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“[...] o poder coletivo dos corpos no espaço público ainda 
é o instrumento mais eficaz de oposição quando todos os 

outros meios de acesso encontram-se bloqueados. ”
(HARVEY, 2014, p.281)
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RESUMO

As cidades são formadas por um conjunto de práticas oficiais sustentadas por suas institui-
ções normativas e, também, por práticas não oficiais, que escapam às normas e que trazem 
outras possibilidades, outras urgências. O termo Urbanismo Tático passou a ser utilizado na 
primeira década do Século XXI para designar tais práticas em urbanismo, referindo-se, ge-
ralmente, a intervenções urbanas temporárias, informais e de certa forma contestadoras às 
práticas oficiais e às cidades contemporâneas. Porém, as referências teóricas, artísticas e po-
líticas dos praticantes do Urbanismo Tático remetem a um rol muito mais amplo e complexo 
de práticas que se colocam, frequentemente, como alternativa ao Urbanismo Neoliberal, 
atualmente hegemônico na produção das cidades. No entanto, há ainda um certo vazio teó-
rico e metodológico no que diz respeito aos movimentos táticos da produção urbana, que di-
ficultam compreender suas capacidades e analisar seus efeitos. Nesse sentido, esta pesquisa 
buscou construir um panorama conceitual sobre o Urbanismo Tático, exemplificado com di-
versos praticantes e práticas, ora autodenominadas como tal, ora indiferentes ao termo mas 
enquadráveis a ele. Para tanto, foi elaborada uma Taxonomia do Urbanismo Tático, que traz 
onze categorias de análise, esmiuçadas em oitenta e quatro subcategorias, com o objetivo de 
fornecer uma leitura para tais práticas e facilitar a articulação entre suas ideias, seus agentes 
e objetivos. Para a elaboração da Taxonomia foram cartografadas e catalogadas quarenta 
práticas, exemplificativas das várias narrativas que compõem o discurso das táticas urbanas, 
representativas do trabalho de grandes expoentes desse discurso e, também, das realida-
des urbanas dos cinco continentes. A Taxonomia encontra-se disponível em plataforma on 
line, que permite o tratamento de dados complexos e a alimentação colaborativa de dados. 
Neste estudo, são demonstradas várias formas de utilização da Taxonomia do Urbanismo 



Tático, dentre elas, a triangulação entre categorias específicas com o objetivo de verificar 
como o Urbanismo Tático contribui na luta pelo direito à cidade, na constituição de comuns 
urbanos e no enfrentamento ao Urbanismo Neoliberal. Tal articulação permitiu concluir 
que as práticas autodenominadas táticas, mais próximas daquilo que se popularizou com a 
etiqueta do Urbanismo Tático, apresentam arranjos geralmente frágeis como possibilidades 
alternativas à cidade neoliberal, enquanto as práticas que reunem maiores condições de 
promoverem o direito à cidade e de experimentarem a constituição de comuns, são aquelas 
que levam a tática para além da tática, combinando-a em movimentos estratégicos, mais 
alinhados com as tradicionais lutas por justiça urbana. Tal conclusão revela a necessidade de 
o pensamento crítico melhor subsidiar tais ações, ajudando a contornar as ciladas e a poten-
cializar as capacidades de colaboração, participação e empoderamento da multidão, que o 
Urbanismo Tático pode trazer como contribuições para a construção de cidades mais justas.

Palavras-chave: urbanismo tático; urbanismo neoliberal; taxonomia; direito à cidade; co-
mum; ativismo urbano.



ABSTRACT

Cities are formed by a set of official practices supported by their normative institutions, 
and also by unofficial practices, that escape the norms and that bring other possibilities, 
other urgencies. The term tactical urbanism began to be used in the first decade of the 21st 
century to designate such practices in urbanism, referring generally to temporary, informal 
and somewhat contentious urban interventions in official practices and contemporary ci-
ties. However, the theoretical, artistic and political references of the practitioners of Tactical 
Urbanism refer to a much broader and complex role of practices that are often presented as 
an alternative to the Neoliberal Urbanism, currently hegemonic in the production of cities. 
However, there is still a certain theoretical and methodological gap regarding the tactical 
movements of urban production, which make it difficult to understand their capabilities and 
analyze their effects. In this sense, this research tried to construct a conceptual panorama 
on the Tactical Urbanism, exemplified with several practitioners and practices, sometimes 
called as such, sometimes indifferent to the term but within it. For this, a Taxonomy of 
Tactical Urbanism was elaborated, which brings eleven categories of analysis, elaborated 
in eighty-four subcategories, with the purpose of providing a reading for such practices and 
facilitating the articulation between their ideas, agents and objectives. For the elaboration 
of the Taxonomy, forty practices were charted and cataloged, exemplifying the various nar-
ratives that compose the discourse of urban tactics, representative of the work of great expo-
nents of this discourse and also of the urban realities of the five continents. The Taxonomy is 
available on online platform, which allows the processing of complex data and collaborative 
data feeding. In this study, we demonstrate several ways of using the Taxonomy of Tactical 
Urbanism, among them, the triangulation between specific categories with the objective of 



verifying how Tactical Urbanism contributes in the fight for the right to the city, in the cons-
titution of urban commons and in the confrontation with Neoliberal Urbanism. This arti-
culation allowed us to conclude that the tactical self-denominated practices, closer to what 
was popularized with the label of Tactical Urbanism, present generally fragile arrangements 
as alternative possibilities to the neoliberal city, while the practices that are better able to 
promote the right to the city and to experience the constitution of commons, are those that 
take the tactic beyond the tactic, combining it in strategic movements, more aligned with 
the traditional struggles for urban justice. Such a conclusion reveals the need for critical 
thinking to better subsidize such actions, helping to circumvent the pitfalls and enhance the 
capacities of collaboration, participation and empowerment of multitude, which Tactical 
Urbanism can bring as contributions to the construction of more just cities.

Keywords: tactical urbanism; neoliberal urbanism; taxonomy; right to the city; common; 
urban activism.
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INTRODUÇÃO

Bairros murados, ruas vigiadas, espaços públicos precarizados, rios canalizados, imóveis va-
zios e populações desabrigadas. No centro da cidade, uma marcha de estudantes reivindica 
um ensino de maior qualidade e acessível a todos. Na periferia, um terreno vazio é utilizado 
por moradores para plantio de alimentos. A cidade pode estar morta, diria Henri Lefebvre 
(2016), mas o urbano persiste.
Vivemos atualmente uma distopia onde os ricos estão cada vez mais ricos e isolados dos 
pobres (Fig. 1), tendo a cidade como construção estratégica para organizar tal segregação 
(MONTANER, MUXÍ 2014). Quem constrói as cidades e para quem? Apesar de quem e de 
quais sonhos? Haverá outra possibilidade de vida urbana? Se os cálculos do poder dominan-
te não estão de fato a serviço do bem-estar social, poderia a ação tática apontar caminhos 
para uma utopia de justiça urbana? 
Esta pesquisa nasce de uma inquietação típica de seu tempo: o sentimento de impotência 
diante as agudas injustiças sociais que marcam a cidade contemporânea, que a condicionam 
e são por ela condicionadas. Mas também da esperança na força social capaz de produzir 
outros sonhos e alternativas.
De dentro da cidade fragmentada e espetacularizada, práticas cotidianas resistem à homo-
geneização e à artificialidade dos encontros sociais; ações de ativismo urbano tentam revelar 
e contrapor o quadro de injustiça e subordinação da vida ao capital, reivindicando a partici-
pação das pessoas na construção da cidade que desejam habitar. É para essas experiências 
que esta pesquisa se volta, na tentativa de compreendê-las enquanto desejos de mudança.
A cidade é o maior campo de atuação do capitalismo, mas também é o mais possível campo 
de resistência a ele. Segundo David Harvey (2014), se no capitalismo fordista a exploração 

Fig. 1- Paisagem de desigualdade social. Pa-
raisópolis, São Paulo/SP, Brasil. Crédito da 
imagem: Reprodução/Imgur. Disponível em: 
<https://goo.gl/hUn126>. Acesso em: 17 jan. 
2017.
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centrava-se nas fábricas, hoje ela centra-se nas cidades, promovendo tanto a financeirização 
do acesso à terra, por exemplo, como a produção de subjetividades que controlam os desejos 
e o cotidiano das pessoas. A essa produção do espaço em que o capitalismo subjuga o Estado 
a seus interesses, chama-se de Urbanismo Neoliberal (RENA et al., 2016).
Relacionar o capitalismo à urbanização é fundamental para compreender a lógica da pro-
dução do espaço. Capitalismo e urbanização se retroalimentam em um processo onde o pri-
meiro está sempre em expansão produzindo e concentrando geográfica e socialmente seus 
excedentes na cidade. Assim, a urbanização é um fenômeno de classe, onde uns extraem e 
acumulam a produção feita por outros (HARVEY, 2014).
Para manter esse movimento perpetuamente, o capitalismo subjuga o Estado a seus interes-
ses e produz subjetividades que vão garantir sua dominação sobre os corpos, pelo trabalho 
e pelo consumo. Ao sujeito político resultante dessa simbiose - o poder de governo mais o 
poder de mercado - Natacha Rena (2015) e outros autores chamam de Estado-capital.
Dois temas são predominantes no discurso e na ação do capitalismo neste estágio neolibe-
ral: a globalização e o corpo. Segundo Harvey (2015), a globalização é um ajuste espacial do 
capitalismo às exigências do mundo pós-moderno e tem como consequências: a dispersão e 
a fragmentação geográficas dos sistemas de produção; o aumento e a diversificação da classe 
trabalhadora e sua precarização; a hiperurbanização (Fig.2); a transição do estado do bem-
-estar social para o estado das subvenções ao capital; a competitividade de mercados; a glo-
balização também dos problemas (ambientais, populacionais...); e a produção e preservação 
de diversidades culturais (subjetividades que alimentam os modos de vida). 
No entanto, a globalização também oportuniza alternativas para a ação política. Pensar o 
mundo, sua potência e seus problemas globalmente, permite-nos pensar em um mundo co-
mum. Autores como os filósofos Michael Hardt & Antonio Negri (2016) e os pesquisadores-

