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Resumo: A vida cotidiana é constantemente posta em narrativa diante dos 

espaços públicos da cidade, apontando para uma mudança histórica na 

representação entre os indivíduos sociais desde a tensão política que produz 

novos elementos de definição dos espaços às rupturas de produção da 

sociabilidade entre os indivíduos. Partimos dessa hipótese que os usos dos 

espaços públicos decorrem de uma nova significação, entre suas dimensões 

físicas e a sociabilidade, as diferenças sociais são consolidadas a partir da 

criação de espaços privatizados para consumo, produzindo na cidade um novo 

padrão de enclaves fortificados. Com objetivo de apontar a emergência que 

decorre dessa padronização, uma apropriação conforme a posição social e de 

poder, a cultura urbana em sua prática transgressora tem legitimação para além 



dessas fronteiras que determinam as formas distintas de uso dos espaços 

públicos urbanos, apontando para pesquisas que analisem a cultura urbana 

contemporânea. Nesse trabalho pretendemos apontar como o skate altera essas 

configurações sobre a produção dos espaços públicos urbanos, nas narrativas 

de pertencimento ao espaço público, que se tornou anônimo ao uso da 

experiência urbana contemporânea.  

Palavras-chaves: espaço público; etnografia urbana; sociabilidade; skate. 

 
1. Introdução 

 

 Nos novos espaços criados pela arquitetura da cidade, sua urbanização, 

ou seria reurbanização, entre os conjuntos da imagem da cidade define um 

cotidiano dos indivíduos que habitam. A organização dessa cidade em torno da 

existência do homem citadino em que o seu corpo cultural lhe é imposto sobre a 

ordem de consumo de bens, valores e símbolos. O seu percurso esta na alma 

do personagem como indiferença, essa sua trajetória é a estrutura da cidade nas 

relações sociais, economia e mercado. “A cidade é igualmente tensão 

anonimato, indiferença desprezo, agonia, crise e violência (Eckert & Rocha)”. 

É o conjunto imagem da cidade definida no cotidiano dos indivíduos que 

transfiguram em suas experiências, misturando-se ao novo, a utopia do desenho 

na história; é na organização da cidade em torno da existência do homem 

citadino que em seu corpo cultural lhe é imposto sobre a emancipação social, na 

ordem, e os panoramas de sua revolução entre valores e símbolos culturais 

(Benjamin, 1985).  

 As transformações que estão na figura representativa da cidade, estão 

nos movimentos que aumentam as formas (ou suas fisignomias) dos espaços 

retratados no ambiente urbano. É a partir dessas representações da metrópole, 

sua crônica das transformações territoriais, Benjamin apresenta empiricamente 

o habitar que intenta em seus rastros. Já que a “fisognomia benjaminiana da 

grande cidade é entendida como um paradigma de reflexão sobre o fenômeno 

contraditório da Modernidade.” (Bolle, 2000: 18). É da composição imaginativa 

da cidade atual que já faz parte da rotina de nossa vida. O paradigma de reflexão 

modernização e progresso é conceito de uma composição da imagem de uma 

cidade em que não residimos, seja ela na imagem do ambiente que sonhamos. 



O registro das paisagens sonoras, corporais, visuais identifica os valores da 

relação social.  Como na cidade consumo que representa a felicidade, diversão 

e ambientes do mundo inteiro: Las Vegas/EUA. Essa cidade no meio do deserto 

americano representa toda a ordem dos sons da urbe mercadológica, entre seus 

prazeres e diversões. Se Paris de Baudelaire o alegórico no olhar do flâneur a 

cidade no sec. XXI é o limiar dessa experiência. 

  Cada parte dessas cidades estão ligadas em nossa imagem de 

sociedade e estilo cada vez mais significativa no comportamento ao consumo de 

bens, serviços e símbolos. A brutalidade dessas transformações ocorridas nas 

cidades nas últimas décadas, e recentemente no Brasil, mostram que o passado 

ainda está presente como desenvolvimento tecnológico. As constantes 

transformações no tempo situam o espaço como algo a ser realizado. O tempo 

morreu nesses espaços, mas o espaço como estrutura que se mantém no tempo 

é a manutenção do presente.1 

 As cidades Empires foram planejadas para que a utilização de ferro nas 

estruturas que fossem erguidas na forma de contemplação da cidade, no alto 

dos edifícios corporativos, resultasse em uma sensação de participar da cidade. 

