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Introdução 

Globalização: um período de possibilidades 

 Espaço e tempo são dimensões da vida humana, não são meros reflexos da 

sociedade, são a própria sociedade. Estas dimensões estão sofrendo transformações muito 

decorrentes da adoção de um novo paradigma tecnológico, em que espaço e tempo não 

apenas adquirem novos conteúdos e sentidos, mas também se instituem como condição 

necessária para que as transformações se concretizem com mais eficácia. Para a 

compreensão dessas transformações a periodização, como um recurso de método, é 

necessária à construção de uma situação geográfica, sem que se deixe de considerar o 

mundo em sua totalidade contraditória e una. 

A globalização será compreendida, neste trabalho, como um período que se define 

pelas novas possibilidades de uso do espaço e do tempo. Testemunhamos um período em 

que a ciência, a técnica e a informação em suas diferentes relações permeiam os aspectos 

da vida social no mundo, revelando-nos um novo arranjo espacial. 

 O período histórico atual é marcado pela globalização, entendido como um período 

“supremo da internacionalização” da economia, sendo que os fatores que permitem explicar 

esse processo, segundo Santos (2000, p. 24) são: a unicidade das técnicas, em que as 

técnicas da informação, representativas do período atual, servem de elo entre as diversas 

técnicas constituindo um novo sistema técnico de presença planetária que asseguram a 

simultaneidade das ações; a convergência dos momentos, criando interdependência e 

solidariedade do acontecer nos lugares. Há uma confluência dos momentos como resposta 

àquilo que se chama de tempo real, mas não são todos os homens os atores efetivos desse 

tempo real; a cognoscibilidade do planeta, que possibilitada pelo desenvolvimento técnico, 

nos permitem ter o conhecimento de áreas antes desconhecidas e um conhecimento 

aprofundado e concreto tanto do mundo como um todo quanto das particularidades dos 
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lugares; e a unicidade do motor, dada a possibilidade de apropriação da mais-valia em nível 

mundial. 

 Uma das características relevantes desse período é a imposição de um tempo 

despótico, que cultua o efêmero, o imediato e a velocidade. Um tempo rigidamente 

controlado e programado. Trata-se de um tempo quantitativo, signo do poder, instrumento 

dos agentes hegemônicos no comando do ritmo dos homens e dos lugares. “A 

instantaneidade, no nosso mundo da modernidade, tornou-se um verdadeiro imperativo 

moral. A urgência transforma-se em ideologia” (CHESNEAUX, 1995,p. 23). Não são levados 

em consideração o tempo, enquanto duração das relações sociais, mas sim como instante 

pontual. “É segundo uma relação de onipresença que se organizavam no espaço as 

atividades e os mecanismos da sociedade moderna” (CHESNEAUX, 1995, p. 19). 

Os relógios digitais não são capazes de indicar o tempo como 

duração, mas somente o instante pontual, por isso efêmero, 

enquanto que o movimento dos ponteiros sobre um mostrador 

tradicional inscrevia o tempo no espaço e tornava perceptível sua 

progressão; cada momento se definia pela relação com o anterior e o 

posterior, um passado e um futuro. (CHESNEAUX, 1995, p. 23) 

 O tempo quantitativo, segundo Chesneaux (1995, p. 23) impõe na vida cotidiana 

formas distintas do instante, o “fast food” seria um exemplo, pois é preparado tão rápido 

quanto é consumido. A vida pessoal, as férias perdem o gosto pela espontaneidade, pelo 

imprevisto e passam a ser rigidamente programado segundo as atividades. Cada vez mais 

esse tempo comprimido no imediato, um tempo rigidamente programado penetra a vida das 

pessoas. 

 Mas não são todos os homens igualmente agentes desse tempo real. 

Potencialmente existe para todos, mas hoje socialmente ele é excludente, uma vez que são 

poucos os que agem nesse tempo real. Isso nos faz pensar que a fluidez criada pelas 

técnicas é utilizada por um número reduzido de atores. 

 O tempo, enquanto duração das relações sociais, que leva em consideração as 

vivências coletivas, é uma contínua construção. “O tempo é um campo de liberdade que 

permite aos homens desenvolver suas múltiplas relações, compreender-se, estar juntos” 

(CHESNEAUX, 1995, p. 25) 

 Hoje está dada a possibilidade ao homem de conhecer extensiva e intensivamente o 

planeta, graças aos progressos técnicos e científicos. Através dos satélites que fotografam 

em períodos regulares momentos sucessivos da Terra, abre-se a possibilidade de 

redescobrí-la. Mas estas técnicas e tecnologias utilizadas no geoprocessamento por si só 
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não permitem uma interpretação geográfica, pois tais instrumentos não captam os 

processos históricos que transformam o mundo. 

  O entendimento do espaço geográfico implica considerarmos as diferentes e 

antagônicas relações, que mudam o significado a cada movimento da sociedade através de 

ações renovadas. É preciso ver o mundo em sua significação histórica. 

 A informação como um dado constitutivo do espaço geográfico adquire relevância no 

período histórico atual, pois se constitui em um dado essencial da vida econômica e social. 

A informação é um dos alicerces do sistema ideológico que fundamenta e justifica as ações 

hegemônicas, levando a criação de mitos, percepções fragmentadas e a um discurso único 

do mundo. “O que é transmitido a maioria da humanidade é, de fato, uma informação 

manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde”(SANTOS, 2000, p. 39), pois as técnicas 

da informação são apropriadas pelos agentes hegemônicos e utilizados em função de 

objetivos particulares. Segundo Ianni (1999, p. 16) as informações são fabricadas como 

mercadorias e comercializadas em escala mundial. As informações, as idéias e 

entretenimentos são fabricados, comercializados e consumidos enquanto produto, 

mercadorias. 

 O sistema ideológico, que fundamenta as ações hegemônicas, cria mitos tornando o 

mundo confuso e confusamente percebido, com o objetivo de consagrar um discurso único, 

como se houvesse um único caminho possível. Uma dessas fabulações se refere a “morte” 

do Estado e a emergência de novos centros de soberania, poder e hegemonia. O que ocorre 

hoje é que o Estado continua vigente, mas com significado e ações diversas, muito mais 

congruentes com as exigências de instituições e corporações mundiais, que estão acima 

das nações. Isso pode ser verificado pelas relações que se estabelecem entre as ações do 

FMI (Fundo Monetário Internacional) e Banco Mundial e países subdesenvolvidos, como o 

Brasil. 

O Estado compartilha ou aceita decisões e diretrizes provenientes de centros de 

poder regionais ou mundiais. Os centros de poder mundiais não prescindem dos agentes 

nacionais e regionais. Segundo Ianni (2001, p. 18)esses centros de poder globais no mais 

das vezes apoiam-se nos sistemas regionais de integração econômica e dos blocos 

geopolíticos, assim como em outros momentos os combatem. Essas estruturas de poder 

globais são representadas por instituições como Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio (OMC), aliadas à mídia, marketings, 

sempre em escala mundial. 

