado nesta pesquisa. 

A leitura da cidade e seus atores a partir de outro ângulo, ou seja, a partir das relações sociais, 

foi de grande valor no desenvolvimento deste trabalho. 

                                                           
17 Analisa ainda mais cinco pesquisas, a saber: o trabalho de Bruna Mantese sobre Straight edge; a pesquisa de 
Fernanda Noronha, Renata Toledo e Paula Torres sobre b.boys e streeteiros; a pesquisa de Clara Azevedo e Ana 
Luíza Borges sobre a mancha de lazer da Vila Olímpia; o trabalho de Carolina Abreu sobre uma galeria que é 
ponto de encontro das raves e a pesquisa de Camila Iwasaki sobre jovens instrumentistas. 
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Percebe-se, através das etnografias, que há focos de resistência18 como, por exemplo, 

os grupos juvenis e que, por isso, não podem ser generalizados os efeitos dessa 

“desestruturação urbana”. 

O modo de operar da antropologia me ajudou porque a etnografia permite captar 

processos cuja dinâmica passaria despercebida. Somente com um olhar “de perto e de dentro” 

– proposto por Magnani – é possível perceber os costumes, hábitos, as modalidades de lazer e 

sociabilidade de jovens. 

A relação possível entre grupos culturais e apropriação do espaço público urbano 

ainda não foi feita de maneira aprofundada, mas os trabalhos que mencionei já abriram alguns 

caminhos a serem trilhados para entender a juventude e a sociabilidade no espaço urbano. 

 

1.4.2 Esclarecimentos conceituais 

 

Uma das questões propostas para esta investigação diz respeito a uma noção de 

território e o que jovens consideram como sendo o seu próprio território. 

 A noção de território que utilizo remete às práticas políticas e sociais cruzadas com 

perspectivas de ação diversa. Para entender essa noção, devemos estudar coletivos e 

indivíduos no “agir junto”, na cidade. Assim, a noção de território deve ser vista na própria 

ação que origina. É um conceito que pode pertencer a vários campos como, por exemplo, o da 

ecologia (o território como ecossistema), a topografia (o território de acordo com o solo), a 

geografia (que, além do solo, vê o tipo de cultura e criação, bem como a ação humana), dentre 

outros.  Neste trabalho usarei uma noção sociológica de território que evoca a idéia de 

sentimento de identidade e pertencimento, envolve, assim, a produção dos atores numa 

relação com o ambiente.  

A noção de território está ligada a idéia de projeto. Como pensar, então, na produção 

do território tendo em vista as relações verticais, hierarquizadas e burocratizadas? Magnaghi 

(2003) traz a noção de territorialidade ligada à noção de sustentabilidade, entendendo que 

território remete à herança de uma longa história. Para a “conservação” do território ou para a 

sua criação, é preciso “arranjar” melhor os recursos naturais que temos e é a partir dessa idéia 

que podemos pensar na construção de um arranjo produtivo local, levando em conta a 

identidade e a “conservação”. 

                                                           
18 Essas resistências também foram apontadas em um trabalho por mim realizado como conclusão de curso de 
graduação: MAGALHÃES, Lilianne Sousa. Os jovens e a cidade: uma análise preliminar sobre a apropriação 
dos espaços públicos por jovens da periferia de Belo Horizonte. 2004. Monografia (graduação) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004.  
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A propósito, muitas políticas setoriais que vemos hoje são ligadas aos “mapas da 

exclusão”, “mapa da desigualdade”. Deveriam mesmo ser formuladas a partir das identidades, 

objetivando a construção de políticas transversais. Magnaghi critica as propostas de equilíbrio 

entre local e global, pois o global sempre irá predominar. No entanto, precisamos nos ater às 

especificidades locais e às ações dos indivíduos que constroem o território e que transformam 

o local em espaço vivido. Ainda assim, o que vemos são políticas que, tendo como base o 

“território” tomado como espaço onde as relações econômicas ocorrem, desconsideram as 

ações dos atores sociais naquele meio, suas demandas e significados atribuídos ao espaço, 

acabando por não responder aos problemas locais. 

Recorrendo às análises de Moquay (2001), em que se discute a invenção de novos 

territórios, pode-se falar em uma coletividade que se afirma na definição de um projeto 

comum. Como desdobramento, podemos inferir algo sobre as pesquisas educacionais e sobre 

as políticas que utilizam a noção de territorialidade como forma de organizar a intervenção 

pública. Muitas vezes, propostas descentralizadas de ação tentam se aproximar dos cidadãos 

através do “recorte” territorial, no entanto, não valorizam as relações das comunidades com os 

espaços: 

 

Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito ao fato de a microárea não 
ser reconhecida como um lugar dotado de significados e de agregação de 
experiências comuns, possuir um nome específico ou um modo peculiar de 
designação realizado pelos moradores. O Programa induz a uma divisão no bairro 
(microárea e os outros), mas seus moradores têm como referência simbólica e 
cultural o próprio bairro (ARAUJO, 2007, p. 157-158). 
 