As vidraças em largas proporções transmitia-(te) a sensação de estar fazendo 

parte da cidade, criando a imaginação de um flanêur capitalista. 

 

Quem olha, de fora, através de uma janela aberta, não vê 
jamais tantas coisas quanto quem olha uma janela 
fechada. Não há objeto mais profundo, mais misterioso, 
mais fecundo, mais tenebroso, mais deslumbrante do que 
uma janela iluminada por uma vela. O que se pode ver à 
luz do sol é sempre menos interessante do que o que se 
passa atrás de uma vidraça. Nesse buraco negro ou 
luminoso vive a vida, sonha a vida, sofre a vida. (Charles 
Baudelaire, As janelas) 

 

 Compreender todas essas possibilidades da contemplação da cidade em 

pleno século XXI, com a distinção de Walter Benjamin em seu artigo “Paris a 

capital do século XIX” para realizar um detalhamento das cidades modernas que 

se apresentam na construção do novo a partir da locomoção urbana. Na época 

constatou a utilização do ferro na composição da cidade. Essa utilização de ferro 

                                                        
1 Conforme Milton Santos (1982: 10) “O que se acha diante de nós é o ‘agora’ e o ‘aqui’, a 
atualidade em sua dupla dimensão espacial e temporal.” 



tanto na arquitetura era a utilização mercantilista de que o ferro marcará o século 

seguinte. O ferro que constrói as ferrovias, seus trilhos e trens, é na arquitetura 

que começa a ser utilizado um material artificial, para a sua sustentação de um 

princípio das novas formas de demonização dos Empires a cidade urbana e sua 

ruptura com a rural. A arquitetura do planejamento urbano se desenvolve diante 

de dois projetos arquitetônicos, a busca das raízes da domesticidade da 

arquitetura anglo-saxônica e a dilatação do espaço aberto e sua autonomia de 

objeto na tentativa de buscar a continuidade dos aspectos substanciais do 

passado. (Secchi, 2012) 

 Essas sensações promovidas na ordem urbana do século XIX e início do 

século XX substanciam o papel do capitalismo na formação do tempo como sua 

significação em números e objetos, o deslocamento para o trabalho de forma 

rápida e moderna, ao tempo de não perder negócios, bem como voltar para a 

família. Utilizavam-se os bondes, metrôs no deslocamento da comunidade em 

que viviam.  

 O papel da metrópole era de lugar para o trabalho, de forma que as 

famílias moravam em uma distância significativa dos centros, sem perder o seu 

contato com a ruralidade, suas raízes migratórias.  

A linguagem de sua construção faz com que o espaço compreendido se 

dá na forma de organização da interação do espaço-tempo. Tal como Guy 

Debord, escrevendo sobre a Sociedade do Espetáculo, mostra que a formação 

da sociedade capitalista acabou por formar o próprio território urbano na lógica 

de dominação absoluta sobre o espaço do cenário urbano. 

 Para a compreensão desses ambientes é necessário construção de 

situações, conforme Guy Debord, que é a “destruição da moderna noção de 

espetáculo.”  Devemos estudar essa organização do ócio que na propagação da 

cidade eterna que nos foi imposto, a atmosfera do ambiente deve ser tomada 

por suas situações excitantes diante das experiências de um desenvolvimento 

espacial do urbanismo unitário. “O objetivo geral seria ampliar a parte não 

medíocre da vida, e abreviar, tanto quanto possível, os momentos nulos. 

(DEBORD, 1957, Por uma internacional situacionista)”. 

 Em “Walkscapes”, Careri produz em sua introdução uma espécie de 

entrelaçamento de palavras que permitem a realização de utilidade e função de 

um ponto de partida para se atravessar a cidade, ou melhor, caminhar por ela. 



O “atravessar um território vagar” no que simplesmente “encontrar sensações 

perder-se” para “não deixar um muro penetrar” (Careri, 2013. p.26). O 

desenvolvimento dos espaços criados pela arquitetura da cidade em sua 

urbanização, ou seria reurbanização, desenvolve um conjunto da imagem da 

cidade define um cotidiano dos indivíduos que nela há(e)bitam (habita-se). Essas 

(novas) formas de organização dessa cidade enfrentam a existência do homem 

citadino em seu corpo cultural, uma exigência de o homem habitar o mundo com 

o significado do espaço imposto sobre a ordem de consumo de bens, valores e 

símbolos. 

