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 “(...) o mestre ainda não veio decretar o começo da abstenção e, olha, a luz ainda está 

conosco. Sim, o mundo está absurdamente esquisito. Já ninguém confia nas imposições 

dos prefeitos, a esta hora na terra é um tanto carnaval, um tanto conspiração, um tanto 

medo. Metade fé, metade folia, metade desespero. E, provavelmente, a esta hora, uma 

metade do mundo está vencendo e a outra metade dormindo, há ainda outra metade 

limpando as armas, outra limpando o pó das flores. Mas por causa do que me ensinou o 

místico, eu acredito que exista, agora, alguém profundamente acordado. Alguém que 

esteja vivendo o intervalo tênue entre o sonho e a agilidade. Suponho que ele saiba 

perfeitamente que este começo de século será nosso batismo do voo para a persistência 

no amor. João molhou a testa de Manuel. Os gritos das ruas molham as testas de nossos 

corações.” 

(Matilde Campilho)  

 Trecho do poema Fevereiro, Jóquei, 2014.
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender a intensificação das insurgências urbanas através de 

um olhar para as ocupações informais e coletivas na cidade contemporânea. Para tanto, parte de uma 

análise acerca das relações entre poder, política e espaços, através de uma reflexão sobre os limites 

e os horizontes entre os poderes públicos e a população nos espaços comuns. Também se nota uma 

mudança de paradigma social e espacial, no qual o espaço tem se transformado mais 

significativamente nos últimos vinte anos. Cada vez mais, estratégias de modelos tipo top-down tem 

se mostrado aproximar de estratégias do tipo bottom-up.  Isto ocorre em função de diversas 

mudanças, mas importante pontuar que reverbera em mudanças nas teorias de planeamento urbano, 

como um urbanismo insurgente, pela retomada coletiva dos espaços públicos. A análise dos 

movimentos sociais dos anos de 1960 e dos movimentos contemporâneos traçam um paralelo em 

relação a essas mudanças de paradigmas, ao revelar a cidade como um produto holístico. Dessa 

forma, através de uma análise da sociedade contemporânea, das novas teorias de planeamento e das 

insurgências urbanas, se percebe uma abertura, ainda que tímida, nos canais de diálogo entre a 

população e os poderes públicos.  

O estudo de caso do Largo da Batata, e as suas inúmeras transformações, permitiram revelar essas 

mudanças paradigmáticas, onde as relações entre poder econômico e político transformam 

constantemente o espaço. Um projecto de reconversão urbana no Largo da Batata o transformou em 

um espaço desertificado, rompendo com os valores identitários do local. A população indignada com 

os poderes públicos e com a negligência do espaço, passou a apropriar-se dele regularmente. Ao 

passo que as manifestações em massa se apropriavam da sua desertificação, coletivos urbanos 

experimentavam os espaços de outras inúmeras maneiras. Através de práticas comunitárias 

construíam a cidade que desejavam, com atividades coletivas e com um modelo de gestão mais 

democrático. Importante ressaltar que ambos os movimentos se articulavam via rede sociais e 

apresentavam grande aderência.  

Diante as análises, pode-se destacar que há uma demanda para maior empoderamento coletivo, 

através de processos mais participativos ainda que trazem alguns desafios consideráveis para o 

planeamento urbano e para as governanças. Além disso, quando há agenda mal resolvida de reformas 

políticas urbanas, as intervenções espontâneas também revelam não haver apenas uma única solução. 

No entanto, pode-se concluir que tais intervenções espontâneas contribuem significativamente para 

a promoção e a melhoria dos espaços públicos quando dialogam com as necessidades e os desejos 

da população, construindo o real significado do “direito à cidade”.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Cidade; Espaço Urbano e Virtual; Movimentos Sociais; 

Insurgências Urbanas; Mudanças de Paradigmas;. 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the increase of urban insurgency in recent years, looking through 

informal and collective occupations in the contemporary cities. Therefore, it starts by an assessment 

of the relationship among power, politics and spaces, and by looking at the limits and the perspectives 

between the public power and the citizen in public spaces. In addition, it considers a paradigm shift 

in which urban spaces has been transformed, more significantly, in the last twenty years. 

Increasingly, top-down strategies have moved towards bottom-up strategies. This occurs due to 

several changes, but most importantly, it happens due to both the change in theories of urban planning 

and the resumption of public spaces. The analysis of the social movements since the 1960s and the 

recent events in urban spaces demands for an understanding of the city as a holistic product. In this 

sense, besides the new planning theories and urban insurgencies, dialogue and negotiation processes 

between the population and the public authorities have been strengthened and enlarged.  

The case study of Largo da Batata, in São Paulo city, Brazil, with its innumerable transformations, 

enabled to reveal some of these paradigmatic shifts. An urban reconversion project in Largo da Batata 

transformed it into a desertified space, breaking its identity values. After the population came across 

this neglected scenario, people began to occupy it regularly - some of them by massive protests and 

others by urban collectives. Through community engagement and practice, they created an 

experimental place, even more democratic and collaborative. Important to emphasize that both 

movements were articulated through social networks presenting a large number of followers.  

In the face of the analysis, it was highlighted that there is still room for more community 

empowerment, through more participatory processes, however bringing some considerable 

challenges to urban planning and governance. Moreover, when there are ‘poor’ and unresolved 

agendas for urban and political reforms, spontaneous urban interventions have also revealed not to 

be the only solution. Nevertheless, it was concluded that these bottom-up and spontaneous 

interventions and occupations can significantly contribute to promote and enhance public spaces in 

line with community needs and desires giving a true meaning to the ‘right to the city’. 

 

KEYWORDS: Right to the City; Urban and Virtual Space; Urban Insurgencies; Social Movements; 

Paradigm Shifts. 
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1.  
INTRODUÇÃO 

Em meados de 2013 o Movimento Passe Livre (MPL) ocupou as ruas da cidade de São Paulo, Brasil, 

reivindicando reduções de tarifas nos transportes públicos. Assim, se iniciou uma série de 

manifestações populares em todo o país que desencadearam algumas transformações, e que culminou 

com a saída da Presidente da República Dilma Rousseff, em 2016.  

Na mesma época, emergia, ao redor do mundo, uma série de manifestações de cunho social e político 

que reivindicaram transformações sistêmicas, entre elas vale destacar: a Primavera Árabe em 2010, 

como uma das primeiras ondas de manifestações iniciadas na Tunísia e Egito, que logo se espalhou 

pela Líbia, Síria, Argélia, Jordânia, entre outros países, provocando de revoluções a guerras civis em 

quase 20 nações. Também o Occupy Wall Street, em 2011, que teve início em Nova Iorque e 

incentivou outros movimentos de ocupação em mais de mil cidades norte-Americana. O movimento 

Los Indignados, na Espanha, com mobilizações autônomas, sem hierarquia e muito pacífica, mas 

com uma grande repressão por parte das forças policiais. Além de muitos outros espalhados no 

mundo inteiro, como África do Sul, Portugal, Hong Kong, Grécia, entre outros.  

Paralelamente a esses acontecimentos, nos centros urbanos do mundo inteiro também é percetível 

novas formas de ocupação, geralmente temporárias e construindo uma dinâmica de horizontalidades. 

No Brasil não foi diferente. Os protestos do Movimento Passe Livre provocaram uma repercussão 

extraordinária nas redes sociais. Havia muita dúvida sobre a natureza e motivação destas 

manifestações. Elas não eram baseadas em uma ideologia convencional nem patrocinada diretamente 

por partidos políticos ou sindicatos de classe.  

Em um curto intervalo de tempo muitas pessoas engrossavam as ondas de reinvindicações com 

bandeiras e temas bem variados. Mas, parecia claro que havia uma consonância das palavras 

“democracia”, “participação” e “representatividade”. E, de alguma forma, o que era para ser uma 

luta de movimento popular e estudantil, que tinha como único objetivo a tarifa zero dos transportes 

coletivos aos estudantes no Brasil, deu espaço a uma série de manifestações que também clamava 

por outros direitos.  

Apesar de um regime democrático, ainda há no Brasil, uma sensação generalizada de pouca 

representatividade social nos poderes públicos. Grande parte da população concorda, de alguma 

forma, que possui pouca influência nas decisões do governo, e não se sentem representados pelos 

parlamentares, mesmo que esses tenham sido eleitos por voto direto.  

Paralelamente a isso, ao passo que as manifestações se alastravam pelo Brasil, outros tipos de 

ocupações também se espraiaram rapidamente, além das ocupações de moradia, outros tipos 



 

 

 

insurgências urbanas. Assim como ao redor do mundo, as ocupações urbanas brasileiras, 

majoritariamente concentradas nas regiões metropolitanas, também foram endossadas através das 

redes sociais e, assim como nas manifestações políticas no mundo todo, também reivindicavam 

políticas mais participativas e maior representatividade nas cidades. Se organizavam de acordo com 

a forma de governança que reivindicavam, mais horizontal. Ao que tudo indica, houve uma influência 

entre os movimentos políticos, os sociais e os coletivos urbanos que começaram a ocupar as cidades 

do mundo todo. Dessa forma, a insurgência urbana trouxe muitas questões relevantes acerca dos 

espaços públicos. 

Além dos discursos, as recentes ocupações urbanas também possuem uma configuração semelhante 

entre si, principalmente no modo de habitar o espaço, através de atividades culturais, de atividades 

artísticas, de mobiliários urbanos tidos como “improvisados”, e pautas políticas e sociais.  

A internet construiu um papel importante neste contexto, além de servir como ferramenta de 

articulação, ela tem colaborado na construção de uma sociedade mais informada, politizada e mais 

consciente das próprias ações. No entanto, em meio a esse amalgama informacional, ainda há muitas 

questões. 

Algo a se considerar também é que as mudanças nas políticas públicas têm durado cada vez menos. 

No Brasil, cada gestão adota novas medidas e, eventualmente, revoga medidas anteriores com uma 

velocidade vertiginosa. Neste sentido, a compressão do espaço-tempo também influencia as esferas 

políticas e espaciais. 

Os movimentos sociais ocorridos nos anos 1960 e 1970, do século passado, foram reflexos de uma 

sensação de mal-estar social. Os jovens se viam em uma sociedade com valores estagnados e pouco 

representados. A efervescência urbana abriu novos horizontes para pensamentos críticos e, 

principalmente para reformas na política. Por mais que os movimentos socais e culturais da época 

reivindicassem uma sociedade mais livre e mais democrática, realizavam atos de curtas duração e 

com uma organização hierárquica. 

As resistências urbanas das últimas décadas reivindicam uma democracia mais participativa. Elas 

comunicam diretamente com as cidades, com as centralidades, com os poderes públicos e privados 

questionando o “direito à cidade”, nos termos de Lefebvre1.  

O Largo da Batata, em São Paulo (Brasil), possui um histórico de resistências urbanas, mas após um 

projeto de reconversão urbana, que o desertificou, uma série de ocupações têm buscado reativar os 

espaços de diversas formas.  

Com a inconformidade associada às lógicas de um mercado imobiliário tido como especulativo, 

principalmente países de desigualdade social, como no caso do Brasil, as grandes cidades têm se 

tornado palco de conflitos recorrentes por lutas de interesses. Muitas vezes, ocupar uma cidade tão 

complexa como São Paulo parece uma luta invisível para a legislação urbanística. 

 

 

1 Lefebvre se refere à vitalidade urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, 

aos ritos de vida e empregos do tempo, que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais. 
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METODOLOGIA 

A pesquisa segue uma orientação exploratória e baseia-se num cruzamento entre duas metodologias: 

uma revisão literária, abordando contextos análogos às insurgências urbanas, e um estudo de caso de 

meta-análise, que cruza análises de vários autores.  

O intuito do cruzamento entre as metodologias tem como objetivo perceber as insurgências urbanas 

no Largo da Batata (São Paulo, Brasil), em detrimento às mudanças de paradigmas no contexto global 

e local. Dessa forma, a técnica metodológica empregada se refere à avaliação da evolução no tempo 

daquele espaço urbano, objeto de estudo de caso, a partir do projeto de revitalização da região e seus 

desdobramentos em termos de reações populares.  

A dissertação se desenvolve sob a contextualização das insurgências urbanas e dos caminhos do 

planeamento urbano a título de comparação para análise. Para tanto, é realizada uma vasta revisão 

da literatura, de modo mais articulado, entre referências do campo da sociologia, antropologia e 

história, no contexto do urbanismo, visando buscar a formação de conceitos e elementos de 

investigação para o estudo de caso.  

O resultado principal do trabalho indica a importância em revisitar o planeamento urbano e, 

particularmente, as intervenções nos espaços urbanos alinhadas aos contextos sociais e suas 

manifestações, de modo a que o urbanismo dialogue com o direito à cidade. 

No final deste trabalho espera-se responder às seguintes perguntas:  

• Como os espaços urbanos têm sido pensados nos últimos anos?  

• Quais os motivos das recentes insurgências urbanas?  

• Qual é o impacto dessas insurgências na cidade?  

• Qual o papel do urbanista diante as mudanças de paradigmas?  

• Como construir uma cidade com mais direitos? 

 

ESTRUTURA DA PESQUISA 

Para perceber os discursos e as dinâmicas do estudo de caso, faz-se necessário entender as relações 

que se estabelecem e as mudanças de paradigmas dos últimos tempos, para tanto a pesquisa foi 

dividida em cinco capítulos:  

Primeiro, uma análise da literatura acerca das relações entre poder, política e espaço, com o intuito 

de perceber como as relações se desenvolvem nos espaços; segundo, os desdobramentos do espaço, 

a partir de uma compreensão das mudanças de paradigmas urbanos e sociais, e a influência do 

ciberespaço nos espaços urbanos, bem como o poder e a política que se desenvolvem nestes espaços; 

terceiro, um capítulo em paralelo, que analisa as insurgências urbanas entre os anos 1960 e 1970, e 

do contexto atual, de 2010+, com o intuito de perceber o motivo das insurgências urbanas; quarto, o 

estudo de caso do Largo da Batata, região central na cidade de São Paulo (Brasil), seguido de uma 

aplicação das literaturas analisadas; por fim, uma análise conclusiva que traçam as considerações 

finais deste trabalho respondendo às questões inicialmente levantadas. 
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2.  
PODER, POLÍTICA E 

ESPAÇO 

 

As recentes insurgências urbanas têm buscado um diálogo direto com os poderes públicos. No 

contexto Global South2, as práticas insurgentes produzem relações tanto estáveis quanto instáveis3 

entre Estado e população, dificultando as diferenciações entre os poderes de ambos os agentes 

(Miraftab, 2009). Neste sentido, é crucial a compreensão de três pilares para construir uma análise 

mais precisa em torno das tensões sociais, são eles: o poder, o espaço e a política. Neste contexto, há 

pelo menos dois agentes que atuam em cada uma delas: o estado e o povo.  

Aqui compreende-se que o agente “povo” é a população, o corpo social que não determinam leis de 

maneira direta. O povo são os civis, a população que compõe uma sociedade, é a classe dominante 

que exerce seus direitos e deveres. O Estado, em tese, detém as características típicas de um Estado 

Providência4, ou estado de bem-estar social, que promove a organização social, em sociedades 

 

2 O termo Global South é designação não geográfica para denominar uma ampla gama de nações em 

desenvolvimento, diversificadas em suas histórias, origens e tradições, com múltiplos enfoques no que se refere 

ao poder, à cultura ou à identidade. (Cairo, H.; Bringel, B. Articulaciones del sur global: afinidad cultural, 

internacionalismo solidário e Iberoamérica en la globalización contra-hegemónica, geopolítica(s). Revista de 

estudios sobre espacio y poder, v. 1, n. 1, p. 41-63, 2010. 

3 Neste caso, a autora recorre a Holston (2008), que designa a formação de uma “cidadania diferenciada” 

quando o Estado oferece igualdade de direitos às pessoas iguais e desigualdade de direitos às pessoas desiguais. 

4 O Estado-Providência ou estado de bem-estar social está muito relacionado com a evolução do pensamento 

econômico keynesiano, desde as contribuições originais de J. M. Keynes, até as de Gunnar Myrdal, após a 

Grande Depressão de 1929 e no processo de reconstrução mundial após a Segunda Guerra Mundial. Naquelas 

circunstâncias, o diagnóstico era de que seriam muito difícil aceitar a ideia de que o mercado livremente 

resolveria todos os problemas sociais como desemprego e pobreza. 



 

 

 

democráticas, garantindo condições de emprego, investimentos e renda. O Estado atua conciliar as 

contradições, em sociedades democráticas, ainda que desiguais, é quem deve garantir a democracia 

e a igualdade.  

Nestes termos, a abordagem aqui proposta supõe que os mercados sozinhos não conseguem entregar 

resultados eficientes e socialmente sustentáveis. É preciso a atuação de um estado social capaz de 

regular e supervisionar o mercado e, ao mesmo tempo, promover políticas públicas assegurando que 

a todos os cidadãos, sem distinção de classe, serviços sociais, aos melhores padrões disponíveis, 

como segurança pública, saúde, educação, entre outros. 

Para Innerarity (2010), o estado é uma instituição soberana e hierarquicamente organizada, mas que 

tem perdido sua estrutura, pois apesar de estar, cada vez mais diluído num fluxo de 

interdependências, tem se mostrado menos capaz de se manter coerente, devido sua fragmentação 

por interesses particulares. No entanto, para o autor, isto não significa que ele [o estado] deva 

renunciar, mas com certeza necessita de reformas para reajustar-se aos interesses sociais, buscar 

formas alternativas como cooperativismo, que ativa e modera os processos sociais, ao invés de 

determinar a produção. 

Recentemente, observa-se o surgimento de pesquisas que se interessam por autoridades formais 

como uma noção mais ampla de poder político enquanto um conceito mais interativo, negociável, de 

autoridade dialógica e facilitadora para apoiar iniciativas de auto-gestão (Parker, 2010). 

Também importante pontuar que nas cidades, a autonomia e os poderes do governo variam muito de 

uma cidade para outra. De maneira que há gestões meramente administrativas e, em outros casos, 

gozam de competências fiscais, legislativas e jurídicas. Existe uma grande dificuldade em 

generalização comparativa dessas “esferas de autoridade” (Parker, 2004).  

Na última década presenciamos uma emergência de movimentos sociais urbanos pelo mundo inteiro.  

Neste cenário, as insurgências urbanas nascem como práticas sociais e com o intuito de questionar 

as perspectivas e os limites dos direitos, não só no direito dos cidadãos de ocupar os espaços urbanos, 

o direito à moradia, ou o direito de ir e vir, mas no direito à cidade como um todo (Hou, 2017). 

A complexidade das questões urbanas e das mudanças de paradigmas requerem mais do que uma 

simples análise da sociedade ou da morfologia urbana. É no espaço urbano que se materializam as 

tensões sociais, os problemas, os privilégios, as desigualdades, as crises econômicas, políticas e 

identitárias. 

Uma reflexão interdisciplinar, articulando debates da geografia, da arquitetura, do direito, da 

sociologia, da história - sob as óticas morfológicas, percetuais, sociais, visuais, funcionais e 

temporais - se faz necessária atualmente, tendo em vista que a cidade é este produto holístico, no 

qual a reflexão é o primeiro passo para os diagnósticos (Carmona, 2003). Neste sentido, no que se 

refere às insurgências urbanas, para além de uma reflexão sobre o passado e o presente, é necessário 

também refletir sobre as estruturas da sociedade, com o intuito de construir novos horizontes nos 

quais os espaços e as políticas dialoguem com todos. 

Os debates relacionados aos direitos surgiram através da política com a finalidade de intermediar os 

interesses. Em sociedades democráticas, porém desiguais, um dos principais pilares que apoiam os 

impasses urbanos são questões relacionadas aos direitos, a quem os direitos servem e por quem são 

escritos. 
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Mesmo em algumas sociedades democráticas, onde as mesmas oportunidades devem ser garantidas 

pelo Estado de bem-estar social, ainda há a sensação de exclusão de algumas classes sociais a 

determinados espaços, criando ainda mais tensões nas cidades (Holston, 2008). Minimizar ao 

máximo essa sensação de exclusão, é a garantir direito à moradia, é garantir o usufruto, acesso ao 

espaços e a participação na construção da própria cidade, sem distinção de classe social. Para 

Marcuse (2009), construir uma estrutura que ajuda a unir ativistas urbanos no mundo inteiro é uma 

forma de equilibrar os contrastes e as relações, é reivindicar o direito à cidade. 

No capitalismo é possível possuir algo sem que se faça usufruto direto dele. No neoliberalismo, as 

cidades passam a ser reflexo dessa lógica em inúmeros sentidos. Se por um lado o mercado 

imobiliário impulsiona o crescimento urbano, com investimentos em infraestruturas, por outro lado, 

ele também pode se tornar altamente especulativo, permitindo o esvaziamento dos centros e a 

segregação urbana (Maricato, 2015). 

Parker (2010) coloca que as cidades são centros de concentração de infraestrutura estatal de tal forma 

que as energias do policy maker são dedicadas ao gerenciamento, à manutenção e à ampliação do 

maquinário do estado local e regional. Dessa forma, cria-se uma tendência a considerar a provisão e 

a alocação dos bens públicos como uma atividade tecnocrática, ao invés de uma relação de poder 

desproporcional entre estado (local) e sociedade civil. 

Ainda assim, a cidade hoje é produto de várias ações individuais e coletivas que, apesar de apresentar 

tensões - mas longe de ser caótico -, foi um processo diretamente influenciado por opções de política 

urbana, tomadas em períodos fundamentais de sua história. Os conflitos também construíram as 

políticas urbanas que, por sua vez, corresponderam à algumas transformações na cidade (Rolnik, 

2017). 

Importante ressaltar também que vivemos cada vez mais imersos na era digital. Os veículos de massa 

(televisão, redes sociais e websites) se tornaram imprescindíveis para expor e debater as questões 

políticas. Em democracias, como no Brasil, o estado também agencia e regulamenta os veículos de 

comunicação. É através desses veículos que se obtém maior repercussão informacional, no qual o 

principal espaço público para deliberação política, hoje em dia, são os veículos de massa (Comparato, 

2000). 

Mas, quando as questões urbanas relacionadas aos direitos numa sociedade democrática provocam 

tensões, com o surgimento de sociedades ainda mais complexas (com novos espaços e novas 

relações), os poderes públicos devem atuar como intermediários destes processos. Sendo assim, para 

entender melhor sobre o cenário urbano atual, é necessário debater um pouco sobre o que se entende 

por política, por espaço e como o poder se relaciona nesses campos. 

 

2.1. PODER 

O interesse pelo poder e pela hierarquia está presente em nossa sociedade desde sempre. E assim 

sempre foi para que pudéssemos garantir nossa sobrevivência. Seja na antiguidade, seja 

contemporaneamente, o poder é relativo e se relaciona à noção de posse. Para entender as relações 

de poder, é necessário compreender também a ideia de direito de posse. Possuir é uma forma de 

poder. Possuir um domínio de terras, possuir escravos, possuir conhecimento ou qualquer status 

social nos garantiu benefícios na sociedade (Foucault, 1999). Possuir, seja por direito, seja por 

controle ou por influência significa que temos o poder sobre algo ou alguém.  



 

 

 

Sendo assim, sob a ótica de Foucault (1999), o poder é um dos fatores determinantes para construir 

sociedades com estruturas hierárquicas. Possuir ou exercer o poder trata-se de uma prática inerente 

às relações de uma sociedade. Trata-se de um feixe de relação que nunca deixou de existir e, 

provavelmente, nunca deixará.  

Segundo Smith, (1776), se o estado atua como “mão invisível” do capitalismo, o poder do estado se 

torna o poder do capital5. Neste sentido, o estado, enquanto forma social não é neutro. Neste cenário, 

a lógica competitiva cria possibilidades infinitas de posses, onde o valor da posse é definido pelos 

poderes públicos. Neste caso, o poder econômico também é capaz de moldar as relações. 