Araújo não vê o território apenas como espaço geográfico, pois as demandas são 

construídas pelos sujeitos que o habitam através de um “nós” que envolve memória, 

sentimento de pertença e afirmação coletiva. Considero, assim, uma noção sociológica do 

termo, que leva em conta o vivido e, como mostra Santos (1996), as transformações atuais no 

espaço reformulam as relações de territorialidade na dimensão da consciência do território e 

da identidade: “É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de 

análise social” (Santos, 1996, p. 15). Percebe-se que a noção de território se constrói a partir 

da relação em que dele se faz uso e, nessa perspectiva, o território ultrapassa sua circunscrição 

político-jurídica ou administrativa. 

Andrade (1996) nos ajuda a pensar sobre o território e sua dinâmica: “a formação de 

um território dá às pessoas que nele habitam a consciência de sua participação, provocando o 

sentimento da territorialidade que, de forma subjetiva, cria uma consciência de 

confraternização entre as mesmas” (ANDRADE, 1996, p. 214). Andrade acredita que a 
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expansão do território pode provocar a ampliação da territorialidade, novas territorialidades 

ou a desterritorialização, assim, mostra que é necessário encarar o território e a territorialidade 

como categorias temporárias, pois o território se encontra em constante transformação.  

 Entendo que a noção de território também está relacionada ao limite, no entanto, este 

limite não pode ser “demarcado” apenas política ou economicamente. Magnani (1998a) traz a 

noção de pedaço mostrando justamente que o território está demarcado por outras práticas 

materiais e simbólicas, ou seja, pertencer a um pedaço significa dispor de referências 

concretas que são produzidas com base nas relações diárias. De acordo com Santos (1996), 

encontramos no território novos recortes, que resultam da nova construção do espaço e de seu 

novo funcionamento: as horizontalidades (lugares reunidos por uma continuidade espacial) e 

as verticalidades (formadas por pontos distantes, mas, ligados por formas e processos sociais). 

Pode-se, aqui, fazer um paralelo com a idéia de circuito trazida por Magnani (1998a), que 

descreve o circuito como sendo um espaço de exercício de uma determinada prática que não 

mantêm uma relação de contigüidade espacial. Santos retoma a idéia de rede, que justifica o 

termo verticalidade, uma vez que as redes constituem apenas uma parte do espaço e o espaço 

de alguns. Assim, nem todos conseguem se conectar através de redes acionando pontos 

distantes do seu espaço. Além disso, é no território que, segundo Koga (2003), se concretizam 

as relações sociais, relações de vizinhança e solidariedade e também as relações de poder, já 

examinadas por outros autores (SANTOS, 1996; CARLOS, 1996; PAVIANI, 1996; 

ANDRADE, 1996). Levando em conta as produções citadas, é preciso considerar que os 

sujeitos vão traçando seus próprios mapas relacionais e construindo suas próprias noções de 

território, centro e periferia, já que o território é produzido na dinâmica da vida urbana.  

No entanto, não podemos enfocar somente este aspecto das relações entre os 

indivíduos, pois, como ressalta Bennett (s.d), a apropriação cultural e “a inovação local 

acontecem no âmbito de um fluxo de produtos e informação mediáticos disponíveis” (p.50). 

Bennett utiliza os conceitos de “translocal” e “transregional”, ponderando que não podemos 

falar em um local delimitado que domine a realidade social, mas, podemos dizer que as 

vivências (não apenas juvenis) são marcadas por experiências locais específicas, ou seja, as 

experiências locais desempenham um papel substancial na vida e na identidade dos indivíduos 

mesmo quando essas são apoiadas por fluxos globais. 

Sobre este assunto, Diógenes (1999) diz que o ator parece se perder num tempo 

diluído e fluido, a vivência do tempo parece fragmentar-se e a noção de espaço se 

descentralizar. Fortuna (2002) também fala da desterritorialização como sendo uma 

característica da sociedade pós-moderna e mostra o quanto o tempo e o espaço foram 
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abalados em seu significado e geralmente, para Carlos “o processo de mundialização da 

sociedade urbana não elimina, mas aprofunda o processo de fragmentação contido no espaço, 

na ciência, na cultura, na vida do homem” (CARLOS, 1996, p. 192). A urbanização cria, 

assim, uma hierarquia de lugares, de forma que o espaço aparece como mercadoria. Há, então, 

cada vez mais uma apropriação diferenciada do espaço por extratos diferenciados da 

sociedade.  