O método de observação que partimos para nossa análise é as ruas, a 

Cidade que teima em se completar com os diversos concretos que a si se impõe. 

A observação da não mediocridade, da posição lúcida com que as relações 

humanas se manifestam sobre os templos de consumo. Uma posição da maneira 

de ver as ruas a partir de nossas pinturas e não mais de uma veneração aos 

cemitérios de concretos/metais armados. Analisaremos a composição da cidade 

com seu grito, com sua manifestação de um sentimento de pertencimento, uma 

ruptura com o arcaico da sociedade de consumo que teima em se manifestar na 

memória de um homem obtuso. 

 

2. É a dogtown 
 
 Quando a região de Venice Beach/CA estava a sendo desenvolvida, ela 

era uma região pantanosa com escassa população. Seu projeto baseava-se no 

estilo Europa, mais precisamente, na Veneza italiana. O objetivo do 

empreendimento não era ser mais uma localidade de uma Las Vegas, muito 

menos a Disneilândia. Havia parques sobre os Pier e seus diques artificiais 

tentaram simular uma cidade em festa e de glamour.  

 Esse era o despertar dessa imagem de cidade. Um ambiente que 

desperta o consciente do conhecimento de um sonho da coletividade entre a 

experimentação do presente, seja o mundo da vigila, ao qual a história 

construída em sua narrativa desperta e recorda aos fatos históricos. Nesses 

sonhos que a passagens da construção materializada dos “sonhos coletivos” do 

surrealismo que as construções da cidade e fixou seu fetiche no subconsciente 

dela enquanto mercadoria. Fazendo com que devemos assistir o passado como 



uma ligação ao presente, uma continuidade que estrutura a socialização 

permanente.  

Já que a estruturação em torno de um culto comum, onde a autoridade é 

reconhecida é na Agorá. Envolta no culto da proteção sedimentada o seu capital, 

e a Agorá se torna mercado. É em sua sombra de garantia de troca que a 

metrópole se manifesta como o local pacificado: “Capital é tesouro do templo 

profanado.” (Türcke, 2010: 201-202). A Imagem do desejo é a possibilidade 

revolucionária das utopias de uma nova ordem de produção, o ritual do fetiche é 

a mercadoria, uma relação do homem entregando sua manipulação e relação a 

si próprio e aos outros (Benjamin). “Os rituais de adoração do fetiche Mercadoria 

são ditos pela Moda, secundada pela Publicidade, enquanto arte de expor as 

mercadorias.” (Bolle, 2000: 66). O desejo é a imaginação da modernidade que 

sobrepõe a metrópole como concentração de toda a atividade humana, muito 

pouco mudando essa atividade urbana que antecede o mercado. Os meses 

(missa) o serviço divino cristão, celebrou o mercado como um ano, em feira 

(messe). O santuário sagrado foi deslocado para o espaço do mercado e assim, 

se tornou a força socializadora da sociedade2. A construção dessas dinâmicas 

da sociedade é pelo tempo dessas mudanças estruturais, principalmente na 

cidade e seus padrões constantemente reestruturados sobre a existência urbana 

de reflexão pública sobre nós mesmo. Dessa sociedade em transição na 

modernidade tardia é a reflexão sobre a cidade em construção.  

  A cidade que se tornou a feira profana, um mercado que dura todo o ano 

(Türcke, 2011: 213). Sonha uma época de urgência e do despertar, que tem 

raízes no inconsciente, e o conhecimento como uma revelação das imagens 

arcaicas. O espaço da ação política se descreve como um despertar da imagem 

dialética, na Modernidade que estabelece e interage o imaginário coletivo. 

Lembrando Benjamin que o estudo histórico é a própria experiência que o 

“flâneur enquanto colecionador de sensações da grande cidade” (Bolle, 2000: 

71) 

                                                        
2 “Exatamente isso é a inversão do mundo: no momento em que o mercado começa a se tornar 
absoluto, seu mecanismo profano de seleção se eleva a uma instância de eleição e rejeição, do 
destino, da produção de sentido. Todos sabem o quanto esse sentido é miserável, mas todos 
têm de percebê-lo como um sentido elementar por meio do qual sua vida material é determinada 
até nas menores coisas.” (Türcke, 2011:  214) 



Desde que Jacobs (2013) apontou que os principais arquitetos dos anos 

20 desenvolveram o conceito de anticidade, ou seja, a cidade como um parque. 

