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RESUMO:  

O objetivo do presente estudo é analisar a potencialidade da prática do skate de rua para 

ressignificação do espaço público em praças, quadras poliesportivas e demais espaços 

abandonados e ociosos. Almeja-se analisar como a ação colaborativa entre skatistas pode 

construir espaços adequados às necessidades da prática do skate em áreas periféricas, com 

precária infraestrutura e fora do alcance de políticas públicas, e transformando essa realidade 

em uma potência da invenção da vida cotidiana. A pesquisa possui caráter descritivo e 

qualitativo e foi desenvolvida na “Quadrinha Life”, uma antiga quadra poliesportiva de 

zeladoria da subprefeitura de São Miguel Paulista no município de São Paulo. A experiência 

corresponde a área abandonada submetida a intervenção e construída para prática de skate, a 

partir da participação de skatistas e moradores do território. A análise buscou identificar a 

potencialidade da utilização da quadra pelos skatistas para prática do skate, e seu impacto na 

rotina dos moradores e comércio local com a ocupação e ressignificação do espaço. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Cidade. Periferia. Ressignificação do Espaço Público. 

Skate. 

 

ABSTRACT: 

The objective of the present study is to analyze the potential of street skate practice to 

redefine public space in squares, sports courts, and other abandoned and idle spaces. It aims to 

analyze how the collaborative action between skaters can build spaces suitable to the needs of 
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skateboarding in peripheral areas, with precarious infrastructure and beyond the reach of 

public policies and transforming this reality into a power of the invention of everyday life. 

The research has a descriptive and qualitative character and was developed in “Quadrinha 

Life”, an old multi-sports janitorial block in the São Miguel Paulista subprefecture in the 

municipality of São Paulo. The experience corresponds to the abandoned area submitted to 

intervention and built for skateboarding, based on the participation of skaters and residents of 

the territory. The analysis sought to identify the potential use of the court by skaters for 

skateboarding, and its impact on the routine of residents and local businesses with the 

occupation and resignification of the space. 

KEYWORDS: Right to the city. Periphery. Redefinition of Public Space. Skateboard. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A cidade de São Paulo é a quarta maior aglomeração urbana do mundo e tem 

em suas abas periféricas o maior número de habitantes. Ao sul da zona leste de São Paulo 

está localizado o bairro de São Miguel Paulista com aproximadamente 370.000 mil 

habitantes, que compreende os distritos de São Miguel, Jardim Helena e Vila Jacuí.  

 Entre os anos de 1940 e 1980, São Miguel Paulista teve o maior índice de 

crescimento populacional da cidade. Assim como outros bairros periféricos, São Miguel 

Paulista apresenta forte desigualdade social. Segundo dados do censo demográfico de 2010, 

fornecidos pela agência leste 1 do IBGE, o território possui uma população com baixa 

escolaridade, caracterizada por ensino fundamental incompleto, com maior número de 

mulheres, e com média de três pessoas por residência. Os dados apontam ainda que a 

população é em sua maioria jovem, com idades entre 10 e 39 anos, que possuem renda 

média mensal entre homens de R$ 1.000,00 mensal e entre as mulheres de R$ 700,00 

mensais2.   

Segundo a Fundação Tide Setúbal que atua no bairro desde 2005, 

identificou-se que o aumento populacional do bairro é desproporcional a rede de serviços 

públicos, sendo esta insuficiente para contemplar a necessidade da região. Dentre os 

principais problemas identificados na pesquisa se destacam a falta de áreas verdes e de 

 
2 Dados fornecidos pela Coordenadoria de área do censo demográfico 2020 IBGE - Agência Leste 1 - São Paulo 

em 19/06/2019. 
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lazer, justificando a atuação e presença das Organizações não Governamentais como via de 

participação popular3 para criação de espaços de sociabilidade e lazer no bairro.4  

As relações entre os cidadãos e a cidade se fazem pela elaboração de 

identidades e pertencimento na construção e reconstrução dos lugares. O não-lugar, que 

está presente no bairro, enunciado na proliferação de espaços privados (shoppings, 

academias, bares e lanchonetes), constrói espaços sem identidades, voltado a 

mercantilização, inserido na lógica capitalista na produção da troca, tornando relações 

contraditórias entre valor e uso. No contexto da mercadoria, os espaços são produzidos com 

o fim de atender certo consumidor, criando relações de produção do espaço e relações de 

produção de trabalho (Carlos, 2007).  

A periferia sempre foi uma aglutinação de demandas como forma de 

consciência da luta do direito à cidade, na busca de melhorias de infraestrutura 

reivindicando equipamentos urbanos como: água, luz, transporte, pavimentação, escolas, 

etc. Mas não é só isso, não é só terra, mas o direito à cidade, à cidadania, uma cidade 

democrática e de encontros que desafiam a lógica de poder e da mercadoria, onde o 

cotidiano pode ser transformado em algo mais (Jacobi, 1989).  

Os movimentos sociais e a participação popular para construção de espaços 

coletivos e democráticos são contrários à lógica de consumo da cidade pelo aparelhamento 

do poder econômico. É o repertório dessa luta a miséria urbana instalada pelo interesse do 

capital, e é dessa luta que fortalece a colaboração para criação de espaços de lazer e de 

espontaneidades (Tavolari, 2016).  

Nessa perspectiva, as relações sociais podem ser o resultado de ações 

sociais, assim o espaço físico localizado em determinado território deve ser associado a 

vida cotidiana, pois o espaço é um produto social. (Lefebvre, 1991) 

A cidade é o bem comum à todas as pessoas que se misturam, a cidade é o 

lugar de todos. Quando ocorre a transferência de alguns equipamentos para a iniciativa 

privada, o espaço comum de todos passa a ser controlado por uma classe que se aproveita e 

utiliza (Harvey, 2014). 

É nesse panorama que o skate entra no jogo das cidades. No Brasil, a prática 

de skate nas cidades cresce a cada ano e passa a dividir o espaço e a paisagem no processo 

de urbanização. É em São Paulo, que o skate apresenta maior ascensão por pessoas, em 
 

3 Participação ativa dos moradores para ocupação de terrenos abandonados que se transformam em campos de 

futebol, ruas que são pintadas para crianças brincarem e etc.  
4 Cidadania viva: práticas socioeducativas em São Miguel Paulista. São Paulo, SP Disponível em: <  

https://fundacaotidesetubal.org.br/midia/publicacao_251.pdf>. Acesso em: 04 out. 2019. 
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função do grande mercado de produtos para o esporte, a tradição e lugares skatáveis. 