Os países subdesenvolvidos são alvos de reformas estruturais que refletem os 

princípios da economia do mercado mundial, mas não refletem os interesses da população 

desses países. O Estado, no período atual, é levado a reorganizar-se segundo as 
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exigências do mercado global, agindo de acordo com os princípios da racionalidade 

instrumental, ou seja, o Estado “transforma sua própria eficácia em ‘último fim”, sem 

consultar ou considerar os envolvidos e atingidos, agindo sem dar-lhes satisfação e sem 

institucionalizar os mecanismos que permitiriam o questionamento de seu 

funcionamento”(FREITAG, 1993, p. 29) 

Vivemos num momento da história, de acordo com Habermas (1975), em que o 

sistema formado pelo Estado e a economia, responsáveis pela reprodução material e 

institucional da sociedade, tem como mecanismos reguladores: o dinheiro e o poder e não 

admitem o questionamento dos princípios que regem seu funcionamento. Esse sistema é 

regido pela racionalidade instrumental, em que predomina o princípio da eficácia – os meios 

são ajustados aos fins. Ao se racionalizarem a economia e o Estado transformam sua 

eficácia em fim último, sem consultar ou considerar os agentes envolvidos e sem permitir a 

emergência de mecanismos que permitam o questionamento de seu funcionamento. 

O predomínio da racionalidade instrumental nas esferas do Estado e economia 

expulsa a racionalidade argumentativa, para o que Habermas denomina de “mundo vivido”, 

que representa a vida cotidiana e compõe-se da experiência comum compartilhada por 

todos. A racionalidade argumentativa permite a negociação coletiva dos fins, está calcada 

no diálogo, na argumentação e no questionamento de ações e valores estabelecidos.  

No “mundo vivido” as ações comunicativas, compartilhadas conduzem ao desvelar 

ideológico, à ampliação do espaço da esfera pública e à construção da liberdade, onde é 

possível o questionamento e a emergência de ações revolucionárias. 

Segundo Habermas, houve uma ruptura, uma dissociação entre o “mundo vivido” e o 

“sistema” (composto pelo Estado e a economia) e uma colonização do mundo vivido pelo 

sistema, ou seja, o princípio que rege o Estado e a economia passa também a se apropriar 

da ciência, da cultura e da ética. A ciência voltada para o mercado e a indústria cultural são 

exemplos dessa colonização baseada na racionalidade instrumental, em que o princípio do 

poder e do lucro são determinantes e vida do homem comum se submete também às leis de 

mercado. Essa dissociação acaba por gerar uma apatia, dando a sensação de que nada 

podemos fazer em relação ao Estado e à economia, com isso o “sistema” passa a ser como 

que livremente controlado por uma elite que estabelece as regras. 

Mesmo com a predominância da racionalidade instrumental, a razão comunicativa – 

àquela calcada no diálogo, na argumentação e no questionamento da verdade afirmada 

sobre os fatos e da adequação das normas sociais - resiste nos interstícios das esferas 

colonizadas do mundo vivido e é o que possibilita a mudança de normas e valores sociais 

por parte dos agentes envolvidos e atingidos. 
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A reprodução das desigualdades e as possibilidades de mudanças no período atual 

 Nesta nova fase da história o espaço geográfico, como meio denso em técnica, 

ciência e informação permite que as ações globais se realizem. Esses espaços luminosos 

estão mais aptos a atrair as atividades modernas. Para que nesses espaços possam atuar 

os vetores da globalização, toda uma estrutura é criada, com a instalação de novos objetos: 

os edifícios inteligentes, laboratórios, disseminação de serviços sofisticados, o maior 

desenvolvimento das telecomunicações, etc. 

 Dada as características do período, difunde-se a idéia de homogeneização dos 

lugares, no entanto, o espaço torna-se mais diversificado e heterogêneo. 

A Globalização não apaga nem as desigualdades nem as 

contradições que constituem uma parte importante do tecido social 

nacional e mundial. Ao contrário, desenvolve umas e outras, 

recriando-se em outros níveis, com novos ingredientes. As mesmas 

condições que alimentam a interdependência e a integração 

alimentam as desigualdades e contradições, em âmbito tribal, 

regional, nacional, continental e global. (IANNI, 1993, p. 125) 

  Os lugares passam a acolher múltiplas identidades, relações de cooperação e 

conflito em um cotidiano compartilhado por todos. O lugar ganha força, pois ao mesmo 

tempo que acolhe os vetores hegemônicos da economia, política e cultura, possibilita 

também resistências àquelas ordens impostas pelos vetores globais.  

 Vivemos um momento paradoxal, ambíguo, pois o surgimento do informacionalismo, 

da sociedade em rede, de que nos fala Castells, está entremeado de desigualdade e 

exclusão social crescente em todo o mundo. “O processo de restruturação do capitalismo, 

com sua lógica mais rigorosa de competitividade econômica, é responsável por boa parte 

desse sofrimento” (CASTELLS, 1999, p.95). É um tempo de miséria, tragédia, violência e de 

anulação das capacidades humanas, um número cada vez maior de pessoas vêem 

diminuídas suas possibilidades de desenvolvimento, excluídas que estão do acesso aos 

fluxos de informação e riqueza. Enquanto para uns a globalização possibilitou a ampliação 

da fruição da vida e do mundo, para outros se fecham impiedosamente. 

Pela imposição da concepção neoliberal de globalização, para qual 

os direitos são desiguais, as novidades modernas aparecem para a 

maioria apenas como objeto de consumo, e para muitos apenas 

como espetáculo. O direito de ser cidadão, ou seja, de decidir como 

são produzidos, distribuídos e utilizados esses bens, se restringe 

novamente às elites. (CANCLINI, 1999, p.54) 
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Novas desigualdades são produzidas por uma estrutura de classes, em que a classe 

hegemônica compartilha de uma situação comum de privilégio sócio-econômico e interesses 

nas relações do poder político e de controle social, que são intrínsecas ao modo de 

produção capitalista. 

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano do PNUD relativo 

a 1999, os 20% da população mundial a viver nos países mais ricos 

detinham, em 1997, 86% do produto bruto mundial, enquanto que o s 

20% mais pobres detinham apenas 1%. Nesse mesmo quinto mais 

rico concentra-se 93,3% dos utilizadores da internet. Nos últimos 30 

anos a desigualdade na distribuição dos rendimentos entre países 

aumentou dramaticamente. A diferença de rendimento entre o quinto 

mais rico e o quinto mais pobre era, em 1960, de 30 para 1, em 

1990, de 60 para 1 e, em 1997, de 74 para 1. Os valores dos três 

mais ricos bilionários do mundo excedem a soma do produto interno 

bruto de todos os países menos desenvolvidos do mundo onde 

vivem 600 milhões de pessoas. (SANTOS, 2002, p. 33-34). 

Vemos que a concentração de riqueza (re)produzidas pela globalização vigente 

atinge proporções escandalosas e, contra o aumento da pobreza são tomadas medidas que 

apenas controlam os riscos diante da maioria despossuida, mas não eliminam a pobreza - 

conseqüências inevitáveis que só podem ser controladas mas não eliminadas pelo 

crescimento econômico fundado numa competitividade desarrazoada. 

Essa “nova” pobreza não resulta da inexistência de recursos humanos ou materiais, 

mas sim do uso político que se faz destes recursos. 

O processo de globalização influencia todos os aspectos da existência: economia, 

cultura, política, mas não se impõe de modo homogêneo, uma vez que as pessoas não são 

atingidas igualmente por esse processo, que encontra obstáculos na diversidade dos 

homens e dos lugares. No espaço de todos os homens e racionalidades, as ações 

hegemônicas, ditas globais, não são aceitas passivamente. 

A globalização constitui-se de possibilidades de realização eficaz das ações 

hegemônicas como também é possibilidade de manifestação do desapreço da maioria da 

sociedade. Compartilhamos a idéia de alguns autores (SANTOS, 2000 e CANCLINI, 1999) 

de que o processo de globalização sob a perspectiva neoliberal tal como ocorre hoje não 

seja o único caminho possível. A materialidade, os objetos que compõem o espaço 

geográfico, podem ser usados com outros propósitos que não os hegemônicos, com outra 

finalidade política, proporcionando uma globalização inclusiva, mais humana. O espaço 

geográfico é possibilidade de realização de outras ações, outros usos, outra globalização. 
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Há condições materiais já empiricamente disponíveis para a realização de uma 

globalização mais inclusiva, o que falta é uma outra política, um outro uso político desses 

objetos que compõem o espaço geográfico para que ocorra uma mudança histórica 

profunda e válida. E as possibilidades de uma outra política, de um outro discurso pode vir 

dos pobres e fora dos quadros institucionais. 