O projeto de Le Corbusier era considerado uma utopia social em que a liberdade 

individual de seus residentes era uma imagem em que cada morador se 

responsabilizaria por si mesmo, sem pretensões de relação ao outro que ao seu 

modo também vivia nesse local. Essa crítica de Jacobs é importante, pois ela 

apresenta que o projeto dessas cidades em que a “técnica” de remoção seletiva 

para a reurbanização é uma regra, seja para conservação ou revitalização do 

local. 

O conceito desse urbanismo remetia ao estilo barroco do passado em que 

o homem comandando o planejamento da cidade com pontos específicos de 

conjuntos unitários que criem um efeito grandioso, com separações entre elas 

de forma definida. Ou seja, os aspectos culturais e as funções públicas das 

cidades devem ser separadas para a obtenção de ordem de seu funcionamento. 

Assim assistimos com Venice Beach a concepção monumental de uma 

cidade. O seu planejamento urbano em que a formação cultural dos indivíduos 

foi forçada para um determinado consumo de serviços, onde a questão da 

diversão se mantinha padronizada, esteticamente e socialmente determinada.  

 Moldando essa cidade americana enquanto uma tentativa de cidade 

Européia, a política de urbanização celebra uma cidade como socialização igual, 

mas como sempre promovida por suas crises, o processo de degradação 

ambiental se inicia em Venice Beach a partir de 1929. Fez com que naquela parte 

do Oceano Pacífico uma população ficasse sob os escombros da Gentrification. 

O Pier caiu com seus parques, o poder público “largou” novamente aquele 

espaço da cidade para a sua população. Somente em 1942 a cidade se reergue, 

mas a separação imaginária entre ricos e pobres continuou, no limiar das 

experiências surge com uma nova cultura de uso desses espaços degradados 

na Dogtown, a área que abrange Venice à Santa Mônica. 

 



  
Pier de Santa Mônica/CA quando abandonado. Fonte: 

https://www.pinterest.com/hcipo/skate/ 

 

  



3. “Eles vieram do nada para fazer tudo” 
 

Jay Adams é skatista de Dogtown3 que proferiu a frase que leva o título 

desse capítulo. Uma pequena homenagem já que veio a falecer em agosto de 

2014. Integrante de uma equipe de skate mundialmente conhecida como os Z-

Boys, em que são os pioneiros na re-invenção da prática do skate, apresentando 

não como mais um esporte, um estilo de vida californiano, um estilo da 

subcultura que tem vida na morte das grandes cidades. 

 O skate era considerado um esporte artístico nos anos 50/60, algo como 

uma simples demonstração de equilíbrio e habilidades em uma quadra plana. 

Mas foi entre final de 1960 que durante um período de baixa das ondas no 

Oceano Pacífico4 os surfistas estavam apreensivos com a falta de ondas para 

surfar. Assim começaram a andar de skate simulando as manobras que 

realizavam na água. Mas isso só foi possível com a fabricação do poliuretano em 

escala industrial. 

 Esse material já era conhecido desde a Segunda Guerra Mundial para a 

substituição da borracha. Foi durante um período de emprego em uma fábrica 

desse material nos EUA que Frank Nashworthy desenvolveu o uretano para a 

fabricação de rodas de skate, já que sua utilização melhorava a aderência da 

roda em relação ao solo. Algo que me remete a pensar nas passagens de 

Benjamin. O aço que fez a composição moderna e este estava diretamente 

relacionado com os trens e suas estações que lembram a era vitoriana das casas 

residenciais. Se no Moderno mundo fordista o aço estava para carro, agora na 

Modernidade Tardia com toda essa estrutura de concreto o aço está reduzido 

para a cultura de skate. O único aço usado ali é nos seus trucks (eixos), e uma 

roda cada vez menor que dos trens e dos carros. 