Segundo dados do Instituto Datafolha do ano de 2016, estima-se que na atualidade há mais 

de oito milhões de skatistas no Brasil, com a maior concentração na região sudeste.5 

(Brandão, 2014). 

Em que pese a prática ser difundida, o número de adeptos não corresponde 

ao proporcional investimento público na construção de espaços vinculados para o esporte. 

Em 2002, a prefeitura de São Paulo construiu 42 pistas de skate, boa parte na periferia da 

cidade e nos Centros de Educação Unificado (CEU), para tirar os skatistas divagarem nas 

ruas. Segundo o "Guia de Pistas Cemporcentoskate", elaborado a época, o número de pistas 

de skate pelo Brasil já passava de 1000, contemplando pistas e picos6 - ruas, praças, 

escadarias, entre outras áreas públicas. Em que pese a ascensão, o número ainda é pouco 

pra demanda que vem crescendo a cada ano7. 

É nessa escassez de espaço para prática do skate que nascem formas de 

ocupação e ressignificação de espaços públicos e privados, reapropriando espaços urbanos 

com esquemas e maneiras de fazer, democraticamente e colaborativamente na busca do 

caminho plural para o esporte. É apropriar-se do espaço criando estratégias de inventar o 

cotidiano de mil maneiras, afastando a passividade e a disciplina. São invenções de 

experiências particulares, solidárias, e de lutas para organizar o espaço com narrativas do 

comum (Certeau, 2011).  

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi verificar de que maneira a 

“Quadrinha Life”8 contribui para ressignificação do espaço público na periferia do bairro 

de São Miguel Paulista. Para atingir essa proposta foram desenvolvidos os seguintes 

objetivos específicos: compreender o impacto e benefícios da construção da quadra de skate 

para os moradores; analisar quais foram os benefícios da ocupação da quadra para a prática 

do skate para os skatistas locais e outros; e verificar o impacto no comércio local. 

O interesse pela pesquisa se dá pelo fato de o skate possuir relação estreita 

com o meio urbano e pela sua participação na criação e ocupação de espaços para prática 

do esporte ainda que considerada a nítida falta de planejamento público, para a inclusão do 

 
5 Dados obtidos pelo site https://www.skataholic.com.br/2016/04/brasil-tem-mais-skatistas-que-nos-eua/, que 

demonstram o aumento de skatistas depois da publicação do livro do pesquisador Leonardo Brandão realizado 

em 2010. 
6 Lugares skatáveis que podem ser ruas (ladeiras e planas para colocação de obstáculos), praças, parques, lugares 

privados, etc. Qualquer lugar pode virar um pico de reunião, prática e diversão com o carrinho. 
7 https://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u102808.shtml 
8 Uma quadra abandonada pelo Poder Público e pelos moradores ao redor que foi ocupado por skatistas para 

prática de skate. 

https://www.skataholic.com.br/2016/04/brasil-tem-mais-skatistas-que-nos-eua/
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skate na pauta da democratização das cidades. A escolha do tema da pesquisa e sua 

realização passam a ser um ato político (Severino, 2000). 

A metodologia adotada se fundamenta na abordagem qualitativa de modo 

que exigiu o envolvimento com o objeto pesquisado, que faz parte da vida do pesquisador, 

de modo a se caracterizar como pesquisa-ação participativa, articulada as pesquisas 

bibliográficas especializadas, fontes secundárias e dados do Poder Público. 

 

 

2. ABORDAGEM METODOLÓGICA  

A abordagem metodológica corresponde à pesquisa qualitativa com 

apresentação de estudo de caso acerca da ação transformadora de skatistas na ocupação de 

uma quadra poliesportiva e seu uso para prática de skate na periferia da Zona Leste. 

Tratando-se de método qualitativo, para o desenvolvimento dos objetivos foram realizadas 

entrevistas com seis interlocutores, entre eles, cinco skatistas vinculados diretamente à 

ocupação e construção da quadra de skate, e um comerciante local.9 Utilizando-se da 

pesquisa participativa e pesquisa-ação recuperou-se a história da ocupação dos skatistas e o 

apoio de moradores locais que circundam a quadra, visando compreender a relação com o 

espaço e as mudanças produzidas no território.10 

 A pesquisa participativa permitiu compreender todo o processo de mudança 

da realidade social com a ocupação da quadra poliesportiva, para se tornar um local de 

prática do skate na periferia da Zona Leste. Buscou-se identificar como essa quadra de 

skate se tornou importante não só para os skatistas, mas para todos os moradores que a 

circundam. E, ainda, analisar como a “quadrinha life” dinamiza o comércio local.  

O trabalho é definido como estudo de caso, e a inserção na vida social 

colaborativa, superando a dicotomia sujeito e o objeto, reativando a postura epistemológica 

de pesquisador-ação e de transformação da realidade social.  A presença do pesquisador no 

campo dessa pesquisa é comprometida e ativa, apropriando-se da ação colaborativa, a 

 
9 As perguntas foram gravadas e posteriormente transcritas, exceto a pergunta com o comerciante local que foi 

realizada no estabelecimento, todas com a anuência dos entrevistados. Foram realizadas as seguintes perguntas: 

1- Como é andar de skate na periferia, em especial São Miguel Paulista? Têm espaços skatáveis?; 2 – As 

prefeituras e entidades vinculadas aos esportes nas periferias proporcionam espaços e constroem espaços 

skatáveis?; 3 – A Quadrinha Life como espaço ocupado e ressignificado pelos próprios skatistas é uma 

oportunidade de lazer e sociabilidade na periferia? 
10 Fui o integrante direto da ocupação, ressignificação e planejamento de ação para que o espaço fosse skatável. 

Antes mesmo da ocupação da quadra, em algumas festas lá estava em discussão como seria a ocupação e a 

construção dos obstáculos.  Desde o primeiro dia da ocupação até os dias atuais participo direta e indiretamente 

em algumas ações de melhorias da quadra e festas. 
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convivência e o compromisso que passam a ter caráter politico junto ao plano social 

(Schmidt, 2006).  