Em contraponto, Parker (2010) argumenta que pensar a cidade e as teorias urbanas deve ser um 

processo tanto filosófico quanto crítico. Mas também deve considerar que a cidade é um resultado 

de vários atores, no qual a função socioeconômica, enquanto fundamental, não é exclusivamente o 

que determina a morfologia urbana.  

O poder econômico pode tanto atuar na contramão do direito à cidade quando une forças 

homogeneizantes para então se impor, quanto pode atuar na mitigação das desigualdades, ao criar 

projetos, parcerias, planos e códigos jurídicos que regulam os contrastes. 

O poder também é dialético, sendo o discurso também uma forma de poder. Isso nos diz então que 

toda e qualquer pessoa que possui um poder discursivo também se empodera pela probabilidade de 

influenciar outros comportamentos (Albuquerque, 1995 e Foucault, 1999).  

Dessa forma, o poder é tanto capaz de limitar e cercear a liberdade do outro, quanto dar autonomia e 

atenuar tensões.  

Este mesmo raciocínio aplicado à era digital e informacional, através dos meios de comunicação de 

massa, cria a sensação de que o poder discursivo se descentraliza das mãos das grandes instituições 

e do estado, passando a ser daquele que possui o “acesso livre” para discursar (já que o espaço do 

discurso se estendeu para o espaço digital), como acontece nas redes sociais (Comparato, 2000).  

Dessa forma, as classes trabalhadoras que não tinham acesso à informação nem aos espaços de 

discurso e passam a tê-lo, ganham espaço de fala e força na sociedade. 

Ainda que a maioria das pessoas tenha conquistado mais espaços para se comunicar (Youtube, 

Instagram, Whatsapp, Twitter e Facebook), a comunicação e o discurso ainda ocorrem, 

majoritariamente, pelos meios de comunicação de massa. E mesmo que o espaço de discurso tenha 

expandido para os espaços digitais, os discursos podem ser selecionados conforme o Estado 

determina, através de limites de acessos, dependendo do conteúdo, do país, estado ou região. Este 

cenário reforça que o campo de atuação do estado é extenso e seu o poder de regulamentação atua 

em diversos os espaços na sociedade (Comparato, 2000). 

Para além do poder econômico e discursivo, Foucault (1996) também defende haver uma estrutura 

panóptica do poder. O panoptismo ao qual Foucault se refere é um modelo de vigilância que “permite 

aperfeiçoar o exercício do poder”, sem que haja uma relação direta em quem exerce sobre quem é 

exercido.  

 

5 O capital é um processo da reprodução da vida social por meio da produção de mercadorias (Harvey, 1989, 

307) 
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A força desse modelo panóptico se insere nas formas de vigilâncias de maneira sutil e espontânea. A 

chave do poder panóptico está na crença de ser vigiado ainda que não esteja (Foucault,1999). Dessa 

forma, apesar da vigilância do panoptismo, existe a sensação de segurança neste sistema. 

Com o surgimento dos meio de comunicação independentes e do ativismo digital, as informações 

deliberadas pelas instituições de maior poder passaram a ser confrontadas através do 

compartilhamento de imagens em real streaming. O poder da informação e dos acontecimentos, com 

a tecnologia, passou a caber também nas mãos de qualquer um que portasse um smartphone. 

Inclusive, os novos movimentos sociais adotaram essa estratégia panóptica na garantia de se 

manterem seguros e assistidos (Comparato, 2000).  

Com o poder da informação e da vigilância espraiados nas mãos da população, a sociedade tende a 

se articular, principalmente em conjunto aos poderes públicos, formando uma relação mais coerente 

de ambos ao atuarem no espaço.  

 

2.2. POLÍTICA 

Arendt (1983) se refere à política como sendo uma ação inerente à esfera pública. Isto é, todo 

interesse comum de um conjunto de pessoas é o embrião de uma relação política. A ação em conjunto 

com o outro é uma das características da essência humana, é a atividade comunicacional mediada 

pela linguagem da pluralidade de opiniões no confronto político através da retórica.  

A esfera pública é o campo que expressa o comportamento coletivo, econômico e social (Sennet, 

2010). Se a cidade é fruto da ação humana na esfera pública, a cidade também é uma questão política 

na sua totalidade, pois tudo que o homem faz e discursa com o outro é passível de posicionamento 

político.  

Enquanto construção social, a vida com o outro é uma simbiose política. Sendo assim, é praticamente 

impossível discutir os consensos e os conflitos urbanos sem olharmos para as essências humanas, 

paras suas pluralidade e ações políticas, na macro e microescalas. 

Ainda que a paz civil e a liberdade, na sua plenitude, sejam utopias, haverá liberdade quando houver 

a possibilidade de confronto ou de pluralidade de opiniões enquanto ação política. Pois a ação política 

é a essência humana que possibilita o convívio e o diálogo com o outro, e se o poder é um feixe de 

relações numa sociedade, o poder político é então liberdade (Arendt, 1951).  

A violência é o oposto da ação política, logo, da liberdade, pois a violência cria no outro uma relação 

de impotência, ao invés de empoderamento (Arendt, 1951). A política, por sua vez, não está fadada 

ao fracasso, mas o fracasso da política pode estar atrelado à violência incutida no seu discurso. 

Se o conflito político é uma expressão da liberdade, logo, é também a possibilidade da coexistência. 

Sendo assim, importante pontuar que o conflito político não é violência. A práxis conflitual na esfera 

pública também é inerente à essência humana. Da mesma forma, a diversidade dos desejos confere 

a um povo a sua pluralidade (Ames, 2009). Assim, a política surge no primeiro instante do 

questionamento, como necessidade de debater sobre a ordem das coisas e dos antagonismos que 

constituem algo que é dado (Swyngedouw, 2009). 

No contexto urbano, a política é uma forma de poder, e se expressa em termos de gestão ou 

organização espacial, no qual o governo se encarrega de regular e sancionar leis referentes a ele, mas 



 

 

 

por outro lado, através da política, os atores sociais buscam contestar, resistir e reivindicar algumas 

implementações (Parker, 2004).   

Caso haja um estreitamento da esfera pública e das ações políticas, pode indicar uma fragilização do 

modelo político. Por exemplo, quando sociedades democráticas vivem num processo de cerceamento 

da liberdade (ou qualquer tipo de impotência política), seja por necessidade de sobrevivência, por 

controle excessivo ou pela desinformação, surge um cenário propicio a questionamentos por parte 

da sociedade (Arendt, 1983).  

O curso natural da vida das instituições é o seu nascimento, o seu corrompimento e o seu declínio. 

Oo conflito político é capaz de manter a renovação das instituições. O conflito político, enquanto 

debate, insatisfação e reivindicação das melhorias é uma garantia da manutenção da forma e dos 

preceitos das instituições. O conflito político é inevitável nas esferas públicas, pois é um motor 

central para a democratização da representação (Urbinati, 2006).  

Da mesma forma, as recentes insurgências urbanas, organizadas no espaço público digital, criam 

novos tipos de esferas públicas e sociais, logo, cria-se também a necessidade da transformação nas 

relações políticas. A mudança de um implica, inevitavelmente, na reformulação de outro e vice-versa 

(Sennet, 2013). 

Neste sentido, o ato de ocupar é uma maneira de exercer liberdade através do conflito político, e que 

tal ação significar a manutenção da cidade, das necessidades através das leis, das relações e das 

lógicas de produções urbanas.  

Em democracias representativas, as tensões entre as necessidades individuais e coletivas se 

encontram em permanente negociação. Isto se dá pelo fato desse modelo operar sintetizando as 

necessidades da maioria. Logo, numa sociedade de massas, as manutenções das instituições 

significam então relações de negociações (Urbinati, 2006). 

No capitalismo, onde as necessidades de sobrevivência também são inerentes às necessidades 

econômicas, as demais necessidades sociais também se sintetizam em negociações econômicas.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, a Lei dos Direitos Civis, de 1964, garante a igualdade étnico-

racial e religiosa, proibindo a discriminação das minorias representativas. Mas as autoridades locais 

utilizam furos na legislação, como políticas de habitação e zoneamento, para favorecer determinados 

grupos sociais em relação a outros (Davis,1990 em Nicholls et al, 2013).  

Miller e Nicholls (2013) afirmam que os movimentos Occupies, ocorridos nos Estados Unidos, têm 

sido sobre justiça social e contra os privilégios de determinadas classes. Os autores também afirmam 

que as insurgências urbanas são um meio, e não um fim, para reivindicar reformas de um modelo 

mais representativo. 

Porém, as reações contrárias aos movimentos Occupies abrem caminho para a pós-democracia (ou 

pós-política), na qual o conflito político, entendido como debates que reforçam a pluralidade, são 

substituídos por modelos de desenvolvimentos e gestão tecnocráticos. A cidade pós-política é a 

despolitização da cidade, na qual a política urbana é desprovida do conflito político, onde a 

governança apaga a influência contaminadora do dissenso (Swyngedouw, 2009 e 2017). 

Se a pós-democracia é a substituição do debate e do conflito político por estratégias tecnocráticas 

(Fernandes, 2017), as insurgências urbanas são também uma tentativa de retomada do debate como 

forma de manutenção das instituições como resistência contra a pós-cidade e como garantia da 
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democracia. Dessa forma, pensar as relações de poder entre o estado e o povo significa fortalecer a 

liberdade de expressão, a opinião independente e a dissidência que se apresentar (Marcovitch, 2018).  

 

2.3. ESPAÇO 

Os espaços urbanos são o suporte que materializam as relações de poder e de conflitos políticos. É 

no meio físico que as tensões se manifestam e, compreender suas condições, suas limitações e seus 

horizontes pode também significar resoluções.  

Sobre a discussão do poder e da política, notamos que vivemos num processo de transformação tanto 

nas relações de posse e poder quanto nas expressões políticas urbanas e econômicas. Isso se deve ao 

fato de que a sociedade se transforma num ritmo constante e acelerado, tal qual os espaços urbanos 

(Bauman, 2005).  

Para Arendt (1983), a essência humana é ser questionadora, na qual a transformação se dá a partir da 

capacidade de reflexão. Segundo a autora, a transformação da sociedade é inevitável. Para Arendt 

(1983), sobreviver em um modelo político econômico, que se baseia em uma lógica cíclica de 

produção-consumo requer esforço laboral. Neste modelo, o tempo que resta para a ação política no 

espaço público é irrisório.  

A despolitização das cidades pode ser uma consequência da estrutura econômica, seja pelas relações 

de poder, seja pelo enfraquecimento da essência humana enquanto política. Uma possível explicação 

para esse raciocínio tem cerne no capitalismo6. Amaro (2017) explica que a lógica de produção se 

apoia na necessidade da modernização constante. Produzir é desenvolver-se. No entanto, o 

desenvolvimentismo é um conceito que se baseia não só no crescimento econômico, mas também na 

competição entre os cidadãos, entre ciclos de valorização do que se produz. 

Este raciocínio sugere que modernização constante da sociedade, apoiada pela lógica 

desenvolvimentista, pode também refletir na despolitização dos espaços urbanos, uma vez que os 

avanços tecnológicos também retiram, direta e indiretamente, o envolvimento do homem nos espaços 

de construção política e social. O desenvolvimento tecnológico também acelera o ciclo de produção 

e consumo. Há um contínuo processo de alteração nas estruturas de oferta e de demanda; novos 

produtos e serviços nascem sob a égide do desaparecimento de outros. A inovação é o ponto principal 

deste “processo de destruição criativa7”. 

Na cidade, esse método se aplica às sequentes lógicas de valorizações e desvalorizações dos espaços. 

Isto implica que os espaços nas cidades não são necessariamente os melhores espaços físicos e 

geográficos - com qualidade física ou ambiental -, mas aquele que possui maior valor econômico 

 

6 Para alguns autores, nota-se a presença, numa dada sociedade, de uma elite modernizante disposta a 

industrializar e modernizar o país pelas chamadas "decisões desenvolvimentistas". Essa elite modernizante se 

dedica à construção de um Estado que oriente suas ações econômicas. Trata-se de tipo de intervenção estatal 

pautado pela produção de determinados resultados. (Perissinotto, 2014, 63). 

7 Schumpeter (1942) explica o capitalismo como um sistema em contínua evolução, movido pela 

inovação, no qual chama de “processo de destruição criativa”.  

 



 

 

 

(Salgueiro e Cachinho, 2009). Então, ainda que os poderes públicos possam assegurar espaços 

qualitativos e infraestruturas urbanas como iluminação pública, limpeza, mobiliários, arborização, 

ciclovias, entre outros, quando a questão se estende às políticas públicas locais há muito mais a se 

desenvolver.  

Ou seja, a mesma sociedade que comporta uma estrutura de ciclo de trabalho, produção e consumo, 

possui por essência, a necessidade do confronto político. Neste sentido, Wisnik (2013) define o 

espaço público como esse espaço da contradição, onde os espaços urbanos são uma espécie de “fórum 

de negociações” de mediação de todos os atores da sociedade, que por sua vez é conflituosa por 

natureza.  

Esse conflito, que vem crescendo cada vez mais é, de certa forma, positivo, uma vez que o espaço 

vivenciado traz as questões à tona e dá chance ao debate. Diferentemente de um espaço público 

esvaziado, o espaço público ativo traz conflitos políticos, logo traz o debate para que sejam feitas 

melhorias na cidade, seja através de transformações políticas e sociais, seja através de uma 

construção de espaços mais acolhedores. 

Para além das relações de poder entre o estado social, o governo, as instituições, o povo e as políticas, 

que compõem o cenário urbano, os espaços urbanos são palco de expressões, apropriações e 

expropriações. Dessa forma, as inúmeras contradições e desdobramentos do espaço precisam de uma 

análise ainda mais minuciosa para a perceção da cidade.  

O planeador urbano que se submete à reprodução repetitiva dos espaços urbanos, sem compreender 

suas vicissitudes, também está fadado à repetição dos erros. Neste sentido, para o próximo capítulo 

será necessário saber o que se percebe por espaço; as potências e fragilidades dos espaços urbanos e; 

de que forma temos pensado os espaços e suas individualidades, os caminhos do planeamento diante 

este cenário. 

2.4. SÍNTESE 

A partir da literatura levantada no primeiro capítulo, observamos que as relações em sociedade são 

moldadas por fluxos de poder. Nela [a sociedade] se expressam basicamente três formas de poder. O 

poder econômico, o poder do discurso e o poder da vigilância.  

O poder econômico pode criar um feixe de relações de maneira a caminhar na contramão ou no 

desenvolvimento do direito à cidade. 

O poder do discurso atua pela sua capacidade de influenciar comportamentos. Neste caso, existe uma 

relação dual, no qual a comunicação de massa pode tanto manipular os comportamentos, quanto atuar 

na construção de uma inteligência coletiva. Neste caso, atua de maneira a reduzir os contrastes 

sociais, principalmente em realidades desiguais, pois permite a democratização do poder discursivo. 

O panoptismo se insere neste contexto como um modelo de vigilância, que pode atuar em conjunto 

com o poder econômico ou discursivo. Assim, em ambos os casos cria tanto a sensação de segurança, 

quanto a de aprisionamento.  

A política surge enquanto expressão da essência humana. Assim, a garantia da expressão política é 

também a garantia da liberdade, sendo que o conflito político também influencia na renovação das 

instituições. Dessa forma, a política é também uma forma de poder, logo, a garantia de um modelo 

capaz de inovar-se. Sem a possibilidade do debate político, a sociedade também tende a caminhar no 

sentido contrário à democracia e ao direito à cidade.  
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Os espaços urbanos, por sua vez, funcionam como um “fórum de negociações” dessas relações, no 

qual sintetizam tanto negociações políticas quanto econômicas. 
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3.  
OS DESDOBRAMENTOS 

DO ESPAÇO 

As transformações do espaço habitado decorrem, majoritariamente, das transformações estruturais 

da sociedade em questão. Raramente o espaço, por si só, é capaz de romper os paradigmas culturais 

e as práticas sociais. O espaço é, portanto, resultado e processo da sociedade de um determinado 

tempo (Soja, 1980; Lefebvre, 1970; Boddy, 1976; Gottdiener, 1985; em Villaça, 1997). Sendo assim, 

para analisar o espaço, faz-se necessário o recorte temporal e toda problemática abarcada entre o 

tempo e o espaço, bem como o recorte geográfico, social, político, econômico, cultural e histórico. 

O espaço é político, é orgânico, é mutável, é produto e processo - ao mesmo tempo - da sociedade 

que o pertence. Ele é, basicamente, moldado pelas performances dominantes da cultura vigente. 

Segundo Harvey (2001), tais práticas culturais e político-econômicas têm sofrido muitas mudanças 

desde os anos de 1970. Por consequência, os espaços urbanos têm ganhado cada vez mais notoriedade 

como sujeito de preocupação, enquanto palco de ação política, social e acadêmica (Madanipour, 

2010). Isso se deve à emergência de novas maneiras pelas quais experimentamos o tempo e o espaço.  

As transformações da pós-modernidade remodelaram as estruturas urbanas. Do ponto de vista 

político-econômico, a lógica de produção e consumo, em contexto de alta competitividade, construiu 

novas relações, contraiu a esfera pública e criou mais camadas sociais (Harvey, 2015). Do ponto de 

vista tecnológico, a globalização, impulsionada pelas novas tecnologias de informação, trouxe ainda 

mais experimentações do espaço, bem como o encurtamento da relação tempo-espaço e o surgimento 

de novas espacialidades, como o espaço digital.  

No espaço digital a realidade pode ser distorcida. Por ele ser público e por estarmos constantemente 

assistidos, performamos conforme nossa necessidade. Talvez, o mais interessante desse espaço seja 

seu caráter público, com oportunidades de trocas, de informações e de produções, de maneiras 

inesgotáveis. No entanto, estar em público é também estar sob a vigília do outro (Lanier, 2018).  

Conforme descrito no capítulo anterior, a partir das contribuições de Foucault, a vigília de um olhar 

“desconhecido” constrói uma estrutura panóptica, onde, do ponto de vista comportamental, tudo 

tende a se tornar forjado. Assim, nos comportamos de maneira distinta da realidade, produzindo um 

espaço irreal. No espaço digital, o outro tanto pode ser um igual, que reproduz a realidade distorcida, 

quanto pode ser um robô, ou algoritmos, que analisam o comportamento alheio, podendo, inclusive, 

manipular alguns hábitos (Lanier, 2018).  



 

 

 

Apesar disso, o espaço digital tem se tornado cada vez mais um espaço extremamente frequentado9, 

portanto muito importante para a construção da sociedade. Esse espaço digital tem sido de suma 

importância para as articulações nos espaços físicos, possibilitando trocas de conhecimento, dando 

voz a quem não tinha acesso aos espaços de visibilidade e, também, construindo novas relações. Tal 

como qualquer espaço, ele também é político e permite relações de poder; portanto, é também um 

espaço de poder. 

O poder do espaço está exatamente nas relações que ele permite existir. O espaço físico e digital, por 

natureza, é onde ocorre o encontro entre horizontalidades e verticalidades. As relações verticais 

atuam como vetores racionais, estabelecendo trocas assimétricas, de cima para baixo e de fora para 

dentro. Estabelecem algum grau de hierarquia, ordem e organização. As relações horizontais, por sua 

vez, se tratam daquelas que permitem trocas cotidianas, admitindo a diversidade, a unicidade, a 

cooperatividade, e a generalização de informações. Pode-se dizer que a permissividade de expressões 

diversas, nos espaços, conduz à uma eficiência política, em inúmeras escalas (Santos, 1996). O 

resultado deste encontro de relações divergentes é uma busca indelével, através dos conflitos, das 

reivindicações e dos debates para a manutenção dos espaços. 

Ao final do século XX, com a crescente segregação socioespacial, os conflitos urbanos se 

intensificaram. Neste cenário, a cidade enquanto mercadoria, passou a produzir alguns espaços de 

maior valor de uso em relação aos demais. A concentração de investimentos em serviços, transportes, 

comércio, equipamentos, lazer, segurança e saneamento nas áreas centrais provocou novas 

espacialidades, mas com realidades bem distintas entre centro e periferia (Maricato, 2015).  

 

9 De acordo com Relatório da Digital em 2018 (Hootsuite, 2018), 4,0 bilhões de pessoas têm acesso à internet 

em todo o mundo. As redes sociais são usadas por 3,2 bilhões de pessoas. O Brasil é o terceiro país mais online, 

ficando, em média 9h14m por dia em acesso a redes sociais e internet. No Brasil tem-se um novo usuário de 

rede social a cada 11 segundos.  

Figura 1 – Complexo Paraisópolis no bairro Morumbi em São Paulo, Brasil. Foto: Tuca Vieira, 2003 
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A imagem acima (figura 1) ilustra essa segregação socioespacial. Uma realidade de São Paulo, mas 

muito comum no restante do país. Atualmente, no Brasil, 36.6% da população urbana vive em 

favelas, a porcentagem corresponde a 51,7 milhões de pessoas, das quais 34,5 milhões de pessoas 

não possuem redes de esgoto na cidade (Werneck, 2016). Neste caso, a segregação espacial é o 

resultado da concentração de poder econômico em determinados espaços. É a valorização de alguns 

espaços para maior acessibilidade e visibilidade, mas a displicência em outros espaços (Villaça, 

1997).  

O interesse por espaços de poder e a predominância de uma classe social estrita em sociedades 

desiguais constrói espaços hostis. Do ponto de vista geopolítico, a disputa de interesses gera atritos 

entre classes onde só um perfil de público é aceito. Em outras palavras, a predominância de uma 

classe exclusiva pode provocar, naquele não-pertencente ao espaço, a sensação de estranhamento e 

a indignação por não se ver representado naqueles espaços. Do outro lado, o estranho também 

representa perigo e medo, sensação de insegurança pela distância cultural de realidades. Do ponto de 

vista social, o espaço homogêneo é ausente do conflito político, do debate, das verticalidades e 

horizontalidades, portanto são espaços que não exploram suas potências (Innerarity, 2006 e Bauman, 

2000). 

A cultura da hibridação, da diversidade, da complexidade, da emancipação, da comunicação e da 

hospitalidade constrói lugares de esperança. Sendo assim, a ambivalência dos espaços urbanos, 

ordem e caos, público e privado, alienação e identificação devem ser consideradas durante o 

planeamento, concepção e a gestão das cidades (Innerarity, 2006). 

O equilíbrio entre os fatores ambivalentes nos espaços urbanos só se dá a partir da mediação entre 

os interesses diversos. Um planeamento urbano que garanta o amalgama social, não só pela 

acessibilidade, mas pela permanência de variadas classes sociais (nas quais ambas constroem juntas 

o espaço) é o horizonte no qual se precisa caminhar. 

 

3.1. AS MUDANÇAS DE PARADIGMAS 

A Segunda Revolução Industrial10 expressava, nas cidades, o interesse pela aceleração dos processos, 

do desenvolvimento industrial e, particularmente, do setor automotivo, culminando em diversas 

mudanças na dinâmica urbana, as principais delas, o rodoviarismo e a alta densidade dos centros 

urbanos (Harvey, 2004).  

O século passado foi marcado por mudanças de paradigma em vários âmbitos. A aceleração do 

desenvolvimento industrial permitia mudanças rápidas nas cidades e na vida cotidiana. Com a 

industrialização veio a urbanização. O resultado, um novo modelo de vida, novos padrões, novos 

valores, novas apropriações e adaptações dos espaços urbanos. Em decorrência desses fatores, a 

morfologia urbana também se transformou, criando novas relações do espaço e do tempo. Dessa 

forma, pontes e viadutos, que passaram a conectar as distâncias, também segregaram os espaços, 

criando alguns espaços vazios e distanciando os indivíduos a determinados lugares da vida cotidiana 

(Fani, 2007).  

 

10 Historicamente, diz-se que a Segunda Revolução Industrial se iniciou na segunda metade do século XIX e 

durou até a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 



 

 

 

O avanço da globalização proporcionou ferramentas para reconectar espaços, pessoas e informações. 