O que pode ser um indicativo de que a mudança é possível é a emergência de 

movimentos sociais emancipatórios que se servem de meios técnicos para exercer uma 

revanche, um outro uso político da base material a serviço da coletividade e não de 

interesses privatísticos. 

E, contudo, “algo” resiste. Contra as ciladas e constrangimentos do 

espaço e do tempo da modernidade, resistências já se esboçam; 

resistências políticas, embora a política oficial não se dê conta disso. 

Por mais incertas e confusas que sejam as respostas, as verdadeiras 

questões começam a surgir, e isso é bastante. (CHESNEAUX, 1995, 

p. 39-40). 

Geografias e usos desiguais: espaços privilegiados e espaços periféricos na cidade 
de São Paulo. 

Ao pensar a cidade de São Paulo o nosso desafio é a busca permanente da 

compreensão do espaço banal, isto é, o espaço de todos os homens, de todas as 

instituições de todos os capitais e de todos os trabalhos, enfim, de todas as ações. O 

espaço banal caracteriza-se por uma diversidade sócio-espacial, que é enriquecida nos 

grandes centros urbanos pela presença dos pobres. Essa diversidade se manifesta na 

produção da materialidade quanto nas ações e usos no espaço urbano. É no espaço banal 

que outros usos que não o hegemônico e a manifestação da racionalidade comunicativa é 

possível. 

Mas como pensar a cidade, em suas múltiplas manifestações? Muitos são os 

trabalhos que têm privilegiado os espaços da globalização, com fundamentação teórica em 

propostas como a de cidade global. Se assumirmos a idéia de totalidade do espaço, 

somente a abordagem destes subespaços não conduz a uma explicação geográfica que 

contemple a totalidade do espaço – o “espaço banal”. 

A dificuldade que encontramos no trabalho é ao mesmo tempo estabelecer uma 

seleção e hierarquização de variáveis à luz de uma teoria, de um sistema de idéias que nos 

possibilite a compreensão da realidade estudada e ao mesmo tempo colocar a cidade, em 

qualquer de suas dimensões, no movimento do mundo, ou seja, não perder a idéia de 

totalidade ao estabelecer um recorte analítico. 
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As cidades apresentam um paradoxo: são ao mesmo tempo, segundo Souza (1997), 

lugar da coexistência e da liberdade, e pelo fato técnico, o lugar da vigilância, da 

identificação, das redes, da exclusão, da disciplina. 

São Paulo se caracteriza como o lugar da co-presença, coexistência, da proximidade 

física, manifesta pelo espaço geográfico, pelas geografias desiguais expostas na cidade. É o 

lugar da diversidade sócio-espacial, pois coexistem diferentes e múltiplos grupos de 

culturas, de línguas, de religiões, de idades, de atividades. A cidade permite a todo instante, 

criar e recriar laços sociais, assumir conteúdos culturais novos. É um lugar de profusão de 

vetores desde os que representam a lógica hegemônica até os que a ela se opõem, como é 

o caso do Hip Hop. Coexistem no mesmo espaço vetores de todas as ordens, com 

finalidades distintas. (SANTOS, 1997). 

Ela (a cidade) instaura redes de ação e de resistência contra a 

desigualdade. O espaço na cidade denuncia escancaradamente 

esses processos. O espaço é mesmo condição desses processos. E, 

são exatamente essas redes que colocam em xeque todos os 

mecanismos de rigidez das hierarquias sociais, os processos de 

manipulação cultural, gerando fantásticos processos de 

solidariedade, de igualdade. (SOUZA, 1997) 

 Na cidade caracterizada pela sociodiversidade há o embate, o enfrentamento entre 

as contra-racionalidade e a sociedade fundada no consumo, resistente a todo e qualquer 

processo de mudança. Os múltiplos exemplos dados pelos pobres, tal como a manifestação 

do Hip Hop em São Paulo sugere, são extremamente elucidativos de que a ação coletiva 

pode ter êxito. É preciso estudá-los. 

Os espaços da globalização na cidade de São Paulo 

Estamos vivenciando um período marcado pelo processo de globalização da 

economia e da sociedade. A reestruturação do capitalismo, ligada também à reestruturação 

do sistema produtivo, ocorre em escala e ordens distintas do acontecer: a local e a global 

que se superpõem segundo um jogo dialético, que vem modificando o processo de 

urbanização, em que o conteúdo de ciência, técnica e informação em suas estreitas 

relações permeiam os aspectos da vida social no espaço urbano, revelando as 

características de um novo arranjo espacial. 

Novas formas e novas funções se apresentam dado o aprofundamento da divisão 

social e territorial do trabalho. Há espaços que ganham e espaços que perdem. Espaços 

opacos e espaços luminosos. Espaços mais propícios à receber as novas ordens 

estabelecidas pelos atores hegemônicos da economia e da política global. 
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Para permitir que as ações globais se realizem no lugar, toda uma estrutura é criada. 

Há uma instrumentalização do meio para que nestes espaços – os espaços luminosos – 

possam atuar os vetores da globalização. 

Os espaços luminosos são “aqueles que mais acumulam densidades técnicas e 

informacionais, ficando assim mais aptos a atrair atividades com maior conteúdo em capital, 

tecnologia e organização (SANTOS, 2001, p. 264). Os espaços luminosos estão mais aptos 

a atrair as atividades modernas, pois segue os princípios da racionalidade instrumental e a 

lógica da eficácia. Esses espaços luminosos são espaços da ação de uma parcela da 

população. 

São Paulo é considerada uma cidade global, devido à capacidade da cidade de se 

reestruturar, tornando-se mais apta para o cumprimento das exigências da nova economia e 

refuncionalizar-se para continuar a exercer centralidade na gestão das empresas não 

somente locais, mas em todo território brasileiro e também na América Latina. 

As cidades globais são cidades que se adequam as exigências das demandas da 

economia internacional, formando para isso uma rede de centros de controle e de 

acumulação de capital. Para exercer tal função estes espaços são instrumentalizados 

adquirindo novos conteúdos, usos e significados. As cidades globais são centros de controle 

e acumulação de capital a nível internacional. Essas cidades têm seu poder na articulação 

financeira, núcleos de pesquisa e desenvolvimento, marketing e acumulação de capital. 

 Adquirem relevância nestas cidades a presença, no setor terciário, os serviços 

sofisticados: as agências de publicidade e marketing, serviços financeiros, as novas formas 

urbanas, tais como os prédios inteligentes, os centros especializados, os institutos de 

pesquisa e consultorias diversas. Para atender as necessidades de uma economia cada vez 

mais internacionalizada, estes serviços destacam-se como novidade do período e visam 

atender um sistema global pautado na mobilidade do capital, na inovação tecnológica e 

científica - um sistema técnico que permite criar, organizar, controlar e transmitir 

informações. 