Fig. 2- A hiperurbanização chinesa, através da 
construção de cidades inteiras cujos imóveis 
são vendidos mas não são imediatamente ha-
bitados. Kangabashi, distrito de Ordos, Mon-
gólia Interior, China. Crédito da imagem: des-
conhecido. Disponível em: <https://goo.gl/
AI8wzd>. Acesso em: 17 jan. 2017.
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Pierre Dardot e Christian Laval (2017) propõem a concepção política do comum em alterna-
tiva às dicotomias do público versus privado, do Estado versus mercado. 
Ainda na década de 1970, Michel Foucault (2015) inaugurou o conceito de biopolítica, refe-
rindo-se à articulação política que controla as populações, que orienta desejos e formas de 
vida. Na produção biopolítica, segundo Peter Pál Pelbart (2011), há a ação do biopoder – o 
poder sobre a vida, exercido pelo Estado-capital, que a gerencia, pode permiti-la ou tirá-la 
- e a biopotência – o poder da vida, exercido pelos sem poder, que pode resistir e produzir 
subjetividades alternativas à sua exploração. 
Da mesma forma que o capitalismo, apoiado em estruturas de Estado, atualmente controla 
e expropria o comum, produzindo subjetividades na lógica da biopolítica, essas mesmas 
subjetividades tem a capacidade de enfraquecer o controle do capital e de escapar a ele. E é 
a cidade, tanto a fonte como o receptáculo da riqueza comum (HARDT, NEGRI, 2016).
Enquanto a globalização é o discurso macro, o corpo é o discurso micro no esforço de a so-
ciedade contemporânea compreender-se em seu funcionamento. Tal como a globalização, 
o corpo também é uma construção social. Esta construção social do corpo passou a ser alvo 
de maior interesse ao longo dos últimos dois séculos, em discursos que vão desde a teoria 
marxista sobre o capital variável, que observava a exploração do capitalismo sobre o corpo 
na forma do trabalho, até as reivindicações feministas, étnicas e a compreensão do conceito 
da biopolítica que compõem o pensamento pós-moderno (HARVEY, 2015).
Para Foucault (2015), o aprimoramento das técnicas de disciplina – para o ensino coletivo, 
a gestão dos homens e sua vigilância constante, o domínio do desenvolvimento das ações no 
espaço etc. – elevou à máxima potência o saber e também o interesse pelo corpo. Para Har-
vey (2015), a perda de confiança nas estruturas de pensamento anteriores e o logocentrismo 
característico do período pós-estruturalista da segunda metade do séc. XX, contribuíram a 
um retorno ao corpo como a base irredutível da compreensão humana. 
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Força de trabalho, medida de todas as coisas, base para a diferenciação, referencial para ‘o 
outro’ - o corpo passou a ser compreendido como o nexo por meio do qual abordar as possi-
bilidades de uma política emancipatória. O capitalismo disciplina os corpos para o trabalho 
e para o consumo, mas “favorece” a criação de subjetividades que podem resistir a ele (HAR-
VEY, 2015).
Assim, uma rota de fuga ao neoliberalismo deve considerar ou partir de uma convergência 
entre o microcosmo do corpo e o macro espaço da globalização. Harvey (2015) observa que 
esse ponto de contato pode ser a afirmação dos direitos humanos e individuais. Esta pers-
pectiva reforça a importância do conceito do direito à cidade, desenvolvido na década de 
1960 por Henri Lefebvre (2016), um direito mais coletivo do que individual, que engloba os 
demais direitos humanos, reivindicando a participação de todos na construção e no uso do 
espaço e da vida urbana (HARVEY, 2014).
É necessário pensar no direito à cidade quando se constata a incapacidade de os instru-
mentos atuais de produção do espaço (o capitalismo, o Estado, a urbanização) promoverem 
ambientes justos para a vida humana. A questão está em ‘para quem’ esse modelo de urba-
nização operada pelo capital é um sucesso ou um fracasso. 
Ao observar o espaço urbano fica claro que ele serve às elites dominantes, hoje representan-
tes do capital financeiro e global, compostas por brancos e ricos historicamente privilegia-
dos. A esses os instrumentos urbanísticos nunca fracassaram: mantiveram-nos separados 
das classes dominadas, sem que estas deixassem de servi-los seus serviços precarizados; 
maquiou a cidade criando redutos exclusivistas feitos para o consumo; incentivou, elevando 
à máxima potência, a produção do espaço, estendendo territórios, construindo e recons-
truindo, multiplicando a acumulação do capital e redistribuindo-o da forma mais injusta. 
O ‘sucesso’ da ciência urbanismo, tal qual ela tem sido desenvolvida desde o final do século 
XIX até os dias de hoje, é uma afirmação do poder dominante sobre os dominados, a quem 
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ela é sim, um enorme “fracasso”. A questão do direito à cidade deve passar, portanto, pela 
luta de classes.
Como constatam Josep Maria Montaner & Zaida Muxí (2014), a arquitetura e o urbanismo 
expressam as maneiras da autoridade ordenar e oprimir a sociedade que a forma. Assim, 
arquitetura e urbanismo são sempre questões de política. Observando a crise da cidade con-
temporânea, suas frustrações e seus sinais de superação, os autores sugerem a necessidade 
de fortalecer uma cultura crítica capaz de apontar alternativas a partir da desconstrução dos 
processos dominantes. Mais especificamente, um projeto crítico para desmascarar a ideolo-
gia dominante da globalização, do individualismo, da propriedade privada, do consumo, do 
neoliberalismo.
A alternativa, para os autores, é apostar nas práticas micropolíticas de ativismo cotidiano. 
Para Suely Rolnik e Félix Guattari (1996), micropolítica é a articulação política formadora 
do desejo no campo social, operando subjetividades, e que acontece de forma contra he-
gemônica. Ou seja, é onde está a possibilidade de construção de alternativas políticas, na 
biopotência.
Nesse sentido, Hardt & Negri (2016) reforçam a necessidade de investigar as capacidades de 
produção biopolítica no cotidiano da multidão – biopotência - suas formas e interesses em 
produzir alternativas e, a partir daí, conhecer e organizar sua composição política. Assim, a 
resistência acontece, invariavelmente, de baixo para cima, da multidão para a desestabiliza-
ção das estruturas de poder. 
Desta forma operam as práticas do chamado ‘Urbanismo Tático’ (UT), objeto desta investi-
gação, cujo conceito será discutido mais largamente a seguir. O UT compreende as práticas 
urbanas rebeldes, em diferentes medidas, à ordem e à burocracia impostas pelas institui-
ções, que apontam para os desejos de cidade a que seus praticantes aspiram (Fig. 3). 

Fig. 3- El Campo de Cebada, espaço público 
autogestionado em Madri, Espanha, exemplo 
de Urbanismo Tático para ativação de espa-
ço público e gestão do comum pelos próprios 
cidadãos. Crédito da imagem: María Carmo-
na. Disponível em: <https://goo.gl/cc5xGF>. 
Acesso em: 17 jan. 2017
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Observando práticas variadas do cotidiano como cozinhar, falar, andar, Michel de Certeau 
(2014) definiu o conceito de tática como a astúcia do mais fraco em capturar oportunidades 
de ação nas brechas do sistema dominante, do estratégico. Tratam-se das operações do con-
sumidor: aquilo que o dominado produz ao consumir, ao utilizar o que lhe é imposto.
Ativações de espaços públicos promovidas por comunidades organizadas ou não, formas va-
riadas de viver o urbano, bancos para troca de tempo, reconstrução de paisagens aos moldes 
das necessidades de determinada comunidade, feita por ela mesma, são exemplos de táticas 
utilizadas para escapar ao domínio soberano do Estado-capital na produção da vida e do 
espaço urbanos. 
Revoltas e ações do tipo ‘faça você mesmo’ são reflexos da atual crise de representatividade 
que faz com que uma parte da atual geração, super conectada com todo tipo de redes de co-
municação e informação, não reconheça mais na democracia direta o meio pelo qual lutar 
por mais direitos, nem a forma ideal de participação na vida política. Além disso, para Rena 
(2015), a precariedade do trabalhador da época atual caracteriza-o pelo endividamento com 
o sistema financeiro que expropria seu tempo de vida e seu intelecto, levando-o à colabora-
ção criativa, à tendência de ‘fazer junto’.
Poderiam essas táticas contribuir com a luta pelo direito à cidade, no sentido de reivindicar 
e conquistar uma situação de justiça urbana? Partindo dessa questão principal de investiga-
ção, aposta-se nessas táticas microbianas enquanto tecnologia social capazes de influencia-
rem a prática urbanística e a ação coletiva.
Para Renato Dagnino (2014), a tecnologia social se difere da tecnologia convencional (e ca-
pitalista) por possibilitar a inclusão social. Ela é o resultado de um processo autogestionário, 
baseado na cooperação entre atores sociais e cujos produtos atendem à agenda dos excluí-
dos, de forma replicável. Dessa forma, poderiam as táticas urbanas contaminarem umas às 
outras no compartilhamento de suas subjetividades, formas de fazer e de sentir.
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No entanto, há ainda um grande vazio teórico e metodológico no que diz respeito aos mo-
vimentos táticos da produção urbana, que dificultam analisar seus efeitos. Nesse sentido, 
buscou-se neste trabalho construir um panorama sobre o UT, em termos conceituais e 
exemplificados com práticas - ora autodenominadas como tal, ora indiferentes ao termo 
mas enquadráveis a ele - com o objetivo de contribuir para a compreensão sobre as práticas 
contra hegemônicas fazedoras de cidades. E vasculhar, nesse vasto campo marginal, por 
alternativas realizáveis que apontem para cidades mais justas para todos.

ARTINhA

Do regionalismo brasileiro na língua portuguesa, ‘artinha’ quer dizer o conjunto de noções 
básicas de uma determinada matéria, manual de aprendizagem, livro de rudimentos (FER-
REIRA, 1975). A arte de fazer determinada coisa. É o que se apresenta neste pequeno aden-
do à introdução, um guia para ler o trabalho.
O texto é composto por três partes. A Parte I - Referências Teóricas inicia com uma discus-
são sobre a atual crise da disciplina urbanismo, a partir da análise de textos e temas coloca-
dos por autores como Guy Debord (1997), Montaner e Muxí (2014), Rem Koolhaas (2013), 
John McMorrough (2013), Philip Bess (2008), Diane Ghirardo (2008), Colin Rowe e Fred 
Koetter (2008), Karl S. Chu (2013), Antoine Picon (2013), o físico Geoffrey West (2017) e os 
brasileiros Flávio Villaça (2005) e Rainer Randolph (2008), entre outros. Em seguida dis-
cute-se uma conceituação sobre UT, a partir dos textos de Michel de Certeau (2014), Mike 
Lydon (2012), Thomas Ermacora e Lucy Bullivant (2016), Nischat Awan, Tatjana Schneider 
e Jeremy Till (2001), Jeffrey Hou (2010), Marcos L. Rosa (2015), dentre outros, que vai 
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além das práticas autodenominadas assim. Recorreu-se, ainda, a vários temas e discussões 
que formam o imaginário das táticas urbanas, de modo a construir um panorama teórico e 
conceitual, base para a investigação. 
O primeiro tema é o direito à cidade, elaborado por Lefebvre (2016) e atualizado por Harvey 
(2014). Também buscou-se compreender como esse conceito aparece hoje incorporado a 
instituições e marcos legais. O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) no Brasil, a Carta Mun-
dial para o Direito à Cidade (FORUM SOCIAL MUNDIAL POLICÊNTRICO, 2006), a Nova 
Agenda Urbana (HABITAT III, 2016) elaborada no último encontro da Organização das Na-
ções Unidas e a Constituição Equatoriana (ECUADOR, 2008) são documentos analisados no 
sentido de perceber como governos e organismos supranacionais tem lidado com o assunto. 
Utopia e comum são os temas seguintes, compreendidos enquanto objetivos da luta pelo 
direito à cidade. Nesse sentido, a pesquisa busca compreender os conceitos e processos de 
uma utopia dialética problematizados por Lefebvre (2016) e Harvey (2015), e a ideia de co-
mum atravessada por Hardt & Negri (2016), Elinor Ostrom (1990) e Dardot e Laval (2016). 
Em seguida, o texto apresenta experiências artísticas experimentadas a partir da década de 
1960, as quais reforçaram o interesse sobre a vida urbana cotidiana, pela cidade e pela ação 
coletiva. A land art, os manifestos Situacionistas, a arte de base comunitária e a utilização 
das superfícies da cidade como suporte artístico, são algumas das referências que formam 
toda uma tradição artística rebelde e engajada, produtora e distribuidora de subjetividades 
importantes para o imaginário tático atual. Como justifica o curador de arte Mário Caeiro 
(2014), essas também são linguagens artísticas cuja lógica indisciplinar e transversal pare-
cem mais adequadas para resistir ao capitalismo cognitivo. 
Para abordar o ativismo, o texto traz contribuições da socióloga Maria da Glória Gohn 
(2014), e outros autores, na tentativa de posicionar o ativista enquanto importante agente 
político da contemporaneidade. Discute-se a utilização da cidade como palco de luta e tam-
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bém como objeto de disputa, colocando que as reivindicações dos novos ativistas já não se 
centram mais na luta de classes, tema principal dos movimentos sociais tradicionais, mas 
sim na finalidade da produção capitalista. Para compreendê-los, o texto traz, com o apoio do 
arquiteto e urbanista Pedro Fiori Arantes (2016), algumas das revoltas urbanas mais impor-
tantes travadas a partir da década de 1990.
As novas tecnologias, responsáveis por um novo léxico nas formas de produzir e usar a cida-
de, são discutidas como paradigma da sociedade em rede, como coloca o sociólogo Manuel 
Castells (2005). Duas abordagens principais compõem o texto, uma sobre as smart cities e 
outra sobre o uso de dispositivos tecnológicos como ferramentas de articulação política, o 
que Antoni Gutiérrez-Rubí (2014) chama de tecnopolíticas. Internet, tecnologia wireless e 
dispositivos móveis, redes sociais, georreferenciamento, softwares open source são exem-
plos de ferramentas capazes de ampliar a colaboração em sentido mais horizontal.
A autoprodução é trazida para a discussão entendida como forma elementar de UT – a pro-
dução marginal dos excluídos. O cruzamento entre a rápida urbanização, a informalidade 
e a solidariedade, especialmente nos contextos de escassez, como exemplificado por Denise 
Morado Nascimento (2016), gera redes de colaboração e distribuição de saberes úteis para a 
produção do espaço, seja privado ou coletivo. Nesta seção também se discute a trajetória, no 
Brasil, de movimentos que, reivindicando melhores condições habitacionais, culminaram 
na escrita do Estatuto da Cidade, legislação urbana de base progressista hoje vigente no país.
Na sequência é discutido sobre o esforço de abrir os processos de projeto, planejamento e 
gestão para a participação dos futuros usuários, ou a participação da sociedade, com o apoio 
dos textos de autores como Ermacora e Bullivant (2016) e outros. Fala-se em como a insufi-
ciência do planejamento moderno exigiu a busca por outras formas de fazer mais inclusivas 
e sensíveis ao meio físico e social. O placemaking entra aí, como forma de engendrar trans-
formações urbanas a partir da articulação comunitária, exemplificados com práticas da or-
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ganização Project for Public Spaces e do ateliê Gehl Architects. Discute-se também algumas 
contradições que permeiam essas experiências. 
Por fim, são discutidas algumas ciladas em torno do UT, sobre como algumas práticas, mes-
mo que iniciadas em contestação aos problemas urbanos, em determinado momento passam 
a atender à cidade neoliberal, capturadas pelo Estado-capital. Práticas táticas que acabam, 
por exemplo, por colaborar com processos de turistificação e gentrificação (Fig. 4) de terri-
tórios, como discute Luís Mendes (2016). Em crítica a uma exposição realizada no Museu de 
Arte Moderna de Nova Iorque, em 2014, que colocava o UT como alternativa ao Urbanismo 
Neoliberal, Neil Brenner (2016) problematizou sobre as possibilidades de o UT impor algum 
tipo de dificuldade ao Urbanismo Neoliberal. Os cenários de interação montados pelo autor, 
são utilizados mais à frente neste texto como baliza na análise sobre a capacidade de o UT 
contribuir para o direito à cidade.
A complexidade e diversidade de práticas em UT, encontradas nessas discussões iniciais, 
levaram à proposição de uma Taxonomia do Urbanismo Tático (TUT), contribuição desta 
pesquisa para a compreensão do tema, exposta na Parte II - Proposta Metodológica. Nela 
buscou-se construir um panorama a partir de categorias de análise, que permitisse visuali-
zações gerais e parciais, comparações e articulações de elementos e temas importantes para 
avaliar a capacidade de o UT contribuir ao direito à cidade. 
Dessa forma, a TUT nasceu da combinação entre a prática cartográfica, como a definem Gil-
les Deleuze e Félix Guattari (2016) e Rolnik e Guattari (1996), da classificação taxonômica, 
nas abordagens de Kenneth D. Bailey (1994) e Foucault (1999), e da utilização do kumu.io, 
uma plataforma digital de acesso livre para a visualização e análise de dados, de forma in-
terativa. As práticas cartografadas para a elaboração da TUT encontram-se organizadas no 
Apêndice A.