Com essas ferramentas, as distancias se encurtaram, os espaços se reconectaram e os ciclos de vida 

foram comprimidos. Tudo completamente diferente do que se esperava. A abundância de 

informações e de possibilidades, que empodera a sociedade tem muitas virtudes, mas pode ser 

também perversa. As mudanças de paradigmas aqui abordadas giram em torno dos ciclos 

socioculturais, onde a vida urbana é a consequência do todo.  

 

3.1.1.   DA MODERNIDADE À PÓS-MODERNIDADE 

No século XIX o surgimento das cidades industriais também significava a chegada das classes 

trabalhadoras, da expansão de áreas periféricas e do surgimento de políticas habitacionais específicas 

(neste caso, para os operários). O modelo de urbanização pautava-se nos avanços tecnológicos frente 

à consolidação da indústria do automóvel, que “capitaneava o crescimento econômico sob a égide 

do Fordismo11” (Monte-Mór, 2006, p11), mas negligenciavam a vida na escala do pedestre.  

Com o crescimento populacional, no decorrer dos séculos12, anéis urbanos foram se consolidando, 

em meio a espaços urbanos cada vez mais disputados. Junto com as vantagens da aglomeração urbana 

também vieram os problemas dos grandes centros urbanos, como o aumento da poluição e, em 

consequência, a consciência ecológica (Hobsbawn, 2003 e Corbusier, 1971). 

Os anos 1960 foram um período de transição em vários âmbitos: a cena das cidades estado-unidenses 

foi invadida por ondas de manifestações pelos direitos civis. Boa parte delas, entendida pelo 

descontentamento urbano sobre as práticas do planeamento racional (Arantes, 2002; Castells, 1977). 

Tais práticas giravam em torno dos projetos modernos de habitação com pouco impacto sobre a 

pobreza e demais déficits sociais. No marco do urbanismo moderno, o domínio do espaço foi 

justificado pelo desenvolvimento das economias de mercado por meio da incorporação e do 

desenvolvimento das economias de cidade (Castells et al, 2013). 

A cidade da monumentalidade, “do futuro”, da tecnologia, da velocidade, dos grandes eventos 

culturais, turísticos e desportivos se tornava também cidades sitiadas entre muros. Guy Debord, um 

dos principais integrantes dos Internacionais Situacionistas (SI) - um movimento pautado em 

atividades culturais subversivas, que buscavam experienciar a cidade a partir de uma técnica que 

chamavam de derivé -, acrescentou ao movimento, um viés político (Eagles, 2017). 

Ainda, no início dos anos 60, acreditando que o modernismo deveria se reinventar, um grupo de 

jovens arquitetos britânicos propuseram exercícios para repensar as cidades a partir das 

superestruturas e das multicamadas que, por sua vez, também poderiam apoiar altas densidades 

urbanas e readaptar-se facilmente às novas temporalidades. Através das “Plugins-cities”, "Walking 

Cities” e das “Instant-cities”, os Archigram members se diziam um movimento utópico, de vanguarda 

da arquitetura, uma reflexão para a arquitetura moderna ortodoxa (Sadler, 2005). 

 

11 O termo aqui se refere à corrente regulacionista, não apenas sob a ótica do trabalho enquanto processo de 

produção, mas também da acumulação e regulação particulares do estágio do capitalismo. 

12 A população mundial sai de 990 milhões de habitantes, em 1800, para 1,65 bilhões, em 1990 e salta para 7,7 

bilhões, em 2019. De acordo com as Nações Unidas projetada população mundial de 9,8 bilhões, para 2050. 
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O processo filosófico abriu portas para novos debates. Neste caso, entre os críticos do modelo 

racional e saturado que havia sendo implantado. 

Também, na década de 1960, houve uma forte corrente de pensamento disruptivos em relação às 

cidades. A exemplo, em 1961, Jacobs, em Morte e Vida das Grandes Cidades, e Lefebvre, em 1968, 

em O Direito à Cidade, buscavam reposicionar o olhar da vida urbana para a escala do pedestre, a 

fim de romper com as estruturas tecnocráticas, através dos agentes do cotidiano, das experiencias do 

comum e das apropriações dos espaços. 

A demolição do complexo de edifícios Pruit-Igoe, em St. Louis, nos Estados Unidos, foi considerada, 

por muitos urbanistas e arquitetos, um símbolo que marca o fim da arquitetura moderna.  

Pouco tempo após sua inauguração, na década de 1960, a região entrou em decadência e, devido aos 

altos índices de criminalidade, pobreza e polarização social, notou-se a urgência de debater políticas 

públicas e suas aplicações às habitações sociais Após as repercussões negativas e uma degradação 

impraticável, em meados da década de 1970, todos os trinta e três edifícios do complexo habitacional 

foram implodidos (Jacques, 2012). 

A crise do capitalismo, os movimentos sociais emergentes, um planeamento urbano racional, que 

não correspondia aos interesses sociais, somados às necessidades de se reinventar, abriu espaço para 

novos questionamentos. No início dos anos de 1970, Castells (1977) e Harvey (1975), colocaram em 

pauta uma série de estudos críticos sobre as cidades, mais especificamente, sobre questões urbanas e 

regionais (Monte-mór, 2006). 

A partir dos anos de 1970, o pós-modernismo surgiu com uma força significativa em vários âmbitos 

(econômico, social, urbano, filosófico, entre outros) e se apoia em duras críticas ao movimento 

Moderno. Enquanto conceito, se espelha em uma necessidade social de responder às críticas dos 

estudos urbanos, através da comunicação, da liberdade de expressão, da tecnologia, da liberação dos 

medos e dos preconceitos da sociedade (Wisnik, 2013).  

Neste sentido, a ruptura do modernismo está mais relacionada ao urbanismo tecnocrático do que à 

arquitetura em si. Sendo assim, novas teorias urbanas começaram a aparecer como forma de 

solucionar problemas urbanos que o modernismo ainda não havia conseguido amparar. 

 

3.1.2. AS TEORIAS DE PLANEAMENTO NA PÓS-MODERNIDADE 

A teoria do planeamento advocativo (entre 1970 a 1980), formulado por Davidoff, foi o primeiro 

passo a partir da abordagem científica do planeamento racional em direção à uma abordagem mais 

participativa e democrática.  

Davidoff defendia que o ato de planear era um ato político e acreditava que as injustiças sociais, 

como a discriminação racial, era uma questão de falta de oportunidades, e que o planeamento urbano 

tinha como poder debater políticas públicas e informar a população a respeito de suas possibilidades 

e escolhas, através da construção de “pontes” entre os habitantes e os poderes públicos (Checkoway, 

1994). Almejava-se expandir oportunidades para todas as pessoas, estabelecendo mobilidade entre 

áreas periféricas, principalmente porque houve um aumento significativo da população negra nas 

grandes cidades e que, por causa da segregação racial a cidade se espraiou para as “franjas urbanas”.  

No entanto, Dawwas (2014) sugere que, apesar do planeamento advocativo pretender a inclusão 

racial, as críticas se apoiaram nas dificuldades em intermediar realidades e classes tão 



 

 

 

dissemelhantes, ao gerenciar os diversos interesses e os recursos para grandes áreas. Tais críticas, do 

ponto de vista do autor, prepararam o caminho para o surgimento de uma nova perspectiva de 

planeamento, o planeamento comunicativo. 

A partir dos anos de 1980 os objetivos do planeamento foram submetidos às logicas do mercado. O 

papel do planeador, enquanto advogado dos interesses públicos é enfraquecido perante as sequentes 

privatizações de alguns sectores. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde este cenário é mais 

evidente, as áreas suburbanas passaram a crescer em decorrência da displicência dada à revitalização 

urbana. Tal fato ocorreu pela redução de recursos federais na política urbana, transferência de 

responsabilidades políticas para o governo e um aumento da confiança em estratégias de mercado 

altamente competitivo.  Neste período, o insucesso do mercado ao capitanear o desenvolvimento 

urbano, originou um reforço das legislações no planeamento urbano (Cruz, 2004). 

Os anos de 1980 e 1990 foram marcados por inovações na comunicação. Mesmo no início deste 

processo, em A Teoria da Ação Comunicativa (1981), Habermas expõe uma teoria embasada no 

poder da ação, da construção comunicativa e comportamental dos movimentos socais, a fim de 

entender como surgem, como se organizam e pelo que lutam (White, 1988, em Strydom, 1990). A 

estratégia também servia como alicerce para os planeadores urbanos, que pretendiam atuar sobre as 

resoluções de conflitos territoriais em realidades contrastantes, através do empoderamento pelo 

discurso e oportunidades de envolvimento do público direto.  

Para alguns autores a ascensão de ideais tidas como neoliberais limitava as alternativas de 

desenvolvimento socioeconômico (Dumenil e Levy, 2004; Fainstein, 2001; Harvey, 2005; em 

Purcell, 2009). Segundo os autores, os interesses do mercado imobiliário se tornaram cada vez mais 

“intransponíveis” entre as classes sociais (Huxley, 2000 e Purcell, 2009), logo, as maiores críticas 

em relação ao planeamento comunicativo era a respeito da distância entre a teoria e a prática.   

Para Dawwas (2014), a construção de consenso não levava em conta os jogos de poder, e que as 

instituições poderosas se uniriam entre si, muitas vezes controlando os meios, dominando os 

processos e os resultados. Para ele, mesmo que os urbanistas incluíssem uma agenda extensiva de 

inclusão social entre raças, classes, gêneros e multiculturas, através de um processo participativo e 

comunicativo, ainda se notou a necessidade de se pensar a partir da lógica do mercado.   

Segundo Purcell (2009), as abordagens da ação comunicativa não foram competitivas o suficiente 

para lidar com a corrente de opiniões advindas do recrudescimento do neoliberalismo. O autor se 

reaproxima de uma abordagem lefebvriana, sobre “o direito à cidade”, sugerindo que as mobilizações 

contra-hegemônicas radicais, com intuito de transformação, seja uma das alternativas para neutralizar 

as relações de poder, para então atuar sobre um planeamento mais participativo. 

 

3.1.3.   AS TEORIAS MAIS RECENTES 

A partir dos anos 1990, houve uma nova forma de perceber a sociedade, suas relações e o 

comportamento no espaço. Notou-se uma alteração no seu “corpo social”. A sociedade passou a 

comportar várias formas ao mesmo tempo. Ainda que individualização e a globalização sejam sinais 

da modernidade. Essa alteração foi chamada de “modernidade líquida”, ou de hipermodernidade 

(Bauman, 2000).  

A analogia ao líquido se refere a um grande esforço para a deixá-la estável, ou manter a sua forma, 

pois a sociedade se encontra em constante transformação, constantemente “inconformada”, flexível 
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e fluída (Bauman, 2000; Lipovetsky, 2005). alvez seja importante pontuar também o surgimento dos 

chamados “millenials”, “geração digital”, “geração y”, entre outros. É uma geração “multi-tasking” 

nascida em meados dos anos de 1980, altamente conectada, informada, que possui grande habilidade 

de comunicação. Geralmente se interessam por consumo de experiências, ao invés de materiais e 

optam por um estilo de vida colaborativo (Oblinger, 2003).  

Nas cidades contemporâneas, essa alteração do estado social se mantém quando aplicada às teorias 

e aos modelos de planeamento e às respostas aos estudos empíricos.  

Nas últimas décadas surgiram várias teorias e métodos de planeamento como “Just City” e 

“Collaborative Planning”, em conjunto com estratégias de urbanismos táticos como o “bottom-up”, 

bem como o “Do it Yourself urbanism” (DIY), o “Tactil urban”, o “Temporary Urbanism”, o 

“Everyday urbanism”, o “open-source”, o pop-up, o microurbanismo,  entre outros. Tais métodos 

agem através de experimentações em curto intervalo de tempo, com orçamentos pequenos, mas com 

capacidade de transformação a longo prazo (Lydon e Garcia, 2015).  

O conceito dos modelos “bottom-up” se refere aos fluxos de implementação das políticas públicas. 

Nesse método, a população ativa e reivindica suas necessidades cotidianas, em escala local, de forma 

que a interação política seja o resultado das relações no espaço. No urbanismo essas estratégias têm 

se intensificado cada vez mais (Sobral, 2018). 

Em 2012, Harvey retomou o conceito de “Direito à Cidade”, proposto inicialmente por Lefebvre, 

com um olhar para as periferias das grandes cidades e sugere que o termo seja tanto operacional 

quanto um ideal político. Ao retomar o pensamento lefebvriano, O autor propõe que as cidades não 

sejam apenas a satisfação das necessidades básicas (transporte, habitação, saúde e educação), mas 

também para a realização de desejos múltiplos e difusos da vida cotidiana. Um lugar de ação. 

Parker (2004, 20) ainda pontua a crítica de Lefebvre sobre as grandes cidades terem se transformado 

em um “patchwork de centros de distritos comerciais cercados por guetos desprivilegiados com bens 

inacessíveis”, desencadeando sociedades consumistas. Dessa forma, resgata o pensamento 

lefebvriano sobre a necessidade das atividades criativas, inerentes à essência humana. O direito à 

cidade portanto, não se refere necessariamente ao direito ao consumo, mas de um direito inerente à 

condição humana, o direito de criar possibilidades, informações, atividades criativas, 

experimentações do imaginário e simbolismos. 

Para Lima (2015), o surgimento dos coletivos urbanos mostrou a capacidade de criar culturas 

defensivas mediante aos conflitos do território. Inclusive, para o autor, os coletivos urbanos surgiram 

em detrimento desse conflito espacial, reforçando cada vez mais essa mudança paradigmática. Para 

ele, essa cultura defensiva é resultado dos movimentos sociais e das contradições urbanas, iniciadas 

no final do século passado, e que geralmente trazem à tona os desvios de desigualdade na condução 

das políticas públicas ou práticas de governo. Todo esse processo faz surgir novas abordagens acerca 

da cidade e da governança, redefinindo também o papel dos espaços urbanos e, por consequência, do 

planeamento urbano. 

No Brasil, na primeira década dos anos 2000, o governo brasileiro passou a abarcar questões dos 

movimentos sociais, como a criação do Estatuto da Cidade13 (Lei nº 10.257) e do programa “Minha 

 

13 O Estatuto criou uma série de instrumentos para o desenvolvimento urbano, como o plano diretor, estratégias 

de combate à especulação imobiliária, regularização fundiária, IPTU progressivo para terrenos ociosos, 



 

 

 

Casa Minha Vida14” (MCMV). Apesar de bastante criticado15, tal fato demonstra o início de uma 

abertura das relações de governança rumo a processos mais participativos. 

As governanças participativas e produções coletivas surgem como tentativa de engajamento 

democrático, através de práticas deliberativas. Tem fortemente caminhado em conjunto com a área 

de ciências políticas e sociais, de estudo de estratégias e de organizações nacionais e internacionais. 

Atuam através do engajamento do cidadão para aprofundar as práticas de coparticipação do espaço, 

de tal forma que a produção comum constrói um poder comum. Nota-se uma atuação mais 

significativa deste tipo de prática em contextos de “déficit democrático”. Geralmente atuam em 

ONGs, movimentos sociais ou coletivos urbanos, que buscam empoderar outros cidadãos através do 

discurso, da política e de práticas cotidianas. Em geral, muitos participantes tendem a descrever as 

experiências participativas como um impacto estimulante em suas vidas cotidianas, muitas vezes 

levando a uma maior identificação com a cidade (Fischer, 2012). 

A cidade global deve se atentar à dimensão humana, que permite a vida com o outro, com qualidade 

de vida e com sustentabilidade, onde as negociações desempenham um papel fundamental nos 

proessos de transformação, ao reconhecer as diferenças e as riquezas das camadas. Para tanto deve-

se repensar sobre a os processos participativos e a construção de redes solidárias. Nos planeamentos 

insurgentes experimentais, os resultados mais significativos se referem ao envolvimento entre os 

cidadãos com amplos objetivos (econômicos, ambientais, sociais e culturais) no processo de 

resistencia e de coparticipaçao com os poderes públicos (Davey, 2000). 

Nas metrópoles contemporâneas, essas culturas defensivas têm surgido como resistência às práticas 

neoliberais e contra hegemônicas. Em geral, os centros urbanos mostram perder algumas de suas 

funções produtivas, criando vazios urbanos (Fontes et al., 2018). Estes espaços têm sido usados como 

espaços de experimentação das produções sociais, na busca por ressignificar o sentido de 

propriedade, poder e posse, bem como na maneira de repensar as cidades. Buscam, através de um 

processo político, estabelecer e gerir essa nova noção de posse enquanto propriedade comum. Para 

Miraftab (2009), ao ressignificar a ideia de poder e posse, enquanto um feixe de relação hierárquicas, 

também ressignificam o espaço, o tempo e a consciência.  

Diferente dos bens públicos, controlados pelo Estado, os “commons” são bens construídos em 

espaços de recursos compartilhados, pode ser maleáveis e fluidos (Fontes et al., 2018), variam de 

acordo com o espaço físico e social. São produções de criatividade coletiva, da autonomia cidadã e 

de experimentos sociais. Há muitas semelhanças com os espaços digitais e as práticas de 

compartilhamentos que ele permite.  

 

simplificação da legislação de parcelamento para aumento da oferta de lotes, estudos de impacto urbanístico 

para grandes obras, a proteção e recuperação do meio ambiente urbano. 

14 Programa nacional de habitação, criado em 2009 pelo governo Lula, que subsidiava moradias para famílias 

de baixa renda (até 1,8 mil reais) e facilitava as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda até de 

9 mil reais. Em 2018 o programa atingiu 14,7 milhões de pessoas (7% da população brasileira).  

15 Maricato (2018) e Rolnik (2015) criticam a falta de abertura para o envolvimento da população e de 

profissionais habilitados para o acompanhamento dos projetos urbanísticos. Para ambas as autoras, os maiores 

beneficiados foram os setores privados, que financiaram a construção à baixo custo e designaram a localização 

(geralmente fora dos centros urbanos) e o desenho dos projetos habitacionais. 
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Estes bens comuns são capazes de transformar os indivíduos e os tecidos urbanos quando em grande 

quantidade, através do conhecimento compartilhado, das práticas cooperativas, da comunicação e 

dos encontros (Hardt e Negri, 2016). Tais práticas se espalham cada vez mais e podem funcionar 

mesmo onde há escassez de recursos. Trata-se de um modelo onde todos os participantes possam 

desfrutar desse bem comum mesmo que nem todos tenham contribuído diretamente na sua produção 

(Ostrom, 2002).  

Fontes (2013), utiliza o conceito de “amabilidade urbana” como um legado a essas apropriações 

coletivas nos espaços comuns. Segundo a autora, através de convívio coletivo e das apropriações 

temporárias dos espaços, as conexões e interações entre pessoas e espaço são capazes de ressignificar 

os espaços à longo prazo. A autora se apoia sobre a condição efêmera da sociedade contemporânea, 

uma contraposição aos projetos “estandartizados”, caros, permanentes e de grande escala que não 

exprimem necessariamente as características transitórias do espaço e da sociedade. Dito isso, 

pequenas ações podem transformar o espaço físico em um espaço social, de memória coletiva afetiva 

estabelecendo uma ruptura positiva no cotidiano entre os cidadãos e o espaço.  

Apesar de apresentarem uma abordagem mais horizontal e autônoma e resultados significativos, em 

todas as literaturas abordadas os autores sugerem não haver garantias. Tratam-se de experimentos 

recentes e complexos, pois a sociedade tende a se tornar cada vez mais complexa. Apesar de o sucesso 

de alguns estudos empíricos os resultados positivos dependem do contexto, das relações de poder, 

das condições sociais, espaciais, do número de participantes e dos graus de representação política 

entre os agentes. Diferente dos modelos top-down, a força desse modelo de governança está na 

relação horizontal em que se pretende estabelecer e, muitas vezes é construída in locus.  

Em governos com poderes mais centralizados, burocráticos, com políticos que apresentam maiores 

poderes constitucionais e informais, sem responsabilidades e competências claras, exibem um 

aumento dos custos; tal como ocorre em democracias demasiadamente participativas, nas quais os 

cidadãos participam ativamente das decisões. Dessa forma, a situação de maior eficiência 

administrativa refere-se a um equilíbrio entre informações, custos e poderes mais integrados, uma 

"espontaneidade governativa", que oscila entre democracia representativa e autocracia liberal. (Cruz, 

2004). 

Estudar os espaços, os seus movimentos e a direção na qual caminham as teorias do planeamento é 

caminhar para um futuro mais consciente e mais politizado, uma vez que se nota um progresso de 

ações políticas nos espaços. É também considerar as dualidades do mundo moderno e as facetas da 

sociedade em questão, para, por fim, traçar estratégias mais assertivas em detrimento das condições 

sociais. Analisar os espaços é perceber os movimentos políticos, é ouvir a cidade, é costurar os 

espaços através das ferramentas que a globalização permite. É também minimizar os prejuízos e 

fortalecer os benefícios que seus agentes por si só criam. Tanto a investigação quanto a aplicação 

devem ser processos indissociáveis e simultâneos (Fainstein 2005). 

 

3.2. O CIBERESPAÇO E AS EXPRESSÕES NO ESPAÇO URBANO 

Com a possibilidade de conexão entre pessoas do mundo inteiro, a internet construiu um novo espaço: 

o ciberespaço. A internet é a infraestrutura do ciberespaço.  



 

 

 

A modernidade líquida (ou a hipermodernidade) é caracterizado pela forte interação entre o espaço 

físico e o ciberespaço. A partir desta relação multifacetada obtém-se a cibercultura, que proporciona 

a troca de conhecimentos e de informações diversas. O ciberespaço é este novo espaço capaz de 

ampliar o conhecimento humano, chamado de “inteligência coletiva” (Lévy, 1999).   

Para Lipovetsky (2004), analisar a sociedade atual é compreender que o espaço e o ciberespaço 

produzem juntos lógicas paradoxais como, por exemplo, a autonomia e a independência. A lógica de 

produção-consumo é a principal evidência deste paradoxo. No qual autonomia se transforma 

facilmente em independência, e o individualismo em isolamento individual. A análise do ciberespaço 

também depende de um olhar sob seu caráter veloz e, além de paradoxal é plural e multivetorial, o 

que torna quase impossível de se estabelecer uma narrativa linear do processo (Lévy, 1999). 

A universalização do conhecimento, das culturas e do pensamento trouxe também novas 

experimentações dos espaços, novas cognições e novas relações, acometendo revoluções no campo 

socioeconômico, político, comportamental que também se expressa nos espaços urbanos. A análise 

literária mostra haver tanto previsões otimistas, quanto pessimistas para a sociedade. 

As projeções pessimistas giram em torno das incertezas que o ciberespaço cria, enquanto as otimistas 

giram em torno das trocas que ele permite.  

Para Varoufakis (2015), em sociedades mais desiguais, o surgimento da Quarta Revolução 

Industrial16, provoca o fenômeno da uberização17 nas relações de trabalho. Isto pode representar o 

aumento da concentração de renda e do desemprego18 (Maťovčíková, 2017), para além de uma 

atmosfera de incertezas (Brito, 2017). Estudos mostram que a pobreza urbana, em decorrência do 

acúmulo de renda, poderá atingir cerca de 50% do total de moradores de cidades nos próximos dez 

anos19. 

 

16 Por Quarta Revolução Industrial entende-se um conjunto de transformações ditas “disruptivas” que associa 

os mundos físicos, biológicos e digitais, com inovações como a Internet das Coisas (IoT ou Internet of Things), 

automação e robotização, digitalização e digitação, machine learning, deep learning, inteligência artificial (AI, 

ou artifitial inteligence), Big Data etc. 

17 Uberizaçao é um termo cunhado para expressar um novo formato de fazer negócios, apoiado nas tecnologias 

móveis, que conectam o consumidor, da forma mais direta, com o prestador de serviços, sem uma relação de 

trabalho convencional. 

18 Segundo a autora, há previsões que nos próximos anos mais de 5 milhões de pessoas venham a perder o 

emprego 

19 Global Urban Observatory, Slums of the world: the face of urban poverty in the new millenium (Nova York, 

2003), p.12. 
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A segmentação da população pelas chamadas bolhas digitais pode produzir as chamadas “câmaras 

de eco”20 e as “vozes condicionadas”21 (Cádima, 2017).  