A área central de São Paulo, incluindo o centro expandido, a exemplo da avenida 

Paulista que, sob a égide do capitalismo financeiro na década de 70 passa a exercer 

centralidade, os subcentros nos diversos bairros e as novas áreas como a avenida 

engenheiro Luiz Carlos Berrini, passam a concentrar a sede das empresas do setor terciário 

moderno. A concentração das atividades mais modernas nestes subespaços se explica pela 

implantação aí de infra-estruturas, tais como: a oferta de prédios de escritórios a preços 

competitivos, sistema viário acessível, áreas de estacionamento, sistema de comunicação, 

além de serviços complementares de lazer, restaurantes e hotéis – entre outras condições 

para implantação das novas atividades de serviços. 
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Altos investimentos levaram a constituição de novas áreas que passam a exercer 

centralidade, tais como Avenida Faria Lima, Vila Olímpia, complexo das Avenidas Luís 

Carlos Berrini e Nações Unidas, espaços estes concentrados no eixo sudoeste da cidade. 

Muitos foram os investimentos públicos no melhoramento ou implementação do sistema 

viário e em infra-estrutura urbana, promovendo uma valorização imobiliária. Segundo a 

EMPLASA (2000), na década de 1990, 85% dos investimentos públicos foram aplicados 

nesse eixo e destinados, sobretudo, a obras viárias: túnel do Ibirapuera, prolongamento da 

Avenida Faria Lima e sua ligação com a Marginal Pinheiros, onde se concentra a frente de 

expansão de edifícios inteligentes. 

Essa concentração e localização, segundo a Emplasa3, estão associados as 

seguintes características urbanísticas: 

♦ proximidade dos bairros de alto padrão sócio –econômico; 

♦ facilidade de acesso pelas vias rápidas; 

♦ modernização das instalações necessárias a implantação das sedes das empresas; 

♦ existência de terrenos com proporções ideais para áreas de estacionamento4 e para a 

imediata instalação de edifícios com novos padrões arquitetônicos e tecnológicos, além 

de equipamentos de ponta que asseguram as novas exigências de conforto, eficiência e 

segurança dos escritórios de nível internacional. 

Os edifícios inteligentes são símbolos dessas ilhas de excelência, espaços luminosos na 

cidade de São Paulo. Estes edifícios são produtos das novas exigências da economia global 

e são classificados de acordo com os atributos que possuem. Em São Paulo há 29 edifícios 

inteligentes de classe AA, distribuídos nas seguintes áreas: Berrini – 40,9% dos edifícios 

inteligentes da cidade de São Paulo, Marginal Pinheiros – 23,4%, Verbo Divino – 12,6%, Av. 

Faria Lima - 10,4%, Av. Paulista – 10,3% e Itaim – 2,3%. 

                                                           
3 Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S. A. (EMPLASA). Cd-roon “Por 
dentro do município de São Paulo”, 2000. 
4 “No Centro Velho, há uma vaga de garagem para cada 575,4m2 úteis de escritórios. Esta é a área 
onde se encontra a proporção menos favorável à adoção das novas formas econômicas. A Faria Lima 
tem uma vaga para cada 64,4m2 úteis. 
A Berrini oferece uma vaga para cada 44,4m2 úteis de escritórios. A Marginal Pinheiros dispõe de uma 
vaga para cada 38,4m2 úteis de escritórios. Nestas duas últimas, por serem regiões mais novas, 
grande parte de seus edifícios já foram projetados prevendo a grande demanda por estacionamento. 
Na região da Verbo Divino, a proporção de vagas é de uma para cada 37,34m2 úteis de escritório, 
sendo a área que mais se aproxima do padrão internacional: uma vaga para 25m2 a 30m2 úteis.” 
(EMPLASA, 2000.) 
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A concentração destes edifícios em torno da Berrini e da Marginal Pinheiros formam 

ilhas de excelência, subespaços da cidade especializados em serviços sofisticados 

necessários a economia global.  

Essa nova economia pautada no provimento de bens e serviços sofisticados 

pressupõe que nas cidades globais as ações hegemônicas caracterizam-se pela produção 

de bens imateriais, isto é, atividades voltadas para a gestão e articulação empresarial. 

 Além de serem o lócus de serviços especializados, São Paulo é ponto de contato 

entre o sistema internacional e o nacional. 

 Assim é que São Paulo vem reafirmando seu poder no território brasileiro. É uma 

metrópole onipresente que, pelos seus vetores hegemônicos, é capaz de “desorganizar e 

reorganizar, ao seu talente e em seu proveito, as atividades periféricas e impondo novas 

questões para o processo de desenvolvimento” (SANTOS, 1994, p. 92-93). São Paulo 

centraliza a gestão das empresas e dos negócios, acumula as atividades intelectuais ligadas 

às atividades modernas, as inovações tecnológicas, bem como tem a habilidade de 

conceber, organizar, controlar e transmitir informações, além de sistemas sofisticados para a 

produção e para o sistema financeiro. 

 Essas características garantem a preeminência de São Paulo em relação a outras 

áreas do território, desempenhando papel de articuladora do território com o mundo, assim, 

as atividades modernas presentes em diversos pontos do país 

necessitam se apoiar em São Paulo para um número crescente de 

tarefas. São Paulo fica presente em todo o território brasileiro, graças 

a esses novos nexos, geradores de fluxos de informação 

indispensáveis ao trabalho produtivo (SANTOS, 1994, p. 90) 

 São Paulo vem se adequando às exigências e demandas da sociedade global. 

Segundo Bernardes (1997, p. 37), a cidade altera a sua antiga função industrial, passando 

de metrópole industrial para uma metrópole informacional. Para Santos (1994) a base 

industrial foi o alicerce para que São Paulo tornar-se um centro internacional de serviços. 

São Paulo diminui a sua força no que concerne ao produto e emprego industrial, mas 

adquire relevância graças ao setor terciário de comando, baseado na informação. De acordo 

com Bernardes, vários podem ser os indicativos dessa mudança, tais como: o número de 

sedes de empresas nacionais e transnacionais em São Paulo, a constituição da principal 

praça financeira do país, a criação de sofisticados prédios e escritórios, os edifícios 

inteligentes, os investimentos públicos em infra-estrutura, as perdas no que concerne ao 

processo de desconcentração industrial, o aumento do peso dos serviços na economia 

paulistana. 
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 Esses espaços constituídos por ações e objetos criados para atender as atividades 

econômicas e a uma pequena parcela da população adquirem um poder simbólico 

importante que influencia as falas e ações dos planejadores da cidade que tomam estes 

espaços luminosos como se fossem a totalidade do espaço urbano, criando imagens e 

discursos sobre a cidade global, como se a cidade se restringisse a tais subespaços, 

esquecendo-se da maioria da população, para quem a realidade se mostra perversa. 

 Os espaços luminosos configuram-se como subespaços dentro da metrópole, pois 

há uma trama de relações na cidade que não estão a serviço da produção e expansão da 

economia global. O meio técnico científico informacional de São Paulo é parte da totalidade 

urbana possuindo a primazia no comando das ações políticas e econômicas, no entanto, 

não o comando de toda a economia, nem de toda ação política da cidade. 

A cidade se moderniza de maneira heterogênea com pequenos espaços 

concentradores de grande riqueza entremeados de grandes espaços de pobreza. 

Os “espaços opacos” na cidade de São Paulo 

A metrópole é também aquela que exclui, segrega e fragmenta. Moderniza-se as 

custas das condições estruturais de pobreza. São Paulo ao mesmo tempo que se adequa as 

exigências do processo de globalização, tem uma grande parcela da população mergulhada 

na pobreza. 

A cidade de São Paulo torna-se um espaço que, como já dissemos, se organiza para 

abrigar a gestão das grandes corporações. Essa participação na economia internacional 

exige da metrópole de um país subdesenvolvido, como o Brasil, um esforço ainda maior no 

que tange a instrumentalização do meio para adequá-lo as exigências do mercado mundial. 