Fig. 4- Ilustração sobre processo de gentrifi-
cação. Crédito: adaptação de Grayson Perry 
por COURB. Disponível em: <https://goo.gl/
gfOiAD>. Acesso em: 15 jan. 2017.
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Na TUT, foram criadas onze categorias de análise, cada uma com várias subcategorias, que 
tentam decodificar as características das táticas urbanas. Quem faz, onde, para quem, como, 
em quais contextos, são algumas das perguntas que buscou-se responder com a TUT. 
Ao leitor, sugere-se acessar a plataforma on line da TUT <https://kumu.io/sobreurbana/
tut-taxonomia-do-urbanismo-tatico> onde a interação fornecerá uma melhor visualização, 
cuja representação em imagens fica prejudicada pela simplificação bidimensional.
A Parte III - Possíveis Interpretações demonstra várias possibilidades de utilização da TUT, 
para o mapeamento, caracterização e análise de práticas táticas. De visualizações simples 
das práticas cartografadas, o texto avança para triangulações entre categorias, combinando 
temas de análises, como níveis de participação, tipos de financiamento, desejos e subjetivi-
dades, com o objetivo de observar se e como as práticas constituem espaços e redes comuns 
para o encaminhamento de lutas pelo direito à cidade.
Ao final do trabalho, ao invés de fechamentos preferiu-se falar em Notas para o Futuro, 
reconhecendo a inconclusão do tema e a pretensão desta pesquisa em contribuir para a vi-
sualização de um futuro urbano cujo caminho ainda precisa ser inventado. Espera-se assim, 
colaborar para um desejado processo de transição entre a atual situação de injustiça urbana 
para uma situação onde as pessoas, a multidão de singularidades, possam imaginar, cons-
truir, controlar e habitar cidades conforme seus desejos e necessidades mais genuínos.
Assim, esta dissertação assume um papel de pesquisa estratégica, no sentido em que, reco-
nhecendo a necessidade de mover esforços em busca de uma alternativa para a produção he-
gemônica do espaço urbano na sociedade contemporânea, coloca-se como dispositivo para 
encontrar caminhos e descartar outros. Acredita-se, portanto, na importância do urbanista 
enquanto leitor da realidade e tradutor de desejos, na necessidade de inventariar experiên-
cias, como sugere Lefebvre (2016) para, sem desvincular-se da vivência urbana, articular 
outras possibilidades de espaço e tempo.
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RECURSOS VISUAIS

Ao longo de todo o texto, são utilizadas referências imagéticas que reforçam a argumentação 
exposta, registrando paisagens, linguagens artísticas, experiências, desejos expressos em es-
pacialidades, importantes para a compreensão do repertório de dominação e resistência, no 
campo do urbanismo e da vida urbana. 
Também foram utilizados alguns recursos gráficos para destacar as relações do texto com 
a TUT, conforme apresentada na plataforma on line e no Apêndice A. Os nomes das práti-
cas cartografadas, sempre que aparecerem no texto estarão realçados em cor cinza. Assim 
como o nomes de seus agentes, que estarão sempre destacados em cor castanha, conforme a 
legenda de cores da TUT. Da mesma forma, os nomes das categorias terão destaque na cor 
correspondente da TUT e as subcategorias sempre aparecerão entre [colchetes].
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PERCURSO

O interesse pelo UT surge da prática profissional da autora. Tendo atuado por uns anos no 
acompanhamento de grandes projetos urbanos, de infraestrutura e de habitação social como 
empregada da Caixa Econômica Federal, o descontentamento com as práticas urbanas top-
-down levou a autora à co-fundação de um estúdio de urbanismo colaborativo, a Sobreurba-
na, focado em práticas bottom-up, sediado na cidade de Goiânia/GO. Desde então, o termo 
‘táticas urbanas’ tem sido utilizado em vários de seus projetos como forma de elucidar a 
potencialidade dos arranjos contra hegemônicos na produção do espaço urbano e das confi-
gurações da vida urbana.
Pesquisas, passeios, cartografias, intervenções físicas em espaços públicos, oficinas, even-
tos artísticos e culturais são algumas das táticas utilizadas pela Sobreurbana como forma 
de criar e fortalecer redes de colaboração em torno da construção da cidade que se deseja 
habitar. 
No entanto, com o passar do tempo, várias outras práticas tidas como referência começaram 
a demonstrar efeitos destoantes dos discursos e esforços costurados inicialmente: espaços 
públicos reivindicados que acabavam por servir como suporte para marcas de empresas; 
processos colaborativos que no fundo marcavam a precarização do trabalho de jovens arqui-
tetos e artistas; processos participativos forjados meramente para dar ares de legalidade a 
procedimentos oficiais; e a insuficiência das táticas para o tratamento de problemas, mesmo 
que ainda pequenos, mas cuja solução demanda um tempo maior de maturação das relações 
entre os diversos atores envolvidos. Questões que começaram a se colocar e cuja resposta 
imaginou-se encontrar na pesquisa científica. 
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Pesquisa que se começou a desenhar no início de 2016, momento de sérias ameaças e de per-
das reais de direitos sociais dos brasileiros1, conquistados e antes ‘assegurados’ pela Consti-
tuição de 1988. As disputas que acirram os debates desde 2013 no Brasil, até os dias de hoje, 
nas ruas, nos meios de comunicação de massa, nas famílias, nas escolas, etc. convergem ao 
macro tema da vida urbana – condições de moradia, condições de trabalho, condições de 
educação, condições de livre expressão política, condições para ser diferente. 
Tensão que não é, infelizmente, exclusiva do Brasil. Todo o globo vive, atualmente, uma 
ascensão de posições político-filosóficas conservadoras, que nos planos econômico e social, 
privilegiam o rentismo, a financeirização de tudo (moradias, espaços públicos, bens essen-
ciais), a austeridade contra os trabalhadores, o individualismo competitivo etc. No plano 
urbanístico, privilegia-se o marketing urbano, numa lógica de competição também entre 
cidades, que leva a criação de espaços públicos otimizados para o consumo, mas estéreis 
para a articulação política das populações (HOU, KNIERBEIN, 2017).
Logo depois de escritas as primeiras páginas deste texto, a autora teve a oportunidade de 
continuar sua investigação em território português, onde estabeleceu diversos contatos com 
outros coletivos, ações, movimentos, o que alargou sua visão sobre práticas táticas e estra-
tégicas. Portugal vive hoje as consequências das recentes políticas de austeridade que res-
tringiram o poder econômico da população e o acesso a serviços sociais. Mas vive, também, 

1   Devido ao processo que levou ao impedimento da Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma 
Roussef, do Partido dos Trabalhadores. Embora tal processo tenha adquirido um formato legal, com respaldo 
do Supremo Tribunal Federal que declarou sua constitucionalidade, vários fatores contrapõem tal legalidade: 
a condução do processo por parlamentares envolvidos nos escândalos de corrupção investigados na Operação 
Lavajato, a condução parcial dos acontecimentos pela mídia que fomentava manifestações de rua a favor do 
impeachment, e o fato de a motivação ‘legal’ para a destituição da presidenta se assentar em irregularidades 
contábeis que, embora criticáveis, era uma prática corriqueira em governos anteriores, as quais foram ainda 
‘regularizadas’ pelos mesmos parlamentares que a condenaram, no dia seguinte ao impeachment (LÖWY, 
2016).
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um processo de turistificação e consequente gentrificação de áreas urbanas, por ter sido o 
turismo a aposta do governo para sair da crise (MENDES, 2016).
Essa ponte transatlântica ampliou a rede de ação da Sobreurbana e o leque de práticas car-
tografadas para esta pesquisa. É por causa desse trânsito que o leitor encontrará ao longo do 
texto a predominância de referências sobre práticas brasileiras e práticas portuguesas. 
Decorrente da profícua ponte estabelecida com Portugal, a autora ingressou, antes do en-
cerramento desta pesquisa, no programa de Doutoramento em Arquitetura dos Territórios 
Metropolitanos Contemporâneos, no ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, cuja pesqui-
sa assenta-se sobre uma política pública habitacional da Câmara Municipal de Lisboa, que 
financia pequenos projetos de iniciativa local que tenham como objetivo a melhoria da qua-
lidade de vida e a coesão social. Táticas incrustadas no aparelho do poder público, contri-
buindo para renovar velhas e esgotadas práticas urbanísticas.
Ao longo de todo esse percurso, a pesquisa científica cruzou inúmeras vezes com práticas e 
vivências importantes para o que restou aqui escrito. A realização do projeto Casa Fora de 
Casa2, pela Sobreurbana, durante a escrita das primeiras páginas deste texto; a parceria com 
o grupo de pesquisa Indisciplinar, da Universidade Federal de Minas Gerais, na realização 
do projeto Cidade (In)visível3, também da Sobreurbana; a colaboração com a Associação 
Renovar a Mouraria4, em Lisboa, na discussão sobre a oferta de habitação, no centro daquela 