Nos espaços urbanos, a atmosfera de incertezas, medo ou polarização, instaurada pelo meio de 

comunicação digital, se traduz num aumento da violência, das manifestações políticas e dos conflitos 

de interesses (Castells, 2013). Todo esse comportamento pode desencadear em uma “síndrome de 

fadiga democrática” (Appadurai 2017, em Cádima, 2017), que acontece quando o medo alimenta 

uma onda de conservadorismo, de pragmatismos políticos e ideológicos. Dessa forma, a sociedade 

pode se aproximar de uma era “pós-democrática”, ou com aumento significativo de políticas de 

austeridade. 

Para além das manifestações coletivas, vale também pensar no caso brasileiro. O aumento de 

condomínios fechados e de espaços de fruição pública em locais privados ocorreu de maneira 

significativas entre os anos de 1980 e 1990. Para Rolnik (2017), este cenário se desenhou em função 

de uma cultura do medo que, naquela altura, a crise econômica, o desemprego e o aumento da 

criminalidade foram fatores que impulsionaram a construção de muros e de espaços de vigilância.  

Importante ressaltar que a ferramenta que causa esse contexto do descontentamento social, é a mesma 

ferramenta que viabiliza as mobilizações sociais e o engajamento político nos espaços públicos. Em 

grande maioria das literaturas aqui levantadas, notou-se que as críticas não direcionavam ao avanço 

tecnológico em si, mas na forma como têm sido explorados pela elite tecnocrática (ou o que alguns 

autores chamaram de hiperautocracia hegemônica). 

Ou seja, por outro lado, a abundância de informações em múltiplas plataformas cria uma gama de 

oportunidade de escolhas individuais e possibilidades de fontes de informações - cada vez mais 

diversificadas -, por diferentes pontos de vistas. A gama variada de escolhas permite autonomia de 

pensamentos e de ações. Segundo Piketty (2014), essas iniciativas de cidadanias autônomas, 

chamadas de “sociedade civil global” surgem na tentativa de equilibrar o desenvolvimento 

tecnológico desregulado.  

Para Lipovetsky (2004), isso acontece porque as necessidades humanas de questionamento político 

e de constante renovação cria a capacidade de fazer a ética da responsabilidade triunfar sobre uma 

cultura hedonista. Para ele, a tomada da responsabilidade é inerente à disseminação do conhecimento 

coletivo. Mas, também é individual, pois em último recurso, cabe à sociedade, assumir essa 

autonomia. Ainda, para ele, o ciberespaço utiliza-se da inteligência coletiva, e da capacidade 

tecnológica para conectar espaços e pessoas a fim de ampliar a consciência das práticas comuns e da 

diversificação social e espacial. 

Neste cenário, Lévy (2000) acredita numa melhoria da qualidade de vida dos centros urbanos com a 

melhoria da circulação de automóveis, a redução da poluição, a melhor distribuição da população 

nos territórios e a revalorização de áreas desterritorializadas.  

 

20 Camara de eco é uma estrutura epistêmica social da qual outras vozes relevantes são ativamente excluídas e 

desacreditadas de maneira a desconfiar sistematicamente de todas as fontes externas. Podem explicar o 

fenômeno da pós-verdade. (Nguyen, C. Thi. Echo chambers and epistemic bubbles. Episteme. Cambridge 

University Press. 2018. - doi: 10.1017/epi.2018.32) 

21 Vozes condicionadas são vozes manipuladas nos quais os produtores de informação não podem dizer ao 

indivíduo o que pensar, mas podem induzir sobre o que pensar. (Bagdikian.B.H. O monopólio da Mídia, São 

Paulo, Scritta, 1993) 



 

 

 

Em relação às conectividades dos espaços, as “smart cities” merecem uma atenção especial. Para 

alguns autores as “smart cities” caminham para a manutenção do controle, da eficiência e das 

previsibilidades com ferramentas capazes de calcular percursos e distâncias em tempo real, 

reorganizando os fluxos de automóveis e evitando acidentes através de plataformas de trocas 

informacionais em rede (Costa & Ioannidis, 2017). 

Para outros autores, as “smart cities” se apresenta no contexto do experimento panóptico, no qual 

permite a conexão de dispositivos individuais em rede, mas sem a certeza de que os dados pessoais 

se resguardam sob sigilo absoluto. O conceito de “smart city” também inclui um modelo no qual não 

permite ser anônimo, ou estar “offline”. Como já foi pontuado, o comportamento sob vigília tende a 

se tornar um comportamento forjado. Logo, o mesmo comportamento de uma vida fictícia nos 

ciberespaços é também transferido para os espaços públicos, mas dessa vez, em massa (Costa & 

Ioannidis, 2017). 

Obviamente, os ganhos que a tecnologia proporciona são inquestionáveis. No entanto, as 

problemáticas aqui levantadas sugerem que ainda há muito a ser feito, nos âmbitos legislativo e 

urbano, para assegurar os direitos dos cidadãos, permitindo que todos caminhem no processo da 

evolução, do conhecimento pelas trocas de experiências que os espaços digitais e físicos permitem. 

 

3.3. REFLEXÃO SOBRE OS EXCESSOS 

Até aqui ficou claro que os paradoxos da sociedade hipermoderna sugerem haver no mínimo uma 

dualidade para cada aspecto. Ora prejuízo, ora benefício, ora ambos ao mesmo tempo. 

A China, por exemplo, devido à conjuntura do país - que cresce fortemente baseada em 

desenvolvimento tecnológico -, apresenta algumas transformações curiosas nos aspectos 

urbanísticos. Para Arantes (2011), o desvelamento da megalomania, impulsionada por uma cultura 

dos excessos (hiperconsumo, hiperestesia e hiperurbanismo) revela um processo de “imagificação24” 

da cidade. 

A produção de uma cultura de massa, viabilizada pela hiperconectividade, constrói a “Era do 

Vazio25”, onde a independência e o comportamento individual espelham-se em vidas “perfeitas” 

(Lipovetsky, 2005). igualmente, a força de uma cultura ocidental hegemônica e consumista produz 

“cidades sedutoras”, com slogans como “o destino ideal” (Arantes, 2011). O resultado dessa relação 

provoca, entre diversas situações, as construções de cidades-réplicas. É a necessidade imediatista por 

reproduzir o “ideal” e o “maior”, a fim de alimentar o mercado imobiliário especulativo, o turismo, 

o hiperconsumismo. 

Se o espaço urbano é o espaço de recordação comum, construído por atores que se articulam nos 

espaços, criando espaços de memórias, estabelecendo identidades e vínculos interpessoais, a 

construção da sua identidade se dá pelo processo histórico, pelas camadas sedimentadas através do 

tempo, das experiências e dos percursos de cada sociedade (Innerarity, 2006).  

 

24 Imagificação enquanto análise lefebvriana a respeito da “lógica da forma” e a “dialética dos conteúdos”. 

25 Para o Lipovetsky, trata-se de uma era volátil, na qual a sociedade contemporânea mobiliza-se por uma 

questão ou outra e logo em seguida deixa de manifestar interesse. 
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No entanto, o que acontece na construção das cidades-réplicas é o desenvolvimento tecnológico que 

caminha para uma anulação dos processos históricos, geográficos e culturais, retirando, por fim, os 

vínculos que estabelecem durante o processo de construção. Dessa forma, fica evidente como o 

potencial do desenvolvimento tecnológico, quando usado para retirar o envolvimento da sociedade 

no meio urbano. 

 

Um exemplo é a cidade de Tianjin, na China, que pretendia construir uma réplica “perfeita” da cidade 

de Manhattan, nos Estados Unidos. Planeada em 2007, o pretexto era atrair mais investidores do 

ramo imobiliário. No entanto, em 2015, por falta de investimentos, e de adesão do público e, com 

grande parte das obras inconcluídas, o local se tornou uma cidade-fantasma (Banerji e Jackson, 

2012).  

Nas cidades-réplicas (em muitos casos, cidades-fantasmas), ao projetar o que se considera “cidade 

ideal” e esperar que pessoas se envolvam após sua execução, é a banalização da força da interação 

entre as pessoas e o espaço. É acreditar que a construção de uma cidade independe das práticas 

cotidianas. 

Segundo Koolhaas (1995), o resultado dessa repetição generalizada pode ser a cidade genérica, ou 

até um “esvaziamento da ideia de cidade”, no qual sugere o surgimento a necessidade de se repensar 

acerca de um “novo urbanismo”, implicando também a ressignificação do papel do urbanista. 

As construções dessas “cidades-fantasma” ou das “cidades réplicas” - que tentam reproduzir Veneza, 

Paris, Londres, Nova Iorque, entre outras -, são exemplos que reforçam a ideia de cidade como um 

processo coletivo, no qual os cidadãos devem ter direito à fala e à inclusão, através de um processo 

participativo e horizontal. 

Figura 2: Cidade de Tianjin, réplica de Manhattan, na China.  

Fonte:<www.bloomberg.com> Acessado em: 25/07/2018 

 



 

 

 

Neste sentido, o desenvolvimento tecnológico deve ser usado para provocar inclusão dos agentes 

urbanos, não a sua exclusão. É preciso constantemente recorrer aos desenvolvimentos alternativos26, 

às teorias de planeamento colaborativo e às facilidades que a tecnologia promove. 

 

3.4. OS ESPAÇOS DE PODER E O PODER NOS ESPAÇOS 

Da mesma forma que a escrita surgiu para estreitar relações e permitir a ampliação do conhecimento, 

a internet possibilitou conectar ainda mais pessoas, em escala global e em noção temporal elíptica 

(Lévy, 1993). O conhecimento em rede, que o ciberespaço produz, permite qualquer usuário ter 

respostas à mão e a qualquer hora. Neste sentido, o ciberespaço é, portanto, um espaço de poder, uma 

vez que o conhecimento garante o poder do discurso e do senso crítico.  

Como os usuários são igualmente codificados numericamente, sem distinção, todos têm acesso aos 

mesmos espaços de forma democrática. As redes sociais permitem que as trocas de informação sejam 

feitas de maneira horizontal. Assim, as redes sociais providenciam espaços públicos digitais, para 

que qualquer um possa se expressar igualmente (Azevedo, 2010, citado em Santos et al, 2015)  

Neste contexto, os debates e as complexidades de cada informação tendem a se ampliar, ampliando 

igualmente o poder do discurso. Portanto, o espaço digital possui tanta complexidade quanto os 

espaços físicos, quanto também se torna um fator transformador para a sociedade (Machado, 2002). 

É necessário pontuar que o ciberespaço não só permite ser uma ferramenta que promove encontros 

nos espaços físicos, mas também são, por si só, espaços de encontros em “real time”. Neste caso, o 

jogo do “Pokemón Go27” e os eventos no Facebook, permitem que vários usuários, com as mesmas 

motivações, se encontrem nos espaços urbanos. Em ambos os casos, a internet também se torna uma 

infraestrutura do espaço urbano, que une pessoas diversas no mesmo espaço, com mesmas 

motivações.  

O “ciberativismo” atua enquanto ferramenta na mobilização, na instrução e na garantia dos direitos 

dos cidadãos. No entanto, a mobilização no espaço público não perde sua significância quando debate 

ganha forma e potência de transformação. Portanto, ambos os espaços atuam de maneira 

complementares, e não substituíveis. (Machado, 2002. Santos 2004). 

A promoção de encontros, como ressocialização ou pelo resgate do isolamento, ou pelo confronto 

político, constrói uma sociedade mais empática e colaborativa, uma vez que a interação entre pessoas, 

nos espaços urbanos ajudam a criar o senso de comunidade (Gehl, 2011). 

O termo “espaços de poder” é uma referência à forma como o iluminismo buscava novas releituras 

aos espaços. Uma busca de melhores condições sociais, de espaços que pudessem garantir liberdades 

individuais e o bem-estar humano (Harvey, 2008). Uma perspectiva utópica tanto para o século XVIII 

quanto para a atualidade. 

 

 

26 Considera-se, em geral, sobretudo conceitos como “desenvolvimento sustentável” e “desenvolvimento 

humano”, mas também outros como “basic needs”, “desenvolvimento local”, “desenvolvimento social” -  

27 Jogo de caça de pokemóns (um desenho japonês) que se tornou um fenômeno em vários lugares do mundo 

inteiro. 
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3.5. REFLEXÕES 

Nota-se uma compressão do tempo-espaço e das esferas públicas e privadas, que produzem um novo 

espaço (o hiperespaço), cheio de complexidades e de dualidades. Por um lado, os espaços se tornam 

cada vez mais vigiados, integrados e interligados, com a dissolução do anonimato e dos riscos sobre 

a privacidade e a individualidade. Por outro lado, os espaços se tornam cada vez mais acessíveis, 

hiperconectados, racionalizados e compartilhados. 

Com isso, configuram-se novas espacialidades, com inúmeras possibilidades, inúmeras 

complexidades, não podendo, portanto, haver uma única forma de pensar os espaços. Cada espaço 

necessita de análise criteriosa, ciente da sociedade em que está inserida, ciente do processo histórico 

e ciente das relações que se estabelecem (Lipovetsky, 2014). 

Pensar os espaços urbanos tem se tornado uma tarefa desafiadora aos urbanistas quando não se tem 

o conhecimento dos aspectos diversos que rodeiam a complexidade humana. Os avanços 

tecnológicos podem ser usados tanto para facilitar os agenciamentos nos espaços e as atividades, 

quanto para facilitar os experimentos sociais, as análises de dados, as acessibilidades dos espaços, o 

desenvolvimento e o acompanhamento de novas leis, com a finalidade de intermediar e amenizar os 

interesses locais.  

Neste contexto, também cabe uma reflexão acerca do atual contexto brasileiro. Apesar de novos 

instrumentos urbanísticos, que caminham para processos mais participativos, é necessário adotar uma 

conduta crítica diária enquanto urbanista e cidadão. A cada gestão medidas são revogadas e 

ratificadas com velocidade ímpar.  

A exemplo, o Censo Demográfico, realizado a cada dez anos no Brasil, garante um acompanhamento 

da qualidade urbanística, social, espacial do país, com indicativos que desenham as condições reais 

da sociedade. No entanto, o atual governo decidiu cortar grande parte da pesquisa do Censo de 2020, 

como por exemplo, as condições de moradia, custo dos aluguéis, o destino do lixo, adensamento 

domiciliar, entre outros. Ainda que pareça um mero detalhe, é preciso reforçar que o papel do 

urbanista é não só projetar e pensar os espaços urbanos, mas também fiscalizar instrumentos 

correlacionados ao direito à cidade. 

É necessário, não apenas encontrar formas para reduzir a distância entre os cidadãos e o governo 

(Sassen, 2008), mas também construir ferramentas compartilhadas entre o governo e os cidadãos, 

que poderá expor desvios, levantar questionamentos, além convocar os coletivos para a participação 

dos processos na construção dos espaços urbanos (Healey, 2012). Dessa forma, o agenciamento deve 

ser focado em transformar os poderes nos espaços em espaços de poderes. 

 

3.6. SÍNTESE 

Os espaços urbanos têm sofrido uma série de mudanças de paradigmas. De acordo com a literatura 

abordadas, o espaço é fruto de um produto social. Sociedade esta que se desenvolve em ritmo 

acelerado e caminha para a hiperconectividade. Dessa forma, as mudanças de paradigmas são 

mudanças socioculturais, logo espaciais. Neste contexto, o espaço se desdobra de várias formas: 

espaço físico e digital.  

Apesar de as metrópoles aparentarem um crescimento orgânico, existe uma lógica padronizadas que 

estabelecem hierarquias espaciais de acordo com o contexto social, cultural e econômico (Javier e 

Marfan, 2014). Algumas mudanças de paradigmas, entre os séculos XIX e XX, moldaram a 



 

 

 

morfologia urbana em cidades do mundo inteiro. O desenvolvimento das infraestruturas de 

transporte, um crescimento populacional acelerado, somado ao neoliberalismo, expressavam, cada 

vez mais, os interesses das instituições privadas, com políticas urbanas mais focadas no mercado e 

nas lógicas de competitividade territorial. 

As mudanças de paradigmas no espaço urbano, no segundo capítulo, giram em torno das estratégias 

de planeamento e dos impactos sobre as desigualdades, no qual, de acordo com alguns autores, o 

conflito político e o poder discursivo abriram horizontes para novas teorias de planeamento . 

O planeamento advocativo e o planeamento comunicativo foram os primeiros passos para equilibrar 

as relações de poder, em direção ao planeamento mais participativo. Com as mudanças sociais 

aceleradas, em decorrência dos avanços tecnológicos (democratização da comunicação), novas 

estratégias de urbanismo surgiram.  

No urbanismo, as estratégias do tipo bottom-up nasceram enquanto reação ao urbanismo tradicional 

tecnocrático, perante algumas negligencias por parte dos poderes públicos. Tal estratégia encontrou 

espaço em uma geração que valoriza as experiências através de métodos rápidos e a baixo custo para 

transformar os espaços à longo prazo, no qual os próprios usuários ativaram e reivindicam conforme 

necessidades cotidianas. Trata-se de uma construção coletiva de espaços democráticos em escalas 

locais. 

O ciberespaço tem cada vez mais influência no espaço físico. É tanto capaz de ampliar o 

conhecimento humano, produzindo a chamada “inteligência coletiva” (com práticas colaborativas e 

democratização do poder discursivo), quanto responsável por aumentar os contrastes sociais, reforçar 

um clima de incertezas, inseguranças, polaridades. Podendo tanto construir espaços de poder quanto 

desequilibrar as relações de poder nos espaços.  

Neste sentido, de acordo com a literatura abordada, tanto a “inteligência coletiva”, que aumenta a 

politização da população, quanto o clima de mal-estar social, podem significar uma intensificação 

das manifestações e das ocupações. 

Há também uma necessidade de reflexão sobre os excessos dessa hiperconectividade e do 

desenvolvimento tecnológico, uma vez que a autonomia também permite a retirada do envolvimento 

social na construção dos espaços. Neste sentido, pode acarretar a construção de espaços genéricos, 

sem identidade, logo sem representatividade. 
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4.  
AS INSURGÊNCIAS 

URBANAS 

A história tem se mostrado como fenômeno cíclico e helicoidal. Sempre houve ondas de 

descontentamento social entre as estruturas hierárquicas. Assim como nos séculos XX e XXI, 

também ocorreram ondas de manifestações, movimentos sociais e insurgências urbanas ao longo do 

século XIX. Neste capítulo serão analisados alguns movimentos e insurgências do século XX e XXI. 

Ouvir e viver a cidade é um passo importante antes de atuar enquanto planeador de qualquer espaço.  

Como vimos, estamos presenciando um momento histórico do século com mudanças de paradigmas 

socioeconômicos, culturais e espaciais.  

A cidade tem buscado se expressar de diversas maneiras, entre elas com cartazes, grafites, “pixos”, 

performances de ruas, ocupações, manifestações dos descontentes, e outras incontáveis formas de 

intervenções. Cada intervenção importa e tem potencial de transformação, seja ela individual ou 

coletiva, temporária ou permanente (Fontes, 2013). Contudo, nos atentaremos aos movimentos 

sociais coletivos e às ocupações em massa, pois entende-se que quando um grupo significativo se 

organiza, o diálogo tende a ser mais objetivo, bem como suas as reivindicações (Touraine, 2006). 

Para tanto, será feito uma breve investigação a respeito dos contextos, das pautas, das estruturas e 

das conquistas (ou “fracassos”), de algumas ocupações. 

As últimas décadas foram marcadas pelo desenvolvimento de pesquisas que ampliaram o 

entendimento sobre a cidade (Lima, 2015) e as mudanças de paradigmas nos últimos tempos, não só 

no âmbito do planeamento urbano, mas também nos âmbitos da filosofia, da sociologia, da política, 

da cultura, da comunicação, da economia, entre outros. No entanto, as manifestações também tiveram 

um papel importante que permitiu perceber melhor o contexto urbano.  

No século XX, diversos fatores de natureza variada podem explicar um clima de mal-estar social e, 

consequentes ondas de manifestações, com desejos genéricos de alternativas (Innerarity, 2006), 

principalmente na porção ocidental, entre eles valem citar: sucessivas crises políticas e econômicas; 

a contração da esfera pública, com uma sequente privatização dos espaços (Vieira, 2017); o aumento 

dos problemas ambientais (Amaro, 2017); e, os projetos de habitação com sérias insuficiências de 

planeamento urbano (Arantes, 1995; Castells, 1977). 

No século XXI, mais especificamente a partir de 2010, houve uma intensificação das insurgências 

urbanas ao redor do mundo mesmo que com algumas diferenças das manifestações do século 

anterior. Desta vez, tudo aparece misturado, intervenções temporárias e permanentes, protestos 

longos, que duram dias (Hou, 2017), com mobilizações e organizações mais horizontais, pautas 



 

 

 

políticas sobre os espaços públicos, o uso de linguagens identitárias, o surgimento dos coletivos 

urbanos, as apropriações culturais autônomas, entre outras.  

Apesar de haver algumas mudanças entre as manifestações do século passado e do século atual, ao 

que parece, as insurgências de 2010 em diante se trata de uma continuação das manifestações do 

século passado (Swyngedouw e Wilson, 2014), mas agora, permeando um contexto muito mais 

complexo, mais globalizado, multifacetado, com mais camadas sociais e com novas narrativas, que 

dialogam com o contexto urbano. Como já destacado no capítulo anterior, soma-se a esta nova onda 

de manifestações é o uso intensivo das redes sociais. 

Antes de analisar os movimentos sociais urbanos, é importante pontuar que os movimentos sociais 

são “ações coletivas com um determinado propósito cujo resultado, tanto em caso de sucesso como 

em caso de fracasso, transforma os valores e instituições da sociedade” (Castells, 1999, 20). 

Segundo Castells, não há movimentos sociais bons ou maus; eles são apenas reflexos do que somos 

e dos caminhos para uma transformação em todos os âmbitos sociais. Um movimento social, 

enquanto um sujeito social coletivo, não pode ser pensado fora de seu contexto histórico e 

conjuntural. As identidades são móveis, variam segundo a conjuntura. Há um processo de 

socialização da identidade que vai sendo construída (Gohn, 2011). 

 

4.1. MOVIMENTOS SOCIAIS DOS ANOS 60 

Os movimentos sociais, a partir das décadas de 1960 e 1970 do século passado, foram bastante 

significativos para a sociedade das décadas seguintes. À medida que iam surgindo novas camadas 

sociais, os interesses começaram a se ramificar, surgindo novas vertentes de um mesmo pensamento. 

Foi um período de florescimento social para muitos movimentos de contestação, de mobilização 

estudantil, de manifestações hippies, de movimentos de contracultura e de campanhas por direitos 

civis e ambientais, nos quais muitas transformações só foram possíveis através dos questionamentos 

e das resistências nas ruas. Até então, os movimentos sociais pautavam as lutas de classes, que até 

meados do século XX, eram bem definidas, burguesia e proletariados (Silva, 2016). 

Nos anos 1960, em países do bloco comunista na Europa, muitos jovens, saíram às ruas para 

reivindicar abertura política, reformas educacionais, protestar contra a censura, contra a 

burocratização do socialismo e contra o controle dos partidos comunistas. Já em países do bloco 

capitalista, na Europa e nas Américas, a juventude se manifestava contra a guerra do Vietname, 

contra o conservadorismo do ensino e os valores da sociedade de consumo, através de movimentos 

pelos direitos civis dos negros e das mulheres, levantando-se a favor do pacifismo e contra a ditadura 

militar. O Movimento da Contracultura, por exemplo, expressava o desejo de transformação social e 

comportamental, colocando em questão as ideologias dominantes e as instituições sociais, tais como 

a escola e a família, as relações de trabalho, a racionalidade, a competitividade e o consumismo.  