 A técnica desse material permitiu que a cultura de skate evoluísse em sua 

técnica. A radicalidade em segurança, para além de uma cultura artística para 

andar de skate. Isso se soma por uma crise hídrica que atingiu a Califórnia nesse 

mesmo período de mar flat5 para o surf. O governo californiano decretou que as 

                                                        
3 A área de Dogtown é uma região na Califórnia, EUA, que sinaliza a separação entre os bairros 
de Venice e Santa Mônica, sendo que o primeiro era considerado uma zona habitada por 
pessoas pobres e o segundo pela classe média alta americana. 
4 Oceano que banha a Costa Oeste do EUA. 
5 Gíria que significa mar sem ondas para o surf, ondas pequenas. 



pessoas não enchessem as piscinas de suas casas. Como a maioria desses 

cidadãos da classe média californiana estavam em período de férias eles foram 

viajar deixando as piscinas vazias em suas casas. Tony Alva, um dos skatista de 

Dogtown, em entrevista à Spin Magazine6, trás a memória que a juventude pobre 

daquela localidade estavam determinados a mostrar sua habilidades. Criados 

entre o mar e as ruas da cidade, eles começaram a imaginar o surf em suas ruas. 

Estavam a descobrir suas habilidades como surfistas na negociação com ruas 

das cidades. 

Nessa mesma entrevista ele conta que exploravam as piscinas vazias dos 

quintais da classe média-alta das localidades de Bel-Air, Malibu. Com uma 

ousadia que misturava aventura e transgressão, deslocavam-se nas ruas dessas 

regiões com seus skates, procurando casas vazias, ou que estavam para lugar 

ou que seus moradores haviam saído em férias. A adrenalina de pular suas 

cercas, e encontrar piscinas vazias em que algumas havia a necessidade de 

usarem uma bomba de sucção para esvaziar, eles se envolveram num 

significativo espaço de apropriação cultural e de classe. E conforme o 

documentário Dogtown ambos os skatistas afirmam que essa também era a 

adrenalina produzida ao invadirem casas para andar em suas piscinas: a 

possibilidade de serem descobertos e pegos pela polícia. 

 Isso tudo é reforçado com a separação social imaginária da cidade, tal 

como descrita pelo processo de gentrification, faz com que contracultura dos 

jovens da Dogtown a invadir essas piscinas e simular manobras mais radicais na 

prática do skate, somada que o nivelamento que o projeto urbano desenvolveu 

para a criação de uma praça pública com quadras poliesportivas (o skate não 

tinha espaço), criou uma encosta inclinada em 15 pés em que os skatistas 

imaginaram como uma enorme onda, limpa e cristalina que possibilitava toda 

essa possibilidade de um surf como o estilo do surf australiano que tanto 

prestigiavam. Isso mostra que uma pista pública que se moldou pela arquitetura 

da cidade. Eles então iniciaram essa negociação cultural com os espaços 

públicos e privados, organizando-se em uma rede informal de skatistas em busca 

de piscinas vazias, andando pelos becos das cidades para uma satisfação 

comum. (Ferrell, 2001 e Beato, 1999) 

                                                        
6 Disponível em: Beato (1999) http://www.angelfire.com/ca/alva3/spin.html. Acesso em julho 
2015. 



 Já que no documentário sobre esse movimento de skatistas, os Dogtown, 

há muita informação das suas concepções sobre a sociedade e indústria do 

skate. Se nos anos 50 aos 60 o skate era uma cultura alternativa, sendo que nos 

65 esse objeto que retratava uma diversão familiar e apresentação de cunho 

artístico foi abandonado pelas famílias americanas, voltando no final de 1960 e 

início de 1970 sua identificação subcultural dos Z-boys (abreviação de Zefhyr e 

Dogtown). 

 Essa identificação subcultural é a manifestação que esses skatistas 

utilizavam as ruas da cidade e as invasões de piscinas nas casas de Santa 

Mônica, como Craig Stecky, fotógrafo que acompanhou essa contracultura e se 

interagiu com os Z-boys, se expressou já em 1976 que os skatistas humanizaram 

os projetos arquitetônicos da cidade, pois os arquitetos nivelaram as ruas para 

fazer parques de diversões, deixando vários “resíduos” de espaços nas ruas. 

Isso é ruas mais altas que outras, não assimétricas entre um local e outro ponto 

da rua. O propósito das invasões não era a sua transgressão, mas a socialização 

entre eles. Mas como sua iconografia está incrementada nessa manifestação 

subcultural da juventude faz com que a vida skatista seja uma constante 

transgressão. 