É direcionado uma enorme massa de recursos na implantação de infra-estruturas e 

revalorização de subespaços para adequa-las as atividades mais modernas. A 

conseqüência direta da incorporação da metrópole no cenário internacional é a renúncia e a 

impossibilidade de atuar em questões prioritárias para a maioria da população. 

A modernização seletiva e não igualitária, privilegia espaços e exclui outros, uma vez 

que as infra-estruturas construídas são instaladas para o uso dos agentes hegemônicos e 

não pela totalidade da população. 

Tendo como ponto de partida a realidade contraditória do espaço urbano de São 

Paulo que nos propomos pensar os espaços periféricos, como subespaços destituídos (ou 

apresenta dificuldade no acesso) de serviços essenciais, como: saneamento básico, 

escolas, hospitais, energia elétrica, água até a ausência completa dos equipamentos de 

lazer. E quando estes espaços são instrumentalizados conforme as necessidades 

reivindicadas pela população, os mais pobres acabam por serem expulsos, uma vez que 
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não tem condições de arcar com o ônus da valorização, reproduzindo um processo perverso 

de exclusão. 

As restrições a acessibilidade dos serviços públicos e gratuitos atinge diretamente as 

classes de menor poder aquisitivo, que vêem negado os seus direitos de usar plenamente 

dos serviços essenciais. Com isso os alicerces da cidadania se fragilizam. 

A relação centro-periferia tornou-se mais complexa, a periferia hoje é entendida mais 

pelo seu conteúdo, materialização da exclusão social e geográfica, do que pela geometria 

da cidade. As áreas periféricas não são simplesmente as áreas longínquas do perímetro 

urbano, pois não teríamos como explicar a abertura de loteamentos para as classes média e 

alta nos limites do espaço urbano. 

 Essas novas formas e configurações do espaço urbano acentuam ainda mais a 

necessidade de uma redefinição do par centro-periferia. 

 Segundo Santos (1997, p. 261), os espaços onde os pobres vivem “são espaços do 

aproximativo e da criatividade, opostos às zonas luminosas, espaços da exatidão”. Esses 

espaços são denominados de zonas opacas urbanas (SANTOS, 1997), ou seja, possuem 

menor densidade técnica e informacional e, por conseguinte, menos aptos a atrair as 

atividades modernas, com maior conteúdo de capital e tecnologia. São espaços não 

valorizados pelo capital, excluídos dos fluxos de riqueza e informação5. 

 Segundo o Mapa da Exclusão Social, a cidade de São Paulo ganhou 1 milhão de 

excluídos nos últimos dez anos, e cerca de 8,9 milhões de pessoas possuem baixa renda, 

dificuldades de acesso a educação, saneamento, habitação, entre outros serviços. 

 De acordo com o ranking de exclusão6 76 dos 96 distritos de São Paulo apresentam 

algum tipo de deteriorização na qualidade de vida, justificados pela ausência ou 

inadequação das políticas públicas e pela carência na oferta de equipamentos sociais. O 

Jardim Ângela apresentou o pior índice, e Moema, o melhor. De modo geral, a zona sul 

apresentou os piores índices, seguido da área noroeste da cidade - próximo a Serra da 

Cantareira, enquanto que a área central e o seu entorno – centro expandido - apresentaram 

os melhores índices, justamente os subespaços que historicamente mais receberam 

investimentos públicos. 

                                                           
5 Vários trabalhos tem buscado identificar e discutir essa nova forma de organização do espaço urbano 
de São Paulo, tal como o livro a ser publicado “São Paulo metrópole” elaborado pelo Centro de 
Estudos da Metrópole (CEM) e o “Mapa da Exclusão”, produto de uma parceria entre a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e o 
Instituto Pólis. 
6 Exposto no trabalho “Mapa da Exclusão”, produto de uma parceria entre a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e o Instituto Pólis. 
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É também na zonal sul que se localiza o maior número de favelas da cidade de São 

Paulo. A cidade conta com um total de 2000 favelas cadastradas pela prefeitura Em 1987 

eram 1592 favelas cadastradas pela Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano/ SEHAB. O aumento do número de favelas e de pessoas moradoras de cortiços na 

cidade de São Paulo demonstra as táticas dos grupos excluídos para “solucionar” o 

problema da moradia. 

Os dados sobre a população residente em favelas e o número de favelas variam 

conforme o conceito de “favela” adotado pela instituição coletora dos dados (Tabela 1). A 

Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano/SEHAB considera favelas e 

assemelhados “os agrupamentos de, no mínimo, duas unidades habitacionais 

precariamente construídas e dispostas de forma desordenada em um mesmo lote, cuja 

propriedade não é legalizada para aqueles que o ocupam”. Já o IBGE considera favelas e 

assemelhados como “Aglomerados Subnormais. Aglomerado subnormal é o conjunto 

constituído por mais de 50 unidades habitacionais (barracos, casas...) localizadas em 

terrenos de propriedade alheia (pública ou particular), com ocupação desordenada e densa 

sendo, em geral, carente de serviços públicos essenciais”. A Tabela 1, abaixo, mostra a 

diferença entre os dados da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano/SEHAB e do IBGE. Entre as duas definições de favelas vemos semelhanças no que 

diz respeito a precariedade da habitação, a carência de serviços e equipamentos públicos e 

a ilegalidade do espaço que ocupam. 

Tabela 1 - Município de São Paulo   

Favelas, Domicílios e Moradores - 1993 e 1996  

 PMSP/SEHAB/FIPE  IBGE  

Favelas  1.592  506 

Domicílios  378.863  177.141 

Moradores 1.901.892  748.455 

Pessoas/Domicílio  5,02  4,22 

Fonte: IBGE - Contagem populacional/1996 

 Os cortiços se localizam em maior número na área central, mas há também cortiços 

em outros espaços da cidade. Na região da Sé haviam em 1997, 4.239 cortiços, na Mooca, 

1.788 e no Ipiranga, 1.625, com um total de 600 mil moradores de cortiços, o que 

representava cerca de 6% da população paulistana (ALMEIDA, 2000). As condições de 

habitação são precárias, mas a economia com transporte, a proximidade com um mercado 

de trabalho mais diversificado e a presença dos serviços públicos são fatores que justificam 

a existência de famílias vivendo em habitações coletivas. 
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 A população que habita os cortiços, além da exclusão social, caracterizada pela 

privação de bens e serviços públicos essenciais, também são objetos da exclusão espacial, 

uma vez que lhes são reservados os sub-espaços que não interessam ao grande capital, 

excluídos dos fluxos de riqueza, e a presença do poder público é escassa, quando não nula. 

 Os espaços periféricos são os que apresentam maior proporção de crianças (de 0 a 

4 anos) e jovens (de 15 a 19 anos), o que pode também ser um indicativo para se 

compreender a força que o Movimento Hip Hop adquire nos espaços periféricos. 

  Uma análise da distribuição dos equipamentos culturais nos permite também 

averiguar o grau de exclusão das populações nos espaços periféricos, bem como constituir-

se em um indicativo que auxilia na explicação do porquê o Hip Hop adquire força nos 

espaços periféricos. 

 A pesquisa realiza a partir dos dados da EMPLASA mostram uma irregularidade na 

distribuição espacial e no acesso aos equipamentos culturais na cidade de São Paulo que 

se concentram em espaços que historicamente mais têm recebido os novos vetores de 

modernização, enquanto que os espaços periféricos, os distritos mais pobres mantêm-se 

distantes também destes equipamentos. 