2  Projeto que inclui a realização de diversos encontros, oficinas artísticas e eventos culturais para envolver as 
pessoas em discussões sobre os espaços públicos e a cidade. Mais informações em: <http://casaforade.casa/>. 
Acesso em: 07 jan. 2018.
3  Projeto que incluiu diferentes atividades de mapeamento colaborativo. Contou com a participação 
do Indisciplinar na elaboração da Plataforma Urbanismo Biopolítico que investigou a Operação Urbana 
Consorciada Jardim Botânico, em elaboração para a cidade de Goiânia. Mais informações em: <http://
goianiacidadeinvisivel.com.br/>. Acesso em: 07 fev.2018.
4  Colaboração que resultou na ressignificação de um símbolo popular das festas dos santos da cidade de 
Lisboa, chamando a atenção para a falta de moradia naquela localidade. Ação realizada juntamente com o 
curador Mário Caeiro e o artista Nelson Guerreiro. Mais informações em: <http://sobreurbana.com/portfolio/
manjericos-negros-com-quadras-impopulares/>. Acesso em: 07 jan. 2018.
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cidade, hoje totalmente voltada para o turismo; a participação no curso Territórios Colabo-
rativos5, oferecido pelo ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, que visa instrumentalizar 
alunos para a elaboração, junto com iniciativas locais, de projetos enquadráveis nos instru-
mentos de financiamento municipais; são exemplos de contaminações que influenciaram o 
pensamento aqui desenvolvido. Tais práticas se encontram na cartografia aqui elaborada.
Também a exposição Utopia / Distopia e a conferência Post-Internet Cities, ambas reali-
zadas no MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, trouxeram valiosas 
contribuições à pesquisa, ao apresentarem vários exemplos de táticas, uso de novas tecnolo-
gias, novas estéticas e utopias. E oportunizaram o contato com o arquiteto Pedro Gadanho, 
registrado em entrevista cedida à autora e transcrita no Apêndice B. Gadanho foi o curador 
das exposições Utopia / Distopia, no MAAT, e Uneven Growth: Tactical Urbanisms for 
Expanding Megacities, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, sendo que esta última 
propiciou um importante momento de discussão internacional sobre o UT.
Esses e vários outros contágios e imanências formam o território e o imaginário de onde 
se extraiu esta pesquisa. A cartografia de práticas e a taxonomia elaborada para compreen-
dê-las estão diretamente condicionadas por esses encontros. Dessa forma, espera-se que, 
pesquisa científica, prática profissional e rede de afetos possam, de forma entrelaçada, ali-
mentar-se umas às outras. 

5  Do envolvimento com o curso surgiu a oportunidade do doutoramento. Mais informações sobre o curso 
em: <https://goo.gl/jbiJys>. Acesso em: 07 fev. 2018.
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PARTE I
REFERÊNCIAS TEÓRICAS
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1.1 CRISE DO URBANISMO

A década de 1960 reúne uma profusão de escritos sobre a precariedade da cidade moder-
na - fragmentada, rodoviarizada e internacionalmente padronizada - mas também sobre a 
necessidade de se pensar alternativas a ela. Considerada a década de virada entre a moder-
nidade e a pós-modernidade por alguns autores (NESBITT, 2008), foi aí que aconteceram 
também: a revolução sexual; o despertar da consciência ambiental e o discurso da sustenta-
bilidade; a disseminação do computador e da informação eletrônica; a exploração do espaço 
cósmico; o movimento de contracultura embalado por drogas, rock e pacifismo; o ativismo 
estudantil em prol dos direitos humanos.
O pós-modernismo tem relação direta com o modernismo, numa oposição crítica a ele. No 
campo do urbanismo, a intensa produção de cidades, bairros, renovações urbanas, implan-
tação de utopias espaciais do início do século XX culminaram, na década de 1950, em um 
esvaziamento ideológico de padrões desenvolvidos especialmente na Europa e internaciona-
lizados para o mundo (NESBITT, 2008).
Para Montaner e Muxí (2014) a arquitetura e o urbanismo vivem desde a década de 1960 
uma dupla crise: tanto disciplinar, devido às implicações que a modernidade impôs a ela, 
alternando momentos de fundamentalismos com momentos de total ausência de um projeto 
crítico; quanto uma crise da prática profissional que, confrontada ainda com a sociedade de 
consumo convive com uma agenda de automatização do projeto e dos processos construti-
vos, confundindo ou mesmo reduzindo o lugar do profissional na cadeia de produção.
Os autores mostram um conjunto de contradições da arquitetura moderna que levou ao qua-
dro atual de crise. Se por um lado os modernistas defendiam uma arte econômica que bus-
cava a primazia da visão social e da tecnologia emancipadora, por outro lado o faziam com 
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ênfase na sociedade liberal e na genialidade de obras individuais, do arquiteto como criador. 
É esta situação que prevalece na atualidade, mais adequada à ideia elitista do arquiteto antes  
a serviço do ‘príncipe’, agora a serviço do sistema capitalista.
A atual crise da profissão confronta os interesses do privado (do cliente, do mercado imo-
biliário elitista, de governos excludentes) e as demandas neoliberais, com a ideologia do 
público, que ainda permeia a formação e o imaginário do arquiteto urbanista (MONTANER, 
MUXÍ, 2014).
Para os autores, a arquitetura e urbanismo atravessaram no século XX uma jornada que par-
tiu da liberdade da arte de vanguarda em direção à regulação da profissão. Com o pós-guerra 
a visão social da disciplina adquiriu uma nova máscara agora não socialista, anticomunista, 
mas que ainda se pretende humanista. O arquiteto e urbanista artista, revolucionário e utó-
pico caiu para um lugar marginalizado e menor, dando lugar para o formalismo e a comple-
xidade dos sistemas digitais de projeto e construção, onde predomina o arquiteto estrela. 
Para um panorama dessa crise do urbanismo atual, a discussão a seguir reúne importantes 
dilemas do urbanismo contemporâneo, abordados em textos teóricos e críticos produzidos 
a partir da década de 1960.

1.1.1 SER - TER - PARECER

Às vésperas das revoltas de Maio de 68 (Fig. 5), em Paris, Debord (1997) publicou os tex-
tos que sintetizavam o pensamento da Internacional Situacionista (IS)6 sobre o que eles 

6  Movimento artístico e político que surgiu na Europa, entre o final da década de 1950 e o início da década 
de 1970. Suas ações inspiraram o trabalho de inúmeros outros artistas e coletivos políticos.

Fig. 5- Cartaz francês utilizado durante as 
revoltas de Maio de 68. Crédito da imagem: 
Reprodução disponível em: <https://goo.gl/
Q8Hbp7>. Acesso em: 11 mar. 2018.   
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chamaram de ‘a sociedade do espetáculo’. Uma das críticas mais contundentes à sociedade 
moderna, que atingia também o modo de produção do espaço, denunciava o triunfo da ima-
gem sobre as coisas, numa cultura (a ocidental) que historicamente privilegiou a visão em 
detrimento a todos os outros sentidos.
A crise da modernidade era explicada, para Debord (1997), pela fraqueza do projeto filosófi-
co ocidental, pela incessante exibição de sua racionalidade técnica e por seu universo espe-
culativo. O espetáculo é nada mais que uma ideologia, uma visão de mundo que busca ‘fazer 
ver’ (Fig. 6). Sentido da formação econômico-social, o espetáculo é a imagem do capital. 
Ainda antes de Foucault elaborar o conceito de biopolítica, Debord (1997) denunciava a 
proletarização do mundo através da especialização da ciência da dominação: o espetáculo. 
Naquela fase da modernidade, a mercadoria havia ocupado a vida social e escravizado o 
trabalhador em troca da sobrevivência, mediado pela burocracia. E não mudou muito desde 
então.
O rodoviarismo e os bairros-museus, duas constâncias nas ‘renovações’ modernas dos cen-
tros urbanos eram, para Debord (1997), nada mais que uma exigência do espetáculo às ci-
dades. Ou seja, o urbanismo é, para o autor, o cenário do capitalismo, o espaço livre da mer-
cadoria. Oferecendo uma pseudocoletividade, o urbanismo moderno objetivava, portanto, 
salvaguardar o poder de classe, tendo como ápice desse projeto a supressão da rua.

1.1.2 MODERNIDADE SUPERADA?

Da mesma forma que Debord (1997) constatou que o urbanismo moderno estava produ-
zindo pseudocampos, mais tarde Montaner e Muxí (2014) verificaram ainda os seguintes 

Fig. 6 – A sociedade do espetáculo. Imagem 
atribuída a Guy Debord. Fonte: <https://so-
ciologialiquida.com.br/sociedade-do-espeta-
culo/>. Acesso em: 02 mar. 2018.
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aspectos dessa tradição antiurbana: a vulgarização da vida feliz, a pretensão de igualdade, a 
vontade de vida familiar tradicional e a fuga ao conflito e diversidade urbana.
Essa tradição estava naquela época – e permanece até hoje (Fig. 7) – representada pelos 
seguintes padrões urbanos: a suburbanização da cidade (proliferação da casa unifamiliar 
em suas bordas possibilitada pela circulação em veículos individuais), a aniquilação da rua 
pela rodovia e o triunfo do shopping center sobre os espaços públicos (MONTANER, MUXÍ, 
2014).
Montaner e Muxí (2014) defendem que a cidade contemporânea, global, não é nada mais 
que uma evolução natural daquela cidade moderna, postulada na Carta de Atenas. E dese-
nham um quadro comparativo para explicarem sua ideia.
Para os autores, a cidade moderna era baseada na moradia, trabalho, entretenimento e cir-
culação. Analogamente, a cidade global gerou uma urbanização em que as moradias estão 
fechadas, separadas do restante da cidade, assim como o trabalho está sediado nos centros 
terciários, o entretenimento está homogeneizado e domado pelo consumo nos shopping 
centers e a circulação fez explodir autoestradas dentro e fora das cidades. Formas diferentes 
mas correlatas de pensar a função da cidade.
Assim, Montaner e Muxí (2014) contrapõem ao urbanismo racionalista da cidade moderna 
o que chamaram de urbanismo tardo-racionalista da cidade contemporânea. A primeira ti-
nha ainda um projeto social e ético para a habitação. A segunda, no entanto, somente um 
projeto financeiro e especulativo para todas as atividades humanas.
A partir daí postulam uma alternativa para o urbanismo contemporâneo: processos base-
ados na auto-organização, conduzidos em sentido bottom-up e imbuídos de justiça social 
(MONTANER, MUXÍ, 2014). Com o objetivo de consolidar uma democracia participativa 
e ambientalista, o urbanismo contemporâneo proposto pelos autores deve ser baseado na 

Fig.7 – Efeitos da suburbanização na cidade de 
Goiânia. Vários condomínios fechados, mura-
dos, ligados à cidade por uma rodovia. Fonte: 
Imagem retirada do Google Maps, visualizável 
em <https://goo.gl/3x38LQ>. Acesso em: 02 
mar. 2018.
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igualdade, diversidade (como espaços para a intersubjetividade), participação e sustentabi-
lidade.
A participação é defendida aqui não só como processo de trabalho, mas também como ins-
trumento que implica em transparência e, por conseguinte apresenta com maior clareza os 
objetivos a alcançar. 