  Por sua descaracterização durante os longos anos abandonadas essa 

parte da cidade desenvolveu sua própria imagem de sociedade e estilo cada vez 

mais significativa longe do comportamento ao consumo de bens, serviços e 

símbolos. Foi pela degradação ambiental que o skate na cidade realizou a crítica 

aos modernos sistemas de arquitetura, decifrando esses mitos no horizonte da 

Modernidade, onde camufladas estão as ordens das coisas, e a cidade moderna 

enquanto propagadora de violência. (Bolle, 2000) 

 Pois é pelas cidades onde se encontram as condições de se organizar 

diretamente ao poder informativo e o seu mecanismo diverso sobre a qual exerce 

seu poder, seja de forma anonimamente ou atuante. Isso significa que a posição 

da cidade está diretamente relacionada com a conquista dos indivíduos sobre a 

sua base social nos espaços públicos, trata-se de poderes que incide 

diretamente sobre a sociedade e a composição espacial de pertencimento, para 

além das fronteiras físicas e administrativas da sociedade.     

  Na Venice que o surf estava como composição de seus cidadãos e foi 

com o skate que a cidade acabou por estabelecer uma ligação entre suas ideias 



de fluidez do corpo. Se no primeiro caso o mar ampliava os movimentos do surf, 

foi nas piscinas vazias que proporcionaram, primeiramente, essa exposição do 

corpo na cidade. Foi com a adrenalina como onda. Essa onda era saber que a 

polícia podia chegar a qualquer momento e deter esses skatistas, algo como que 

realizar a transgressão se tornava mais prazerosa ação de andar de skate, pois 

estavam no limite. 

 Por isso que o skate no espaço urbano da cidade está na sua aparição de 

sua afirmação na dinâmica dos espaços que se transformam e sua reinvenção 

entre o corpo e o seu movimento. Atualmente o processo cultural da cidade 

passa por essa exposição corporal, uma espetacularização de consumo na 

cidade. A mercantilização dos espaços é sua estetização, culturalização e 

comportamento, a lógica é o corpo enquanto consumo cultural. Se os 

Situacionistas lutaram contra esses cenários de degradação cultural, surfistas e 

skatistas promoveram a alternativa de experiências nos espaços da cidade. É a 

partir desse acompanhamento das realidades culturais que transformam e 

formam os espaços na cidade, como composição de cidade moderna, 

constituem os precedentes que colocam a história da sociedade sobre a 

construção do tempo entre a formação dos grupos sociais e seus setores de 

poder. A moderna imaginação de uma esfera pública parte dos processos 

culturais e políticos sejam o requisito da racionalidade de conduzir as ações do 

estado como forma de interpretar o seu sistema de auto regulação ao projeto da 

justificada ações de administração da violência sobre a sociedade.  
 O elemento da cidade, tal como Paris de Benjamin ou seria seu alter-ego 

Baudelaire, é a perspectiva de representação que a metrópole orienta para o 

despertar de uma Modernidade no novo século XX. O decifrar dessa metrópole 

entre os textos de Benjamin e skate é a exploração de práticas, vivências e 

experiências nos espaços urbanos. Suas apropriações, improvisações legitimam 

os espaços da cidade entre o projetado e o não-projetado. Esse corpo na cultura 

da cidade é o seu momento de experiência para além de sua cenografia, é o 

registro da própria cidade. 

 



 
fonte: http://vista.art.br/edicoes/2013/08/vista-049/ 
 

 É representando a imaginação que habitam as sensações de ver a cidade 

enquanto um devaneio que leva a compreensão do imaginário social e da 

mentalidade que o espaço da cidade cria a existência em coexistência, entre a 

representação particular, e seus espaços públicos: o mundo da rua. (Bolle, 2000: 

79)  

A arquitetura e o urbanismo entendem que a cidade tem sua espécie de 

corpografia urbana. Jacques (2007) entende que essa é a cartografia de uma 

memória corporal que se inscreve no corpo de quem experimenta a cidade, como 

forma de resistência ao processo de espetacularização da cidade. Os skatistas, 

então, se inscrevem nesse corpo urbano para apresentar o projeto de uma 

cidade para o espaço vivido do cotidiano. Mostrando que a arquitetura e os 

espaços da cidade moderna não impendem totalmente à ação dos movimentos 

do homem. A “redução” do espaço pela dinâmica da estrutura do sistema 

capitalista em espaços abertos e fechados da cidade não é uma ação dinâmica 

percebida pelo skate.  