Essa fragmentação produz a expulsão da população do centro para a periferia e vice-

versa, além de criar também uma multiplicidade de centros, como ressalta Frúgoli (2000), que 

tende a dissipar a consciência urbana na medida em que habitar na metrópole tem sentidos 

diversificados. Reproduz-se a hierarquia espacial e esta é passível de ser percebida na 

paisagem urbana através da segregação espacial. Segundo Koga, “as desigualdades sociais 

que assolam as cidades brasileiras se evidenciam de forma gritante na metrópole paulistana 

dividida em territórios com maiores graus de inclusão e de exclusão social” (KOGA, 2003, 

p.27). 

 Acerca da segregação na cidade, destaco Teresa Caldeira e Heitor Frúgoli, que trazem 

linhas diferentes de interpretação. A primeira interpreta São Paulo em termos de segregação, 

oferecendo um modelo explicativo na análise da cidade global, a atual cidade de muros. O 

segundo entende a cidade sob a óptica da centralidade/descentralização. Mostra que as áreas 

mais centrais da cidade de São Paulo não foram alvo de grandes estudos, sendo necessário 

compreender melhor a lógica do processo de “desdobramento” da centralidade em São Paulo.  

Segundo ele, a descentralização na metrópole paulistana não significa a perda de um centro, 

pois, é ainda nas regiões centrais que mais se operam os contatos face a face e a experiência 

da diversidade que marca a vida pública. Apenas não podemos mais falar em uma única 

centralidade. No entanto, ao mesmo tempo em que a centralidade paulistana é palco da 

diversidade sociocultural, a competição entre os vários grupos sociais leva às novas 

segmentações e fragmentações do espaço, que marcam uma utilização diversificada do espaço 

público. 

 Frúgoli analisa como a centralidade em São Paulo vem sendo redefinida a partir de 

interesses dos grupos sociais dominantes, observando, em especial, as formas de organização 

institucional de grupos empresariais, sua relação com o poder público e os processos sociais 

excludentes decorrentes dessa trama de interesses. 

 

A realidade metropolitana é hoje marcada por centros ou pólos em competição, cuja 
força difere a partir do dinamismo econômico, do conjunto de empresas que abarca, 
das políticas do poder público quanto ao desenvolvimento metropolitano e dos 
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grupos sociais que, com diferentes intuitos, se situam nessas áreas (FRUGOLI, 
2000, p. 33-34). 
 

 Toda a expansão, relatada por Frúgoli19, deu-se buscando atender as exigências de um 

leque de determinados grupos sociais sempre em detrimento das classes populares, até mesmo 

com a retirada de favelados para a valorização imobiliária. A intenção manifesta, ou seja, o 

argumento de promover a melhoria habitacional de favelados se contradiz com a intenção 

concreta de maximizar a valorização imobiliária de uma área, com a remoção de favelas em 

casos mais graves de exclusão territorial que demonstrou total intolerância com as classes 

populares. Não há um lugar para os pobres nos projetos apresentados, mas, um forte caráter 

excludente mediado por regras do mercado imobiliário. 

 Caldeira (2000), com uma análise mais antropológica, vem mostrando uma nova 

forma de segregação urbana e diz que o século XX foi marcado por três padrões de 

segregação espacial. No primeiro, as classes sociais se comprimiam numa área urbana, mas, 

estavam separadas por tipos de moradia. No segundo, a clássica relação centro-periferia, onde 

os grupos sociais estavam separados por longas distâncias geográficas: as classes médias e 

altas ocupavam as regiões centrais dotadas de boa infra-estrutura e as classes populares 

viviam em condições precárias nas áreas periféricas da cidade. Num terceiro padrão de 

segregação espacial os diferentes grupos sociais vivem cada vez mais próximos, no entanto, 

não interagem em áreas comuns: “diferentes classes sociais vivem mais próximas umas das 

outras em algumas áreas, mas são mantidas separadas por barreiras físicas e sistemas de 

identificação e controle” (CALDEIRA, 2000, p. 255). 

 Para Caldeira, o principal instrumento desse novo padrão de segregação é o que se 

convencionou chamar de enclaves fortificados. Estes enclaves são espaços privatizados para 

moradia, lazer, consumo ou trabalho, onde as elites se refugiam dos “perigos” da cidade. 

Assim, as classes altas acabam abandonando a esfera pública das ruas, relegando-a aos 

marginalizados e ficando reclusas em seus condomínios fechados. Apesar da clássica relação 

centro-periferia ainda marcar a cidade, não é mais capaz de representar as dinâmicas sócio-

espaciais da cidade. Essa relação tornou-se mais complexa a partir da proliferação dos 

condomínios fechados, que “misturam” moradores ricos e pobres, no entanto, cada um ocupa 

lugares distintos.  