1.1.3 SOBRE LIXO E zUMBIS

Koolhas (2013) escreveu um texto no ano 2000 sobre o que ele chamou de junkspace (espa-
ço-lixo): o resíduo que a humanidade deixa no planeta. Mais do que aquilo que convenciona-
mos chamar de arquitetura moderna, para o autor, o resultado construído da modernidade 
é o espaço-lixo.
As críticas à cidade moderna, proferidas pelo autor ao longo de toda sua obra, constatam 
que a criação de amplos espaços abertos e indiferenciados propostos para proporcionar li-
berdade, na verdade substituiu o domínio público e simbólico da cidade tradicional. Koolhas 
(2008) destaca o contraste entre a completude dos projetos arquitetônicos modernos frente 
a simplicidade dos desenhos urbanos que os acompanham. E critica também a ingenuidade 
dos projetos utópicos, que não observam os condicionantes dos projetos já realizados.
O encontro do ar-condicionado com a escada rolante envolvidos em divisórias de gesso... 
totens não para deuses mas para Marcas... malhas viárias tal qual teias sem aranhas... sub-
sistemas de partículas órfãs que não formam nenhum padrão ou plano geral (Fig.8). Para o 
autor, esses são os efeitos colaterais da modernização, um somatório de decisões não toma-

Fig.8- Ilustração utilizada na capa da publi-
cação italiana de Junkspace. Fonte: <http://
oma.eu/publications/junkspace>. Acesso em 
02 mar. 2018.
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das, problemas não encarados, contradições mantidas, prioridades não estabelecidas. Terá 
a arquitetura desaparecido no século XX para dar lugar ao junkspace (KOOLHAS, 2013).
Para Koolhas (2013), o espaço-lixo produto da modernidade é também produto de uma 
posição política que elimina a capacidade crítica para ter acima de tudo conforto e prazer. A 
substituição da vida pública para o espaço público, que reduz o que é urbano para urbanida-
de. E conclui, questionando se o junkspace, tendo tomado todo o planeta, não estaria num 
próximo estágio a tomar os corpos.
De forma análoga, McMorrough (2013) considera a cidade contemporânea em um estado 
de ruínas, numa etapa pós-ideológica. As constantes perdas que a cidade sofreu em seu pe-
ríodo moderno, com as constantes e muitas vezes fracassadas renovações urbanas, a crise 
energética que põe freio em quase tudo, e a aparente estabilização do potencial criativo da 
arquitetura moderna, dentre outros dilemas, tudo isso enfocou o seu fracasso. Por outro 
lado, acredita o autor, essa situação terminal da arquitetura encontrou uma resposta à sua 
altura: o entrincheiramento da disciplina.
Sem aporte ideológico, a arquitetura contemporânea busca firmar-se em tudo o que pode: 
na tecnologia, nos sentidos, na informação. E emerge o interesse pela auto-organização, pela 
experimentação flexível às mudanças, por uma abordagem de tentativa e erro que não tem 
motivação explícita, para o autor. À ruína espacial da cidade contemporânea, McMorrough 
(2013) acrescenta a figura do zumbi para tratar da continuidade da disciplina.
A disciplina da arquitetura estando preocupada com a sua preservação e não com seu de-
sempenho, encontra-se limitada. McMorrough (2013) diz que o que parecem ser opções 
para mudança – a tecnologia, a economia, a utopia – já são conhecidas por sua inviabilida-
de. A oportunidade estaria então em articular circunstâncias, em reexperimentar o legado 
histórico da disciplina, compreendendo-os como meios, não como fins. Um estado de rumi-
nação da arquitetura, de pensamento cíclico, demorado, persistente.
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1.1.4 A INSUFICIÊNCIA DO PLANEJAMENTO

Na mesma corrente marxista de pensamento, Manfredo Tafuri (2008) atribuiu o fracasso 
da ideologia da arquitetura moderna à sua incapacidade de combater os fatos econômicos. 
Estes, assim como as forças políticas, deram todas as demonstrações de não estarem inte-
ressados no projeto que os modernos desenharam para a sociedade.
Por outro lado, criou-se uma ilusão de que a defesa pelo planejamento das cidades, por si só 
constituía um objetivo da luta de classes. É preciso, para o autor, reconhecer a inutilidade 
de tantos instrumentos urbanísticos já desgastados e assumir as ideologias descartadas pela 
racionalização do capital. 
Tafuri (2008) denunciou, dessa forma, a ambiguidade de uma arte moderna produzida por 
uma burguesia imbuída de valores positivos, mas não dissociada da exploração de seus mo-
dos de produção. Da mesma forma, o pretenso equilíbrio pacífico da cidade e seu território, 
almejado pelo urbanismo moderno, menos que uma solução alternativa era, antes, um gran-
de anacronismo.
Há que se criar ou reconhecer novas forças de ação no universo do planejamento, dizia o 
autor. A ação política, a experimentação didática e a troca de modelos estáticos por modelos 
dinâmicos são exigências para uma resistência ao desenvolvimento capitalista. É preciso 
colocar o papel do técnico, do planejador, do organizador da atividade produtiva à prova das 
exigências da luta de classes.
Ao observar a experiência brasileira, Flávio Villaça (2005) denunciou o fracasso dos ins-
trumentos de planejamento urbano num texto em que o autor aponta as ilusões do Plano 
Diretor (PD), documento que orienta as políticas urbanas em escala municipal, na legislação 
brasileira. A ilusão do PD, segundo o autor, decorre do abismo que separa o seu discurso da 
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prática da administração municipal e da desigualdade que caracteriza a realidade política e 
econômica brasileira, comum aos países periféricos.
Villaça (2005) argumenta que o problema está na crença cega na suposta neutralidade e 
objetividade do conhecimento científico, somada ao descolamento entre o papel do planeja-
mento e as reais intenções dos políticos que deveriam zelar pelo seu cumprimento. Assim, o 
apelo aos planos é, para o autor, uma farsa que, por um lado, ajuda a desmoralizá-los e, por 
outro, mantém sua imagem de salvação tecnocrática.
Mais ainda, Villaça (2005) esclarece que na verdade, o zoneamento, instrumento urbanísti-
co associado ao planejamento, sempre foi utilizado para proteger os interesses ambientais e 
imobiliários das minorias ricas (Fig. 9). Ou seja, um dos mais conhecidos e explorados ins-
trumentos urbanísticos na legislação brasileira serve, na prática, quase tão somente à classe 
dominante e ao mercado imobiliário.
O autor denuncia também a ilusão criada em torno da participação popular, argumentando 
que não existe ‘a população’, mas sim classes sociais, setores, grupos da população, com 
diferentes interesses e forças de pressão. De fato, a classe dominante sempre participou dos 
processos de elaboração do PD, a classe dominada é que não. Um motivo para o desinteresse 
da maioria pode ser, além da falta de acesso às informações, a crença cega na técnica que 
parece imprimir um complexo de inferioridade nessa classe dominada, acanhada na defesa 
pelos seus interesses.
É fundamental que o PD e seus processos sejam redefinidos de baixo para cima, que sejam 
pautados pela maioria ao invés de esta parcela comparecer no processo apenas convidada 
pela minoria. Os técnicos têm que se colocar a serviço das demandas da maioria, afinal, para 
o autor, o especialista é o cidadão.

Fig. 9 – Ilusão do Plano Diretor. Mapa da cida-
de de São Paulo com destaque nas Zonas Ex-
clusivamente Residenciais – que disciplinam o 
uso do solo, garantindo alguma ‘tranquilidade’ 
e qualidade de vida aos moradores - estabele-
cidas no PD que vigorou entre 1972 e 2004. 
Todas essas zonas estão localizadas no Qua-
drante Sudoeste da cidade, a região com maior 
Índice de Desenvolvimento Humano, as mais 
altas rendas médias domiciliares, mais arbo-
rizada e consequente de clima mais ameno. É 
também a zona com menor presença de negros 
e pardos e com menores índices de vulnerabili-
dade social. Fonte: Villaça (2005), p. 40.
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Randolph (2008) destaca ainda o fato de que, no Brasil, só muito recentemente foi criado 
o primeiro e até agora único curso de urbanismo em nível de graduação7, o que contribui, 
segundo o autor, para o interesse tardio pelo assunto no país. A forma como historicamente 
se fez o planejamento urbano no Estado brasileiro contribuiu para a consolidação de um 
Estado capitalista onde os direitos e a cidadania são meramente formais.
Assim, o autor apresenta como alternativa o que chamou de planejamento subversivo, que 
deveria trabalhar pela expansão dos direitos e da cidadania, e onde o papel do planejador 
seria o de mediador. O posicionamento do autor defende uma atuação do urbanista atenta 
à dimensão política de sua tarefa, proativa e interessada pela vivência de determinados gru-
pos sociais no cotidiano.

1.1.5 RECONqUISTAR O COTIDIANO

A espetacularização da vida e a busca incessante pelo excepcional fez, paradoxalmente, des-
pertar o interesse dos pós-modernos pelo cotidiano. Para Certeau (2014) a cidade-conceito 
se degradou junto com os procedimentos que as organizaram. Seus textos se voltam para 
o que o autor chamou de ‘operações de usuários’ ou ‘táticas do cotidiano’, referindo-se às 
atividades ordinárias do dia a dia que estão, supostamente, moldadas pela disciplina e pas-
sividade de uma sociedade cuja vista está cancerizada.
No cotidiano, o praticante ordinário da cidade é o pedestre, cujo corpo escreve o texto da 
cidade, sem poder lê-lo. Através da lembrança afetiva, ele cria lugares na medida em que se 

7  Curso criado em 1983 na Universidade do Estado da Bahia/UNEB. Desde sua criação passou por diversas 
crises e atualmente se encontra em vias de fechamento.
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apropria do espaço e o realiza (CERTEAU, 2014). O pesquisador tem aí um amplo campo de 
estudo se quiser se colocar como intérprete, abandonar o privilégio da distância e instaurar 
o discurso de práticas até então sem discurso.
Contraponto a arquitetura dos star architects e dos ‘críticos que não constroem’, Deborah 
Berke (2013) reposicionou a importância da arquitetura do cotidiano, voltada para as ne-
cessidades da maioria, à diversidade humana, despojada de estilos e preocupada com os 
problemas da construção. Seu ensaio é dedicado à arquitetura, mas encontra rebatimento 
na paisagem urbana.
Em um texto publicado em 1997 a autora apresenta alguns pontos que caracterizam essa ar-
quitetura elaborada sem fórmulas a priori. O primeiro deles é exatamente seu caráter gené-
rico e anônimo que, sem enaltecer o fabricante, oferece resistência aos controles econômicos 
e institucionais que operam na cidade.
Sem ditar o que se deve pensar, a arquitetura banal ou comum permite que as pessoas for-
mulem seu significado. Sendo ordinária e despretensiosa ela reúne a criatividade ‘do seu 
tempo’ e resiste em ser definida e consumida por modas e tendências de mercado. Sendo 
vulgar, ela rejeita o bom gosto e a obediência a normas prescritas. Ela atende a um programa 
e a uma função, sem se degenerar na reprodução de historicismos e contextualismos. Por 
outro lado, a arquitetura do cotidiano também pode ser sensual, atraindo o olhar. Mais do 
que isso, ela é construída (BERKE, 2013).
Berke (2013) conclui constatando que a substituição do comum pela marca, na arquitetura, 
não foi uma transformação inocente do cotidiano, mas foi a sua usurpação pela publicidade. 
E embora o cotidiano flerte com a cultura de massa, ele é no final aquilo que ainda não foi 
cooptado.
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1.1.6 A qUEM SERVE A ARqUITETURA?