 

 

3. ANDAR DE SKATE NA PERIFERIA: BAIRRO DE SÃO MIGUEL 

PAULISTA 

Ao longo de sua história, São Miguel Paulista recebeu migrantes e 

imigrantes de diversas localidades, entre nordestinos, japoneses, árabes e portugueses. O 

bairro completou 397 anos em 2019, e sua história ainda é pouco conhecida entre os 

paulistanos. Em sua fundação no século XVI correspondia a uma pequena aldeia chamada 

São Miguel de Ururaí, nome atribuído ao Padre José de Anchieta. No período da 

catequização do aldeamento foi instalada a Capela de São Miguel. A religião e fluxo 

migratório no bairro foram marcantes até o século XX. Em três séculos o desenvolvimento 

econômico passou de agricultura e olarias para o maior polo industrial com a Companhia 

Nitro-Química Brasileira do Grupo Votorantim (Bomtempi, 1970).  

O bairro também foi palco de grandes mobilizações sociais. Entre elas, o 

Movimento Popular Autonomista - MPA que reivindicava autonomia do bairro e sua 

municipalização, e o Movimento dos artistas que reivindicavam um polo cultural no bairro 

(Centro de pesquisa e documentação São Miguel Paulista, 2006).  

A participação popular e os movimentos sociais constituem parte da 

construção do bairro e da luta periférica por moradia, transporte, lazer e esporte etc. Esses 

atores sociais estão comprometidos na superação da omissão do Estado e na construção 

coletiva do bairro. 

Nos anos de 1980 o skate chega à juventude de São Miguel Paulista com a 

prática forte nas ladeiras asfaltadas, e em alguns pontos skatáveis como o antigo Ozem11. 

Considerado o primeiro skatista profissional na modalidade street da zona leste e morador 

de São Miguel Paulista, Fabio de Oliveira, diz 

 

 “que andar de skate na periferia, em especial São Miguel 

Paulista, sempre foi legal, divertido (...), e estar próximo 

de casa com os amigos. Mas tivemos dificuldades no 

 
11 Hoje conhecido como Centro de convivência e administrado pela Fundação Tide Setubal.   
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passado, hoje há possibilidade de andar de skate em 

alguns lugares no bairro”. 

 

Como mencionado, São Paulo é a cidade com o maior número de praticantes 

de skate no Brasil, e é o segundo esporte mais praticado, perdendo apenas para o futebol. O 

street skate, como é chamado o skate de rua, utiliza-se dos espaços urbanos como elemento 

essencial na dinâmica da prática, criando pontos onde nascem os picos. A cidade é vista 

pelos skatistas como um mundo a ser descoberto, qualquer lugar pode ser transformado em 

um pico (Machado, 2014). 

O skate é considerado o segundo esporte mais praticado nas periferias do 

município de São Paulo, e mesmo com suas dificuldades o esporte já é reconhecido e 

respeitado nesses territórios. Como diz o skatista Reginaldo, morador da zona leste “...é 

tranquilo andar de skate na periferia, principalmente em São Miguel Paulista. Somos bem 

aceitos, a grande dificuldade é achar um bom lugar para andar”.  

O skate sempre teve espaço e representatividade no bairro, com atletas 

profissionais e amadores, e grandes marcas criadas por moradores do bairro, como expressa 

o skatista Barbosinha  

 

“...andar de skate em São Miguel[...]. São Miguel é uma 

cena muito forte do skate, berço de monstros, é muito dá 

hora andar com esses caras, apesar de não ser muito 

skatável....é um desafio grande andar de skate em São 

Miguel, mas gratificante (grifo nosso)...”. 

 

Assim, o skate se reinventa frente a lógica do capital, mesmo com as 

dificuldades que a periferia enfrenta, cria estratégias de maneiras de fazer e se apropria 

criando uma identidade coletiva.  

O termo periferia carrega em seu sentido polissêmico as características de 

bairros populares, distantes da centralidade, à margem da cidade, regiões notadamente 

empobrecidas. A forma de ocupação do solo evidencia o valor econômico já que quanto 

maior o valor da terra mais caro será morar, portanto o deslocamento forçado para as 
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bordas da cidade. A periferia é distanciamento da vida urbana para terras carentes de 

infraestrutura (Moura, Ultramari, 1996).  

Mesmo com esse deslocamento centro-periferia, que é traçado pelo capital, e 

suas respectivas contradições, andar de skate na periferia não significa algo ruim ou 

negativo,  

 

“Andar de skate na periferia é 10. Estar com os amigos de 

velhos tempos e se divertimos. Hoje temos mais lugares 

para andar, diferente de antigamente que tinha um lugar e 

outro. Tínhamos que ficar o dia fora para encontrar um 

lugar” como relata o skatista Marquinhos. “Andar de 

skate na periferia é muito style. Tirar o stress, estar com 

os amigos, se divertir, dar risadas, e principalmente, e 

estar na quebrada, em São Miguel Paulista” relatos do 

skatista Marlos. 

 

Ao longo da história da prática de skate na zona leste as dificuldades sempre 

estiveram presentes, diante do pouco investimento para construção e insuficiente zeladoria 

de pistas de skates que permaneceram inacabadas. Na opinião do skatista Reginaldo 

 

“...a prefeitura deixa a desejar, constroem espaço para o 

skate, mas deixam de mão, constroem e deixam 

abandonadas, a pista debaixo do viaduto perto do Davó 

em São Miguel está abandonada sem nenhuma 

manutenção”.  

 

Contudo, quando há o investimento as pistas de skate acabam sendo 

empreendidas e construídas por pessoas que não entendem do esporte e as obras acabam se 

transformando em pequenos elefantes brancos sem utilização. Conforme afirma o skatista 

Fabio de Oliveira: 

 

“só constrói por construir, fazem pista e acham que está 

bom, tem que ter acompanhamento de engenheiro e 
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skatistas. Acabam gastando dinheiro público, tempo e não 

constroem um local skatável”.  

 

Há em alguns casos pistas de skates com obstáculos mal modelados para a 

prática do esporte, colocando os skatistas em perigo de acidentes graves, que extrapolam os 

riscos habituais da prática do esporte. 

Quando perguntados da relação do poder público com a prática de skate na 

periferia, os interlocutores da pesquisa em sua maioria responderam que o Estado faz pistas 

de skate, mas muitas delas não são skatáveis. Não há manutenção nestas e em alguns casos 

não são concluídas as construções, transformando os locais em espaços mortos. Nas 

palavras do skatista Marlos “particularmente as prefeituras nunca fizeram nada. Fizeram 

algumas pistas, mas não fazem nenhuma reforma”. 