 

São Paulo é hoje uma região metropolitana mais complexa, que não pode ser 
mapeada pela simples oposição centro rico versus periferia pobre. Ela não oferece 

                                                           
19 Nesse trabalho, analisa três espaços decorrentes da expansão urbana de São Paulo: o Centro Velho, a Avenida 
Paulista e a Berrini-Marginal Pinheiros. 
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mais a possibilidade de ignorar as diferenças de classes; antes de mais nada, é uma 
cidade de muros com uma população obcecada por segurança e discriminação social 
(CALDEIRA, 2000, p. 231). 

 

Pode-se observar que a segregação se expressa na cidade de várias formas, que todas 

as pesquisas denunciam. Além disso, a segregação e a apartação sócio-espacial na cidade de 

São Paulo não é recente. Segundo Frúgoli, São Paulo sempre foi uma cidade em que ricos 

procuravam se afastar dos pobres, evitando sua proximidade e, com ajuda de agentes públicos 

e privados, vêm tentando evitar o conato promovendo um isolamento espacial das camadas 

abastadas. 

Todas as mudanças relatadas nas pesquisas mencionadas, sejam no padrão de 

segregação da cidade, sejam na sua descentralização, culminam em impactos sobre o modo de 

vida das classes populares, as mais atingidas por tais processos. Também trazem mudanças 

que vêm transformando a vida pública e o espaço público já que dificilmente mantêm-se os 

princípios da acessibilidade e livre circulação, ao contrário, a tentativa de evitar a vida pública 

é constante. 

A análise de Caldeira recomenda que a oposição centro/periferia deve ser revista, pois, 

para entender os desafios da cidade, é preciso olhar de uma nova forma a desigualdade social 

no espaço urbano e também perceber que as mudanças espaciais vêm alterando a vida pública 

e o espaço público, criando uma nova ordem privada. Ainda assim, Caldeira mostra que nem 

todos estão dispostos ao enclausuramento e a abrir mão da cidade apesar de todo apelo da 

mídia para o privado e o seguro, em resposta ao medo ao crime. Apesar disso, o número de 

espaços para a vida pública tem diminuído consideravelmente. É o que ela chama de 

“implosão da vida pública moderna” e mostra que os efeitos das estratégias de segurança 

utilizadas pelos diferentes grupos vão muito além da garantia de proteção. 

 

Ao transformar a paisagem urbana, as estratégias de segurança dos cidadãos também 
afetam os padrões de circulação, trajetos diários, hábitos e gestos relacionados ao uso 
das ruas, do transporte público, de parques e de todos os espaços públicos. Como 
poderia a experiência de andar nas ruas não ser transformada se o cenário é formado 
por altas grades, guardas armados, ruas fechadas e câmeras de vídeo no lugar de 
jardins, vizinhos conversando, e a possibilidade de espiar cenas familiares através das 
janelas? (CALDEIRA, 2000, p. 301). 
 

 Em geral os novos edifícios são desprovidos de calçadas, têm um sistema de vigilância 

ostensivo que inibe a passagem do pedestre rejeitando por completo a utilização das ruas que 

não seja para o tráfego de veículos. Assim, os “enclaves” vêm mudando o panorama da 
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cidade, seu caráter público e as interações públicas entre as classes, valorizam o universo 

privado. 

De acordo com Frúgoli, ainda que em vários locais públicos ainda haja uma interação 

entre classes, o conjunto dessas ocupações no espaço urbano é propenso a um quadro 

fragmentado, segmentado e que ameaça a dimensão da vida pública. O tipo de urbanização 

que vem ocorrendo acentua cada vez mais o declínio dos espaços públicos à medida que o que 

representa o ideário da “cidade moderna” – a diversidade e a convivência interclasses – 

traduz-se em deterioração. Tal constatação torna urgente conceber formas democráticas de 

organização da cidade: 

 

Assim, o dinamismo de ambos – parcelas da sociedade civil comprometidas com a 
cidadania e poder público efetivamente democratizado – pode concorrer para a 
criação de uma cidade mais justa, viável, diversificada, dentro da grande 
complexidade na sociedade moderna, que representem um contraponto aos vários 
processos excludentes que tem acarretado o declínio da vida pública (FRÚGOLI, 
2000, p. 231). 