Para Castells (1999, 415), os movimentos que surgiram nos anos 1960 e percorreram as décadas 

seguintes, eram movimentos essencialmente culturais, que reivindicavam uma mudança estrutural, 

com a finalidade de abertura de horizontes, e de maiores liberdades expressão de pensamento. Por 

isso, é notório que, com o surgimento de novas pautas sociais, os movimentos se dissolveram entre 

outras novas questões como passe livre em transporte urbano, melhoria na educação, pauta da saúde, 

etc. 

Não só por estarem agrupados em cidades universitárias, mas também por terem acesso às novas 

formas de comunicação, os estudantes e os professores endossavam os movimentos sociais. 
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(Hobsbawm, 1995, 292). A desenvoltura com a tecnologia da época facilitava os rompimentos de 

barreiras temporais e espaciais através do intercâmbio de informações, no qual permitia ampliar a 

rede de descontentes. Esta década era marcada por grupos que foram “eficazes na expressão nacional 

e internacional, de descontentamento político e social.”. Uma das maiores conquistas dos 

movimentos da década de 1960, foi convocar questões de outros grupos. Na França, por exemplo, o 

movimento estudantil de maio de 1968 despertou ondas de greves operárias não somente na França 

como também na Itália (Judt, 2007).  

No caso das manifestações de maio de 1968, na França, o crescimento populacional do período pós-

guerra (Judt, 2007), levou a um aumento da porcentagem de jovens que ingressavam nas 

universidades, subindo de 11,5% em pouco mais de uma década (Hobsbawm, 1995). 

Até então, na Europa, a maioria dos jovens não eram estudantes e, geralmente, seus pais eram 

agricultores e operários não-especializados. De repente, os jovens que iam se formando em 

universidades se viam em uma sociedade com esgotamentos (Judt, 2007), guerra do Vietname e 

movimentos repressivos do estado entravam nas pautas das manifestações.  

Com o aumento do pensamento crítico a partir dos anos 1960, os estudantes também resgataram 

escritos de Rosa Luxemburgo, Lukacs, Gramsci, e de outros autores, cujas releituras revelavam uma 

nova abordagem teórica para as revindicações (Judt, 2007).  

Um evento de expulsão de um aluno em um alojamento em Nanterre, na França, culminou em uma 

onda de manifestações estudantis ao redor das universidades de Nanterre e de Sorbonne. Porém, as 

tensões sociais aumentaram ainda mais quando os estudantes induziram os trabalhadores à greve, 

que só foi tranquilizada, após Charles De Gaulle anunciar uma eleição-relâmpago (Hobsbawm, 

1995). O movimento também ficou conhecido por desencadear outras insurgências, como o levante 

dos trabalhadores e outros movimentos do mundo inteiro, como o da contracultura e dos hippies 

(Judt, 2007). 

O movimento feminista também ficou conhecido pelo rompimento de paradigmas. Entre 1950 e 

1970, a porcentagem de mulheres casadas e com dupla jornada de trabalho aumentou 

consideravelmente. As mulheres eram vistas como mão-de-obra mais barata e ocupavam posições 

inferiores (Beauvoir, 1949). No entanto, uma das maiores conquistas para o movimento feminista, 

na época era o engajamento das mulheres na educação superior e na política. Nos países mais 

desenvolvidos, as mulheres passaram a representar cerca de 15% a 20% dos estudantes. Além disso, 

o direito ao voto e direitos civis iguais entre homens e mulheres concebeu ainda mais força política 

a elas (Hobsbawm, 1995). 

Em 1990, mais de 850 milhões de mulheres, ao redor do mundo, passaram a possuir uma vida 

econômica ativa, ocupavam cargos importantes em empresas e, dentre inúmeras conquistas, 

passaram a ser economicamente independente para alcançar novos objetivos de vida. Castells (1999) 

explica que a ascensão do feminismo se deve muito ao fato de as mulheres construírem uma “nova 

identidade” que redefinia sua posição na sociedade, a fim de buscar a transformação de toda a 

estrutura social. A tomada das ruas pelas mulheres permitia maiores alcances midiáticos, permitindo 

também que o movimento ganhasse cada vez mais adeptas e mais força. É importante mencionar o 

movimento feminista como um grande exemplo de movimento social, pois “muitas lutas urbanas, 

antigas e contemporâneas, foram, na realidade movimentos feministas envolvendo as necessidades e 

a administração da vida diária”. (Castells, 1999, 170).  



 

 

 

Apesar das conquistas de vários movimentos sociais, a partir da literatura analisada, nota-se que os 

movimentos que mais dialogam com as mudanças das políticas urbanas são os Civil Right 

Movements, mais conhecidos popularmente como Black Powers, e os movimentos ambientalistas.  

Com a modernização das cidades, a generalização no uso dos automóveis com a expansão industrial, 

no entorno dos centros urbanos, a qualidade do ar e das águas começaram a ser questionadas. No 

entanto, os questionamentos se limitavam apenas à comunidade científica. Mas os movimentos de 

contracultura e hippies colocavam pautas sobre a qualidade de vida e as contradições que a tecnologia 

oferecia, também perceberam que era necessário agir (Mccormick, 1992). 

Castells (2016) menciona o movimento ambientalista, que surgiu no final dos anos 1960, nos Estados 

Unidos e norte da Europa, como um movimento que se encontrava no cerne de uma mudança drástica 

no pensamento e relação entre economia, urbanismo e natureza, propiciando assim o 

desenvolvimento de uma nova cultura global.  

Em menos de uma década após o seu surgimento, cerca de trezentos mil americanos participaram do 

Earth Day, a maior manifestação de cunho ambiental até então. Crescia a perceção de que o 

ambientalismo era o tema dos anos 70 (Mccormick, 1992). O surgimento de plataformas, governos, 

instituições, legislações, partidos políticos, empresas e movimentos sociais passaram a levantar 

outras questões ambientais.  

O movimento ambientalista cresceu para tantas vertentes que passou a ser impossível considerá-lo 

um único movimento (Castells, 1999). Os movimentos de contracultura no ocidente, entre os anos 

1960 e 1970, também tiveram fortes influências no ambientalismo. Mesmo com inúmeras vertentes, 

formas de organizações e de manifestações, há semelhanças em seus princípios, bem como em suas 

conquistas. A repercussão dos ambientalistas é considera como uma grande vitória. O movimento 

obteve tanto destaque que nos anos 1990, 80% dos estado-unidenses e mais de dois terços dos 

europeus consideravam-se ambientalistas (Castells, 2016).  

Em 1990, ativistas comunitários dos Estados Unidos e alguns países da Europa construíram redes 

comunitárias para fornecer informação afim de estabelecer uma pressão social em torno das questões 

ambientais. 

Em todas a literatura abordada os autores mencionaram a importância da pressão social para aberturas 

políticas. Sobre as questões ambientais, essa abertura pôde contribuir para várias mudanças, como 

estudos de energias renováveis, de recursos naturais, a implementação de carros ecológicos, a 

utilização de filtros nas indústrias, o uso de modais ativos, a importância dos pulmões verdes nos 

centros urbanos, do consumo consciente, entre várias outra. Além de outras mudanças estruturais 

como leis de proteção ambiental e animal, e em escala global, a criação do protocolo de Kyoto, a 

Conferência de Estocolmo de 1972, sobre o Meio Ambiente Humano, pelas Nações Unidas, da qual 

derivou a criação, uma década mais tarde, da WCED (World Commission on Environment and 

Development - Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento), entre outras.  

Já o Civil Right Movements buscava por mais oportunidades nos centros urbanos e foi um dos 

movimentos que causou maior repercussão midiática na época. 

O movimento iniciou com grande repercussão nos Estados Unidos, no início dos anos 1960. Após a 

Segunda Guerra Mundial, as periferias e áreas “suburbanas” cresceram consideravelmente (Stahura, 

1986). A lógica segregacionista e o aumento populacional das cidades empurraram, aos poucos, 

grupos de menores poderes aquisitivos para fora dos centros urbanos, a maioria brancos (Rose 1972 

citado em Stahura, 1986). Os negros não eram aceitos nos centros, por possuírem baixa renda, nem 
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nos “subúrbios”, por não serem aceitos pelas comunidades brancas. Na segunda metade dos anos 

1960, após vários atos que chamaram de Housing and Urban Development Act, os negros passaram 

a ser permitidos nos “subúrbios”. Mas os Civil Rights Movements não reivindicavam somente a 

reinserção urbana (Housing and Urban Development Act), mas também reformas políticas como a 

inserção na educação, nos transportes coletivos, de direito ao voto e contra a desigualdade racial 

(Stahura, 1986).   

Após as repressões sociais e muitas mortes, como a dos líderes Malcolm X, Martin Luther King Jr. 

e as do conhecido “Domingo Sangrento”, de 1972, na Irlanda, os negros passaram a receber diversos 

apoios políticos. Consequentemente, novas alterações nas leis (como Lei dos Direitos Civis e a Lei 

dos Direito ao Voto), que decretavam as principais pautas do movimento como criminalização da 

discriminação racial, o direito ao voto, acesso às universidades (Castells, 1999).   

O movimento por direitos civis, iniciado pela comunidade negra nos Estados Unidos, também 

endossaram o movimento contra a guerra no Vietname e outras por demais direitos civis pelo mundo 

todo, como a libertação gay, a contracultura, o movimento hippie, entre outros.  

Apesar das conquistas, ainda hoje, a situação da comunidade negra nos centros urbanos, ao redor do 

mundo, ainda é extremamente preocupante. Castells (1999), em Sociedade em Rede, faz uma extensa 

denúncia sobre as condições de vida, de moradia e de discriminação da comunidade negra nos 

Estados Unidos. 

Muitos dos movimentos sociais originados nos anos 1960 ainda persistem. Contudo, os movimentos 

de indignação, que têm surgido ao redor do mundo no século XXI, passaram não só a pautar outras 

questões, tais como a redemocratização e a gentrificação, como também passaram a ocupar o espaço 

público de formas diferentes.  

 

4.2. O CONTEXTO DO SÉCULO XXI 

A respeito do século XXI, Bauman (2016) argumenta que a desigualdade mudou sua natureza e sua 

estrutura, porque as vítimas da desigualdade social, que antes ocupavam a base da sociedade (os 

proletariados), hoje ocupam o que se chama de “precariados”. Estas são pessoas que estão inseguras 

em relação a sua posição social”. Para ele, essa sensação de instabilidade social e financeira pode 

ocasionar um descontentamento generalizado - uma das causas dos protestos que presenciamos na 

última década.  

“Embora tudo e todos sentissem os efeitos da nova estrutura social, as redes globais incluíam 

algumas pessoas e territórios e excluíam outros, induzindo, assim, uma geografia de desigualdade 

social, econômica e, principalmente, tecnológica.” (Castells, 2016, 6).  

Com a construção dessa nova cultura baseada numa comunicação multimodal de massa e no 

processamento digital de informações também se criou um hiato geracional entre aqueles que 

nasceram antes da Era da Internet (1969) e aqueles que já cresceram em um mundo digital, 

principalmente, a partir dos anos 90 (Castells, 2016). 

 

DAS REDES ÀS RUAS 

A crise financeira internacional de 2008 transbordou o debate para além dos assuntos econômicos. 

Em várias literaturas revisadas, os autores citam a crise de 2008 como um fator importante para as 



 

 

 

recentes insurgências urbanas. Também, outro fator importante analisado na literatura foi o 

surgimento das redes sociais e a possibilidade de conexão em rede. 

A crise de 2008, que se iniciou nos Estados Unidos, acometeu, inicialmente, os grandes bancos de 

Wall Street, distrito financeiro de Nova Iorque, que atuavam com atividades fortemente especulativas 

e novos produtos financeiros sofisticados e altamente arriscados As famílias Norte-Americanas se 

fartavam de recursos para muito além dos seus meios. Houve um ciclo de euforia em que os preços 

dos imóveis subiam, as famílias se sentiam ainda mais enriquecidas e tomavam mais empréstimos 

bancários. Os bancos, por sua vez, se financiavam com emissão de títulos especulativos e arriscados 

(Krugman, 2009). 

Contudo, em certo momento, iniciou-se o aumento das taxas de juros por parte do Banco Central dos 

Estados Unidos. Isso desencadeou uma onda de inadimplência crescente das famílias norte-

americanas, que iam abandonando suas casas e seus sonhos; os preços dos imóveis caíram em queda 

livre e as operações financeiras dos grandes bancos de Wall Street começavam a apresentar resultados 

negativos e até falência. (Krugman, 2009).  

Instaurou-se um ambiente de desconfiança em todo setor econômico, os investimentos de impacto a 

longo prazo cessaram e as taxas de desemprego cresceram rapidamente. Logo essa crise se espalhou 

para todas as economias mundiais, atuando como efeito-dominó em parte da Europa, como Grécia, 

Itália, Portugal e Espanha (Krugman, 2009 e Castells et al, 2013). 

Os cortes na despesa social e a supressão de postos de trabalho, nos setores público e privado, 

alimentaram a indignação e o medo. Paralelamente a isso, os meios de comunicação de massa 

também desempenharam um papel fundamental na “perda de confiança”, na procura de respostas e 

nas tentativas de reconstruir a confiança através da mediação de novas vozes. A partir de então se 

observam movimentos na direção mais conservadores de costumes, a exacerbação da cultura do 

individualismo defensivo nacionalista, o racismo e a hostilidade generalizada (Castells et al, 2013). 

No início da atual década surgiu uma enorme onda de protestos. A começar pela autoimolação de 

Mohamed Bouazizi, em 2010, que gerou uma faísca e impulsionou a Primavera Árabe. Desde então, 

iniciou-se um sequência de revoltas, como as da Tunísia e do Egito, os protestos contra guerras civis 

na Síria e na Líbia, as ocupações na Turquia, no norte da África, as revoltas de Los indignados na 

Espanha, o Occupy Wall Street, o Movimento Umbrella de Hong Kong, e uma série de outros 

movimentos na Grécia, Portugal, Brasil, Chile, México e muito mais que se espalharam por milhares 

de cidades em menos de 5 anos pelo mundo inteiro (Hou, 2017).  

“Uma das grandes ironias da arte da previsão política e económica é que os que preveem nunca 

são capazes de antever qual a altura em que os grandes acontecimentos terão lugar. Podem muito 

bem saber, e até ter expectativas, de que venham a verificar-se certas mudanças de paradigma nas 

relações internacionais, mas não são capazes de identificar o momento em que elas vão ocorrer, 

nem conseguem reconhecer os catalisadores dessa mudança” (Joffé, 2011, 85). 

Neste sentido, como aconteceu nos anos 1960, bastou uma faísca para provocar ondas de 

manifestações. 

As ocupações em Hong Kong, Taipei, Cairo, Madrid, Nova Iorque, Istambul, Estugarda, entre outras, 

permite investigar as correlações entre as resistências urbanas e os espaços públicos no contexto da 

reestruturação política e institucional. Uma reestruturação que evidenciou o que alguns autores 

chamam de “shrinking democracy”, “retração da democracia” (Hou, 2017, 5).  
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Para Hou (2017), ainda que estejam em contextos culturais diferentes, além de compartilharem uma 

mesma crise econômica global, as ocupações se assemelham pelo uso do espaço urbano durante os 

atos. Para ele, o espaço público se tornou o palco central das lutas sociais, econômicas e políticas, 

nos quais as ocupações moldaram os espaços e as políticas. Os debates políticos, que antes eram 

feitos em espaços privados e longe da vigília, hoje são feitos em espaços públicos, físicos e digitais. 

Segundo Rolnik (2013), esses movimentos transformaram as praças e ruas pelo mundo inteiro – 

como Tahrir, no Egito, a praça do Sol em Madrid, a praça Syntagma na Grécia, o parque Zuccotti, 

nos Estados Unidos, o parque Gezi, na Turquia - em palcos de protestos majoritariamente compostos 

por jovens, convocados por meio de redes sociais, sem a presença de partidos, sindicatos ou 

organizações de massa tradicionais.  

Para além das tensões, é necessário considerar a produção social das diferentes culturas que nascem 

com a crise. A conectividade entre os jovens gera o individualismo em rede da mesma forma que os 

conectam em coletivos digitais, fomentado pelas bolhas sociais. E, se por um lado a WikiLeaks é uma 

comunidade de hackers ativistas que partilham informações de interesse público afim de exercer, por 

exemplo, um papel social, por outro lado a criação de empresas como a Cambridge Analitics usam a 

venda de informações sigilosas de internautas, onde os dados dos usuários são usados para fins 

antidemocráticos (Castells et al, 2013). No entanto, para os autores, há uma relação entre esse 

dualismo com as relações de poder nos espaços públicos, uma vez que as relações moldam o meio e 

vice-versa.  

A mobilização via internet permite que todos interajam de maneira horizontal (Castells, 2018). 

Curiosamente, é assim que os jovens têm se organizado nos espaços digitais e nos espaços públicos 

(Swyngedouw et al, 2010). Cada manifestante tem espaço aberto para “postar” sugestões e 

insatisfações, construindo novas dimensões para práticas democráticas, em escala global (Sassen, 

2008 e Machado, 2002). Para entender melhor como todo esse contexto complexo e dual, se 

configura no espaço público será necessário estudar um pouco sobre alguns casos: Occupy Wall 

Street, Los Indignados e Gezi Park. 

O movimento Occupy Wall Street na verdade são vários, - e eles se espalharam, inicialmente, por 

mais 140 cidades Norte-Americanas, e depois para 900 cidade ao redor do mundo – mas foram 

inspirados nos movimentos sociais europeus que, por sua vez, foram influenciados pela Primavera 

Árabe (no qual derrubaram governos ditatoriais na Tunísia e no Egito).  

Para Alves (2012), em todos esses novos movimentos, as redes sociais, como já analisamos no 

capítulo anterior, tiveram um papel fundamental. Além disso, os manifestantes são de densa e 

complexa diversidade social, exprimindo a condição de 99% do “precariados”. Ainda, outra parte 

dos ocupantes já são veteranos no assunto: sindicalistas, hippies, anarquistas, etc. Tal fato fez com 

que os OWS se auto intitulassem de “We are 99%”.  

Alves (2012) descreve os manifestantes como grupos de profunda consciência moral e senso de 

justiça social, por isso caracterizavam-se por sua ocupação pacífica, principalmente na forma como 

dialogavam. Cada grupo utilizava de uma diferenciação na comunicação, visibilidade e criatividade.  



 

 

 

 

Ao expor a crítica da concentração da riqueza em 1% da população com cartazes com dizeres “somos 

99%”, suas principais intenções eram reivindicar uma democracia mais participativa. Ainda, os 

jovens provocaram uma repercussão significativa, na época, pela identidade que expressavam, 

conscientes da aparência cômica, mas também inesperada. 

Davis (2011) também argumenta a ocupação pacífica, até então era completamente inesperada em 

relação às ocupações tradicionais.  Para ele, o OWS transformou praças e parques privados em um 

magnético e catalizador palco público. A ocupação se desenvolvia através de seminários, discursos 

amplificados por convocações e respostas em vez de alto falantes, percussões e danças, exposições 

de arte, circulação de petições, compartilhamento de comida, e muitos outros indicadores de 

criatividade, boa vontade, ativismo e mesmo de ironia (Schechner, 2014).  

Antes do surgimento do OWS, o Zuccotti Park era um espaço público de propriedade privada, 

portanto se tratava de um espaço privado que permitia a ocorrência de atividades associadas ao 

domínio público com algumas restrições à ampla apropriação pública (Bortoli, 2016).  

Porém, durante o movimento Occupy Wall Street, as regras de conduta do Zuccotti Park foram 

alteradas para facilitar a desocupação forçada e repelir outros eventos semelhantes. Dessa forma, 

quatro dias mais tarde, durante a madrugada, a polícia de Nova Iorque levou os 200 ativistas de seu 

acampamento (Schechner, 2014). 

Figura 3 - Ocupantes em Zuccotti Park – Fonte: NTV 

<www.ntv.com.tr> - acessado em jun/2019 

Figura 4 – Ocupantes em Zuccotti Park - Fonte: 

NTV <www.ntv.com.tr> acessado em jun/2019 
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Após a Crise Financeira de 2008, na Espanha, a taxa de desemprego triplicou atingindo quase um 

quarto da população e metade dos jovens até 25 anos. Estes jovens a quem Pekka Himanen (2015) 

designa a geração “ni-ni” (“nem, nem”), que nem trabalha, nem estuda, começaram a se mobilizar 

através das redes sociais e se tornaram um dos maiores subgrupos do movimento. O perfil dos 

manifestantes, muito se assemelham aos do Occupy Wall Street, jovens marginalizados e indignados 

com um sistema estagnado, sem perspectivas futuras, desapontados com as políticas públicas e 

incapazes de criar emprego (Teles, 2017). 

Rolnik (2015) também sugere que as ondas de indignações, principalmente na Espanha, sejam 

reflexo da crise de execuções hipotecárias, no qual, entre 2007 e 2011, o Poder Judiciário registrou 

cerca de 350.000 execuções hipotecárias. Para ela, as tensões na cidade se iniciaram como um reflexo 

histórico da financeirização das habitações que, por consequência, foi o primeiro setor afetado pela 

crise financeira. 

Baseando-se numa rede descentralizada de núcleos anônimos em diferentes cidades, os grupos se 

reuniam pessoalmente, no caso de Barcelona, e via web para encontros onde questionavam a falta de 

uma democracia mais representativa na Espanha, os cortes na educação, o crescente desemprego, a 

falta de direitos sociais e um sistema político mais participativa (Silva, 2013).  

Inicialmente, sem apoio de qualquer partido político, no início de 2011, os grupos saíram às ruas com 

cartazes com dizeres “Democracia Real Ya!” (Castells, 2013). Em Madrid, os manifestantes 

passaram a ocupar, com barracas e sacos de dormir, La Puerta del Sol, entre os gritos nas ruas, o que 

mais ecoava era por uma “democracia real já”.  

Figura 5: Regras de conduta do Zuccotti Park: à esquerda as regras anteriores ao Occupy Wall Street; 

à direita as regras impostas durante o Occupy Wall Street. Fonte: Woodward (2012). 



 

 

 

Neste caso, força da internet nos movimentos e coletivos urbanos foi um ponto importante para a 

sobrevivência prolongada das ocupações, através das “lives” (transmissões ao vivo) os grupos 

compartilham os acontecimentos em tempos reais, gerando empatia, legitimidade e levando 

informações mesmo aos cidadãos não envolvidos. Por se caracterizarem pacíficos, resistentes e sem 

qualquer envolvimento partidário, o envolvimento truculento das forças policiais contra as 

manifestações (Fominaya, 2015), o movimento ganhou ainda mais visibilidade e apoio da população 

geral. 

Com apoio da população espanhola, os autointitulados “Los Indignados”, em junho de 2011, 

formavam mais de 200 mil manifestantes que ocupavam as ruas de várias cidades espanholas. Em 

15 de outubro, o movimento espanou ainda mais, alcançando 951 cidades em 82 países, e somando 

cerca de 900 mil manifestantes. Após meses acampados na Puerta del Sol, a polícia entrou em 

confronto com os manifestantes, desobedecendo às orientações do governo (Silva, 2013).  

 

Para além do apelo por uma democracia real, outros discursos como o da autonomia, a autogestão, a 

não-violência, entre outros surgiram nos debates entre as ocupações. Inclusive, as relações que 

Figura 6: Democracia Real Ya em Madrid. Fonte: Wikipedia 

Figura 7 - Acampamento no Puerta Del Sol em Madri. Fonte: site Espagne en crise 
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estabeleciam dentro as ocupações eram bastante condizentes com as suas reivindicações. Em muitos 

acampamentos, o movimento tentava tomar decisões por consenso, conversando e debatendo até que 

todos concordassem, depois de apresentarem argumentos e contra-argumentos. Para evitar ruídos e 

interrupções em excesso, adotou-se uma linguagem manual (adaptada da linguagem dos surdos), 

para exprimir aprovação ou desaprovação, ou para pedir ao orador que encerrasse sua fala. As 

assembleias eram moderadas por voluntários que se revezavam regularmente nesse papel, tanto para 

evitar o surgimento de líderes quanto para evitar a exaustão provocada pela tarefa (Castells, 2013, 

86). 