Diante ao conjunto de relato dos skatistas, o Estado é sujeito presente na 

periferia, mas a pergunta que fica é, será que atende a todos? Quando atende, observa suas 

necessidades? A periferia é ouvida em suas demandas? 

Diante essas dificuldades de pistas inadequadas para prática do skate na 

periferia, há décadas a ocupação dos espaços públicos ociosos acabam sendo alternativa e 

oportunidade para os skatistas, que unem seus esforços coletivos e constroem obstáculos 

aos moldes seguros e adequados para prática. A realização se dá muitas vezes de maneira 

precária, mas com muita liberdade, a ponto de fazer a diferença no desenvolvimento do 

esporte, podendo sair desses pequenos espaços grandes atletas profissionais no futuro como 

já acontece. 

Entre as contradições centro periferia, o skate cria táticas para utilizar a 

cidade com suas práticas de apropriação e reapropriação. Assim, mesmo com o Estado 

atuando de forma seletiva, os skatistas irão se superar e se reinventar com seus carrinhos.  

Esses produtores desconhecidos são os inventores dos seus próprios 

cotidianos dentro da lógica do capital. O espaço construído dentro de uma demanda que 

foge dessa lógica é tática comum no cotidiano das periferias (Certeau, 2011). 

  

 

4. MÃO NA MASSA: “QUADRINHA LIFE” 

Tudo começou no mês de dezembro do ano de 2014, quando em uma festa 

de um grupo de amigos skatistas dos anos 90, que estavam algum tempo sem praticar o 
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skate, decidem voltar ao esporte. Devido às novas rotinas da vida, como família, trabalho, 

falta de recursos para se deslocar para locais skatáveis e falta de alternativas para prática na 

periferia, alguns desses skatistas estavam muitos anos sem praticar. 

No reencontro desse grupo, reascendeu a vontade de voltar ao skate. 

Decidiram praticar o esporte em alguns dos espaços que costumavam usar anos atrás. O 

primeiro lugar foi Ozem (Centro de Convivência), hoje supervisionado pela Fundação Tide 

Setubal. Chegando ao local tiveram uma surpresa - o local não estava skatável - devido o 

chão estar com muitos buracos, comprometendo a circulação do skate para o 

desenvolvimento de manobras. 

Alguns desses skatistas observaram que havia três quadras poliesportivas 

(concentradas para atividade do futebol), próximo ao viaduto Jacu Pêssego com saída para 

Avenida Imperador no distrito da Vila Jacuí. Logo se interessaram em andar em uma delas, 

pois aparentava estar abandonada e assim começaram a utilizá-la. Dias depois fizeram 

obstáculos, de fácil transporte, construídos em madeira e um cano de ferro para deslizarem 

suas manobras. 

Os skatistas se perguntaram: Por que tantas quadras poliesportivas 

concentradas apenas para o futebol? 

 Observando a contradição criada pela escolha do Poder Público com os 

espaços no território, a tomada de decisão dos skatistas é de se inventar cotidianamente. 

Para isso, utilizam de táticas de enfrentamento, com maneiras simples de fazer. Como na 

caça, um ato que requer astúcia com o manejo do caçador, habilidades e mão na obra 

(Certeau, 2011). 

Levaram obstáculos para o local, e começaram a se divertir. Era período de 

férias de final de ano, ficaram tranquilos utilizando o espaço, e a cada dia que passava 

aumentava o número de skatistas.  

Passado algum tempo utilizando o espaço, começou a surgir problemas que 

atrapalharam o formato e o combinado realizado para utilizar o espaço. O primeiro 

problema foi a dificuldade de levar os obstáculos até o local. A segunda dificuldade foi à 

chegada de alguns garotos para jogar futebol, que ao longo do tempo de poucos se tornaram 

muitos. 

 Da convivência conflituosa se passaram semanas, meses, um ano, quando 

em novembro do ano de 2015, aconteceu uma confusão com o grupo do futebol, que gerou 

perda dos obstáculos. Com isso, desistiram de ocupar aquela quadra. 
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Com poucas alternativas de práticas de skate em São Miguel, com apenas 

três pistas e alguns picos12, alguns skatistas já estavam pensando em parar com a prática do 

esporte.  

Em uma nova festa de final de ano, voltaram a conversar sobre a utilização 

de outra quadra que estava abandonada com entulhos e sujeiras. Como são três quadras 

dentro desse quadrante, partiram para mais uma tentativa.  

A liberdade de fazer e refazer as cidades e os espaços é um direito coletivo 

que depende de pessoas engajadas com um processo de reinvenção e requer a tomada de 

consciência de todos os envolvidos (Harvey, 2014). 

O argumento desses skatistas para a ocupação de um espaço era estar 

próximo de casa, estar com os amigos, incentivar os filhos à prática, treinar em local seguro 

e de fácil aprendizagem e economizar tempo e dinheiro.  

A cidade não pode ser separada da vida cotidiana das pessoas, das relações 

sociais que buscam o estilo de vida e seus valores estéticos. O direito à cidade é reinventar 

conforme seus desejos coletivos mais profundos (Harvey, 2014). 

Na semana seguinte da conversa, foram ao novo local e começaram a 

brincadeira. Explorando o espaço perceberam que a quadra era skatável. Chegaram num 

domingo pela manhã, a quadra estava com sujeira de fogueira, pneus queimados e cobres e 

entulho, utilizaram apenas metade da quadra para andar de skate, no caso, a parte que 

estava um pouco mais limpa.  

Decidiram andar todos os finais de semana para entender mais ainda a 

dinâmica do local. Levaram um novo obstáculo de madeira pequeno pra sentir se seriam 

bem-vindos ao novo local ocupado.  

Em janeiro de 2016, quando perceberam que poderiam ficar tranquilos e 

praticar o esporte, decidiram de vez ocupar a quadra fazendo uma grande limpeza e 

construindo o primeiro obstáculo de material durável, de modo a evitar que fosse 

danificado ou retirado do local. Assim, foi chumbado um corrimão (um cano de ferro de 

altura de 70 cm, no solo da quadra).   