 Não se trata de desvendar as disciplinas do urbanismo e seus projetos de 

cidade, mas apresentar o skate como enigma dos espaços que representam a 

cidade enquanto relação da extensão de desfrutar a rua em seu encontro na 

modernidade.  É a partir desse comportamento de autonomia da linguagem 

urbana em seu desenho corporificado na definição simbólica de codificações das 

funções que se inscreve no espaço, sobre o espaço e seu grafismo espacial. A 

identidade de resistência que se constrói na imagem do ambiente a sua 



identificação com seu objeto, ou melhor, a sua individualidade/unicidade de sua 

relação espacial. (Lynch, 2011)  

A ‘transurbância” de Careri, o labirinto dos espaços a serem percorridos 

nos sistemas de caminhos urbanos. A Cidade é a imaginação que vive a 

realidade no interior de seus espaços. O devaneio dessa caminhada, em 

diferentes trocas de se habitar no percurso imprevisível de uma caminhada. É 

percurso que se pode compor entre seu ato de atravessar, a linha que atravessa 

o espaço e o seu relato enquanto espaço atravessado. (Careri, 2013: 31) 

O método de caminhar, os modelos de Stalker, que parte tanto da 

observação nas ruas como em ambientes na natureza. Mas a nossa observação 

inicia de uma análise que é nas ruas. É na Cidade que teima em se completar 

com os diversos concretos que a si se impõe. Diante de uma observação da não 

mediocridade, da posição lúcida com que as relações humanas se manifestam 

sobre os templos de consumo. Uma posição da maneira de ver as ruas a partir 

de nossas pinturas e não mais de uma veneração aos cemitérios de 

concretos/metais armados.  

Os arquitetos tentaram, e tentam compreender essas modificações 

urbanas que por eles são influenciadas. É por isso que Careri propõem a visão 

desses “vazios urbanos” em uma interpretação com a compreensão dos limites 

impostos pela cidade, é assim criar paisagens diante das “errâncias” da 

arquitetura nos espaços do cotidiano urbano. É ver a cidade para além dos 

territórios usuais, é intramuros, em sua forma “Zonzo”.  É nessa análise de 

composição da cidade com seu grito, com sua manifestação de um sentimento 

de pertencimento, uma ruptura com o arcaico da sociedade de consumo que 

teima em se manifestar na memória de um homem obtuso. 

É nessa exploração, ou o Walkscapes de Careri, que a busca por uma 

revelação aos espaços que não se transformam e são vazios em suas dinâmicas 

urbanas, essas que devem ser determinada pela participação de unificação dos 

espaços com o corpo social e individual, se reconstrói as formas de utilização da 

cidade a partir de situações, da experiência corporal pelos pés andantes. Já 

diziam os Situacionistas de que “não devemos prolongar as civilizações 

mecânicas e a fria arquitetura cuja meta é o ócio tedioso. (Debord)” Pois é essa 

a possibilidade de libertar a atividade criativa “das constrições socioculturais, 



projetar ações estéticas e revolucionárias que ajam contra o controle social.” 

(Careri, 2013: 97) 

Esse ponto “lento” das errâncias, apontar outros pontos referenciais da 

cidade para refazerem as formas de sociabilidades na cidade, as relações com 

o espaço e as manifestações de juízo com que delas nos identificamos no 

espaço-tempo. Esse é o ponto de perceber as referencia urbana longe da 

imaginação dos sistemas de valores, práticas coletivas. Espaços culturais são 

regulados para a interação pública, a exclusão é mais viável que a inclusão. 

Promover a integração entre seus pontos da cidade livre de qualquer 

normativização é apresentar a cidade como núcleo central das formas sociais 

que se apresentam em sua multiplicidade. A marginalização e a ilegalidade do 

uso é a estratégia pública para conferir aos espaços da cidade o controle dos 

corpos errantes que se postam como a alternativa de regulação desses espaços. 

A regulação pública é a causa da exclusão dos espaços comum como espaço 

público. Se para utilizar determinado lugar há regras a ser seguida, a imposição 

de regra gera a transgressão. Transgredir é ser taxado de criminoso, é sofrer a 

repressão. 

 

4. Conclusões 
 

Pelas possibilidades de se deslizar pela cidade como referência de 

existência no comportamento de identificação além dos limites da sociedade. A 

forma de se diferenciar na composição dos sujeitos que compõem a metrópole e 

sua vida “tradicional”.  