Dentre vários desdobramentos, o surgimento do partido político “Podemos” (2014) partiu dos 

debates promovido pelos ativistas na Puerta del Sol em Madrid. Com uma composição social e 

estrutura heterogênea, influenciada pelo Los Indignados, ganhou grande visibilidade nas eleições do 

mesmo ano (Vieira, 2017). No entanto, a repressão policial aos atos reuniu outros grupos 

conservadores que desqualificavam as manifestações. Em 2012, os atos terminaram após muitos 

confrontos e sem respostas por parte do Estado. 

O ano anterior aos protestos Gezi já havia sido marcado por uma série de protestos de curdos, 

mulheres, trabalhadores, indivíduos LGBTs e estudantes, todos acompanhando o histórico 

impressionante e contínuo de políticas antidemocráticas do governo do AKP (Adalet ve Kalkınma 

Partisi - Partido da justiça e do Desenvolvimento) (Yörük, 2013). 

o Gezi Park foi uma ocupação no centro de Istambul com uma repercussão relativamente menor do 

que os movimentos supracitados, porém rico em significados e cheio de subjetividades (Ay e 

Miraftab, 2016). A ocupação de autogestão do Gezi Park de Istambul, que teve início entre maio e 

junho de 2013, resume o conceito do “uso comum”, questionando os problemas da gestão vigente.  

Tudo começou quando a população turca foi noticiada sobre a substituição do Parque Gezi por um 

Mall. Imediatamente os ativistas se reuniram contra a demolição do espaço público e logo os 

protestos também se voltaram contra o governo autoritário, que ordenou uma postura incisiva da 

polícia, chegando a prender cerca de 5 mil manifestantes. Logo, cartazes que antes reivindicavam a 

conservação do parque se somaram aos que reivindicavam também uma democracia mais justa 

(Garcia-Lamarca, 2017, citado em Hou, 2017). 

A pluralidade dos contextos, a transnacionalidade e enorme complexidade fazem parte não só da 

sociedade em geral, mas também é expressada pelos jovens da contemporaneidade durante as 

manifestações da última década estudadas. Porém, essa pluralidade é ainda mais evidente na 

ocupação do Gezi Park, na Turquia. Famosos pelos protestos performáticos, os ativistas acreditavam 

que a ocupação através da arte pode reforçar o discurso da disputa pelo território, uma vez que 

contribui com a construção e desconstrução das potencialidades do espaço público (Rolnik, 2013). 

Além da arte, os coletivos urbanos ofereciam workshops e cursos sobre ativação de espaços públicos, 

a fim de expor os resultados da implantação de um mall na região. 



 

 

 

 

Além de desenvolver práticas cidadãs em rede, multiculturais, mais horizontais que verticais, o 

movimento surgido durante ocupação do Gezi Park colocou a Turquia no mapa dos protestos globais. 

O movimento, chamado “Diren Gezi” (Resiste Gezi), espalhou-se pelo país temática e 

geograficamente. Os autores Ay e Miraftab (2016) destacaram também a importância das “redes 

transnacionais” de apoio, que até hoje dialogam além das fronteiras. Os ocupantes do Gezi Park 

também trabalharam com os movimentos curdos da Síria e com redes de ativismo global como 

Occupy Wall Street. O “transnacionalismo” é uma característica compartilhamento entre os novos 

movimentos surgidos a partir do ano 2010. 

A fim de controlar as ocupações, o governo passou a gerenciar às mesmas redes sociais que 

espraiaram o movimento. Os manifestantes, que protestavam de forma pacífica se tornaram alvo a 

opressão midiática, os jornais e noticiários marginalizavam, distorciam e desqualificavam as 

ocupações. O resultado foi uma população altamente polarizada pelas redes digitais que reprimiam 

os ativistas (Lanier, 2018). 

Figura 9 – Ocupação no Parque Gezi com livros 

comunitários – fonte: Revista digital 

Uncubemagazine - acessado em jun/2019 

Figura 10 - Ocupação Parque Gezi com aula de ioga – 

foto: Yasar Unlutas, 2013 

Figura 8 - Ocupação Gezi Park - fonte: Revista digital theconversation.com/uk - acessado em jun/2019 
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4.3. REFLEXÕES 

Apesar de um outro contexto social global, há algumas semelhanças entre as manifestações do século 

XX e XXI, como as pautas por mais direitos sociais, por mais representação política e os argumentos 

de uma sociedade com fronts de esgotamentos, tecnocrática e segregada. Também, da mesma forma 

como ocorria no século passado, bastou uma fagulha para desencadear ondas de manifestações no 

mundo todo. O levante global foi totalmente inesperado e, em suma maioria, apartidário. Tanto no 

século passado, quanto no contexto atual, também houve uma dualidade bastante marcante entre as 

perspectivas. O surgimento de conceitos e análises críticas, que endossava os movimentos, 

principalmente para buscar compreender as vozes nas ruas, se contrapunham aos governos mais 

restritivos que também ganharam força nos anos seguintes (Castells, 2013).  

Diferentemente de como ocorria no século passado, as novas manifestações ganharam outras 

identidades, como a horizontalidade nas suas organizações, sem possuir um líder que tomasse frente 

aos discursos, principalmente pelo caráter de como surgiam e como se mantiveram, via ciberespaço. 

Nos espaços públicos, como longas permanências, construíram os espaços que reivindicavam, com 

atividades culturais e artísticas, com debates abertos e horizontais, com passividade e autonomia, 

criando uma cidade alternativa (Vieira, 2017). A dialética dos movimentos que emergiram na última 

década é parte do fenômeno “urbanismo planetário”. Esse fenômeno tem percorrido uma escala 

global prometendo desenvolver e criar novas economias estáveis (Hou, 2017) 

São inúmeras as questões que hoje retornam a partir do arco de problemas levantados de forma 

experimental nos anos 1960 e 1970. Entre eles estão o papel ativo conferido ao uso das cidades e a 

emergência de práticas colaborativas que ensejam as redes horizontais de trabalho no mundo 

contemporâneo. O legado lefebvriano do “direito à cidade” está, de novo, na ordem do dia, pois o 

cidadão que usa o espaço urbano reivindica o direito de participar de sua construção. E esse direito 

inclui não apenas a satisfação de necessidades básicas, como transporte, habitação, saúde e educação, 

mas também a realização de desejos, sobretudo o desejo, múltiplo e difuso, de cidades melhores para 

fazer e usar na vida cotidiana. Isto é, cidades que sejam verdadeiramente lugares para a ação. (Wisnik, 

2013). 

A retomada de Harvey (2012) sobre o direito à cidade, se refere ao direito à uma vida digna, ao 

direito à fala, ao direito ao debate, ao direito de manifestar, ao direito de ir e vir, ao direito à 

diversidade e o direito à ação nos espaços.  

Quando se trata de uma luta pela conservação de um parque (como no caso do Gezi Park, por 

exemplo), a população não só questiona o sistema hegemônico, como também expressa a carência 

de espaços públicos colaborativos, representativos, acessíveis e heterogêneos. 

 

4.4. SÍNTESE 

A partir da análise de algumas insurgências urbanas entre o século passado e o século atual. A análise 

reforça que a mudança de paradigma não se desenvolve apenas no contexto do urbanismo em escalas 

locais, mas também em escala global.  

As insurgências abordadas no contexto atual possuíam aspectos muito semelhantes: construíam 

relações horizontais e reivindicavam, em suma maioria, mais participação tanto nas decisões de 

políticas públicas a níveis nacionais e locais.  



 

 

 

Tanto as teorias de planeamento urbano, quanto as insurgências caminham em direção ao direito à 

cidade, no sentido que buscam mais participação nas decisões, na representatividade, através de um 

equilíbrio entre as relações horizontais e verticais. O ciberespaço atua como ferramentas dessas 

negociações. Atua enquanto uma plataforma que permite também a horizontalidade do debate, de 

maneira a contribuir na politização da população e na sensação de segurança (através de um modelo 

panóptico).  

Em relação ao urbanismo insurgente, a interação nos espaços urbanos através de estratégias tipo 

bottom-up, reforçaram o senso de comunidade, coletividade, logo, o empoderamento político pela 

possibilidade do debate.  
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5.  
LARGO DA BATATA 

Neste capítulo veremos que desde o início do século XX, o Largo da Batata (em São Paulo) tem 

passado por inúmeras transformações. Porém, tais transformações se intensificaram ainda mais nos 

últimos seis anos, quando o Largo passou a ser palco de conflitos de interesses entre coletivos 

urbanos, moradores e empreendedores. Após um projeto de reconversão urbana, que alterou 

completamente sua dinâmica, a população e os coletivos, descontentes com os resultados da operação 

urbana, passaram a ocupá-lo. Com o estudo de caso pretende-se analisar as transformações em 

decorrência às mudanças de paradigmas e as insurgências do espaço.  

 

Figura 11: Foto Google Maps com destaque para o Estado de São Paulo e Largo da Batata. 



 

 

 

5.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

Fundado em 1560, o Bairro de Pinheiros, onde hoje se localiza o Largo da Batata, na zona oeste da 

cidade de São Paulo, recebia o nome de Aldeia Nossa Senhora dos Pinheiros da Conceição, uma 

centralidade indígena. No século XVIII, a construção de uma ponte sobre o Rio Pinheiros propiciou 

o surgimento de um caráter comercial (Sobral, 2018).  

Com acesso ao rio e rodeado por bairros importantes, para o escoamento de produção agrícola do 

século XIX, o bairro se consolidava com um forte potencial de circulação e de atividade comercial. 

No ramo comercial, ao qual funcionava a céu aberto, o bairro se articulava entre um forte amálgama 

de produtores e de consumidores de diversas escalas, com crescimentos e morfologias espontâneas. 

Todo este contexto possibilitava práticas sociais de uma vida cotidiana de caráter predominantemente 

popular (Caldeira, 2015). 

 

Com um constante crescimento da cidade de São Paulo, no século XIX, em detrimento da produção 

e comércio do café, a cidade se estruturou nos eixos de circulação, o que garantiu a muitos bairros, e 

principalmente ao bairro de Pinheiros, uma forte centralidade econômica (SILVA, 2017).  

No início do século XX, a região passou a abrigar um terminal de bonde que se conectava ao centro 

da cidade. O caráter comercial se expandiu ainda mais para bairros vizinhos e, o núcleo comercial 

“Mercado dos Caipiras”, entre 1920 e 1930, com a presença dos imigrantes japoneses que vendiam 

batatas e outros cereais, passou a ser chamado de Largo da Batata (Caldeira, 2015). 

Figura 12: Bairro de Pinheiros. Autoria própria a partir do Google Maps com destaque para o Largo da Batata  
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A partir de 1930, com a inauguração do Mercado Municipal de Pinheiros, a região ganhou novos 

comércios e moradores, o que fortaleceu ainda mais sua dinâmica mista e popular de crescimento 

urbano.  

Na década de 1960, com a implementação do Terminal de Autocarros de Pinheiros, o Largo da Batata 

se transformou em um nó de transportes e de comércios populares. Oito anos mais tarde, a aprovação 

de um projeto que previa a expansão (alargamento e construção) das ruas do bairro e de regiões 

vizinhas, sem consulta pública, acarretou protestos de moradores e comerciantes das áreas afetadas, 

principalmente porque previa desapropriações de moradores e pequenos comerciantes. O projeto 

Figura 13: Mercado dos Caipiras, 1910. Fonte: <cidadesparaquem.orb> acessado em jun/2018 

Figura 14: Mapa Sara Brasil do bairro de Pinheiros em 1930 com destaque para o Largo da Batata. 

Fonte geosampa.prefeitura.sp.gov.br, 2017. 

 



 

 

 

permaneceu parcialmente inconcluído por mais de vinte anos, tendo apenas um trecho entre o Largo 

da Batata e a avenida Cidade Jardim concluído (Sobral, 2018) 

Apenas em 1993, houve a retomada do projeto nomeado como “Operação Urbana Faria Lima”, 

havendo novamente, grande mobilização contrária por parte dos moradores e comerciantes da região. 

O projeto seguiu mesmo após protestos, que alegavam interesse na valorização do desenvolvimento 

imobiliário, através das desapropriações (Caldeira, 2015).  

Sendo assim, no final do século XX, a região foi marcada por diversos conflitos de interesses e de 

uma forte expansão imobiliária, principalmente por se tratar de um eixo de extensão da Avenida 

Paulista, até então uma das avenidas comerciais mais importantes para a cidade. O adensamento 

vertiginoso ao longo do século também provocou a instalação de comércios varejistas, populares e 

informais como os vendedores ambulantes (Silva, 2017).  

 

A RECONVERSÃO DO LARGO DA BATATA 

No início do ano de 1995, a OUFL28 (Operação Urbana Faria Lima), de Parceria Público-Privada 

(PPP)29, era um projeto promissor e com conceito inovador para época: financiar a obra pública 

através da venda de potencial construtivo adicional, criando assim, um círculo virtuoso, no qual os 

investimentos por parte dos empreendedores imobiliários gerariam recursos para melhoramentos na 

infraestrutura pública (Caldeira, 2015).  

Em 1996, devido ao aumento de veículos na região, optou-se pela implantação de uma Estação de 

Metrô, mais tarde nomeada por Estação Faria Lima, e de um novo terminal de autocarro para a região. 

Porém, por causa das desapropriações que a OUFL previa, a prefeitura acumulou dívidas superiores 

a 3,7 bilhões de reais (aproximadamente 1 bilhão de dólares). Tal fato fez com que a prefeitura 

municipal passasse o mandato inteiro cobrindo as dívidas (Caldeira, 2015). 

Em 2001, a prefeitura decidiu retomar a Operação Urbana lançando o “Concurso Público Nacional 

– Reconversão Urbana do Largo da Batata”, projeto que atuaria somente no perímetro do Largo da 

Batata. O vencedor do concurso foi o arquiteto Tito Lívio que, segundo a comissão, o projeto 

apresentava um amplo conjunto de soluções com fáceis implantações (Caldeira, 2015). 

 

28  Operação Urbana Consorciada é definida no Estatuto da Cidade como “[...] um conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental” (Brasil, 2011, Lei Federal 10.257, Art 32). 

29 Por Parceria Público-Privado (PPP) entende “um contrato organizacional, de longo prazo de duração, por 

meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar obra pública e (ou) prestar serviço público, 

com ou sem direito à remuneração, por meio da exploração da infraestrutura, mas mediante uma garantia 

especial e reforçada prestada pelo Poder Público, utilizável para a obtenção de recursos no mercado financeiro”. 

(Justen Filho, 2015).  
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Segundo a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP, 1995), os objetivos da Operação Urbana eram 

“realizar melhoramentos viários, obras, equipamentos e áreas públicas, melhorar a qualidade de 

vida, a paisagem urbana e a infraestrutura; incentivar o melhor aproveitamento dos imóveis e 

estimular o adensamento”.  

Apesar de prever a outorga onerosa de 150 mil metros quadrados, a OUFL vendeu 13% do seu 

estoque em sete anos. No entanto, a operação foi considerada um grande sucesso (Rolnik, 2015), 

atraindo a participação de incorporadores e arrecadando, até então, mais de 2 bilhões de reais30.  

Operação Urbana Faria Lima superou qualquer suposta demanda por melhorias urbanas mais 

diversas. Dos US$ 150 milhões previstos no custo inicial da operação, 120 milhões se destinavam 

exclusivamente ao pagamento das desapropriações para a abertura da avenida (Sobral, 2018). Mas o 

valor que sobra para a construção de espaços públicos é ínfimo.  

Tal modelo de operação introduziu, durante o governo do Paulo Maluf, o Cepac31 (Certificado de 

potencial adicional), um título financeiro de base imobiliária e serviu de inspiração para o texto que 

define as operações urbanas consorciadas no Estatuto da Cidade.  

 

 

30 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/FARIA_

LIMA/2019/OUFariaLimaFinanceiroMar19_Publicacao.pdf  

31 Os Cepacs são emitidos pela prefeitura e correspondem a um volume futuro de metros quadrados adicionais. 

São certificados leiloados e negociados em Bolsa de Valores. O detentor pode transformá-lo em um potencial 

construtivo adicional, ou vende-lo a um incorporador. O preço do Cepac é determinado conforme a oscilação 

dos interesses de mercado 

Figura 25: Perímetro da OUFL. Fonte Pefeitura.sp.gov - acessado em julho/2018 



 

 

 

A criação do CEPAC alterou a relação de negociação: a contrapartida passa a ser paga por 

empreendedores e  diretamente com a prefeitura  e os títulos passam a ser negociados por meio de 

leilões eletrônicos. Estes certificados permitiram a empreendedores a obtenção da construção dos 

“excedentes” pelo zoneamento. Também poderiam ser utilizados como compensações financeiras 

para desapropriações, desde que aceitos pelos interessados. 

Em relação aos espaços públicos, a Operação Urbana também permitiu a concentração e construção 

de edifícios sem nenhum vínculo com o contexto local (social, histórico e geográfico), além disso, 

com exceção da Reconversão do Largo da Batata, a criação de espaços de circulação e de uso público 

foram deixadas de lado. Em relação à operação urbana, houve uma série de distorções e equívocos. 

Também não foi elaborado um plano urbano que com diretrizes urbanísticas e leis construtivas pré-

fixadas que dialogasse com o entorno. As residências unifamiliares foram substituídas por edifícios 

volumosos. Antigas residências unifamiliares foram de forma abrupta substituídas por edifícios de 

apartamento ou comerciais de alto padrão, resultando em uma paisagem de edifícios-torre de vidro 

(Silva, 2017). 

A respeito da execução da Reconversão do Largo da Batata, o projeto vencedor objetivava melhorias 

nos percursos; infraestrutura para eventos ou outras funcionalidades do espaço público; e uma grande 

esplanada para permanência de longa e média duração. Para tanto, o arquiteto propôs a “calçada da 

cidadania” (1) - um caminho que conectaria as principais vias da região para uso exclusivamente do 

pedestre -, uma feira livre permanente, um centro de eventos (2) e uma concha acústica (3). 

 

 

O projeto foi entregue em 2002. O arquiteto vencedor do concurso, Tito Lívio (2015), justifica a 

amplidão da praça seca como um espaço que permite manifestações e eventos para a cidade. Em uma 

entrevista, ele ainda acrescentou: 

Figura 4 - Projeto de reconversão Largo da Batata - Acervo Arquiteto Tito Lívio 
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“Nós imaginávamos um piso bonito e uma quantidade enorme de árvores fazendo sombra, porém, 

com os movimentos (dos moradores e coletivos urbanos) e com as reivindicações, a população 

passou a tomar posse do espaço (...) mas é necessário que a subprefeitura administre a área, senão 

ele [o Largo da Batata] vira um espaço caótico.” (SescTV, 2015). 

 

Entre os anos de 2004 a 2007, decorreram alguns movimentos com a desativação do antigo Terminal 

de Autocarros do Largo da Batata, que foi remanejado para 900 metros de distância – próximo ao 

Rio Pinheiros; a desapropriação e demolições de lotes, que mais tarde daria a forma atual do Largo 

da Batata e; as restruturações viárias nas Avenida Faria Lima (avenida de corta o Largo da Batata) e 

Rua Cardeal Arco Verde (que mais tarde se tornaria um trecho da “calçada da cidadania”). O projecto 

do Largo da Batata só teve início em 2007. Entre os anos de 2009 a 2019 é notável a verticalização 

do entorno, com presença de novos empreendimentos na região (Caldeira, 2015 e Silva, 2017).  

 

 

Em 2013, após várias paralizações, o Largo foi reaberto à população. O projeto custou mais de 50 

milhões de dólares e seis anos de execução, e mesmo assim ainda estava inconcluida. Muito pouco 

do projeto original foi executado. A população se deparou com uma enorme praça seca. 

 

 

 

Figura 5 - imagens aéreas do Google Earth modificadas pela autora 



 

 

 

 

 

 

Figura 7: Largo da Batata ao ser reaberto em 2013. Fonte: <www.revistaapolice.com>  Acessado em Julho/2018 

Figura 6 - Foto da Avenida Faria Lima - Fonte: Reprodução/TV Globo – acessado em jan/2019 
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5.2. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

Antes de começarmos a analisar o que se sucederia após a reabertura do Largo da Batata, é preciso 

perceber o contexto em que ele está inserido, principalmente por se tratar de um espaço que abarca 

interesses diversos.  

São Paulo é palco de diversos impasses territoriais entre classes sociais. A disputa pelo centro entre 

gestores, interesses privados, moradores e coletivos urbanos cresce em paralelo à especulação 

imobiliária. A população do centro cada vez mais empurrada para áreas periféricas é, sem sombra de 

dúvidas, um dos maiores problemas que a cidade enfrenta atualmente. Dentre muitos fatores, os 

investimentos em infraestrutura urbana (pavimentação de ruas, iluminação pública, saneamento 

básico, educação, saúde, acessibilidade, entre outros) no centro de São Paulo provocaram um 

constante jogo de interesses desde a segunda metade do século XX (Maricato, 2003).  

A partir de 1950, em decorrência da efervescência, das modernizações urbanas e do desenvolvimento 

industrial, São Paulo recebeu um fluxo migratório intenso da região Nordeste do Brasil. Fluxo este 

que só se desacelerou a partir dos anos 1980. Cerca de 9 milhões de novos moradores, em suma 

maioria da região Nordeste, buscavam oportunidades na Região Metropolitana de São Paulo, mas 

56% (aproximadamente cinco milhões) se estabeleceram dentro do perímetro urbano. (Baeninger, 

2005 e Gomes, 2006). 

O jogo de interesses, decorrente dos empreendimentos imobiliários nas cidades brasileiras têm 

aumentado mais especificamente desde o final da década de 1980 e início de 1990, como 

intensificação das privatizações dos espaços públicos. Sendo assim, com a áreas inteira valorizadas, 

o custo de vida aumenta e os moradores de baixa renda se vêm obrigados a buscar áreas “menos 

valorizadas”, onde, consequentemente, há menos acesso às infraestruturas (Reale, 1982, citado em 

Silva, 2017). 

Por causa de sua posição estratégica, localizado no centro da cidade e com infraestrutura de transporte 

coletivos, o Largo da Batata se consolidava com a influência dos novos imigrantes que, por sua vez, 

estabeleciam comércios populares na região. Pela forte influência nordestina32, a paisagem se 

desenhava em torno de uma dinâmica típica dos imigrantes, com vários tipos de comércios (grandes 

e pequenos), com comidas e danças típicas da região, voltadas principalmente para públicos de classe 

média e de baixa renda (Caldeira, 2015). A região é historicamente conhecida pelo vasto estrato 

social de transeuntes, moradores e trabalhadores que frequentam diariamente a região.   

Conforme o centro de São Paulo ia se estruturando, a demanda de empregos formais e informais 

também aumentou. A oferta de empregos e serviços concentrados no centro passaram a contemplar, 

sumariamente, os moradores que se estabeleciam mais próximos, de classe média e média-alta (figura 

17). Tal acontecimento conferiu ao centro de São Paulo e ao Largo da Batata, uma dinâmica 

transitória. Durante o dia, um grande fluxo de população sai das franjas urbanas e de cidades vizinhas 

para trabalharem no centro expandido de São Paulo, e retornam no final do horário comercial 

(Whitaker, 2003). 

 

32 Referente à cultura da população de imigrantes que vem da região Nordeste do Brasil geralmente em busca 

de emprego e renda.  



 

 

 

A falta de mais oportunidades espraiadas pela Região Metropolitana de São Paulo condensa, no 

centro expandido, ofertas de emprego e serviço para variadas classes sociais, mas dá oportunidades 

de moradias a um menor grupo social. Tal fator também confere, ao centro de São Paulo e ao Largo 

da Batata, congestionamentos intensos de veículos. A população preta e parda (figura 19), em sua 

maioria de baixa renda no Brasil, se acomoda nas periferias da cidade, onde a oportunidade de 

emprego é escassa, a infraestrutura urbana é precária e negligenciada pelos poderes públicos 

 

Segundo Whitaker (2003), a chamada “centralidade” de São Paulo, na verdade, está concentrada em 

apenas cinco grandes avenidas, a saber: Avenida Paulista, Faria Lima, Berrini, Àguas Espraiadas e 

Nações Unidas. Com exceção de uma (Avenida Paulista), as outras quatro situam-se na Marginal 

Pinheiros via larga e com 22,5 KM, margeando o Rio Pinheiros- e que, por sua vez, abriga escritórios 

de grandes empresas transnacionais instaladas no Brasil.  