O triunfo da razão na ciência e na tecnologia fez com que a arte se retirasse da totalidade 
da vida e se afirmasse autônoma, a ‘arte pela arte’, ou o entretenimento e a decoração, se-
gundo Karsten Harries (2008). No entanto, para o autor, a arquitetura não pode cair nesse 
retraimento de papéis e importância. É sua função ética exprimir ou até mesmo criar o ethos 
humano.
Para o autor, seres humanos tem a necessidade de heterogeneidade, limites, períodos, acon-
tecimentos e lugares significativos. A ilusão moderna de ter vencido as distâncias homo-
geneizou os lugares e deixou desamparado o sujeito de seu tempo. A arquitetura não pode 
omitir-se de sua tarefa de construir o habitat da humanidade, atentando-se para seu verda-
deiro caráter.
Num texto do início da década de 1990, Philip Bess (2008) contrapôs a cultura comunitária 
e a ética social das hierarquias espaciais e formais da cidade tradicional à cultura individu-
alista e emotivista que é a base da relativa ausência de hierarquias espaciais e formais da 
cidade contemporânea.
O pensamento comunitarista da cidade tradicional é atribuído por Bess a Aristóteles, cuja 
influência fez crer que o bem-estar individual depende de um sistema de práticas e relações 
humanas e sociais (BESS, 2008). Para o pensador grego, a cidade é a maior das comunida-
des, cujas virtudes são bens comuns e utilizadas por seus habitantes para objetivos coletivos. 
Suas instituições são consideradas, portanto, cívicas.
A expressão formal dessa cidade resulta em espaços públicos figurativos e prédios institu-
cionais tendo um plano de fundo formado por edifícios que abrigam moradias e atividades 
econômicas. Expressam assim, um ethos comunitário.
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Já a cidade contemporânea reflete o individualismo nietzschiano, na medida em que promo-
ve o anonimato e a emancipação do indivíduo de seus papeis comunais. Nela, o bem-estar é 
alcançado através de bens materiais e da realização de planos pessoais. A cidade passa a ser 
um empreendimento econômico.
Ao individualismo, Bess (2008) acrescenta ainda o emotivismo, considerando que grande 
parte das pessoas que fazem essa cidade contemporânea de fato acreditam na viabilidade de 
relações sociais desinteressadas, estando cegas a suas verdadeiras motivações. Sem assumir 
a razão de suas posições, defendem-nas pelo sentimento.
Nesta cidade individualista e emotivista, admite-se que o empreendimento de um shopping 
center, por exemplo, cuja função é o consumo e a satisfação pessoal, seja defendido como 
um empreendimento cívico, necessário para a coletividade. Da mesma forma, as pessoas 
incorporam os padrões de falsa felicidade e autonomia dos subúrbios, acreditando numa 
melhor condição de vida ‘urbana’, não por constatar motivos racionais para tanto, mas por-
que ‘gostam assim’ (BESS, 2008).
A partir daí, Bess (2008) propôs uma metodologia de inspiração aristotélica e levada pela 
razão, em apoio ao neotradicionalismo, movimento arquitetônico e urbanístico do qual o 
autor é simpatizante, que evoca as virtudes da cidade tradicional sem abrir mão das co-
modidades modernas. Essa metodologia é indutiva e empírica e deve partir da experiência 
do cotidiano, extraindo conclusões provisórias que serão a seu tempo confirmadas ou não. 
Nela, a cidade resultaria em uma coleção de práticas propensas para a melhor possibilidade 
de vida social, sendo a arquitetura uma verdadeira arte cívica.
As preocupações formais da comunidade dos arquitetos e urbanistas estão condicionadas 
aos interesses de uma comunidade maior da qual eles (talvez) façam parte. A arquitetura 
será cívica ou autônoma se ela for ou não concebida em função de uma ordem maior do que 
a dos interesses particulares de quem a patrocina (BESS, 2008).
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Ghirardo (2008) também esteve preocupada com as questões de para quem serve a produção 
da arquitetura. Alertava para a necessidade de os arquitetos aceitarem a responsabilidade 
da atividade de construir, em todas as implicações, considerando as estruturas de poder que 
decidem quem constrói o quê, para quem, a que preço e onde. A autora dizia que enquanto a 
arquitetura não aceitar seu papel de serviço à sociedade, ela será uma arquitetura da fraude 
Assim, criticou os deleites estéticos dos formalistas, por não se preocuparem com questões 
práticas de construção e questões sociais. Também criticou a atuação dos estruturalistas 
que, em busca de sintaxes que exprimissem o ‘confortável’ e o ‘harmônico’, acreditavam 
em um padrão universal sobre o que seria ‘autêntico’, ‘natural’, ‘confortável’ (GHIRARDO, 
2008). Uma simplificação irresponsável, na opinião da autora.
Esse padrão universal, aliás, esteve historicamente vinculado a um antropocentrismo que 
tem o corpo masculino como referência e fim, segundo Agrest (2008). Como bem denun-
ciou a autora, a mulher é suprimida na relação entre o corpo e a arquitetura; é reprimida no 
modelo de cidade e é substituída pela figura do arquiteto que é quem dá vida à arquitetura 
e à cidade. Esse banimento da mulher a coloca, na visão da autora, num lugar externo ao 
sistema, de onde é possível aceitar a heterogeneidade e construir uma crítica para a inclusão 
da mulher e de tudo o que é excluído e reprimido (Fig. 10).
As discussões éticas e políticas acerca da atuação do arquiteto e urbanista, que eram basila-
res no movimento moderno e depois foi perdendo sua importância até serem reposicionadas 
na crítica pós-moderna, foram acompanhadas de um grande número de publicações, con-
gressos e instrumentos para regulamentação da profissão. O Código de Ética e Conduta Pro-
fissional da AIA (The American Institute of Archtects), lançado em 1933, trouxe importantes 
contribuições para um consenso internacional acerca de assuntos como o impacto social e 
ambiental das atividades do arquiteto, a defesa dos direitos humanos e a atuação cívica.

Fig. 10- Arquitetas Invisíveis. A ilustração é do 
coletivo Arquitetas Invisíveis, que tenta visi-
bilizar o trabalho de inúmeras arquitetas que 
estiveram historicamente à sombra de seus 
parceiros e colegas homens. É exemplo, den-
tre vários outros recentes projetos que buscam 
discutir a cidade e a arquitetura do ponto de 
vista da mulher e, também, valorizar o espaço 
da mulher no campo profissional da arquitetu-
ra. Fonte: Arquitetas Invisíveis, disponível em: 
<https://www.arquitetasinvisiveis.com/>. 
Acesso em: 02 mar. 2018.
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No Brasil, a profissão do arquiteto e urbanista esteve regulamentada pelo Conselho Fede-
ral de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) até o ano de 2010 quando ganhou 
autonomia com a criação de seu conselho próprio, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil / CAU BR. Três anos mais tarde o novo conselho publicou seu Código de Ética e 
Disciplina, que considera o interesse público e o alcance social da profissão (CAU/BR, 2013). 
Em seu 2º Capítulo, o Código de Ética determina que o arquiteto e urbanista deve defender 
o direito da população brasileira ao acesso a seus serviços, defender as políticas urbanas, a 
promoção da justiça social, ao ambiente sadio, à memória e à identidade cultural (CAU/BR, 
2013).

1.5.7 COLECIONAR UTOPIAS

Colin Rowe e Fred Koetter (2008) propuseram em meados da década de 1970 uma nova 
metodologia de trabalho a que chamaram de colagem, e que mais tarde foi alcunhada de 
contextualismo. Nela, buscavam uma possibilidade de a cidade abarcar experimentações do 
ideal, ou de utopias, sem desprezar a realidade, o contexto conhecido. Propunham então a 
justaposição de pequenas peças formais, de ideias e hipóteses ainda que contraditórias, em 
vez dos modelos totalizantes dos utópicos modernos (Fig. 11).
Observando as experiências que os antecederam, os autores concluíram que a utopia atra-
vés de um design total, tem a fragilidade de tentar prever o futuro, geralmente negando as 
condições reais da cidade e, por isso, dependem da propaganda e de outros meios de supri-
mir opiniões dissidentes. Utopias são levadas a cabo, observaram os autores, em épocas de 
rápida mudança social o que faz com que seus projetos se tornem obsoletos ainda antes de 
finalizados e postos em prática.

Fig. 11 – Villa Adriana, Roma, que Rowe e Kot-
ter usaram no texto Collage-city para exem-
plificar um design desprovido da ideia de con-
trole, concebido através da justaposição de 
ideias às vezes díspares e contraditórias. Fon-
te: <http://www.villa-adriana.net/pages/eng/
aa_02.html>. Acesso em: 02 mar. 2018.
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No entanto, os autores reconheciam a necessidade de utopias como forma de abarcar o 
novo. E acreditavam que a colagem, no tecido urbano, de fragmentos utópicos poderia per-
mitir que a sociedade desfrutasse da poética da utopia, sem o constrangimento de passar por 
sua política, ou seja, sem a sua força totalizante que reprime e estabiliza o processo social 
(ROWE, KOETTER, 2008).

1.1.8 O DOMíNIO DO PROJETO E A SALVAÇÃO PELA TECNOLOGIA

A convergência entre a computação e a biogenética nas últimas décadas, tem levado a, se-
gundo Karl S. Chu (2013), um questionamento sobre a função da vida e da natureza por um 
lado e, por outro, à dimensão metafísica da arquitetura. O autor compara a computação a 
um ‘sistema alquímico global’ que levará à criação de seres hiperinteligentes.
Na opinião de Antoine Picon (2013), ao contrário do que julga a crítica ao projeto compu-
tadorizado, o computador não extingue a materialidade da arquitetura, mas a redefine. E 
redefine também objetivos e procedimentos do projeto. O computador utiliza de uma geo-
metria fractal, diferente da tradicional geometria euclidiana utilizada no projeto analógico. 
Essa diferença também redefine a noção de escala, a relação entre tectônica e representação. 
A simulação de cenários, a utilização do zoom e do GPS (sistema de posicionamento global) 
também são valiosos incrementos no processo de projeto permitido pelo computador. 
Se antes, a invenção do vidro, da estrutura metálica, do concreto armado, cada uma a seu 
tempo, possibilitaram um novo vocabulário arquitetônico, agora o computador, a internet 
e os softwares de design paramétrico e generativo, por exemplo, são os criadores do léxico 
arquitetônico atual.
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Segundo Chu (2013), a internet já propiciou uma nova ordem mundial virtual, espacial, 
inteligente e autônoma. Complexos projetos de arquitetura utilizam a computação genética 
como base não só para a representação, mas também para a concepção e para as orientações 
construtivas. É a era pós-humana onde a arquitetura passa a distanciar-se da antropologia, 
sua base histórica. Para o autor, a disciplina precisa de um novo conceito para adequar-se a 
essas novas exigências.
O desenvolvimento da biogenética traz as questões da auto reprodução cuja essência é a 
organização, através de um sistema composto de dados suficientes para criar cópias de si 
mesmo. Sua interface com outras disciplinas estimula a criação de linguagens universais, 
que contenham a descrição completa de seus sistemas (CHU, 2013).
No campo da arquitetura e do urbanismo, os estruturalistas e pós-estruturalistas haviam 
inaugurado um amplo repertório de códigos formais e articulações entre eles, acreditando 
ser possível montar um sistema de significação universal (NESBITT, 2008). A linguagem 
de padrões de Christopher Alexander, Sara Ishikawa e Murray Silvertein (2013), e a Sintaxe 
Espacial de Bill Hillier e Julienne Hanson (1984) são dois exemplos da tentativa de, através 
da criação de uma linguagem universal para o desenho urbano e arquitetônico, orientar 
projetos e análises críticas.
Atualmente disseminada entre grande parte dos projetistas de todo o mundo, a plataforma 
BIM - Building Information Modeling, promete facilidades no que tange à construção e pro-
jetos de engenharia civil e arquitetura. Seu sistema é baseado na reunião de informações so-
bre o ‘modelo’, desde as propriedades físicas dos materiais, desempenho dos sistemas cons-
trutivos, até definições de preço e fornecedores. Não por acaso seu fabricante, a Autodesk, 
vende o software enquanto uma ferramenta voltada para os negócios (AMORIM, 2015).
Análogo ao BIM, o CIM - City Information Modeling é voltado para o planejamento urbano. 
No entanto, se o BIM, tanto para o projeto arquitetônico quanto para as infraestruturas, 
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trabalha com informações as mais detalhadas, o CIM trabalha para a escala da cidade com 
informações sobre zoneamento, parâmetros e indicadores urbanos num nível de detalha-
mento distante do exigido por um projeto executivo. Mas é útil para projeções, simulações 
de cenários para curto, médio e longo prazo e promete integrar ferramentas antes utilizadas 
pelo GIS – Geographic Information System com o CAD – Computer Aided Design (AMO-
RIM, 2015).
O desempenho de sistemas como o GIS e o CIM depende dos aspectos e dados da cidade que 
são considerados na modelagem. Geralmente, o uso dessas ferramentas está associado ao 
conceito de Smart City - cidade inteligente, submetido à lógica da competitividade econô-
mica das cidades (Fig. 12). Segundo Arivaldo L. de Amorim (2015) as Smart Cities buscam a 
utilização em larga escala das TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação para o mo-
nitoramento dos serviços urbanos, objetivando melhores índices de desenvolvimento eco-
nômico, social e cultural, apoiando atividades da chamada ‘indústria criativa’, propiciando o 
bem-estar e garantindo a participação dos cidadãos. 
No entanto, é o desempenho dos sistemas físicos (rede de transportes, acesso a moradia, 
trabalho, lazer, abastecimento e outros serviços urbanos) que propicia o bem-estar e a sa-
tisfação dos usuários. Seriam esses sistemas computadorizados, criados sob uma ideologia 
tecnocrática e de primazia da economia, capazes de considerar toda a complexidade, transi-
toriedade e subjetivação dos atributos que formam uma cidade? Ainda com muitos desafios 
pela frente, esses sistemas são, afinal, tentativas de utilização das ferramentas atualmente 
disponíveis, em apoio à necessidade de compreensão sobre a atual complexidade das cida-
des.