 Mesmo a cidade apresentando um grande número de equipamentos culturais, os 

espaços periféricos se caracterizam pelo não acesso ao lazer em parques, teatros, cinemas, 

museus, etc., o não incentivo à cultura e suas formas de expressão, a elitização da cultura 

que se expressa pela oferta privada em valores não compatíveis com a renda da população. 

Nos espaços periféricos se reproduzem as condições de desigualdade. 

 A seletividade dos investimentos, principalmente os públicos, é a matriz da 

valorização desigual do espaço urbano, o que acaba por impor uma distribuição seletiva da 

infra-estrutura e dos equipamentos urbanos, favorecendo assim, os grandes grupos 

econômicos e uma pequena parcela da população. Tal processo contribui para o 

crescimento dos espaços periféricos, que se constitui em expressão da segregação sócio-

espacial que estão submetidas partes da cidade e a maioria da população. 

Mas a periferia adquire no período atual novos sentidos, indo além da exclusão 

social e geográfica. É também o espaço da resistência, espaço da ação política. 

Procuraremos através de uma manifestação típica dos espaços periféricos – o 

Movimento Hip Hop - demonstrar que a periferia é o espaço que possibilita a manifestação 

de contra-racionalidades, definidas como “formas de convivência e de regulação criadas a 

partir do território e que se mantém nesse território a despeito da vontade de unificação e 

homogeneização, características da racionalidade hegemônica” (SANTOS, 2000, p. 110). 
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Justamente por sua insubordinação à racionalidade hegemônica que contra-

racionalidades possibilitam buscar alternativas e um novo significado e importância aos 

espaços periféricos. 

As táticas territoriais estabelecidas pela periferia: o Movimento Hip Hop 

 O espaço urbano também é o lugar da construção de alternativas, pois é possível 

desenvolver a comunicação entre os pobres, já que reúne pessoas de origens, níveis de 

instrução e ocupações distintos. Esse adensamento induz a um questionamento sobre as 

diferenças de uso do espaço geográfico – o que se constitui em uma indagação de natureza 

política. Há um desejo de ultrapassar a própria situação e isso pode se manifestar de 

diversas maneiras: pela cultura, tal como o movimento Hip Hop ou até mesmo pela 

violência, já que esta também é uma forma de discurso, expressão também da insatisfação. 

 O Hip Hop tem a produção de um discurso colado a realidade, que se impõe 

independente da indústria cultural, trata-se de um movimento de baixo para cima, uma ação 

política que se dá fora dos quadros institucionais. Nos propomos a estudar esse movimento, 

entendendo que as suas ações seguem uma outra racionalidade que não a hegemônica. 

O movimento Hip Hop 

 Para a compreensão do movimento Hip Hop e o uso que faz do espaço geográfico é 

necessário compreender sua origem, para isso iremos realizar um breve resgate histórico, 

para entendermos a formação de um movimento socio-cultural de caráter coletivo e 

contestador . 

 O movimento Hip Hop em sua trajetória, como um importante fenômeno urbano 

juvenil de destaque no Brasil, especialmente em São Paulo, nos anos 90, fez- se à margem 

e nos interstícios da indústria cultural. É uma prática social promovida pelos jovens pobres. 

 O movimento Hip Hop surgiu nos guetos de Nova York, entre as décadas de 60 e 

70, em meio a um estado de inquietação, de violência, de exclusão social a que estão 

sujeitos principalmente os negros, na sociedade norte-americana. 

 O Hip Hop tem sua origem ligada à questões raciais e fortemente influenciado por 

movimentos que o precederam, tal como os “panteras negras”. Martin Luther King e Malcon 

X, desenvolveram idéias, ações que influenciaram o forte caráter militante do Hip Hop, pois 

questionavam a posição sócio-econômica dos negros na sociedade norte-americana. 

 Essas ações e posturas nos próprios guetos, como expressão empírica da luta pela 

sobrevivência da população pobre, criaram condições para que o Hip Hop se configurasse 
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como um movimento que possui um conjunto de ações de caráter contestador e 

representativas dos espaços periféricos. 

 É na rua que o Hip Hop nasce, nas festas de rua utilizando elementos artísticos do 

cotidiano jovens: a dança, a pintura e a música. Para os jovens pobres essas festas 

surgiram como opções de diversão. Nestas festas realizadas nos guetos, onde se 

encontravam a população pobre: negros e latinos, concomitantemente, além do rap, outros 

elementos foram incorporados ao universo do Hip Hop: o Break (dança) e os grafites, além 

de um modo peculiar de se vestir. 

O Hip Hop enquanto movimento social, manifesta suas ações e discursos através de 

quatro elementos: o MC7 (mestre de cerimônia), o Dj 8( diskey joquey), o break e o grafite. 

MC e Dj são a expressão verbal/musical do Hip Hop, Break representa a dança praticada 

nas ruas, praças e bailes e o grafite que é a forma visual de uso do espaço urbano. 

Há no movimento, grupos que consideram “o conhecimento”, como o quinto 

elemento no universo Hip Hop. Isso mostra que aqueles jovens que fazem parte do 

movimento já têm consciência do papel e da importância da informação e de sua 

transformação em conhecimento no período histórico atual. 

É nas ruas dos guetos de Nova York que os quatro elementos se uniram para 

compor o Hip Hop. 

“Cada elemento assume um papel importante dentro da cultura e do 

comportamento Hip Hop. O rapper faz as letras e o canto falado, 

executando sobre as bases (músicas mixadas), que outro Mc (mestre 

de cerimônia/rapper) produz ou que o dj faz a partir de sons 

eletrônicos, instrumentais ou mixagens, criando novas músicas. O b. 

boy (dançarino de Break) apresenta ou representa a partir da 

expressão corporal o que diz a música. O grafitti é a arte gráfica do 

movimento. No início a finalidade era demarcar territórios, acabou 

expressando em forma de desenhos, o aspecto visual das ruas, da 

periferia” (QUINTILIANO, 2002) 

 Em um primeiro momento tratava-se de uma competitividade, delimitação de 

territórios, buscando expressar, opinar e lutar contra a discriminação racial e social, a 

violência, etc., com isso esses jovens foram aprimorando, inovando constantemente os 

elementos que compõe o Hip Hop, consequentemente houve uma maior organização dos 

agentes desse movimento. A partir destas inquietações foram criados valores, um novo 

                                                           
7 O mestre de cerimônia é o que canta o rap. 
8 O DJ é o “ discotecário que prepara o embalo musical nos scratchs" (ALVES, 2001, p.20) 
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modo de ser, pensar e agir na sociedade. E é essa organização que vai estruturar as ações 

dos que compõem o movimento, eles passaram “a ter uma ligação entre os seus membros 

caracterizada por uma consciência de nós” (ANDRADE, 1996, p. 107). 

Ao se estruturarem e se organizarem em torno deste novo modo de existir na 

sociedade, houve uma divulgação dos valores pregados pelo Hip Hop atraindo e articulando 

mais jovens que se identificavam e viam no movimento a possibilidade de uma socialização. 

É a partir da estruturação dos quatro elementos que compõe o Hip Hop e a articulação entre 

os jovens agentes que esse movimento começa a se tornar alvo dos olhares da sociedade 

em geral, dos governos e da indústria cultural. 

O movimento Hip Hop em território Brasileiro 

 No Brasil o Hip Hop chega na década de 1980 através dos “bailes blacks” 

principalmente nas metrópoles e grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

 No Rio de Janeiro os bailes funks foram precursores da cultura de rua. “Enquanto o 

funk ia se afirmando na cultura urbana carioca ao longo da década de 80, o Hip Hop 

começava a encontrar um terreno propício para o seu desenvolvimento, especialmente na 

noite paulistana” (HERSCHMANN, 2000, p. 23). Em São Paulo nos bailes do subúrbio a 

música black também era veiculada. 