Os mapas conforme as figuras 20 e 21 também poderiam estar acompanhados de mapas de 

localização das faixas de renda, da taxa de escolaridade e da expectativa de vida, e se sobrepõe ao 

mapa da distribuição da desigualdade social que a cidade configura (Maricato, 2015).  

 

 

 

 

 

Figura 20: Distribuição de empregos formais em São Paulo. Fonte: SMDU, 2014. 
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Figura 22: Implantação do Largo da Batata. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 23: Área do Largo da Batata em destaque. 

Imagem elaborada pela autora a partir do Google 

Earth, 2017. Acessado em 2018. 

Figura 21: Preço dos imóveis em São Paulo. Fonte: SMDU, 2014 



 

 

 

 

 

Entre 1995 e 2003, com o início da Operação Urbana Faria Lima, a região entrou em um ciclo de 

ações públicas e privadas, provocando aumento de 15% no preço dos imóveis. (Biderman e Sandroni, 

2005).  

Ao serem questionados sobre os motivos da Reconversão do Largo da Batata, a ex-presidente da 

EMURB (Empresa Municipal de Obras e Urbanização) e o arquiteto Tito Lívio se referem a uma 

necessidade de “limpeza” na região. A ex-presidente Heloísa afirma que “era um monte de 

prostíbulos (...) uma beleza aquela demolição, deu uma limpada”. Por parte do arquiteto Tito Lívio, 

o Largo se tratava de um local “degradado” e acrescenta que a ideia era “promover, com a 

Reconversão, o interesse da iniciativa privada em empreender no setor” (Caldeiras, 2015, 49).  

A despeito das transformações que vem ocorrendo no bairro, a região de entorno se caracteriza por 

uma atividade intensa. Varia entre casas assobradadas e edifícios residenciais e comerciais, com usos 

bastante diversificados - bares, restaurantes, mercados, lojas de eletrônicos, madeireiras, vinícolas, 

casas noturnas, pizzarias, hotéis, bancos, universidades, Shopping Mall, casas de show e de forrós, 

entre outros -, na maioria, designado à públicos de classe média (Caldeira, 2015). 

  

Figura 8: Mapa de usos do entorno do Largo da Batata. Fonte: Daniel Caldeiras, 2015 
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O mapa anterior refere-se à “usos em expansão”, novos empreendimentos imobiliários de grande e 

médio porte; usos em retração, lotes comerciais e residenciais que estão ou à venda, ou vagos, ou 

em demolição e; usos em permanências, lotes ativos durante todo o processo de transformação. 

 

5.3. AS RESISTÊNCIAS  

As demolições e a “limpeza” do que se considerava indesejável deu espaço a uma grande área vazia, 

que ao total somam cerca de 29 mil metros quadrados. A praça seca, sem mobiliários, sem sombra e 

demasiadamente extensa, que foi oferecida à cidade em 2013, repelia moradores, comerciantes e 

demais frequentadores da permanência na região (Caldeira, 2015). A partir de 2013, houve poucas 

alterações formais do espaço. Em 2014, em decorrência de um grupo de moradores e ciclistas, que 

se reuniram com a SPUrbanismo33, portanto um abaixo-assinado, foi instalado um bicicletário e uma 

floricultura. Depois, em 2016, foi instalado alguns mobiliários urbanos desenvolvidos pela prefeitura 

(um pergolado e alguns assentos). As mudanças no entorno e os usos espontâneos do espaço foi a 

mudança mais evidente do espaço. 

 

 

33 Empresa pública da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da prefeitura de São Paulo e 

responsável pela elaboração e coordenação de projetos urbanos, em consonância com as principais demandas 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Figura 9: Monumento do Desperdício do Dinheiro Público no Largo da Batata.  Foto e intervenção por José 

Eduardo Contreiras. Janeiro de 2014 



 

 

 

A desertificação do Largo da Batata e as suas contradições era exatamente o que a população 

precisava para o transformar em um espaço de questionamentos. Os questionamentos não só se 

limitaram acerca das memórias do bairro, da inflação dos imóveis no local, à maneira que os espaços 

públicos na cidade têm sido pensados até então, mas também, sobre os caminhos da política e da 

cultura brasileira atualmente. Sendo assim, o Largo da Batata passou a ser ocupado de diversas 

formas pela população.  

 

 

5.3.1. OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

Em 17 de junho de 2013, em decorrência do aumento da tarifa do transporte coletivo em São Paulo, 

o Movimento Passe Livre (MPL), um movimento organizado por jovens estudantes, se mobilizaram 

pelas redes sociais para uma sequência de manifestações pela cidade em protesto contra o aumento. 

Mais de 250 mil pessoas protestavam logo nos primeiros atos (Secco, 2013). Foi a primeira grande 

manifestação tanto no Brasil desde os anos de 1980, quanto no Largo da Batata após sua reabertura. 

A manifestação esta que ficou conhecida como “Não é só pelos vinte centavos” (Rolnik, 2015).  

 

Antes de 2013, os encontros para a realização de atos desta natureza ocorriam em outras grandes 

avenidas do centro de São Paulo (Avenida Paulista, Berrini e Consolação). As manifestações de 

massa, que tiveram início em 2013, passaram a fazer parte do cenário do Largo da Batata. Na maioria 

delas, com algum cunho político, se articulando via internet e adotando identidades, roupas, 

máscaras, shows, músicas e danças. 

Sob a ótica de alguns autores, a insurgência repentina das manifestações de massa, no Brasil, pode 

ser explicada pela crise política em todos os níveis de governança. Mas também se referem à 

repercussão por parte da comunicação de massa, que atribuiu a violência as confusões nas ruas aos 

próprios manifestantes. Os mesmos, por sua vez, foram considerados ingratos, pelo governo vigente, 

por não reconhecer a melhoria da condição de vida dos brasileiros. Se referem à redução dos índices 

de extrema pobreza e do aumento de poder de compra e do acesso às universidades. Ainda, o 

governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin Filho, em sua conta de Twitter, parabenizou a 

Figura 10 – Manifestação MPL. Fonte: Revista Fórum - Acessado em jun/2019 
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ação da polícia contra os manifestantes e prometeu uma intensificação. Por outro lado, o nome da 

manifestação “Não é pelos vinte centavos” também indicava uma denúncia popular pela ausência de 

representação política, uma vez que os manifestantes que reivindicavam tarifa zero para transporte 

coletivo passaram a usar palavras como “democracia já”. (Amorim, 2013; Bergamo, 2013; Carvalho, 

2014; Chauí, 2013a; 2013b; Pinheiro, 2013; Nobre 2013a; 2013b citados em Purdy, 2019).  

Purdy (2019) ao fazer uma análise extensa do atual contexto político brasileiro, indica haver uma 

escassez democrática, no Brasil. O autor atribui à parte dos partidos políticos tradicionais que, 

segundo ele, consolidaram um sistema político fechado, permitindo pouca comunicação direta com 

os cidadãos. 

 

Tal cenário desencadeou muita tensão nos espaços públicos, logo, muitas manifestações. A internet 

e os meios de comunicação de massa tiveram um papel importante. Além de permitir a articulação 

dos manifestantes, através de eventos no Facebook, também conduziram a um cenário de polarização 

política.  

Em 2017, um estudo da FGV apontou que mais de 20% dos debates públicos, durante as eleições 

presidenciais no Brasil, em 2014, foram manipulados por contas falsas. Ainda hoje, cerca de 80% 

dos perfis falsos continuam disparando, por dia, mais de um milhão de informações falsas (Branco, 

2017). Tal cenário desencadeou muita tensão nos espaços públicos, logo, muitas manifestações. 

Figura 27: Ato "Diretas já" em 2017 com 700 mil manifestantes reivindicando o voto direto. Fonte: 

<www.gamalivre.com.br>- acessado em julho/2019 



 

 

 

 

 

Como resposta à curto prazo, o aumento na tarifa dos transportes coletivos foi revogado – uma 

resposta paliativa. Durante as férias escolares, o governo decidiu reconsiderá-lo, aumentando a tarifa 

em seguida. Tal acontecimento provocou novos atos no Largo da Batata. Para além da contínua crise 

generalizada que o Brasil vem atravessando desde então, o Largo da Batata passou a ser 

ressignificado como o espaço das demonstrações sociais, devido às suas condições de acesso e de 

mobilizações (Anastácio e Rocha, 2017). 

Em menos de um ano ficou evidente uma cisão entre os manifestantes, relevando uma polarização 

política, no qual o espaço público, que havia sendo ocupado por longos períodos entre os grupos 

divergentes, passou a se assemelhar como uma arena política. De tal forma que o espaço urbano 

passou a flutuar entre intervalos de calmaria e tensões repentinas. Os ânimos também se esquentavam 

pelos espaços digitais, provocando ainda mais tensões nos espaços urbanos (Rolnik, 2015). 

Após a saída da Presidente Dilma, com a chegada de Michel Temer, a partir de 2016, houve uma 

redução gradual no número de protestos.  

Figura 11 - Noticiários de manifestações no Largo da Batata - fonte: google.com. Acessado em julho/2019 
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5.3.2. OS COLETIVOS URBANOS 

Nos últimos dez anos, a presença de coletivos urbanos e de intervenções culturais, artísticas e 

autônomas têm sido expressivas na cidade de São Paulo. Todas elas, articuladas via redes sociais. 

Para além da velocidade que os coletivos urbanos têm se disseminado por São Paulo, na última 

década, através das atividades, os coletivos incorporam, de alguma maneira, um tom político (Rossi 

2014). São grupos que têm atuado muito por um certo esgotamento da tradicional relação política, 

percebem que não podem esperar mais que os políticos o façam. 

Assim como as manifestações políticas, inúmeras iniciativas independentes como performances, 

palestras, workshops, intervenções e outras formas de ocupações, principalmente advindo de 

coletivos urbanos, também têm ocupado o Largo da Batata, desde 2013. Uma nova característica do 

Largo da Batata é a sua fluidez, pois se trata de um espaço em intensa transformação (Anastácio e 

Rocha, 2017). Muitos coletivos já atuaram e ainda atuam no espaço semanalmente, entre eles: “A 

Batata Precisa de Você”, “Não Largue da Batata”, “BatataMemo”, “Batatas jardineiras”, 

“Mobilidade Urbana”, “Hortelões Urbanos”, “Pedal Verde”, “Rios e Ruas”, entre outros. Também é 

muito comum encontrar alguma intervenção ou ação inesperada a cada mês.  

Entre alguns grupos ativos hoje, há três coletivos fixos no Largo da Batata, o GaymadaSP (um grupo 

LGBTQs, que se reúnem semanalmente para praticar a queimada  (um jogo de mata-mata semelhante 

ao handebol); o coletivo Largo da Batalha, que organiza encontros para duelos de rap e poesia 

cantada e; o Batatas Jardineiras, que fazem semanalmente mutirões de plantio. Os três possuem uma 

natureza muito parecida: encontrar-se, no “meio da cidade” para atividades de lazer. Por serem 

grupos de minorias, em tempos de embates e divergências ideológicos pelo Brasil, tanto o Largo da 

Batalha (formados por jovens periféricos), quanto o GaymadaSP afirmam adotar um viés político, 

em busca de uma autoafirmação social e de construção de identidade no espaço. 

 

Apesar da força expressividades destes coletivos, serão analisados três coletivos importantes para a 

história recente do Largo da Batata. Por ordem cronológica, o primeiro, Pele Coletiva de Criação, 

que desempenhou um papel pioneiro no local; o segundo,  A Batata Precisa de Você, que trouxe 

muitas questões políticas ao Largo da Batata e o que mais teve repercussão e êxitos até então e; o 

Batatas Jardineiras que, por serem mais ativos, e por atuarem na morfologia do espaço hoje, possuem 

mais atritos com os poderes públicos e privados no Largo da Batata. Nestes dois últimos participei 

pessoalmente de algumas atividades dos coletivos. 

Figura 12 - Largo da Batalha. Foto: Douglas Silva Figura 30 - GaymadaSP - foto retirada do facebook do 

coletivo. 



 

 

 

• PELE COLETIVA DE CRIAÇÃO 

Em agosto de 2013 o coletivo Pele Coletiva de Criação despertou um novo olhar para o Largo da 

Batata. Com apoio da FUNARTE (Fundação Nacional de Artes), o coletivo fez a primeira 

intervenção cultural do local, ao realizar uma sequência de performances que acendiam as memórias 

do local. Segundo o próprio coletivo, o Largo da Batata foi escolhido como palco por ser um espaço 

de passagem entre terminais de autocarro, estação de metro, rio, forte cultura do nordeste brasileiro, 

comércios informais e vida boêmia entre bares e casas noturnas.  

Durante a performance, os artistas recitavam alguns depoimentos coletados de antigos lojistas e 

vendedores ambulantes da região, com intenção de refletir sobre o fim dos pequenos comerciantes 

após a abertura do Largo da Batata. Sua atuação foi curta, durando algumas horas, mas suficiente 

para despertar o interesse de novos coletivos na região.  

 

• A BATATA PRECISA DE VOCÊ 

A Batata Precisa de Você foi um dos maiores protagonistas dentre os coletivos que atuam e atuaram 

no Largo da Batata (Anastácio e Rocha, 2017). 

Por meio das redes sociais, no início de 2014, cerca de dez pessoas (moradores e ativistas) passaram 

a ocupar o Largo da Batata toda sexta-feira à tarde. Inicialmente, os encontros pretendiam ser 

literários, posteriormente, sentiram necessidade de discutir novas possibilidades para o Largo da 

Figura 31: Coletivo Pele Coletiva de Criação - ato no Largo da Batata. Fonte: 

<pelecoletivadecriacao.wordpress.com> - acessado em julho/2018 
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Batata. Cada participante ficou encarregado de convidar novos membros. O coletivo cresceu 

rapidamente, em tamanho e relevância (Montuori et al., 2015).  

 

Nos encontros os ocupantes questionavam a falta de infraestrutura e de mobiliários adequados com 

materiais que tinham em suas casas: cadeiras de praia, cangas, almofadas, redes, guarda-sóis e tendas. 

Da necessidade de ganhar mais expressão no espaço originou o nome “A Batata Precisa de Você”.  

Segundo o próprio coletivo, o intuito era construir um espaço experimental, com autonomia para 

decidir junto com a população características básicas, como alguns mobiliários permanentes por 

exemplo. 

Uma característica do coletivo é a experimentação. A ideia de improvisar mobiliários leves, 

provisórios e flexíveis a várias formas de ocupação e adaptação permite estudar em escala real as 

possibilidades do espaço. Também não houve nenhum financiamento coletivo, ou algum tipo de 

apoio, apenas a presença de frequentadores e moradores dos arredores e, posteriormente 

coparticipação de outros coletivos de São Paulo e do Brasil.  

Em 2014, em um dos encontros realizados, os moradores se referiam à necessidade de uma faixa de 

pedestre na rua Fernão Dias, que conecta o Largo da Batata à esplanada da Igreja Nossa Senhora do 

Monte Serrate. O coletivo contabilizou mais de 9 mil pessoas atravessando diariamente o mesmo 

trecho entre às 8h e 20h. Os integrantes então pintaram uma faixa colorida no local, que foi apagada 

em seguida pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Em 2015, após uma repercussão 

midiática sobre o assunto e idas e vindas de pedidos protocolados para a CET, uma faixa de pedestre 

foi pintada pela própria CET (Sobral, 2018). 

 Figura 32. Redário da ocupação A Batata Precisa de Você. Fonte: blog A Batata Precisa de 

Você. Acessado em julho/2019. 



 

 

 

 

 

Sobre os impasses que o coletivo enfrentava com os poderes públicos, havia sempre um diálogo 

conflituoso, principalmente no início, para que a prefeitura não impedisse o desenvolvimento de 

alguma atividade (Silva, 2017). 

Em 2015, o coletivo participou e venceu o edital Rede e Ruas de Inclusão, lançado pela Secretaria 

Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo, que buscavam promover iniciativas de ocupações 

na cidade. Dessa forma, o coletivo se comprometeu com as ações no espaço, organizar rodas de 

conversa temáticas, oficinas de inclusão digital, realização de um vídeo do projeto, oficinas em outros 

territórios e a produção de uma publicação. O intuito era registrar as ações a fim de transformá-las 

em experimentos participativos com mobiliários itinerantes. O coletivo investiu parte do recurso em 

pesquisa, atividade e no desenvolvimento de uma plataforma digital. A inclusão digital facilitou a 

articulação, a intensificação e as mobilizações em maior escala com desenvolvimento da website 

largodabatata.com.br. No site disponibilizaram uma agenda online para que qualquer pessoa pudesse 

organizar ações no espaço (Silva, 2017). 

Semanalmente, até meados de 2016, o grupo se encontrava para realizar atividades coletivas: 

encontros filosóficos, workshops, performances, cinemas ao ar livre, entre outros. 

Figura 33 - Faixa de pedestre colorida 

pintada no Largo no trecho 

mencionado.  

Fonte: 

http://vadebike.org/2015/08/acao-

cidada-falta-de-faixa-pedestre-

semaforo-travessia-ciclovia-resultado/ - 

acessado em junho/2019 
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Laura Sobral, integrante do coletivo, afirmou que muita gente a procurava para saber como ocupar o 

Largo da Batata com outras atividades. Para ela, as pessoas ainda não percebem o real significado de 

“espaço público” e, talvez por falta de informação, não percebem que se trata de um espaço de todos 

e com possibilidades infinitas. Em resposta, o coletivo abriu uma agenda online, que permite 

Figura 35 - A Batata Precisa de Você - foto Revista Piseagrama (2015). Acessado em julho/2019 

Figura 34 – Agenda online  - fonte: website <largodabatata.com.br>, 2015. Acessado em jun/2017. 



 

 

 

organizar as atividades no local, desde que o evento não ultrapasse os limites que a lei de ruído 

permite e número máximo de 250 pessoas (Sobral, 2015).  

A página da web do coletivo “A Batata Precisa de Você” era utilizada como uma espécie de “espaço 

público virtual”, uma extensão do espaço público real. Nela eram discutidos assuntos de todas as 

naturezas a respeito do Largo da Batata. Porém, o único espaço para tomadas de decisões ocorre 

necessariamente no local, onde aqueles que pudessem comparecer lançavam ao debatem suas ideias 

e opiniões entre os demais presentes (Sobral, 2015). Após as discussões in locus, o debate também 

se expandia para as redes sociais, a fim de notificar aos interessados.   

Em 2015, o coletivo notou a necessidade de uma formalização do grupo, criando então a associação 

“A Cidade Precisa de Você”. A formalização permitiu que ocupassem cadeiras na CPPU (Comissão 

de Proteção à Paisagem Urbana) do SMDU (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano) e, 

posteriormente, articular diretamente com a subprefeitura para a criação de mobiliários urbanos. 

Através do financiamento pelo IPIU (Instituto de Pesquisa e Inovação em Urbanismo), foi criado 

então o BATATALAB, um concurso de mobiliários urbanos para o Largo da Batata. Três coletivos 

urbanos foram selecionados para a execução de mobiliários de conforto (para permanência), lúdicos 

(um playground) e outro sombreado. Apesar do acordo com a prefeitura, que garantia a permanência 

dos mobiliários, após instalados, e mesma declarou incapacidade de manutenção (Sobral, 2018). 

 

Figura 37 - Mobiliário de conforto. 

Fonte: 

www.acidadeprecisa.org/batatalab 

- acessado em jun/2019 

Figura 36 - Mobiliário 

sombreado  

Fonte: 

http://ipiu.org.br/portfolio-

view/batatalab-concurso-de-

mobiliario-urbano-para-o-largo-

da-batata/ - acessado em 

jun/2019 
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Em 2016, no final do mandato do prefeito Fernando Haddad, o coletivo se organizou junto à SMDU 

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano) para estudar a melhor maneira de gestão 

compartilhada informal que havia no Largo da Batata. O intuito era viabilizar então desenvolvê-la 

na seguinte gestão. Após a reunião ficou acordado que a prefeitura faria esforços para formalizar a 

situação da gestão compartilhada e tornar o território em um espaço de experimentação cidadã 

(Sobral, 2018).  

Um processo inédito com a Subprefeitura de Pinheiros de gestão coletiva do espaço entre a população 

e o poder público: desenvolveram uma sequência de workshops coordenados pela Subprefeitura onde 

produziram mapas com algumas demandas. No entanto, poucas reivindicações foram atendidas. 

Segundo uma pesquisa realizada em campo, observou-se que houve uma grande disparidade entre 

gestão municipal e de subprefeitura. Apesar da gestão municipal apresentar disposição ao diálogo e 

às ações do espaço, o corpo técnico, da subprefeitura, muitas vezes não se posicionou da mesma 

maneira (Silva, 2017).  

O coletivo também produziu uma sequência de materiais informativos disponibilizados no site do 

movimento e nas redes sociais. Entre eles, um manual (figura 34) de ativação e ocupação de espaços 

públicos, que inclui instruções com o intuito de informar outros cidadãos. 

No entanto, a mudança e gestão municipal para o prefeito João Dória significou um desafio na 

apropriação do Largo da Batata, pois não se mostrou aberta ao diálogo. A prefeitura optou pela 

retirada de um mobiliário e substituição de outro. A substituição do playground foi feita em parceria 

com uma empresa privada e sem consulta popular. Houve várias tentativas de diálogo por parte dos 

ocupantes a respeito de algumas alterações no espaço, como a implementação de um mastro com a 

bandeira do Brasil, no entanto não houve nenhuma resposta por parte da prefeitura (Sobral, 2018). 

Figura 38 - Mobiliário Ludico.  

Fonte http://ipiu.org.br/portfolio-view/batatalab-concurso-de-mobiliario-urbano-para-o-largo-da-

batata/ acessado em jun/201927 



 

 

 

 

Figura 39 - Manual produzido pelo A Batata Precisa de Você - Fonte: Agenda aberta do movimento 

<largodabatata.com.br>. Acessado em julho/2019. 
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Após dois anos de atuação periódica, o coletivo havia impulsionado 74 encontros, cerca de trezentas 

atividades, mais de 13 mil pessoas mobilizadas, vinte e cinco canteiros novos, mais de 60 novos 

mobiliários urbanos e uma faixa de pedestre. Alguns dos mobiliários ainda permanecem sem 

manutenções, outros foram retirados e novos foram implantados pela nova gestão (Sobral, 2018). 

O coletivo A Batata Precisa de Você, findou sua atuação no Largo da Batata, pois considerou que, 

embora haja muito a ser feito no local, o espaço já está “ativado”. Logo não precisa de assiduidade 

no espaço. Atualmente o movimento atua em outros espaços na cidade e em conjunto a outros 

Figura 41 –  Mostra Ecofalante de Cinema - Foto: 

Leandro Moraes, 2014  
Figura 40 - Mobiliário Pingpoint. Fonte: 

https://www.visibleproject.org/blog/project/a-batata-

precisa-de-voce-the-potato-square-needs-so-paulo-

brazil/ - acessado em jun/2019 

Figura 42 - Mobiliários Batatas Construtoras. https://www.visibleproject.org/blog/project/a-batata-precisa-

de-voce-the-potato-square-needs-so-paulo-brazil/ acessado em jun/2019 



 

 

 

coletivos, que possuem os mesmos objetivos de conscientização cidadã e reapropriação de espaços 

públicos. Mesmo assim, os membros ainda mantêm contato pelas redes sociais e, individualmente, 

promovem ações no espaço, quando consideram necessário. Na página do Facebook ainda são feitos 

debates, convites e anúncios de outros eventos no espaço (Rodrigues, 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Mobiliários cedidos pela prefeitura. Foto: Autoria própria. Data: Março/2018. 