Fig. 12- LinkNYC: Exemplo de dispositivo di-
vulgado enquanto smart city. Rede de equipa-
mentos instalados nas ruas de Nova Iorque, 
que oferecem internet rápida e gratuita – além 
de serviços de mapa e rotas, telefone gratuito, 
botão de emergência, carregamento de apare-
lhos via USB – financiados por anúncios em 
telas de 55”. Fonte: Imagem de divulgação do 
LinkNYC. Disponível em: <https://www.link.
nyc/>. Acesso em 02 mar. 2018.
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1.1.9 COMPLEXIDADE, AUTO-ORGANIzAÇÃO E EMERGÊNCIA

O físico inglês Geoffrey West (2017), em seu estudo sobre uma Teoria da Escala, aplicada 
aos organismos vivos, economia, empresas e cidades, define a complexidade como um siste-
ma composto por partes que, quando agregadas, assumem características coletivas que vão 
além da soma de suas propriedades individuais.
Para West (2017), o comportamento dos constituintes que formam um todo complexo – as 
redes neurais dos cérebros humanos, por exemplo, bem como a formação de grupos sociais, 
políticos ou os fluxos de interação em uma cidade – se dá pela auto-organização. 
Steven Johnson (2003) compara tal comportamento com o das formigas que, não tendo re-
cebido nenhuma instrução prévia sobre o que fazer, sabem exatamente suas funções indivi-
duais dentro da colônia, através do feedback que captam das reações umas das outras. Esse 
fenômeno observado no comportamento coletivo a partir das contribuições individuais, o 
fluxo dos códigos simples do nível mais baixo para a sofisticação dos padrões coletivos, é o 
comportamento emergente. 
As cidades são, para os autores, sistemas complexos e adaptativos, formados pela interação 
das relações sociais num ambiente físico. Interações auto organizadas em redes de onde es-
tão sempre a emergir novos padrões culturais, econômicos, ambientais etc. As mais simples 
decisões tomadas no dia a dia têm implicâncias imediatas, mas também a médio e longo 
prazo, no macro desenvolvimento da cidade – sua economia, forma urbana, qualidades am-
bientais. 
Para explicar que a complexidade é uma exigência do organismo das cidades, Christopher 
Alexander (1965) comparou as cidades naturais – aquelas que crescem de forma orgânica 
ao longo de muitos anos – às cidades artificiais – aquelas criadas deliberadamente pelos 
técnicos. As primeiras têm, para o autor, estruturas em semi retícula, análoga ao rizoma de 
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Deleuze e Guattari (2016), enquanto as últimas têm estruturas em árvore, hierárquicas e 
simplórias, que acabam permitindo um baixo nível de sobreposição de uso e experiência da 
cidade (Fig. 13).
Na compreensão da cidade enquanto organismo complexo as práticas cotidianas, as ações 
coletivas auto organizadas, as micropolíticas das ações táticas são manifestações de sua 
emergência. Há que se observar os padrões, tendências, formas de adaptação resultantes da 
interação entre essas pequenas partes e pontes que transformam continuamente o ambiente 
urbano.

Fig. 13- Estruturas das cidades em semi retí-
cula (A e B) e em árvore (C e D). Fonte: Es-
quemas de Christopher Alexander redesenha-
dos por Nikos A. Salingaros. Disponível em: 
<http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/contr.
arch.html>. Acesso em: 02 mar. 2018.
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1.2 TÁTICAS URBANAS EMERGENTES

Entre 2014 e 2015, foi realizada uma exposição no Museum of Modern Art – MoMa, Nova 
Iorque, chamada Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities8. Com a 
curadoria do arquiteto português Pedro Gadanho e com a contribuição de pensadores como 
David Harvey, Saskia Sassen, Teddy Cruz e Ricky Burdett a exposição exibiu e discutiu uma 
série de abordagens bottom-up para o enfrentamento dos problemas da cidade contempo-
rânea (GADANHO, 2015).
A terceira de uma série de exposições9 que pretendiam discutir questões para além dos te-
mas habitualmente discutidos no âmbito da arquitetura, Uneven Growth apresentava uma 
ampla seleção de projetos e experiências que apontavam novas formas de intervir no con-
texto atual da hiperurbanização e do alto grau de informalidade dos espaços urbanos em seis 
megacidades: Hong Kong, Istambul, Lagos, Mumbai, Nova York e Rio de Janeiro. 
Para Gadanho (2015), são exemplos de práticas em UT as ocupações temporárias e ilegais 
do espaço público, a espacialidade resultante da informalidade urbana, formas alternativas 
de infraestrutura, práticas criativas e engenhosas de apropriar-se da cidade e contestar o 
direito a ela. 

8  Para mais informações sobre a exibição e visualização dos projetos apresentados, visitar o site oficial: 
<http://uneven-growth.moma.org/>. Acesso em: 10/03/18. O site também inclui uma coleção mais ampla, 
levantada de forma colaborativa, de diversos projetos de urbanismo tático, cujas informações podem ser 
enviadas e publicadas por qualquer pessoa.
9  Produzida pelo Departamento de Arquitetura e Design do MoMA, a série buscava explorar grandes temas 
da contemporaneidade sob o ponto de vista da arquitetura. A primeira exposição foi Rising Currents: Projects 
for New York’s Waterfront, realizada em 2009, que tratava das alterações climáticas e a consequente subida 
das águas oceânicas. A segunda foi Foreclosed: Rehousing the American Dream, realizada em 2012, sobre o 
problema habitacional nas bordas de cinco cidades americanas após a crise das hipotecas subprime de 2007 
(GADANHO, 2015).
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Na discussão que se seguiu com a exposição, a crise da urbanização planetária e a dificulda-
de em enfrenta-la, a ascensão do neoliberalismo e o desmantelamento dos Estados-nação 
e a concentração de riqueza produzida pelo Urbanismo Neoliberal foram alguns dos temas 
atacados, tendo as propostas de UT como possível enfrentamento a essas grandes questões. 
Segundo Neil Brenner (2016), a aposta dos curadores era pela experiência coletiva e inova-
dora da multidão através do urbanismo em sua escala considerada tática, acreditando na 
capacidade dessas ações em promoverem justiça social nos processos de concepção e apro-
priação do espaço urbano.
Em entrevista concedida para esta autora, Gadanho (2017) explica que a abordagem de sua 
exposição manifesto sobre UT se deu a partir da crítica de que o planejamento top down, de 
tradição modernista e hegemônico na ideologia neoliberal, não tem conseguido, claramen-
te, resolver as grandes questões da megacidade contemporânea. Ao mesmo tempo em que, 
na arquitetura e no urbanismo – e também noutras artes e no design – eclodem práticas de 
natureza tática em torno dessas mesmas questões, como a informalidade no espaço urbano 
e a desigualdade sócio espacial. Uma lógica de produção do espaço que não é exclusivamente 
top down, que age mais próximo das comunidades e que extrapola a cidade formal.
A exposição no MoMA foi um importante momento de evidenciação do termo UT e de suas 
práticas, tratadas sob o ponto de vista de importantes estudiosos sobre as cidades contem-
porâneas e as formas de enfrentamento a seus desafios.  
As ocupações e intervenções do ateliê espanhol Recetas Urbanas, as práticas de arquitetura 
autogerida do francês atelier d’architecture autogérée, os protótipos urbanos do grupo ale-
mão Raumlabor, as ações de contestação e guerrilha dos estúdios americanos Teddy Cruz, 
REBAR e Street Plans, o ateliê colombiano Arquitectura Expandida, as experiências do cole-
tivo internacional Basurama, e as ocupações artísticas e políticas dos coletivos brasileiros A 
Batata Precisa de Você e Ocupe Estelita, são exemplos de práticas sobre as quais passou-se 
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a utilizar e assimilar um vocabulário próprio em que Urbanismo Tático é um dentre vários 
termos adotados (AWAN, SCHNEIDER, TILL, 2001; LYDON, 2012; A+T ARCHITECTURE 
PUBLISHERS, 2011; ERMACORA, BULLIVANT, 2016).
O léxico em que se insere o UT inclui termos como cultura hacker, do it yourself (DIY) e seus 
similares do it with others (DIWO) e do it together (DIT), urbanismo entre pares (Sá, 2015), 
ativismo urbano, urbanismo de guerrilha, urbanismo insurgente (Hou, 2010), co criação, 
práticas bottom-up, placemaking (Ermacora e Bullivant, 2016), comuns urbanos, urbanis-
mo open source (Di Siena, 2015), micro planning, práticas sociais criativas (Rosa, 2011), 
urbanismo biopotente (Rena et al., 2016) e vários outros. 
A ação pela oportunidade, pela interação imediata entre agentes, auto organizada em sua 
própria lógica e limites espaciais e recursivos, reagindo a uma ordem hegemônica, define o 
que se compreende aqui por tática urbana emergente. Práticas e estudos urbanos, artísticos 
e políticos das últimas décadas tem configurado diversas outras formas de fazer e de viver 
a cidade, reagentes à insuficiência e aos domínios do planejamento oficial e estratégico do 
Estado-capital.
Atribuído a Mike Lydon, planejador urbano e sócio fundador do estúdio Street Plans, o termo 
UT passou a ser bastante utilizado a partir da última década (CARNEIRO, MAGALHÃES, 
2017) para denominar intervenções urbanas temporárias, informais e de certa forma con-
testadoras de novas formas de fazer e viver a cidade. 
Lydon (2012) define UT como a apropriação coletiva e voluntária de espaços públicos, auto-
rizadas ou não, executadas sob a tríade ‘mais rápido, mais barato e mais fácil’, contribuindo 
dessa forma para o engajamento cívico. A partir da observação de projetos de vários cole-
tivos e órgãos administrativos espalhados pelo mundo, o autor identifica cinco caracterís-
ticas principais em comum entre eles: a abordagem voluntária e gradual, orientada para a 
mudança de uma realidade; o processo de ideação em escala local para solucionar desafios 
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de planejamento; o compromisso de curto prazo e expectativas realistas; as ações de baixo 
risco mas com possibilidades de altas recompensas; e o desenvolvimento de capital social e 
capacidade institucional entre cidadãos, organizações públicas e privadas.
Apesar de soar como novidade, Lydon (2012) reconhece como UT experiências como a dos 
alfarrabistas franceses que, ainda no Século XVI, passaram a usar informal e ilegalmente as 
margens do Rio Senna para vender livros (Fig. 14). A persistência e a emergência daquela 
nova atividade e uso do espaço público, não só resistiu na cidade como tornou o espaço por 
eles ocupados em Patrimônio Mundial da Unesco em 2007.
Ao observar diversas práticas pelo mundo, Gadanho (2017) compreende que há vários ur-
banismos táticos, manifestos em contextos diferentes, os quais inspiram diferentes reações 
políticas. Na América do Norte, por exemplo, onde o rodoviarismo e o funcionalismo do 
planejamento tecnocrata imprimiu-se com mais força e abrangência nos tecidos urbanos, 
as práticas táticas procuram, em sua maioria, aproveitar espaços subutilizados ou mono-
funcionais, geralmente elevando-os a um maior potencial econômico – como é o caso dos 
projetos do estúdio Street Plans de Mike Lydon, focados na transformação de ruas. Também 
são exemplos os parklets (Fig. 15), pocket parks e intervenções pop-up. Um UT que, para 
Gadanho (2017), está mais próximo de uma lógica capitalista que entende o espaço urbano 
a partir de seu rendimento econômico, da atividade comercial. 
Na Europa, observa-se a predominância de uma vertente mais cultural do UT, atravessa-
do pelos temas das identidades, do patrimônio, da interculturalidade. Além disso, pode-se 
acrescentar aqui uma tradição de práticas inspiradas pelos movimentos artísticos e políticos 
de natureza utópica e crítica dos anos 1960, como os Situacionistas, os Provos e as comuni-
dades alternativas; e também por uma tradição de ideias anarquistas que buscam o rompi-
mento com o estado-capital e apostam na concepção dos comuns urbanos. Já nas cidades 
dos países emergentes da América Latina, Ásia e África, também marcadas pelo urbanismo 

Fig. 14- Alfarrabistas franceses. À esquerda: 
Ilustração Le Bouqinistes, de Charles Simon, 
século XIX. À direita: bancas de livro às mar-
gens do Senna, século XXI. Fonte das imagens: 
Lydon (2012), p. 05.