 

Além de separadas pela distância, as pessoas também estão separadas pelo tipo de 

habitação e qualidade de vida urbana, o que, na fala de Kowarick (2000), equivale a dizer que 

os pobres vivem uma espoliação urbana. Ele não fala em segregação, mas em espoliação: “a 

inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo que, juntamente com o acesso à 

terra e à moradia, apresentam-se como socialmente necessários para a reprodução dos 

trabalhadores” (KOWARICK, 2000, p. 22). Nesse sentido, mostra que isso acontece quando o 

próprio poder público relega às pessoas à chamada subcidadania20 urbana, gerando 

discriminação e rotulação de alguns membros da sociedade, de forma que a condição de 

subcidadão constitui forte matriz para construir o diagnóstico da periculosidade. É fato que 

houve uma melhoria notável na periferia, no entanto, isso só ocorreu devido à ação dos seus 

moradores, que se organizaram em uma série de movimentos para exigir o seu direito à 

cidade, elemento fundamental na democratização da sociedade brasileira e na qualidade de 

vida dos seus moradores (KOWARICK, 2000; CALDEIRA, 2000). 

Todas essas mudanças nas interações públicas estão cada vez mais marcadas pela 

suspeita e restrição, ou seja, essas novas segmentações e fragmentações do espaço vêm 

gerando a discriminação, fazendo com que os encontros no espaço público sejam cada vez 

mais tensos, já que têm como referência o estereótipo e o medo e que “na cidade de muros 

                                                           
20 Para Kowarick, o subcidadão é aquele que não tem direito à cidade sendo que as periferias urbanas seriam, por 
excelência, o mundo da subcidadania.  
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não há tolerância para com o outro ou pelo diferente. O espaço público expressa a nova 

intolerância” (CALDEIRA, 2000, p. 313). 

Essa condição confere às classes excluídas a necessidade cotidiana de resistência, pois, 

têm que lutar pela sobrevivência física, pelo fato de serem pobres, e pela sobrevivência moral, 

como anuncia Koga (2003), pelo fato de serem “naturalmente” suspeitas numa sociedade 

segregadora. Assim tem sido estabelecida a relação entre a dimensão territorial e o estigma.  

Para mostrar essa relação Diógenes (1999), citando Bourdieu, diz que “se a região não 

existisse como espaço estigmatizado, como ‘província’ definido pela distância econômica e 

social (e não geográfica) em relação ao ‘centro’ [...] não teria que reivindicar a existência...” 

(BOURDIEU apud DIÓGENES, 1999, p. 175). O rótulo de morador de periferia muitas vezes 

causa situações de hostilidade (por exemplo, com a polícia), pois a condição de morador de 

periferia constitui-se em uma permanente ameaça às normas sociais, transformando o 

indivíduo em suspeito em potencial. Diógenes (1999) ainda nos lembra que o estigma 

(referente a uma distância aparentemente geográfica) reforça a necessidade dos indivíduos 

que sofrem esses estigmas de se agruparem. Soares (2004) também fala da estigmatização de 

jovens pobres que, por força da projeção dos preconceitos, perambulam invisíveis pelas 

cidades metropolitanas brasileiras, principalmente os jovens negros, sobre os quais se 

acumulam os estigmas derivados do racismo. Oliveira (1993) também nos mostra como as 

relações entre moradores da periferia e moradores do centro geralmente não são harmoniosas 

e são discriminatórias, de forma que o morador da favela se percebe (e é percebido) numa 

posição de inferioridade por morar num lugar “marginal”. Segundo Oliveira o preconceito 

vivido pelos jovens moradores de periferias urbanas é, ainda, reforçado pelos meios de 

comunicação que consolidam a imagem da favela, e dos seus moradores como perigosos. 

 Elias e Scotson (2000), ao analisar as relações de poder em uma cidade na Inglaterra, 

mostram as tensões existentes entre seus habitantes. Apesar de indicadores como renda, classe 

social, raça/etnia serem relativamente semelhantes, parte dos moradores da cidade era 

estigmatizadas baseando-se as diferenças entre eles no princípio da antiguidade, ou seja, os 

moradores antigos formava um  grupo coeso e atribuíam aos novos habitantes características 

associadas à violência e à delinqüência. Assim, não era o local de moradia, nem a renda, que 

separava e hierarquizava indivíduos e grupos sociais naquele local. Elias e Scotson constroem 

um modelo explicativo da relação entre estabelecidos e outsiders em que um grupo de maior 

coesão utiliza de alguns meios para impor a crença em sua superioridade e lançar sobre “o 

outro” o estigma. 
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O grupo estabelecido tende a atribuir ao conjunto do grupo outsider as 
características “ruins” de sua porção “pior” – de sua minoria anômica. Em contraste, 
a auto-imagem do grupo estabelecido tende a se modelar em seu setor exemplar, 
mais “nômico” ou normativo – na minoria de seus “melhores” membros. [...]. Há 
sempre algum fato para provar que o próprio grupo é “bom” e que o outro é “ruim” 
(ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 22-23). 
 