 
12 Em São Miguel Paulista, especificamente o distrito pesquisado, a Vila Jacuí, tem apenas duas pistas de skate, 

uma pista debaixo do Viaduto Jacu Pêssego em frente do mercado Davó conhecida como pista do Davó, que já 

foi relatada pelo skatista Reginaldo que está abandonada e sem manutenção. E a outra uma Miniramp (uma 

rampa em forma de U). Os outros lugares que são utilizados pelos skatistas são as ruas do bairro, que são 

disputadas com os carros, e em algumas escolas do bairro, que precisam pular os muros, e em que alguns casos 

passam por constrangimentos com abordagens de seguranças e policiais.  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

312 
 

Com o cano de ferro, a presença de novos skatistas se tornou inevitável. Na 

semana seguinte à implantação do obstáculo já teve a presença de mais quatro skatistas fora 

do ciclo de amigos. Foi importante a vinda desses outros skatistas, pois, aumentando o 

número de ocupantes seria mais fácil a consolidação da quadra para prática de skate. 

O tempo foi passando, e depois de seis meses perceberam que já podiam 

fazer novos obstáculos. Fizeram um palco de madeira (obstáculo no formato de um palco 

de shows com bordas de ferro para ser deslizadas as manobras). Mas este não durou uma 

única noite, chegaram no dia seguinte e estava em cinzas. Imediatamente decidiram fazer 

obstáculos de concreto no local e ocupar integralmente a quadra. Assim, a quadra mudaria 

sua estética e operação e passaria a ser uma quadra de skate. 

A prática do skate estabelece uma crítica performática de uma cidade 

consolidada conforme os ditames do Estado e do capital. Pois os lugares para prática do 

esporte nascem de formas estratégicas produzidas com marcas próprias dos territórios, 

daquilo que não está escrito em nenhuma norma ou manual de prática do skate. (Machado, 

2019).   

Importante salientar que ao longo de toda a construção dos obstáculos a 

parte financeira e a obra foram realizadas coletivamente entre os skatistas locais. Entre eles 

cabe mencionar: o pesquisador que aqui se apresente como sujeito atuante na construção, 

Fabio de Oliveira, Willians (Conhecido como Sansão), Paulo, Marlos, Marquinhos, Rafael 

Carrara (Cabeça), Reginaldo, Barbosinha, e sem prejuízo de outros tantos que colaboraram. 

Conforme relata o skatista Fabio de Oliveira, 

 

“A Quadrinha Life era simplesmente uma quadra 

abandonada de futebol, que tinha bastante uso de drogas, 

e mendigos que queimavam pneus para vender cobre. E 

daí foi a ideia de alguns amigos que juntaram esforços e 

fizemos os obstáculos. Fizemos a vaquinha pra construir 

os obstáculos, pagamos o pedreiro, a gente mesmo que 

limpamos a quadra, sem nenhuma ajuda de prefeitura ou 

órgão privado. Foi com a nossas próprias forças que 

fizemos a coisa acontecer”. 
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Um importante fato que se sucedeu ao longo de toda essa trajetória da 

construção dos obstáculos, que se desenvolveu entre os skatistas, foi o envolvimento da 

comunidade que circunda a quadra. Os moradores colaboram ativamente com o 

fornecimento de água, vassoura, equipamentos e materiais de construção, cuja ajuda foi 

imprescindível para construção dos obstáculos.  

Todo esse engajamento com os moradores ocorreu pelo fato de que eles 

queriam dar sentido à quadra. Desejavam que fosse utilizada para um fim, e não 

permanecesse um espaço morto e sem sentido. Isso porque, tal situação despertava 

insegurança pela falta de ocupação da quadra, sendo essas as falas dos moradores que 

motivaram ainda mais os skatistas a dar um sentido ao espaço. 

Todo processo de construção sempre se remete à luta para ocupação do 

espaço público, em uma construção coletiva na busca do comum. A prática da 

comunalização parte de relações coletivas, mesmo em alguns casos sendo fora de interesses 

diretos de algum grupo (Harvey, 2014). 

A verdadeira construção democrática do espaço urbano parte do 

distanciamento da gestão estatal ou privada. Ela traduz um local coletivo a partir de uma 

ideia de comum (Ferreira, 2018). Ao relatar a relação da construção da quadra com os 

moradores, o skatista Marlos diz, 

 

“O pico é muito style, tivemos na linha de frente e fizemos 

tudo, dispensa comentários. O pico que mais gostamos de 

andar de skate, onde se reunimos pra andar de skate nos 

finais de semana, pra dar risada, se divertir. A Quadrinha 

Life, veio pra ficar, muito style estar com os amigos. O 

pessoal que mora perto da quadrinha, super aprovou, 

porque é só rapaziada do bem”. 

 

Em 2017, a quadra ganhou o nome de “Quadrinha Life”, apelido dado pelos 

skatistas Barbosinha e Sansão. E, também, ganhou visibilidade com a criação de conta nas 

redes sociais no Instagram, Facebook e localização no Google Maps. 
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A quadra ganhou fama ao protagonizar um vídeo de skate na revista digital 

da “Cemporcentoskate”13no final de 2017, com o skatista Guilherme Terra14, ganhando 

mais notoriedade.  E ainda, no mesmo ano, uma apresentação da “Quadrinha life” foi 

realizada no canal do Youtube pela marca de skate Multyskate.15 Com isso, passou a 

receber skatistas de diversos lugares do Brasil e do mundo. 

O espaço não só ganhou a visita de skatistas, mas também concentrou a 

atenção do bairro. Pois, o local tem uma grande frequência de skatistas todos os dias, que 

acabam consumindo nos comércios locais. Um dos locais mais conhecido dos skatistas é o 

Bar do Cachorro (assim como ele é conhecido pelos skatistas). O local vende bebidas e 

salgadinhos a preço justo, e já são mais de dois anos atendendo os frequentadores da 

quadrinha, que ganharam sua confiança. Quando perguntado o que achava dos skatistas o 

comerciante disse “Sem palavras, essa molecada é 10”. 

A quadra já fez dois grandes eventos de competição de skate reunindo cerca 

de 200 skatistas do Estado de São Paulo, em uma disputa que avaliava a melhor manobra 

dos skatistas. Em uma dessas competições, houve a exposição de shapes16 com as pinturas 

do skatista e artista Willians Sansão. E já foram realizados dois eventos que transcendem 

do skate, dois shows de Reggae.17 Os organizadores do Show pediram licença para 

utilização do espaço, e o Willians Sansão (skatista que faz zeladoria da quadra) disse que o 

espaço é para esporte, cultura e arte, e realizando apenas o pedido de manter a limpeza da 

quadra. 