 O Hip Hop “nacional” surgiu em meados da década de 1980 nos salões que 

animavam a noite paulistana no circuito negro e popular dos bairros periféricos, “mobilizando 

no início apenas a juventude negra e trabalhadora da cidade” (HERSCHMANN, 2000, p. 23). 

Nascido nos bailes, o Hip Hop a partir de suas manifestações: break, mc , dj e grafite, sai 

dos bailes para tomar os espaços públicos: as ruas, praças, estações de metrô, etc. 

 Nesse momento inicia-se as primeiras organizações de b. boys – o break proliferou 

entre os jovens pobres da capital paulista. Essas organizações passam a se apresentarem 

no centro da cidade. Nelson Triunfo é um de seus introdutores, conseguindo difundir e 

popularizar a dança. Os jovens, segundo Andrade (1996, p. 128), se organizaram em torno 

dos grupos de break, fazendo apresentações em vias públicas, como na rua 24 de maio 

esquina com a rua Dom José de Barros, no centro de São Paulo. A partir das apresentações 

aprimorava-se as performances em função das disputas entre os grupos. Nesse momento 

esses grupos sofriam perseguições dos policiais que procuravam inibir as exibições, 

incentivados pelos comerciantes do centro. 

 Um outro espaço importante na cidade de São Paulo que se constituiu em um marco 

histórico para o Hip Hop é a estação São Bento, pois dessa trajetória da 24 de maio para a 
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São Bento houve a consolidação e a estruturação do movimento Hip Hop no Brasil. São 

Paulo constitui-se no berço do Hip Hop no país. 

 Com o passar do tempo houve uma maior organização, buscando conhecer a própria 

origem de seu povo, a história e desenvolvimento daquilo que se constituiria em um 

movimento social tão relevante no espaço urbano. 

 No final da década de 1980 tem-se os primeiros discos nacionais de rap: “o som das 

ruas” (1988), “Situation Rap” (1988) e “Cultura de Rua”. 

 Com o crescimento do movimento Hip Hop em São Paulo, houve a necessidade de 

uma maior organização e por iniciativa de Milton Sales, produtor musical de vários grupos 

de rap, foi criado o Movimento Hip Hop Organizado – MH2O. 

 Posteriormente a essa criação surge as posses9 e segundo Andrade (1996) é nesse 

período que o movimento estrutura-se em velha escola e nova escola. 

A velha escola é composta por aqueles que iniciaram o Hip Hop no Brasil, formando 

as primeiras organizações de break, os primeiros grupos de rap, os primeiros grafiteiros. 

Foram aqueles que receberam, recuaram, inovaram e organizaram o movimento Hip Hop. 

Já a nova escola é composta por aqueles que ingressaram no Hip Hop no final da década 

de 1980, após a estruturação do movimento. 

O Hip Hop na década de 90 

 Na década de 1990 após a sua estruturação e organização na cidade de São Paulo, 

o Movimento Hip Hop possui cada vez mais jovens adeptos, que buscam formas de se 

expressar e comunicar. 

 Se espera destes jovens que são o movimento, que tenham postura, atitude10, ou 

seja, um discurso colado à ação perante a comunidade Hip Hop. Devem conhecer a história 

do Hip Hop, a sua história e a origem de seu povo11, para terem uma visão crítica da 

realidade e serem politizados. 

                                                           
9 forma de organização dos jovens integrantes do Movimento Hip Hop visando práticas locais, tais 
como: organizar ações comunitárias, políticas e a produção artística 
10 “Palavra indispensável no vocabulário do Hip Hop. Para fazer parte do grupo é preciso não só ter  
consciência, mas também atitude. Termo que sintetiza a linha de conduta que o grupo espera de cada 
um” (HERSCHMANN, 2000, p. 287). A atitude é o que distingue um militante do Hip Hop que é rapper 
e um cantor de rap qualquer que vê somente o estilo musical sem qualquer relação com o 
movimento, por exemplo. 
11 No Brasil esses jovens buscam resgatar a história dos negros e dos índios, partindo dessas matizes 
para entender as contradições e as formas de exploração no desenrolar da história do país. Há 
também o resgate e a valorização dos movimentos de resistências que existiram, Zumbi torna-se um 
símbolo de resistência para esses jovens. 
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Para terem uma visão crítica da realidade torna-se imprescindível a informação e o 

conhecimento, que serão instrumentos contra a alienação e em pról do direito à cidadania e 

a cidade, por isso denunciam a miséria, a violência de toda a espécie a que está subjugada 

a maioria da população brasileira. A solidariedade, o resgate da auto-estima, o pensamento 

coletivo são valores cultuados pelo Movimento Hip Hop. 

 E por que este movimento ganha tanta força entre os jovens pobres? 

 Ganha relevância por ser algo gestado e criado por jovens que vivem uma mesma 

situação, ou seja, vivem um cotidiano de sobrevivência difícil. Ocorre uma identificação que 

possibilita a estes, excluídos do exercício da cidadania, incluir-se em algo que lhes faça 

sentido e que permita expressar-se. O Hip Hop surge na periferia como uma alternativa 

cultural, uma vez que a “cultural oficial” não se faz presente ou se apresenta sem qualquer 

autonomia. 

 Fugindo das formas simples de reprodução do modelo massificador 

dos meios de comunicação, ele consegue resgatar, de forma muito 

significativa, as questões sociais geradoras de exclusão. Não fica na 

simples denúncia, mas revela-se um “construtor” de possibilidades e 

perspectivas de vida. (DUARTE, 1999, p. 18) 

Com a expansão gradativa entre os jovens das periferias de São Paulo e de outras 

grandes cidades (o entorno metropolitano, as cidades médias do interior paulista, capitais e 

cidades expressivas de outros estados), o movimento Hip Hop vai se tornando destaque na 

mídia. 

A mídia torna visível e constrói sentidos, por vezes destorcidos a depender dos 

interesses em jogo, aos inúmeros grupos sociais e com o Hip Hop isso não foi diferente. 

Geralmente visto como expressão cultural violenta ou associados à criminalidade, o 

movimento é estigmatizado pela mídia. 

Mesmo com essa “demonização” do movimento pela mídia, utilizando uma 

expressão de Micael Herschmann, o mercado fonográfico se apropria do rap – um dos 

elementos do Hip Hop – que como mercadoria, rende bilhões à indústria fonográfica. Assim, 

a indústria cultural, regida pela racionalidade instrumental, em que o princípio da eficácia e 

dos meios ajustados aos fins são pertinentes à finalidade lucrativa, conseguiu “transformar 

estes constructos culturais em meros produtos vendáveis” (ALVES, 2001, p. 42). Eis aqui 

um exemplo da racionalidade instrumental tomada como meio de colonização do mundo da 

vida, da cultura, do território. 

Apropriando-se da grande expressividade dos movimentos sociais, a indústria 

cultural transforma bens culturais em bens de consumo. Apropriando-se de apenas alguns 
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elementos do Hip Hop, a indústria cultural acaba por esvaziá-los de significado e sentidos, já 

que a totalidade da proposta fica cindida. Não é a toa que o rap aparece nos meios de 

comunicação e entre a população em geral como a arte primeira do Hip Hop, pois foi 

justamente o rap o elemento lucrativo, o carro chefe de apropriação do movimento pela 

indústria cultural. Com isso surgem rappers que produzem um discurso pronto e vazio, 

deslocado do conjunto das ações propostas pelo movimento e que não cultuam, nem 

processam os valores e ideais construídos pelo movimento. Esses rappers vêem o rap 

apenas como um estilo musical e não como parte das propostas alternativas do movimento . 