Eles também mostram que aquelas características penetram na auto-imagem dos 

indivíduos estigmatizados fazendo com que eles mesmos se sintam carentes, julgando a si 

mesmos como inferiores, ou seja, interiorizando o estigma e materializando os estereótipos a 

eles atribuídos.  

O espaço segregado é diferente de espaço estigmatizado, no entanto, ambos são 

importantes no contexto desta pesquisa. Apesar de haver espaços segregados e não 

guetificados, não é qualquer pessoa que entra em determinados locais de uma favela e, ainda 

que não seja a melhor opção analisar a cidade a partir do estigma e dos guetos, é preciso levar 

em consideração, por exemplo, que territórios dominados pelo tráfico ilegal de drogas muitas 

vezes são interditados a pessoas estranhas àquele local. Em São Paulo, percebe-se que há uma 

forte dimensão de segregação, mas, não é possível dizer que a cidade é um espaço 

estigmatizado. As pessoas não circulam por toda a cidade, no entanto, ela é diversificada e 

transforma-se em um espaço de múltiplos usos. Alguns territórios da cidade têm sua imagem 

construída e reconstruída apenas pelo viés da violência, do perigo e da pobreza: 

 

Simplesmente tomar o Jardim Ângela ou Guaianazes na cidade de São Paulo como 
lugares violentos e não considerar sua complexidade enquanto território construído e 
reconstruído pelas relações sociais pode conduzir a uma inferência do tipo “o 
morador do jardim Ângela é mais suspeito do que outros da cidade”. Este estigma 
pode estar sendo vivido pelos moradores de muitos distritos da cidade, 
especialmente das zonas leste, sul e norte que aparecem com freqüência nas notas 
policiais dos jornais ou nas estatísticas indicando os primeiros lugares no ranking 
dos distritos mais violentos (KOGA, 2003, p.191). 

 

Koga propõe que sejam considerados os aspectos das experiências vividas pelos 

cidadãos, o que não significa negar os dados estatísticos (inclusive sobre os índices de 

violência daqueles lugares), ao contrário, é uma forma de enriquecê-los e confrontá-los 

permitindo, assim, um novo olhar sobre o território.  

Apesar de todos os obstáculos impostos, Caldeira também mostra que diferentes 

grupos sociais vivenciam os espaços públicos transformados da cidade de maneira 

contraditória. Há, como veremos, uma apropriação dos espaços da cidade, que tomam novos 

significados a partir das práticas sociais de quem vive a cidade e subverte os seus padrões. 
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Claro que a qualidade do espaço construído influencia na qualidade das interações sociais, no 

entanto, não as determina, havendo sempre lugar para subversivas apropriações do espaço.   

Ferreira (2003) evidencia muitas trocas e mobilidades, por exemplo, das formas de 

circulação de jovens na cidade. Um ponto importante é que as trajetórias urbanas de 

moradores/as da favela demonstram uma porosidade dos padrões de segregação: 

 

As trajetórias informam que eles criam seus próprios circuitos, definem os locais que 
preferem freqüentar e que guardam profunda relação com a metrópole. Eles forçam 
as portas dos lugares que lhes interessam e “negociam” sua presença (FERREIRA, 
2003, p. 141). 

 
Nesse sentido, podemos falar de apropriação do espaço urbano, outra noção 

indispensável para a realização deste trabalho, bem como a de experiência urbana.  

 A apropriação do espaço também está relacionada com o aspecto dinâmico do 

território. Como discorre Koga (2003), a apropriação diz respeito ao aspecto interventivo 

realizado pelos homens, criando e recriando significados no cotidiano. É uma maneira 

singular de fazer uso do território e, para Di Méo, a apropriação remete a uma lógica pessoal 

de utilização do espaço vivido e ao campo do sujeito social (DI MÉO apud KOGA, 2003)21. 

O termo apropriação é utilizado por Chartier (1991), que o define como sendo a 

maneira pela qual o sujeito toma para si e resignifica uma experiência a partir de seus 

atributos e vivências intelectuais (prévias). Apropriação é a forma de uso e de interpretação 

das práticas sociais, sendo assim, uma operação de produção de sentidos (CHARTIER, 1994, 

p. 179-180).  Neste trabalho, não tomo a idéia de apropriação no sentido estrito, de tomar 

posse, tomar como propriedade, ou tornar próprio, ou seja, não estou falando de relações de 

propriedade juridicamente concebidas, mas, de formas de entendimento do uso de certos 

ambientes físicos como legítimos pelo grupo social do qual se faz parte, levando em conta que 

essa significação é feita por quem faz uso e por quem não faz uso do espaço. 