 O skate como ato de criação para utilização desses espaços territoriais 

sem vida pode vir a ser uma construção, do contrato social, nas novas formas ou 

códigos de comportamento. (Brandão, 2011: 76) 

 É a partir desse comportamento de autonomia da linguagem urbana em 

seu desenho corporificado na definição simbólica de codificações das funções 

que se inscreve no espaço, sobre o espaço e seu grafismo espacial. A identidade 

de resistência que se constrói na imagem do ambiente a sua identificação com 

seu objeto, ou melhor, a sua individualidade/unicidade de sua relação espacial. 

(Lynch, 2011) 

 



 
Fonte: http://vista.art.br/edicoes/2013/06/vista-048/ 
 

 Devemos, a partir das apropriações, possibilitar compreender a subcultura 

do skate e sua forma de inscreve-se na dominação contra a ordem pública do 

Estado (sociedade) na produção de desigualdades urbanas e os novos modelos 

de construção dos espaços públicos. 

A imagem à cima é um exemplo a ser retratado pela metrópole. Ao mesmo 

tempo em que os objetos que compõem os móveis das residências, são 

abandonados em vários pontos da cidade – na maioria das vezes em lugares 

que não recebem melhorias pelo poder público – eles acabam incorporando-se 

ao ambiente físico em que foi produzida a arquitetura moderna/contemporânea. 

A análise do território deve-se estender em seu uso, em sua noção espacial em 

que ele está inserido em nossa vida. O entendimento ao uso de território é na 

possibilidade de entender os sentidos de existência, seja individual ou coletiva.7 

 

 

 

 

  

                                                        
7 “Para isso, é indispensável insistir na necessidade de conhecimento sistemático da realidade, 
mediante o tratamento analítico desse seu aspecto fundamental que é o território (o território 
usado, o uso do território).” (Santos, 1998: 19) 



5. Bibliografia 
 
Araujo, Gabriela da Costa; Costa, Antônio Mauricio Dias da (2015). Etnografando 
a praça: os primeiros obstáculos de uma etnografia. In: Iluminuras, 
NUPECS/PPGAS/IFCH/UFRGS, v.16, n.39, p.211-225. 
 
Beato (1999). http://www.angelfire.com/ca/alva3/spin.html. Acesso em julho 
2015. 
 
Benjamin, Walter (1985). Coleção Sociologia. org. Flávio R. Kothe. São Paulo: 
Ática. 
 
Bolle, Willie (2000). Fisiognomia da Metrópole Moderna: representação da 
história em Walter Benjamin. 2ed. São Paulo: Editora da USP. 
 
Brandão, Leonardo (2011). A cidade e a tribo skatista: juventude, cotidiano e 
práticas corporais na história cultural. Dourados: Ed. UFGD. 
 
Careri, Francesco (2013). Walkscapes: o caminhar como prática estética. Trad. 
Frederico Bonaldo. 1ª ed. São Paulo: Editora G. Gilli. 
 
Debord, Guy (1957). Por uma internacional situacionista. Copyleft. 
 
Ferrell, Jeff (2001). Tearing down the streets: adventures in urban anarchy. New 
York: Palagrave. 
 

Jacobs, Jane (2013). Morte e vida de grandes cidades. Trad. Carlos S. 

Mendes Rosa. São Paulo: Martinsfontes. 

 
Jacques, Paola Berenstein (2004). Elogio aos errantes. Breve histórico das 
errâncias urbanas (1). In: Arquitextos. v.053.04, ano 05, out. 2004. Disponível: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.053/536 
 
________ (2008). Corpografias urbanas. In: Arquitextos. v.093.07, ano 08, fev. 
2008. Disponível: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165 
 
Lynch, Kevin (2011). A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes. 
 
Rocha, Ana Luiza C. da.; Eckert, Cornélia (2003). Etnografia de rua: um estudo 
de antropologia urbana. In: Iluminuras, NUPECS/PPGAS/IFCH/UFRGS, vol. 4, 
n.7. p. 1-22   
 
Santos, Milton (1998). O retorno do território. Território: Globalização e 
fragmentação. São Paulo: HUCITEC. 
 
__________ (1982). Pensando o espaço do homem. São Paulo: Hucitec. 
 
Secchi, Bernado (2012). Primeira lição de urbanismo. São Paulo, Perspectiva. 



 

Türcke, Christoph (2010). Sociedade excitada: filosofia da sensação. 

Campinas: UNICAMP. 
 

 


