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Estudando as relações de compartilhamento e condicionamento 

do espaço social em meio metropolitano, na metrópole regional 

Porto Alegre,do sul do Brasil. Busca-se o entendimento da 

metrópole analisando-se o cotidiano urbano em três feições: a 

realização do consumo, do passeio e dos eventos em seus 

respectivos locais. Considerando dentro das observações a 

leitura de alguns aspectos ,como o de estilo de vida, a polifonia 

e o enunciado.  Uma importante parte desse projeto é a 

elaboração do mapeamento destas feições obervadas para 

poder espacializar as observações da pesquisa. 
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Para a realização do mapeamento, uma fase da pesquisa é a 

de identificar e selecionar os locais de observação, assim 

inserido-os numa cartografia que permita compreender o 

contexto geográfico geral do espaço social da cidade. Com 

incursões a campo, para o levantamento de dados e a 

localização das feições observadas, trazendo para dentro de 

uma base cartográfica com a espacialização destes lugares. 

Além da  identificação de pontos, também são registradas 

anotações em diário de campo, sobre as características dos 

diferentes lugares. 

Com este levantamento dos pontos e das anotações de diário 

de campo, elabora-se o mapeamento, que atende a duas 

necessidades da pesquisa: é tanto instrumento de registro de 

observações, apresentando as observações de campo, como 

também permite apresentar uma descrição e análise do 

contexto geral do condicionamento e do compartilhamento do 

espaço social metropolitano. Ainda obtém como produto a 

espacialização das feições observadas dentro da cidade a 

partir dos termos escolhidos da pesquisa. 
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