Diante da tentativa de apropriação e colonização do movimento pela indústria 

cultural, o Hip Hop, enquanto um movimento que pensa e organiza suas ações, tem uma 

postura crítica em relação aos meios de comunicação, buscando na maioria das vezes 

veicular seus trabalhos e ações em mídias alternativas que tenham outra proposta que não 

seja a apropriação e o conseqüente enfraquecimento do movimento. Essa preocupação tem 

como finalidade que os jovens tenham cada vez mais acesso a uma forma distinta de se 

relacionar com o mundo, ou seja, a expansão, o crescimento do movimento, sem que no 

caminho se percam o objetivos, a essência e o conteúdo das propostas. Isso explica ações 

como a dos Racionais MC’s resistentes em não aparecer nas grandes emissoras de tv, 

como a Globo e o SBT. 

O movimento Hip Hop estabelece formas e táticas para não se deixar manipular e 

para tanto, a postura e a atitude de cada indivíduo dentro do movimento são importantes, 

pois eles são o Hip Hop e cada um tem a sua parcela de responsabilidade. 

O movimento Hip Hop se organizou à margem ou nos interstícios da indústria cultural 

como uma “expressão cultural popular ancorada em uma prática social promovida por um 

número significativo de jovens” (HERSCHMANN, 2000, p. 265). 

A organização desse circuito alternativo incluem profissionais de rádios, revistas, 

programas de TV especializados, além de pequenas gravadoras, selos independentes e a 

mídia alternativa. Esse tipo de organização torna-se fundamental por resguardar a 

intencionalidade das ações do movimento Hip Hop. O que contribui para a constituição 

desse circuito é o acesso mais fácil aos novos recursos eletrônicos de som. 

Há uma resistência à articulações com a indústria cultural tentando com isso evitar a 

diluição do significado da produção artística, e a sua transformação em mera mercadoria. 

As pequenas gravadoras independentes têm em comum a infra-estrutura precária e 

por serem dirigidas por pessoas que acompanham o movimento ou fazem parte dele e não 

por executivos. 
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Segundo Herschmann (2000, p. 273) o setor alternativo vem crescendo desde os 

anos 80 não só no Brasil. Com a dinâmica oriunda da produção pós-fordista houve uma 

abertura maior para estas organizações de estrutura informal que reúne agentes sociais 

marginalizados da estrutura social. 

E os jovens que se identificam com o movimento Hip Hop apesar das dificuldades e 

limitações sócio-econômicas de um cotidiano de sobrevivência difícil não só produzem, mas 

também consomem produtos oriundos desse circuito: vão aos bailes, compram cds (piratas 

ou não), roupas e indumentárias, ouvem programas de rádio e TV, etc. 

Organização, articulação e as ações do Movimento Hip Hop 

Com o crescimento do movimento Hip Hop em território nacional houve a 

necessidade de uma articulação maior para coordenar ações, trocar experiências, discutir 

problemas internos, pensar o direcionamento tomado pelo movimento e construir um 

conhecimento a cerca de sua história e de questões que se fazem presentes no período 

histórico atual. 

No Brasil o Hip Hop apresenta uma articulação considerável se levarmos em 

consideração as dificuldades técnicas e financeiras que enfrentam os militantes do 

movimento. Podemos observar alguns níveis de organização e articulação do Hip Hop em 

território nacional, são eles: local, estadual e nacional. 

No nível local vemos a atuação das chamadas posses, isto é, uma organização de 

militantes do Hip Hop que coordenam a dinâmica local, realizando atividades comunitárias e 

eventos beneficentes com o objetivo de amenizar as dificuldades enfrentadas pela maioria 

da população brasileira, promovem palestras sobre questões que afligem a comunidade, 

também potencializam a capacidade de produção artística, criando espaços dentro da 

comunidade para o break, grafite e o rap, isso ocorre principalmente com o desenvolvimento 

de oficinas culturais. Portanto, os militantes do Hip Hop “organizam-se em “posses” para 

atender a esses compromissos de aperfeiçoamento artístico e desenvolvimento das ações 

política e comunitária” (ANDRADE, 1996, p. 134). 

Vemos assim, que três aspectos norteiam as ações das posses: artístico, político e 

comunitário. No entanto, há que se ressaltar que esta não é a única forma de se inserir no 

movimento, pode-se muito bem ser um militante do Hip Hop sem estar vinculado a uma 

posse. 

No nível estadual vemos a organização dos fóruns estaduais de Hip Hop, em que 

são discutidas questões importantes para o movimento. Nas reuniões dos fóruns os 

indivíduos de diversas cidades e representantes de posses se reúnem para trocar 

informações visando sempre maior organização e fortalecimento do movimento. Nestas 
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reuniões são tomadas posições sobre diversos assuntos que serão levados para o fórum 

nacional de Hip Hop, que se constitui em um outro nível de organização e articulação do 

movimento. 

Outra instância de organização e articulação é o nacional. Todo ano ocorre o Fórum 

Brasileiro de Hip Hop, concomitantemente com o Fórum Social Mundial em Porto Alegre – 

Rio Grande do Sul, em as pessoas envolvidas com o Hip Hop de cada estado estariam 

levando as posições adotadas nos fóruns estaduais para que no fórum nacional fossem 

discutidas com o objetivo de repensar as ações já realizadas e propor futuras ações e 

direcionamentos para o movimento. Os militantes do Hip Hop perceberam a necessidade de 

aprofundar algumas discussões sobre a atuação do movimento, por isso criaram esse fórum 

com o objetivo de trocar idéias e experiências visando uma atuação cada vez mais 

autônoma. 

O uso do espaço público 

Atualmente, dada as características do período histórico atual, vemos a diminuição 

da importância dos espaços públicos ou então o uso privado destes espaços. Os espaços 

públicos são importantes por que são neles que se processa a ação comunicativa entre os 

indivíduos, a partir do qual se formam opiniões e conflitos. Com o uso privado dos espaços 

públicos perde-se a possibilidade dessa comunicação e consequentemente a liberdade de 

expressão política. 

As ações no espaço público ganham outro sentido, pois é sempre um agir sobre 

outros homens livres e iguais que vêem e ouvem de ângulos diversos, uma vez que 

ocupamos posições diferentes na sociedade e no mundo. Essa comunicação argumentativa 

que o espaço público propicia permite questionar, criar conflitos que estimulam críticas e 

expõe contradições, renegocia e instaura normas e valores. 

Por isso que o espaço público é um espaço político, pois permite a negociação 

coletiva dos fins, possibilitando ações no âmbito coletivo e a construção de novas 

alternativas. 

O movimento Hip Hop assume um papel importante na discussão desse tema, pois 

ele resgata o espaço público mostrando a relevância deste para as suas ações, uma vez 

que considerável parte de suas atividades e ações se realizam nos espaços públicos, que é 

o lugar da visibilidade e que permite a construção de novos significados. As ações políticas 

do Hip Hop adquirem relevância e ganham significado justamente por se realizarem nos 

espaços públicos, permitindo construir uma interação política, ou seja, ele possibilita 

questionar, repensar ações e normas impostas por uma parcela da população, buscando 
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através da ação provocar reações. Assim o discurso ganha sentido na construção de um 

mundo comum. 

O Hip Hop redescobre os espaços públicos e a prática da participação, tornando 

mais democrático o uso destes espaços, possibilitando aos excluídos do exercício pleno da 

cidadania, tornarem-se efetivamente políticos, portanto, cidadãos livres. 
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