Mas nem tudo são flores. Agentes da subprefeitura de São Miguel Paulista 

reivindicaram o espaço, com alegação que a quadra não está destinada à prática de skate. 

Os skatistas e moradores se uniram e fizeram um manifesto junto à subprefeitura, 

apresentando um abaixo-assinado on-line para que a quadra permanecesse (com o 

recolhimento de mais de 200 assinaturas).18 

 
13 Uma das principais revistas de skate brasileiro. Hoje com uma forte atuação nas mídias sociais divulgando os 

trabalhos dos skatistas brasileiros. 
14 Skatista morador de São Miguel Paulista patrocinado pela marca de skate DOZAPÉ, uma das marcas de skate 

mais importante da zona leste e criada no bairro de São Miguel Paulista. A marca tem uma equipe de skatistas do 

bairro e de outros lugares. Esses skatistas participam dos grandes eventos do skate mundial. 
15  Canal do Youtube da marca de skate MultySkate administrado pelos skatistas  Bruno Pexe e Gilmar – 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=i_DqTcKLnCs Acesso em: 20 nov. 2019. 
16 Trata-se de uma gíria inglesa utilizada pelos skatista para chamar a madeira que fica sobre os eixos e rodinhas 

dos skates, e que dá o equilíbrio do corpo dos praticantes. 
17 Conforme posts do facebook da “Quadrinha Life” https://www.facebook.com/pages/Quadrinha-

Life/471224499913127 
18 

https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/Subprefeito_de_Sao_Miguel_Paulista_Manutencao_da_Quadra

_de_Skate_QL/ 

https://www.youtube.com/watch?v=i_DqTcKLnCs
https://www.facebook.com/pages/Quadrinha-Life/471224499913127
https://www.facebook.com/pages/Quadrinha-Life/471224499913127
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A subprefeitura de São Miguel Paulista, se pronunciou dizendo que faria um 

acordo, onde seria firmado que a Quadrinha Life seria desativada, e ao lado da quadra seria 

construída uma pequena pista de skate nos mesmos moldes da Quadrinha Life. Até o 

momento19não houve nenhum posicionamento da subprefeitura de São Miguel Paulista.  

Enquanto a promessa da nova Quadrinha Life não se concretiza, foi 

realizada recentemente uma nova reforma nos obstáculos, e acrescidos mais dois: uma 

rampa delta e um novo palco com pedras portuguesas do Vale do Anhangabaú20. Com a 

reforma e os novos obstáculos, a Quadrinha Life está sendo um dos picos mais utilizado 

pelos skatistas na periferia da zona leste, principalmente em dias de chuva e muito calor, 

pois o local está debaixo do viaduto Jacu Pêssego. 

Estima-se que hoje diariamente passam entre 10 a 30 skatistas durante a 

semana e aos finais de semana esse número aumenta para 30 a 50 skatistas, resultado 

expresso em números21 que demonstrou a importância e o valor atribuído a Quadrinha Life. 

Consolida-se, portanto, como ponto de encontro de skatistas da velha guarda e de novos 

skatistas para compartilhar diversão, experiência e liberdade. O skatista Reginaldo em suas 

palavras afirma: 

 

“A Quadrinha Life é um espaço de lazer muito bom, 

espaço de sociabilidade. Já foram mães com suas 

crianças para brincarem no local. Dá pra andar, os 

obstáculos são perfeito, feito por skatistas, vem skatista de 

fora, pra socializar, brincar, e trazem a família. Pode 

chegar que será bem recebido! No fim do dia tem uma 

resenha, vamos no mercado compramos algumas coisas 

pra comer e beber. Era uma quadra abandonada, 

chegamos e colocamos a mão na massa, e construímos a 

Quadrinha Life. A quadrinha mexeu com o comércio 

local, tem o açaí, o mercado, pequenos comércios. Podia 

 
19  Até a finalização desta pesquisa não tiveram nenhuma resposta da prefeitura. 
20 O Vale do Anhangabaú está em processo de revitalização. O local é conhecido pela prática de skate mundial, e 

um dos principais picos de skate no Brasil. Nesse processo de revitalização, foram retiradas todas as pedras 

portuguesas, onde os skatistas deslizavam suas manobras. Com o reconhecimento pela prefeitura da prática do 

skate há mais de 30 anos no local, foi realizado um acordo estabelecido entre os skatistas e a prefeitura para um 

espaço exclusivo para prática do skate, com isso, foram escolhidas algumas pedras para construção dos 

obstáculos. Em conversa com o responsável do projeto de skate na Vale, foi realizado uma doação de duas 

pedras portuguesas para a “Quadrinha Life”. 
21Em sua conta no instagram já têm mais de 1500 seguidores https://www.instagram.com/quadrinha_life/ 

https://www.instagram.com/quadrinha_life/
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ser melhor, a prefeitura podia esticar o espaço pra nós, 

mas a Quadrinha Life é o melhor lugar pra andar de skate 

em São Miguel, é um lugar básico, mas feito por 

skatistas.”  

 

Uma cidade democrática pode ser também uma cidade de festa, de 

encontros, de transformações do cotidiano. Como as cidades são construídas como produto 

de consumo e de interesse do poder, essa democracia deve ser radicalizada para utilização 

do espaço urbano (Jacobi, 1989). 

Os pontos mais importantes para atribuir essa magnitude de valores dado a 

Quadrinha Life, é a liberdade para criar (transformações e ideias que nascem diariamente 

pelos skatistas para melhorar o espaço), e o respeito dos skatistas que andam no local com a 

comunidade ao redor. O local não é alvo de reclamações formais da ocupação indevida pelo 

skate. Como relata o skatista Barbosinha:  

 

“No espaço da quadrinha, conseguimos revitalizar. Era 

um espaço que era utilizado por nóias, mendigos, 

trouxemos vida para aquele lugar, trouxe uma união do 

skate com os moradores, pois sempre tem movimentação 

de skatistas. Conversamos com os moradores próximos, 

apoiam o skate, curtiram a ideia, pois não tinha 

movimento, eles tinham medo de passar lá. Agora não! 

Eles passam lá, espero que a prefeitura aceite e dê um 

apoio pra gente”.  

 

Todos os idealizadores têm orgulho de saber que a quadra tem função social. 