As pessoas apropriam-se de espaços e equipamentos cada um ao seu modo, 

configurando uma lógica particular de utilização do espaço. Para alguns, a forma de apropriar-

se, ou de fazer uso se explicita na ocupação física do espaço, para outros, é necessário que, 

além da ocupação, haja uma intervenção sobre ele. Por outro lado, creio que o fato de 

freqüentar ou mesmo circular por um ambiente, deslocar-se e transitar por determinado local 

pode ser considerado também uma forma de apropriação. A apropriação, neste sentido, 

envolve também a mobilidade dos sujeitos. Assim, acredito que circular também é uma forma 

                                                           
21 DI MÉO, Guy. Lês territoires du quotidien. Paris, L’Harmattan, 1996. 
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de usufruir do espaço, já que, a partir dessa circulação é possível tomar um conhecimento, 

ainda que restrito, do lugar. 

No entanto, acredito que certa parte do espaço urbano é apropriada apenas por certas 

pessoas. Uns se apropriam de uma parte e outros, de outra, é evidente que há uma apropriação 

desigual. Há também, como dito acima, formas diferenciadas de apropriação do mesmo 

espaço, mas, não tenho a intenção de hierarquizar cada uma dessas modalidades. As formas 

de apropriação de um determinado espaço também podem variar de acordo com o tempo para 

o mesmo indivíduo. Podem apropriar-se de uma forma hoje e, amanhã, apropriar-se de outra.   

Não será o foco deste trabalho abordar o grau de variação da apropriação da cidade por 

jovens, ou seja, as minúcias dessa apropriação não foram possíveis de serem investigadas. 

Aqui, tenho o intuito de identificar onde jovens constroem os seus circuitos, que lugares 

percorrem, por onde se movem, como se dá a sua circulação, quer dizer, por quais espaços 

jovens transitam. Esse foi o movimento que tive a intenção de reter.  

A manifestação da apropriação do espaço urbano pode se dar, por exemplo, através de 

trajetos e circuitos, ou seja, trajetos, circuitos, manchas, pedaço, categorias propostas por 

Magnani (2005), podem ser manifestações de certa forma de apropriação. Faz uma leitura da 

cidade a partir da antropologia urbana criando, inclusive, categorias novas como quebrada e 

point. As categorias nativas adotadas têm um poder explicativo muito forte e indicam a 

necessidade de observar o ponto de vista do sujeito. 

Falar apenas do espaço estigmatizado ou segregado não é suficiente para dar conta dos 

circuitos e trajetos traçados por jovens. É necessário saber qual o sentido que jovens atribuem 

ao espaço e verificar se realmente entendem o espaço como estigmatizante, pois, neste 

trabalho, o importante é distinguir a compreensão que jovens têm.  

Alguns aspectos são condicionantes da forma de apropriação do espaço como a fase da 

vida, local de moradia e raça/etnia. Quanto à fase da vida as pessoas mais velhas geralmente 

são mais independentes, ao contrário das mais novas, que têm mais limitação para o 

deslocamento e são mais submetidas à autoridade dos pais e das gerações adultas, sofrendo 

também maiores interdições financeiras. Quanto ao local de moradia, a distância dos locais de 

trabalho e de equipamentos de lazer é um elemento dificultador do deslocamento pela cidade. 

Quanto à raça, também se observa que negros e brancos (assim como homens e mulheres) não 

freqüentam os mesmos locais.  

É nesse sentido que podemos falar de uma determinada experiência urbana que se 

concretiza através da apropriação da cidade. Experienciar a cidade, concretizar uma 

experiência urbana é, na maioria das vezes, viabilizada através da circulação pelos espaços da 
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cidade, ou por meio das diversas formas de usufruir desses espaços. Claro que não podemos 

deixar de lado outros tipos de experiências, por exemplo, através da rede mundial de 

computadores, a internet, em que é possível “conhecer” vários lugares e deles fazer uso de 

maneira diversa.  

É fundamental também ligar à idéia de experiência urbana a noção de experiência 

social, trazida por Dubet (1996), que se dá através da articulação das diversas lógicas de ação 

nas quais jovens estão engajados/as. Nesse sentido, não posso deixar de considerar que os(as) 

jovens participam de diferentes experiências de formação que, segundo Lahire, não se somam 

de maneira simples. Lahire afirma que, entre a família, a escola, os amigos e/ou as múltiplas 

instituições culturais com as quais jovens convivem, apresentam-se situações heterogêneas, 

concorrentes e às vezes contraditórias. Assim, o indivíduo está exposto a um estoque de 

esquemas de ação não homogêneos, não unificados e, conseqüentemente, a práticas 

heterogêneas e a várias instâncias produtoras de valores e referências culturais22. 