Figura 44 – Mobiliários cedidos pela prefeitura. Foto: Autoria própria. Data: Março/2018. 
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• BATATAS JARDINEIRAS 

O coletivo Batatas Jardineiras foi derivado de A Batata Precisa de Você. Surgiu em 2014, a partir de 

um debate sobre a carência de áreas verdes e sombreadas no espaço. Cinco integrantes se reuniram 

e passaram a atuar semanalmente no Largo da Batata. Além da necessidade levantada nos debates, o 

intuito também era experimentar a cidade a partir de práticas cotidianas, no qual, segundo o coletivo, 

o ato de plantar na cidade é também construir memórias e semear “rastros” na cidade. 

“Você constrói o solo, cuida do que está nascendo e crescendo (...) além de não ser uma atividade 

exclusiva do jardim, você acaba observando o entorno também, e é uma relação de afeto muito 

diferente de só usar ou passar pela praça”. (Marchesi citada em Silva, 2017, p.121). 

Em conversa com Marchesi (2018), uma das integrantes do coletivo, explicou que os encontros se 

iniciam com um número pequeno de pessoas, mas sempre há os “flutuantes” em cada encontro. 

Segundo ela, alguns moradores e transeuntes curiosos aparecem aos poucos para ajudar nas 

atividades. Normalmente, os mutirões começam entre cinco pessoas e chegam a dobrar de número. 

Tudo é feito de maneira independente, com os próprios materiais, sem nenhum fundo de arrecadação 

ou financiamento coletivo. Também possuem um espaço digital aberto, que dialogam sobre os 

canteiros do Largo da Batata. 

Segundo Marchesi (2018), desde que surgiram os mutirões de plantio, havia problemas com a 

subprefeitura. Frequentemente, funcionários da prefeitura retiravam as intervenções do coletivo. 

Dessa forma, no mesmo ano (2014), o coletivo conseguiu uma liminar participativa, que lhes dariam 

autonomia sobre alguns canteiros do local. No entanto, eles ainda alegam haver problemas com os 

poderes públicos.   

Figura 45: Paisagismo proposto pelo coletivo Batatas Jardineiras. Fonte: 

<www.facebook.com/BatatasJardineiras > - acessado em julho/2018 



 

 

 

Em 2017, por exemplo, 32 árvores sadias, que haviam sido plantadas pela população e pelo coletivo, 

foram removidas pela prefeitura. O shopping Iguatemi cedeu novas 70 árvores, que foram plantadas 

pela própria prefeitura (Machini, 2018). 

 

Em um abaixo-assinado, que solicitavam maiores esclarecimentos sobre o ocorrido, o coletivo 

recolheu mais de mil assinaturas, que foi levado à subprefeitura de Pinheiros. No entanto, não houve 

resposta. Após várias tentativas e repercussões midiáticas, o grupo conseguiu acionar vereadores, 

que lhes conduziram para a subprefeitura de Pinheiros, garantindo a permanência do termo de 

cooperação. Porém, mesmo acordado, outro canteiro pertencente ao coletivo foi retirado. Segundo o 

subprefeito Paulo Mathias e a coordenadora de obras Simone Malandrino, o motivo da remoção se 

tratava de uma questão estética (Machini, 2018). 

Apesar das eventuais vistorias feitas, o coletivo ainda continua a questionar algumas intervenções 

por parte dos poderes públicos, principalmente quando há eventos de grandes portes (geralmente 

financiados por inciativas privadas), que acabam por invadir e causar danos no espaço cedido ao 

coletivo.  Hoje, o coletivo age na busca por mais diálogos com os poderes públicos, conscientização 

popular e melhorias de coparticipação. 

Figura 46: Reação do coletivo após interferência nos canteiros de horta urbana.  Fonte: 

<www.facebook.com/BatatasJardineiras>- acessado em julho/2018 
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5.3.3. OUTRAS ATIVAÇÕES 

Também é notória a presença de outras ativações independentes e gratuitas como feiras livres, 

intervenções artísticas, teatros, aulas de dança (forró) e de ioga e shows, em horários variados ao 

longo da semana. São tanto ativações espontâneas quanto previamente articuladas, via redes sociais, 

ocorrem com e sem apoio institucional, em suma maioria, com algum cunho político que, por vezes 

criticam a especulação imobiliária advinda da OUFL (Sobral, 2018) 

Em conversa com os usuários de algumas dessas ativações, os mesmos declararam que geralmente 

não há muitos problemas com policiais, poderes públicos, ou com outros ocupantes do espaço. Em 

suma maioria, ocorre os conflitos dessas atividades ocorrem em função do barulho, principalmente 

após o horário permitido pela lei do silêncio, mas se estabiliza rapidamente.  

Em conversa com demais usuários do espaço (foram cinco: um morador de rua, uma funcionária de 

um banco da região, um morador local e um vendedor ambulante), todos afirmaram que o Largo da 

Batata está melhor hoje em relação ao ano de sua reabertura em 2013.  

No entanto, os mesmos também reclamaram da falta de vegetação e de assentos confortáveis no 

espaço. Ao serem questionados sobre a possibilidade de opinar nas mudanças do espaço, a resposta 

também foi unanime na vontade de participar mais dos eventos no espaço, porém, também alegaram 

a falta de informação e um certo desânimo em lidar com a política e a burocracia dos poderes 

públicos.  

Ainda que cinco usuários sejam um número irrelevante nesta pesquisa o processo histórico do Largo 

da Batata mostra uma melhora gradativa no espaço enquanto espaço de poder e, apesar das tensões 

entre ocupantes e poderes públicos, o Largo da Batata se aproxima cada vez mais do conceito de 

direito à cidade. 

 

Figura 47: Placas que pedem a conscientização da população. Fonte: 

</www.facebook.com/BatatasJardineiras/>. Acessado em julho/2018 



 

 

 

   

Figura 48 – Coletivo de Teatro Opera Urbe fonte: 

<guia.folha.uol.com.br>Acessado em julho/2018 

Figura 49 - Instalação do artista Marko Brajovic em 

parceria com a empresa Air Wick Bom Ar (realizada 

em maio/2019). Fonte Archidaily - acessado 

Jun/2019 

Figura 50 - Feira de produtos orgânicos. Foto: Camila Cavalheiro, 2017 

Figura 51 - Aulas de forró da Maria 

Forrozeira. Fonte: Facebook Maria 

Forrozeira - acessado em jun/2019 

Figura 52 - Show artistas independentes. 

Foto: 

www.facebook.com/events/201282454235

6747/?active_tab=discussion. Acessado em 

jun/2019 
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5.4. SÍNTESE  

 

Desde seu início, o Largo da Batata foi uma região de dinâmica mista caracterizada pela forte 

presença de imigrantes nordestinos e japoneses, que estabeleciam comércios populares no entorno. 

Tal característica foi reforçada em meados do século XX, pela chegada de infraestrutura de transporte 

(Terminal de Ônibus e eixos de circulação).  

Em 1968, houve a primeira tentativa de desapropriação de alguns lotes na região, para abertura de 

novos eixos de circulação. No entanto, após a mobilização dos moradores, em suma maioria 

imigrantes, o projeto foi barrado. 

Porém, entre os anos de 1980 e início dos anos 1990, São Paulo passava por um período de aumento 

significativo do custo de vida, dos empreendimentos imobiliários e das privatizações dos espaços 

públicos. Paralelamente a isso, neste período, também houve uma forte redução do fluxo migratório 

para a cidade.  O Largo da Batata, por ser uma região estratégica, localizada na região central da 

cidade e com forte potencial econômico, foi reflexo deste cenário.  

No início dos anos de 1990, a prefeitura retomou o projeto, mas dessa vez com o nome de Operação 

Urbana Faria Lima. Houve novos protestos na região em função das desapropriações. Mesmo assim 

o projeto seguiu, adicionando uma Parceria Público-Privada. O intuito do projeto e da parceria visava 

aumentar o potencial construtivo e melhorar a infraestrutura, além da execução da Estação de Metro 

Faria Lima. No entanto, o projeto contraiu altas dívidas e foi paralisado.  

No início do século XXI, a prefeitura decidiu retomar a Operação Urbana, dessa vez, através de um 

Concurso Nacional e com adicional das Cepacs. O projeto selecionado pelo concurso visava a 

execução de uma feira livre permanente, um centro de eventos, uma concha acústica e um trecho 

com densa vegetação. As chamadas Cepacs, garantiam aos empreendedores uma negociação direta 

com a prefeitura.  

Do ponto de vista econômico, a Operação Urbana foi considerada um sucesso, superando as 

expectativas de investimentos na região. Porém, questionável do ponto de vista social. Menos de 5% 

dos investimentos foram destinados à melhoria dos espaços públicos (praças, parques etc.), e com 

construção de edifícios que não dialogavam com o entorno.  

Ao serem questionados sobre o grande volume de desapropriações ocorridas no espaço, tanto a ex-

presidente da Emurb, quanto o próprio arquiteto se referiam à uma necessidade de limpeza classes 

sociais mais populares.  

Ao ser reaberto, em 2013, o Largo da Batata estava totalmente desertificado. O projeto vencedor do 

concurso foi totalmente alterado. Nenhum equipamento proposto foi realizado. A população se 

deparou com uma enorme praça seca de 29 mil metros quadrados. Tanto os moradores, quanto o 

próprio arquiteto também reclamaram sobre a falta de envolvimento da população no processo. 

A partir de então houve uma sequência de mobilizações no espaço. A praça desertificada foi 

totalmente ressignificada pelos usuários e moradores do entorno. O grande vazio e a infraestrutura 

de transporte possibilitavam as expressões em massa. Nesta época surgia, pelo mundo e pelo Brasil, 

grandes manifestações de cunho político. O Largo da Batata passou a ser palco deste cenário.  

No mesmo ano (2013), também houve outras ocupações do espaço. Inconformados com 

desertificação do Largo da Batata, grupos de moradores e demais frequentadores do espaço decidiram 

se reunir para ressignificar a região. Os grupos se organizaram em coletivos urbanos de acordo com 



 

 

 

seus interesses. A presença de alguns coletivos atraíra outros novos coletivos urbanos. Todos os 

coletivos possuíam um teor político e questionavam a qualidade dos espaços urbanos, nas escalas 

locais e nacionais. Dessa forma, resolveram ocupar o espaço através de urbanismo tático.  

Tanto os coletivos quanto as manifestações de massa utilizavam as redes sociais para articulação no 

Largo da Batata. No caso dos coletivos urbanos, as deliberações das ações ocorriam no espaço físico, 

as discussões e as ações se desenvolviam em debates e sem qualquer hierarquia. Dessa forma, 

transformaram o espaço, não só em espaços de permanência, de vida cotidiana e lazer, mas também 

em uma arena política.  

Após os debates no espaço público, os coletivos partiram para ação. Desenvolviam, além de 

mobiliários e diversas atividades, petições públicas, manifestos e colhiam assinaturas para reivindicar 

mudanças no espaço. Se referiam às melhorias na qualidade do espaço público, com mais vegetação, 

mais equipamentos, mais espaços de lazer e permanências.  

Apesar do Estatuto da Cidade estimular a coparticipação entre os moradores, usuários e investidores 

nos projetos urbanos, os coletivos alegaram pouca abertura para diálogo. Algumas mudanças 

demandavam grandes esforços para serem implementadas. Outras mudanças eram feitas sem 

consulta pública. Mesmo assim, nota-se, ainda que tímida, um aumento na participação popular nas 

decisões dos espaços públicos.   

Atualmente, o Largo da Batata recebe encontros não só dos coletivos urbanos, mas de demais 

atividades como intervenções artísticas e variadas apropriações espontâneas. E, apesar de os 

coletivos atuarem semanalmente no espaço, o Largo da Batata possui uma dinâmica, de certa forma, 

imprevisível, que variam entre manifestações, shows, festas, aulas de dança e ioga, apresentações de 

teatro, cinemas ao ar livre, feiras etc. Hoje, é nacionalmente conhecido como um espaço de diversas 

apropriações, concentrações e de manifestações políticas.  

Neste sentido, o estudo de caso do Largo da Batata situa-se em um contexto análogo às análises da 

literatura. Se trata de um espaço no qual se materializam as diversas mudanças de paradigmas. Possui 

um histórico de planeamento urbano racional e tem sofrido algumas transições para um modelo 

bottom-up com um suporte significativo das redes sociais. Também se desenvolve enquanto arena 

política e espaço de poder, no qual tem caminhado para um equilíbrio nas relações de poder, criando 

a possibilidade das heterotopias. 
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6.  
CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

A partir das literaturas analisadas, é possível constatar que a sociedade é formada por um feixe de 

relações entre poder econômico e político que se estabelecem de maneira conflituosa. Portanto, a 

cidade enquanto produto social também é conflituosa. A “cidade ideal” não existe, o que existe é a 

cidade real, onde o conflito se faz necessário para a manutenção constante, seja do estado de bem-

estar social, seja das instituições ou dos espaços urbanos. Neste sentido, as reformas são 

imprescindíveis para acompanhar tais transformações e desenvolvimentos sociais, visto que as 

mudanças têm ocorrido em um ritmo acelerado. 

Também se observou uma crescente aspiração pela apropriação dos espaços urbanos. Os movimentos 

sociais recentes, que utilizam bandeiras como “we are 99 %”, “democracia real ya” e “não é só pelos 

vinte centavos” se referem a uma série frustrações generalizadas de representatividade política. A 

partir da análise dos movimentos sociais do século passado, nota-se que tal frustração tem sido 

recorrente ao longo da história. As recentes ocupações têm permitido mais experimentações da 

cidade e de novos modelos de apropriação e gestão. Além de atuarem na busca por autonomia, 

exigem amplas reformas nos modelos políticos, por mais direitos e maior diligência. Tais ocupações, 

em geral, estabelecem relações horizontais, apartidárias e de deliberações in locus. Criam não só um 

espaço que as represente, mas também criam o debate de uma gestão autônoma, do uso comum, além 

de construírem modelos mais democráticos, como a sociocracia. Pesquisas mostram que as 

produções de bens em comum têm ressignificado o termo “poder”. Se possuir é poder e a construção 

é coletiva, sem grau de hierarquia, os indivíduos envolvidos também empoderam pela posse 

compartilhada. 

Também, importante pontuar que há em curso, por parte dos poderes públicos, uma abertura nos 

processos participativos. Uma mudança recente e que pode apresentar resultados variados, de alguns 

sucessos e insucessos. E que não é necessariamente da competência dos poderes públicos iniciar as 

experimentações e ocupações nos espaços, mas cabe a eles compreender a importância de equilibrar 

os interesses, acompanhar os processos, dialogar e perceber as fragilidades nas legislações que 

permitem alguns desequilíbrios. Dessa forma, deve-se pensar não só em contextos locais (a níveis 

municipais), mas também na macroescala (a níveis nacionais), que permitem articular políticas 

públicas nacionais e municipais. As governanças participativas, por exemplo, os modelos de 



 

 

 

autogestão, o urbanismo tático e demais experimentações criativas são perspectivas análogas de 

macro e microescala. 

A história da teoria de planeamento nos mostra que não existe uma fórmula exata para pensar as 

cidades e os espaços públicos. Antes de qualquer ação, é necessária uma imersão na cidade. Cada 

espaço possui suas especificidades, suas culturas locais, seus conflitos, suas potencialidades. 

Observamos que a insurgência urbana, nos últimos anos, é um fenômeno quase universal. O estudo 

de caso do Largo da Batata nos permite observar também que se faz necessário pensar em múltiplas 

escalas, uma vez que cada espaço precisa de estratégias específicas. No caso de São Paulo, por 

exemplo, o Estatuto da Cidade promove o direito à cidade. Contudo, não há aparatos jurídicos que 

regulamentam as ocupações da cidade para fins experimentais, por exemplo. As leis são amplas e o 

cumprimento delas se submetem às gestões que, além de apresentarem ciclos inconstantes e 

acelerados, também dependem das pautas de cada governante. Assim, nota-se que as ferramentas 

urbanísticas tradicionais nem sempre são suficientes para agenciar as complexidades das relações 

políticas e espaciais, nem de promover direitos iguais. A importância dos encontros e da vida 

cotidiana é quase impercetível nos discursos técnicos sobre a cidade.  

O envolvimento espontâneo e o interesse por grupos diversos em ocupar os espaços confirma haver 

uma vontade generalizada pela experimentação da cidade, que estabelecem apreço, amabilidade e 

empoderamento coletivo dos bens-comuns produzidos. No Largo da Batata, o envolvimento do 

público nos espaços físicos e digitais permitiram experimentar os limites e as possibilidades dos 

debates em cada espaço, possibilitando construir espaços e pessoas mais empoderadas, politizadas, 

conscientes da importância de ações coletivas, de processos autônomos nos espaços urbanos.  

Há uma série de agendas mal resolvidas em relação às reformas urbanas e das políticas públicas, nas 

quais ambas não devem ser dissociadas. Não só no caso do Brasil, mas no contexto Sul global e em 

países que, em geral apresentam desequilíbrios nas relações e nos espaços, como foi observado com 

alguns grupos nos Estado Unidos, com a Lei dos Direitos Civis. Mesmo com reformas urbanas 

construídas coletivamente, ainda há furos nas leis que permitem amplas interpretações. Conforme 

Fernandes, “não há como enfrentar esse enorme desafio que é promover reforma urbana no Brasil 

se não se fizer uma profunda reforma jurídica no país” (2006, 5).  

Dito isto, é possível concluir que há uma correlação entre as insurgências do mundo inteiro, sobre as 

incertezas com as condições de vida, de modo de produção social e de cidade. E que tal correlação 

não é “à toa”. As frequentes crises econômicas, a compressão do espaço-tempo, as crises de moradia, 

as cidades segregadas, as constantes reivindicações por mais direitos e o surgimento do ciberespaço 

(que acrescenta extrema complexidade nas relações sociais) acomete diversos países. Em sociedades 

mais desiguais, como no Brasil, apesar das aberturas para gestões mais participativas, ainda há um 

modelo tecnocrático e pragmático de produção social, que se expressam em relações verticais, e que 

ainda permitem poucas experimentações em geral. No entanto, as insurgências urbanas nos permitem 

observar que há uma demanda pela ampliação de novos modelos, bem como a participação popular 

e algumas gestões municipais se mostram abertas às propostas dos coletivos. 

É fato que o mercado imobiliário traz lucros que podem ser revertidos em qualificações no espaço 

público. No entanto, apesar dos lucros, no Largo da Batata é evidente a displicência destes espaços. 

O projeto de reconversão, selecionado sem consulta popular, com escolha de equipamentos baseados 
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pela mera facilidade de implementação e não pelas necessidades locais, seguido da sua não execução, 

demonstra não só incapacidade da gestão política e econômica, mas também do negligenciamento 

dos espaços públicos e da própria população. Desse modo, conclui-se também que a insurgência 

urbana é reflexo da inconformidade popular pela desertificação do Largo da Batata. Se trata de uma 

reação à um modelo insuficiente. Mesmo com o apoio às tais iniciativas, uma certa abertura ao 

diálogo entre os poderes públicos e dos ocupantes e, apesar de todos os entraves no Largo da Batata, 

é notória uma evolução na morfologia, na dinâmica do espaço e na própria população após as 

iniciativas coletivas.  

No estudo de caso do Largo da Batata, a espacialidade, o seu contexto histórico e social permitiu a 

insurgência de diversos movimentos que buscavam a ressignificação daquele espaço. Dessa forma, 

também se conclui que permanecia dos coletivos no espaço desenvolviam um modelo que se mostrou 

mais capaz de construir uma vida cotidiana no largo do que o projeto de reconversão do Largo da 

Batata. Na prática, a produção coletiva, o envolvimento de diversos cidadãos, sem grau de hierarquia, 

também é capaz de produzir espaços de poder e simulacros de democracias mais participativas pela 

simples troca que ele permite. Mesmo que cada gestão municipal adote medidas de apoio ou de 

restrições dessas iniciativas autônomas, há evidências de grande transformação de iniciativas 

pontuais às ações prolongadas. Isto significa que as experimentações transformam não só os espaços, 

como também as pessoas. 

O ciberespaço permite ser uma ferramenta tanto capaz de construir o engajamento dos cidadãos, 

através de relações horizontais, quanto sintetizar as informações de maneira a reforçar a inteligência 

coletiva. Pode também ser usada para a transparência das gestões, para a democratização do 

conhecimento e para a politização dos cidadãos. Em ambos os casos, o que se conclui é uma 

tendência à politização da sociedade sobre a construção de espaços democráticos. Se trata da criação 

de um ciclo virtuoso, no qual a combinação dos espaços físicos e digitais se mostram capazes de 

equilibrar cenários “ásperos”. O envolvimento da população constrói uma prática de cidadania 

consciente que, por sua vez, constrói identidade nos espaços. O engajamento na construção desses 

espaços produz trocas e aprendizados. Como observado nos espaços digitais, as trocas de maneiras 

horizontais podem produzir a inteligência coletiva. Também capaz de ampliar o conhecimento 

através do poder discursivo e fomentar os debates políticos que, por sua vez influencia na manutenção 

destes espaços, das cidades e das políticas públicas. 

Por isso, para caminhar no sentido do direito à cidade, é necessário construir a consciência de cidade 

real. A consciência de que as relações e os poderes nos espaços urbanos podem ora segregar os 

espaços e a população, ora conectá-los. Neste sentido, há uma necessidade também de apoiar 

iniciativas que experimentam novas possibilidades que conectam e que empoderam a sociedade, para 

que elas mesmas questionem e construam a cidade que desejam.  

As recentes mudanças de paradigmas nos mostram que anda há muito a ser feito em diversas escalas. 

Um dos principais desafios do campo do urbanismo está na mediação técnica, dos planos urbanísticos 

e na crítica dos modelos políticos. É necessário analisar de maneira crítica os contextos e as 

transformações para atuar na construção de espaços que permitam acompanhar as mudanças na 

cidade para a construção de espaços mais justos. É preciso ir além das competências técnicas e 

repensar o papel social do arquiteto e urbanista enquanto questionador, que promove o debate, que 

possui domínio dos instrumentos urbanísticos, de conhecimentos técnicos, das legislações, dos 



 

 

 

caminhos do planeamento, das experimentações da cidade e dos casos de insucessos. Com a 

finalidade de intermediar os agentes urbanos, na garantia do direito à cidade como um direito à todos. 

Neste sentido, academia também possui um papel importante para a construção de arquitetos e 

urbanistas mais críticos, que buscam compreender as complexidades das relações equilibrá-las nos 

espaços. 

Os debates sobre as insurgências urbanas no campo da arquitectura e do urbanismo possuem um 

papel importante. É necessário avaliar as mudanças dos espaços, ouvir a cidade por completo e dar 

continuidade aos estudos e às experimentações. É preciso pensar em adaptações dos espaços urbanos 

para espaços de poder. 

Para tanto, também se faz necessário apoiar e construir mais transparência nos processos de produção 

da cidade, através da inclusão social e de ferramentas que permitem acompanhar e compreender 

sobre as complexidades e adversidades das leis, dos direitos, dos espaços e dos processos. A inclusão 

social e o envolvimento da população a fim de aproximá-las de uma memória coletiva, da construção 

da cidade que desejam, da identificação com a cidade e da responsabilidade com os espaços. 

É preciso considerar também que há situações de excessos. Cenários que suprimem a população do 

desenvolvimento da cidade, segregam os espaços e desconsideram a importância do debate e da vida 

cotidiana nos espaços públicos. Se refere a um feixe de relações verticais e horizontais em 

desequilíbrio. No qual o equilíbrio entre os fatores ambivalentes nos espaços urbanos só se dá a partir 

da mediação entre os interesses diversos. Ampliar as investigações no campo do urbanismo acerca 

da construção de plataformas digitais que agenciam os espaços e a população de maneira a aumentar 

a inteligência coletiva. Ter também atenção para os desequilíbrios que as inovações tecnológicas 

podem ocasionar, principalmente em países politicamente instáveis, como o caso do Brasil. 
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