Está enquadrada como instrumento de esporte, lazer e interação entre pessoas, faz parte do 

viver na cidade e do direito à cidade. O skatista Marquinhos em suas palavras diz: 

 

“A Quadrinha Life é sem palavras. É o melhor lugar que 

tem para andar de skate, onde recomeçamos. Antes 

pensávamos em apenas colocar um corrimãozinho e um 

palco, agora vem gente de tudo que é lugar do Brasil, 
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gente que mora fora do país vem andar lá. É bem falado, é 

um lugar que todo mundo gosta de andar, não é como era 

antigamente, abandonado, cheio de lixo, agora todo dia 

tem gente andando de skate lá. Pode ir qualquer horário 

que vai ter gente andando de skate lá. Os pais que levam 

as crianças, o pessoal que fica assistido a gente andar. A 

Quadrinha Life foi a melhor coisa que aconteceu pra 

gente aqui na vila”. 

 

A participação popular é de suma importância para conquista do direito à 

cidade, a falta de planejamento urbano para o skate, faz com que a participação de skatistas 

coletivamente venha utilizar de seus esforços na intervenção urbana na produção de 

espaços “skatáveis”.   

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O SKATE E O DIREITO À CIDADE 

O que é cidade? Trata-se de processo em construção que se constrói na 

história da humanidade, com a vida em sociedade. São muitas as abordagens disciplinares e 

sensibilidades para entender cidade: desde a filosofia, economia, política, antropologia, 

sociologia, arte, direito entre outras. O processo de construção capitalista criou cidades 

desiguais, traduzindo em cidades mercantilistas (Rolink, 1998). 

Quando a cidade materialmente se coloca no espaço, o humano se utiliza de  

um espaço de contradições. Com qual direito? O direito à cidade é o direito coletivo que 

assume o ideal para todos os seres humanos. Esse direito que tratamos não é o direito como 

norma, mas é direito de se relacionar com a cidade, direito de reinventar a cidade, direito 

coletivo não individual. O verdadeiro exercício de transformação urbana coletiva, a 

liberdade de transformar a cidade é o direito humano mais precioso de integração com o 

espaço e seu tempo (Harvey, 2014).  

As ruas, praças, edifícios e monumentos, nos principais usos da cidade, são 

reprodução da vida, transformada na dualidade, entre a troca e o uso, de forma capitalista. 

Para Lefebvre, a cidade explorada é objeto de consumo que detêm qualquer forma de 

reação criativa e fica subordina ao valor de uso: 
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“Quando a exploração substitui a opressão, a capacidade 

criadora desaparece. A própria noção de “criação” se 

detém ou degenera, miniaturizando-se no “fazer” e na 

“criatividade” (o “faça-você-mesmo” etc.). O que traz 

argumentos para apoiar uma tese: a cidade e a realidade 

urbana dependem do valor de uso. O valor de troca e 

generalização da mercadoria pela industrialização 

tendem a destruir, ao subordiná-las a si, a cidade e a 

realidade urbana, refúgios do valor de uso, embriões de 

uma virtual predominância e de uma revalorização do 

uso.” 

 

O processo de industrialização traçou a estratégia da cidade para alocar e 

transpor o desenvolvimento da mercantilização e produção de grandes riquezas. O sistema 

corporativo está ligado às atividades da vida urbana nas ruas e bairros e nas relações 

humanas. A cidade é tomada e rompe todos seus antigos núcleos de vida cotidiana que 

passa agora a lógica da industrialização urbana (Lefebvre, 2016). 

No entanto, o espaço é um produto social, e nesse espaço as relações sociais 

não podem se separar. A produção capitalista do espaço produz o valor das coisas, com 

isso, reforçar a produção do espaço livre e democrático é dinâmica popular. O papel 

coletivo de participação de citadinos em busca da posse do direito à cidade tem sido 

marginalizado. As modalidades de participações coletivas no processo de microprodução 

são vistas como: participações ativas, local de conflito e resistência. Participações 

induzidas, procedimento institucionalizado a partir de demandas locais; participação e 

iniciativas próprias nascem de processo de conscientização do cidadão e da significativa 

forma horizontal de fazer a cidade (Certeau, 2011). 

Ainda que se coloque como utopia, o direito à cidade pode partir de práticas 

de mudanças do cotidiano da arte de fazer. É a reapropriação do espaço, mudar a lógica do 

jogo, no qual dominados possam ser os dominadores para uma construção de estrutura 

democrática. Esta reapropriação pode se dar em microambientes que podem se proliferar 

naturalmente no cotidiano de qualquer outro grupo da cidade (Certeau, 2011). 
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O skate entra no contexto do direito à cidade de forma pragmática, livre e 

sem nenhuma orientação normativa. É leve e com uma organização e construção do espaço 

e sua prática de forma orgânica e própria.  

A cidade de São Paulo vem adotando regras para utilização dos espaços para 

a prática do skate. As orientações são para que os skatistas utilizem espaços públicos com 

algumas restrições.22 Os skatistas rompem as normas positivadas, que não os legitimam 

como sujeitos de direito no jogo das cidades. 

Os espaços públicos urbanos muitas vezes são de zeladoria e administração 

do Estado, em muitos casos, espaços que não constituem o comum.  Nesses casos, uma 

ação transgressora coletiva pode contribuir para que esses espaços públicos se transformem 

comuns a todos (Harvey, 2014). 

A liberdade dos corpos desses sujeitos que interagem no jogo das cidades, 

usa como ferramenta construtora do espaço urbano: o skate. Constroem espaços de lazer, 

diversão e trabalho. O skate destrói, mas, também constrói á cidade. Não há regra que possa 

desajustar a arte e a beleza de suas manobras na cidade.   