É importante pensar não só na apropriação que jovens fazem da cidade e em suas 

práticas, mas, também em como representam as experiências que vivenciam no cenário 

urbano. Como um processo ativo, a construção das representações se dá através de 

experiências, valores e conhecimentos do indivíduo dentro de um grupo. São essas 

representações que, simultaneamente, estruturam comportamentos, expectativas e relações 

sociais. A representação social é definida: 

 

De um lado, por um conteúdo (informações, imagens, opiniões e atitudes) 
relacionado a um objeto mas, por outro lado, ela é a representação de um sujeito 
(indivíduo, grupo, classe) em relação com outros sujeitos, sendo, portanto, 
influenciada pela posição sócio-histórica e cultural que ele ocupa na sociedade. Ao 
construir a representação de um objeto, o sujeito expressa sua relação com ele 
servindo-se de elementos descritivos, simbólicos e normativos que circulam em seu 
meio sócio-cultural. Esses elementos, por outro lado, se organizam como uma 
espécie de saber que orienta suas condutas e suas comunicações sociais (ALVES-
MAZZOTTI, 1997, p.185). 

                                                           
22 Setton chama atenção para a pluralidade e a heterogeneidade das informações em circulação que contribuem 
para o surgimento de uma nova percepção do indivíduo sobre si e sobre os grupos que o rodeiam; contribuem 
para o surgimento de novas formas de interação social, novas formas de aproximação e/ou afastamento entre os 
indivíduos e grupos. É preciso destacar esses aspectos, pois 

 
a partir deles, poderíamos conceber os sujeitos sociais com um potencial reflexivo 
maior, passando a orientar suas práticas e ações, a refletir sobre a realidade, 
construí-la e experimentá-la a partir de outros parâmetros que não sejam mais 
exclusivamente locais e institucionais. Em outras palavras, as biografias individuais 
e coletivas contemporâneas, segundo essa perspectiva, não estariam mais definidas e 
traçadas apenas a partir de experiências próximas no tempo e no espaço, 
transmitidas pelos agentes tradicionais da educação. Ao contrário, poderiam ser 
influenciadas por modelos e referências produzidos e vividos em contextos sociais 
longínquos e/ou virtuais, possibilitados por essa nova configuração cultural” 
(SETTON, 2007, p.347). 
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Nesse sentido, jovens que pesquisei foram tomados/as como indivíduos capazes de 

elaborar uma forma de conhecimento sobre a realidade circundante, refletir sobre a sua 

própria realidade e lhe atribuir sentido, sendo que essa representação é construída a partir do 

lugar de onde se fala, a representação está relacionada a condicionantes sociais (econômico, 

político, cultural), mas, não determinada por estes. Assim, a representação é uma forma de 

compreender a relação cotidiano/sociedade e de valorizar a participação do indivíduo na 

(re)elaboração de significados para os fenômenos que ocorrem na vida cotidiana. 

Neste trabalho, jovens falam sobre o local onde vivem, o seu cotidiano e as atividades 

de lazer, através de entrevistas. Também fazem uma breve representação do seu cotidiano 

através de desenhos em mapas. Estes mapas, com divisão dos distritos administrativos da 

cidade, muitas vezes não coincidem com a consciência de quem vive no território. O mapa 

utilizado é uma demarcação do poder público e não uma demarcação feita pelos/as 

próprios/as jovens a partir das suas relações estabelecidas no dia-a-dia. A partir de uma 

delimitação pré-definida, de distritos, jovens evidenciaram seus espaços praticados. É preciso 

lembrar que há várias formas possíveis para jovens nomearem e apontarem o local onde 

vivem, que podem ou não coincidir com as nomeações e localizações oficiais.  

A própria forma de nomeação é um meio de verificar a consciência que têm sobre o 

território e sobre os seus limites, o que contribui para entender a dinâmica de apropriação do 

espaço, pois, entendo que o fato de nomear é uma maneira que indica variações de 

apropriações. 

Dessa forma, as representações de jovens sobre seus trajetos e circuitos não podem ser 

vistas, como bem lembra Carrano (2002) como reprodução da realidade, ao contrário, longe 

de serem cópias isentas, são afetadas pelos limites do próprio discurso, das intenções e valores 

da comunicação.  

Esclarecidos alguns conceitos e escolhas realizadas para esta pesquisa, veremos 

adiante como são os trajetos, pontos de encontros, rotina de grupo dos/as jovens, como se 

desenrolam “ou se enrolam” em seus circuitos, como se dispersam pelo território da cidade 

partindo do envolvimento em um grupo: a Cooperifa, que tem se destacado na mídia e na 

grande cidade periférica. 

 

 