 

 

6. CONCLUSÃO: A OCUPAÇÃO DO SKATE E A PRODUÇÃO SOCIAL DO 

COTIDIANO 

As necessidades da vida cotidiana perpassam a produção do espaço, e 

transferem para uma construção social dentro da lógica do comum. O skate dentro dessa 

lógica do comum se transforma e traduz coletivamente. A experiência da Quadrinha Life, 

como marca de produção social, é tipo de equipamento urbano realizado num processo 

estratégico coletivo, sem intervenção do Estado nem interesse do capital. Em nenhum 

momento, se pensou que a ocupação do espaço pelo skate seria um ato politico 

transformador. Pelo contrário, tão somente o que se almejava era um espaço para andar de 

skate e estar com os amigos e família. A falta desse espaço provido pelo Poder Público foi a 

válvula propulsora para ocupação e ressignificação do espaço. A prática do skate é ato 

performático na periferia e já consolidado em todos os seus extremos. No contorcionismo 

periférico, é característica ocupar e ressignificar espaços que sejam skatáveis por falta de 

alternativa e planejamento urbano estatal. É no jogo das cidades que o skate subverte com 

 
22 Espaços Skatáveis - Orientação para adequação de Espaços Públicos abertos à Prática de esportes urbanos. São 

Paulo, SP Disponível em: < https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/04/Cartilha-

espacos-skataveis.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2019. 
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suas estratégias e manobras. Na busca do lugar perfeito para ocupar seus corpos e construir 

picos ou de corrigir imperfeições construídas pelo Estado por força do Capital. A construção 

desse comum transcende o não-espaço, por meio da autoconstrução. Sem ignorar as táticas 

de ressignificação do espaço, entra em cena um sujeito que se transforma de um skatista para 

o skatepedreiro23. A construção da cidade para skatistas e pelos skatistas é obra inacabada e 

permanente. Todos colocam a mão na massa para construção dos obstáculos. Ignoram 

qualquer projeto arquitetônico e passam a construir seus espaços democráticos. 

Coletivamente, todos se envolvem nesse momento da construção que passará a ser o pico de 

encontro, convivência, treino e festa, para um lugar comum a todos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BOMTEMPI, Sylvio. O Bairro de São Miguel Paulista. São Paulo: Prefeitura Municipal – 

Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de São Paulo, 1970. 

BRANDÃO, Leonardo. Para além do esporte: uma historia do skate no Brasil. Blumenau, 

SC: 1ª Ed. Editora FURB, 2014. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. 2007. O lugar no/do mundo. FFLCH. São Paulo, SP 

Disponível em: 

<http://gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/O_lugar_no_do_mundo.pdf>. Acesso em: 

24 out. 2019  

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Rio de Janeiro, RJ: 

Editora Vozes. Petrópolis, 2011.  

FUNDAÇÃO TIDE SETÚBAL, Centro de pesquisa e documentação São Miguel Paulista. 

(2006). Um olhar sobre São Miguel Paulista e Brasileiro 2006. Caderno de São Paulo 

Miguel Paulista (1622-2006). São Paulo: IBEP. 

______, (2008). Almanaque um olhar sobre São Miguel Paulista: manifestações culturais 

ontem e hoje. São Paulo: IBEP. 

______, (2010). Cidadania viva: práticas socioeducativas em São Miguel Paulista. São 

Paulo, SP Disponível em: <  https://fundacaotidesetubal.org.br/midia/publicacao_251.pdf>. 

Acesso em: 04 out. 2019. 

HARVEY, David. Cidades rebeldes. Do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo, 

SP: Ed. Martins Fontes, 2014.  

 
23 Os próprios skatistas tomam conta da construção de seus obstáculos. Este sujeito é o coletivo em que todos 

que colocam a mão na massa. 

http://gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/O_lugar_no_do_mundo.pdf
https://fundacaotidesetubal.org.br/midia/publicacao_251.pdf


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

321 
 

JACOBI, Pedro. A cidade e os cidadãos. São Paulo: 1989. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/ln/v2n4/a04v2n4.pdf>. Acesso em 08 out. 2019. 

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo, SP: 5ª Ed. 6ª reimp. Editora Centauro, 

1991. 

MACHADO, Giancarlo Marques Carraro. De carrinho pela cidade: prática do skate em 

São Paulo. São Paulo, SP: 1ª Ed. FAPESP, 2014. 

______, (2019). Mão na massa e skate no pé: práticas citadinas nas novas centralidades 

paulistanas. São Paulo, SP Disponível em: <  

http://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/22247/22405>. Acesso 

em: 09 out. 2019. 

MOURA, Rosa; ULTRAMARI, Clovis. O que é periferia urbana. São Paulo, SP: Ed. 1. 

Editora Brasiliense, 1998. 

PEREIRA, Paulo Cesar Xavier (ORG.). Imediato, global e total na produção do espaço: a 

financeirização da cidade de São Paulo no século XXI. São Paulo, SP : 1ª Ed. FAUUSP, 

2018. 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. (2016). Dados demográficos dos distritos pertencentes 

às Subprefeituras. Mai. 2019 Disponível em: < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demo

graficos/index.php?p=12758>. Acesso em: 10 jul. 2019. 

ROLINK, Raquel. O que é Cidade. São Paulo, SP: Ed. 3. 3ª reimp. Editora Brasiliense, 1998. 

REDE NOSSA SÃO PAULO. (2016). Mapa da Desigualdade 2016. Nossa São Paulo. São 

Paulo: Rede Social Cidades. Disponível em: <https://www.nossasaopaulo.org.br/#Pesquisas>. 

Acesso em: 10 jul. 2019. 

SÃO MIGUEL PAULISTA. São Paulo: 2015. Disponível em: 

<http://saomiguelpaulista.com.br/portal/index.php?secao=home>. Acesso em 09 jul. 2019. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo, SP: Ed. 21. 

Ver. e ampl. Editora Cortez, 2000. 

SCHMIDT, Maria Luisa Sandoval. Pesquisa participante: alteridade e comunidades 

interpretativas. São Paulo: 2006. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/pusp/v17n2/v17n2a02.pdf>. Acesso em 13 set. 2019. 

TAVOLI, Bianca. Direito à cidade: uma trajetória conceitual. São Paulo: 2016. Disponível 

em: <https://cidadeseducadoras.org.br/wp-

http://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/22247/22405
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
https://www.nossasaopaulo.org.br/#Pesquisas
http://saomiguelpaulista.com.br/portal/index.php?secao=home
http://www.scielo.br/pdf/pusp/v17n2/v17n2a02.pdf


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

322 
 

content/uploads/2018/03/Direito_a_cidade_uma_trajetoria_conceitu.pdf>. Acesso em 13 out. 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved ©Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de Direito 
ISSN da versão impressa: 2236-5796   
ISSN da versão digital: 2596-111X 
academiapaulistaeditorial@gmail.com/diretoria@apd.org.br 
www.apd.org.br 

 
This work is licensed under a Creative Commons License 

mailto:academiapaulistaeditorial@gmail.com
http://www.apd.org.br/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