Fig. 15 – Parklet criado pelo estúdio Rebar. 
Mini praça que prolonga a calçada sobre uma 
área de estacionamento, ‘ganhando’ espaço 
para o pedestre. Os parklets foram regulari-
zados em várias cidades a partir das experiên-
cias dos Park(ing) Day. Fonte: Disponível em: 
<http://gehlpeople.com/cases/parklets/>. 
Acesso em: 02 mar. 2018.
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modernista e suas premissas, mas num contexto de maior desigualdade sócio espacial e pre-
cariedade urbana, as táticas emergentes buscam responder mais diretamente a problemas 
locais prementes básicos, como o acesso ao espaço e serviços públicos, à habitação, à cidade 
legal (GADANHO, 2017). 
Os casos europeus e dos países emergentes, mais do que os da América do Norte são, para 
Gadanho (2017), intervenções táticas feitas principalmente por grupos organizados, inspi-
rados pela cultura da colaboração e da participação cívica, e também pelos escritos de Henri 
Lefebvre (2016) sobre o direito à cidade.
A dificuldade de comunicação entre pares e para além, dificuldade de encontrar formas de 
ganhar visibilidade e financiamento foram, no fundo, as grandes barreiras dos processos 
participados contemporâneos a Lefebvre (GADANHO, 2017). Essas barreiras são hoje facil-
mente transponíveis com as tecnologias digitais, nomeadamente a ampliação da internet e a 
internet mobile, as redes sociais, geo localização, plataformas de crowdsourcing, crowdfun-
ding, o comportamento hacker, a cultura maker.
São ferramentas e métodos mais adequados ao trabalho da multidão. Que mais facilmente 
conseguem cruzar as singularidades do indivíduo para a universalização de questões, seja no 
nível da comunidade, do grupo de ação coletiva mais imediato, seja ao nível do globo. 
E ao nível do globo a ação tática em urbanismo manifesta-se de formas muito diversificadas, 
que não se restringem à caracterização dada pelas observações de Pedro Gadanho. Ativa-
ções de espaços públicos promovidas por comunidades organizadas ou não, formas variadas 
de viver o urbano, bancos para troca de tempo, reconstrução de paisagens aos moldes das 
necessidades de determinada comunidade, feita por ela mesma, são exemplos de táticas 
utilizadas na produção da vida e do espaço urbanos. Uma pluralidade de atores, condições 
provocadoras, formas de participação, de financiamento e de resultados, que precisa ser 
melhor explorada para ser entendida.
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São experiências em que o corpo desempenha papel ativo, efetivo e afetivo no espaço. Ações 
que refletem disputas travadas nos espaços públicos, os quais, por definição, são também 
espaços políticos, onde se disputam necessidades individuais conflitantes. Ou seja, é no re-
posicionamento do corpo na arena política do urbano, e essencialmente, na experimentação 
da alteridade desse corpo, que as ações do UT sinalizam seu grande potencial em ser instru-
mento de luta pelos direitos do corpo – do corpo coletivo, da multidão – à construção, uso 
e gozo da polis.
Em sua formulação do dualismo tática x estratégia, Certeau (2014) definiu a ação tática 
como aquela determinada pela ausência de poder, um cálculo de força que não isola o sujei-
to do ambiente. Não tem autonomia e age em um terreno que lhe é imposto. Assim, a ação 
tática não consegue acumular seus ganhos no espaço e precisa utilizar de forças que não são 
exatamente suas, a partir de uma decisão e não de um discurso. Depende, portanto, comple-
tamente do tempo, de onde o sujeito captura oportunidades de ação.
O autor esclarece que cada sociedade é formada por um conjunto de práticas que compõem 
suas instituições normativas, o que seriam suas práticas oficiais, as estratégias. Além dessas, 
também compõem a sociedade um conjunto de outras práticas consideradas menores, em-
bora presentes e carregadas das outras hipóteses que não foram oficializadas. 
Nesse sentido, compreende-se como práticas do UT um amplo rol que vai para além das prá-
ticas assim autodenominadas – exemplificadas pelas ações do estúdio Street Plans. Ou seja, 
para além do ‘taticismo’, considera-se como UT práticas que englobam desde ações indivi-
duais e ordinárias do cotidiano, que também são ‘fazedoras’ de cidade, como o perambular 
desobediente do caminhante que se permite explorar zonas da cidade que não lhe são supos-
tas, do urbanismo errante proclamado por Paola B. Jacques (2006). Daí, até as combinações 
de práticas que desafiam o urbanismo oficial travado nas divisões de planejamento das ad-
ministrações municipais, abrindo caminhos a processos mais participativos e democráticos.
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Várias narrativas formam o imaginário das táticas urbanas. No discurso contestatório e pro-
vocativo dessas práticas, o direito à cidade, o desenho de novas utopias, a ética do comum e a 
auto-organização, o interesse pelo cotidiano e a utilização de novas tecnologias para a atua-
ção e comunicação em rede são características que as atravessam e as posicionam no campo 
de uma produção urbanística mais crítica, pretensamente mais justa e potencialmente mais 
horizontal. 
Para uma compreensão mais vasta sobre as táticas urbanas, apresenta-se nas seções a se-
guir, experiências, práticas, conceitos, autores importantes enquanto referências para o UT. 
Tradições artísticas construídas ao longo do século XX que levaram a arte para fora dos 
museus, para os sítios ordinários da cidade e para as mesas de refeições das comunidades, 
contribuindo para partilhar sensibilidades, urgências e insurgências entre artistas, arquite-
tos e o corpo da multidão; o ativismo urbano que atravessa, em diferentes medidas, todas 
as práticas táticas; os diferentes, por vezes complementares, modos de fazer em urbanismo, 
levados em sentido bottom-up, como a autoconstrução, processos participativos que tentam 
abrir os rígidos modos oficiais de planejamento, o placemaking e a busca pela produção e 
apropriação dos comuns urbanos; formam, neste trabalho, o léxico definidor da ação tática, 
entre diferentes formas de fazer e de viver a cidade contemporânea.
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1.2.1 O DIREITO A UMA OUTRA CIDADE

Das cidades dos países periféricos e em desenvolvimento às ricas cidades dos países cen-
trais, há um sentimento de degradação urbana. Apesar de todo o avanço tecnológico e cientí-
fico da construção civil e do urbanismo ao longo do século XX, as cidades de hoje acumulam 
problemas sociais, econômicos e ambientais, estando ainda muito longe de uma situação de 
justiça urbana.
Montaner & Muxí (2014) apontam três grandes mudanças estruturais nas cidades do século 
XXI: o avanço das tecnologias de informação e comunicação, que globaliza a sensação de 
presença e de pertença das pessoas entre diferentes e distantes espaços pelo globo; os fortes 
movimentos migratórios de populações que, por diversos motivos (guerras, falta de trabalho 
nos campos, pós colonialismo), formam arranjos de subculturas dentro de um mesmo terri-
tório; e a voracidade do capital especulativo, capaz de intervir intra e supra nacionalmente.
Pode-se considerar que esse terceiro fator, a voracidade do capital, interfere diretamente 
nos outros dois: é o capital que move a inovação tecnológica assim como é o capital que cria 
fronteiras, reposiciona mercados de trabalho e, inclusive, valoriza e faz circular riquezas cul-
turais. Afinal, como lembra Harvey (2014), nada é tão único que não possa ser monetizado.
Observando a função econômica da cidade ao longo da história, Hardt & Negri (2016) des-
tacam três momentos: cidade comercial, cidade industrial e cidade biopolítica. Antes da re-
volução industrial, a função da cidade era comercial e o espaço da maior parte da produção, 
os campos cultivados, estavam separados do espaço urbano. Com o advento da indústria a 
produção aproximou-se do espaço urbano, transformando-o hegemonicamente no espaço 
da produção. Ainda assim, na cidade industrial o trabalhador produzia dentro da indústria 
durante seu horário de trabalho, depois retornava para as outras atividades da vida. Atual-
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mente, a cidade é biopolítica, estando a produção em todos os espaços da cidade, em todos 
os horários da vida do trabalhador. A metrópole, termo preferido pelos autores, é hoje para 
a multidão o que a fábrica foi antes para a classe operária industrial. 
Assim, é fácil compreender como a crise da cidade contemporânea está diretamente ligada 
à crise do capital. Mais do que isso: a crise no regime neoliberal é uma importante alavanca 
para novos mecanismos de acumulação capitalista, especialmente através da privatização de 
bens públicos (HARDT, NEGRI, 2016). Mas o que também observam os autores, é que toda 
crise econômica corresponde a uma disputa de forças: os trabalhadores utilizam dos meios 
de que dispõem para se revoltarem e construírem autonomia sobre o capital e este reinventa 
formas de produzir, explorar e controlar, até que os trabalhadores se revoltem novamente, 
e assim por diante.
Sobre a atual crise biopolítica do capital, Hardt & Negri indicam três tendências: o controle 
dos processos de produção social (aprimoramento das técnicas de disciplina, vigilância e 
fiscalização, exercidas por agências privadas e estatais); a imposição da precariedade decor-
rente da flexibilização do mercado de trabalho, onde o trabalhador é forçado a várias jorna-
das em múltiplos empregos que fragmentam também a perspectiva de carreira e impacta no 
tempo disponível para as outras atividades da vida (pobreza do tempo); e a construção de 
barreiras, tanto as muralhas nacionais contra os movimentos migratórios, como as barreiras 
dentro dos territórios metropolitanos, separando populações em segmentos sociais, econô-
micos e culturais (pobreza de espaço).
Essas tendências são facilmente verificáveis nas cidades atuais. Todo o funcionamento dos 
serviços e equipamentos urbanos estão cada vez mais controlados e vigiados. Vide as câme-
ras de vigilância nos espaços públicos e os rituais de segurança nos acessos a determinados 
bairros residenciais, edifícios públicos, centros comerciais e empresariais. Por outro lado, as 
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agências supranacionais determinam acordos e ajustes de conduta entre nações que afetam 
todas as vidas. 
Com o tempo de vida cada vez mais dedicado ao trabalho, condicionadas pela competitivi-
dade do mercado e a ideologia da meritocracia, as pessoas têm cada vez menos tempo para 
o ócio, o lúdico, o não produtivo. Os home offices tem cada vez mais importância dentro do 
espaço doméstico. E é possível continuar trabalhando em quase todos os lugares: praças 
com internet gratuita para permitir o trabalho ao ar livre, os cafés, restaurantes, livrarias 
que oferecem salas de reuniões para os profissionais liberais, e por aí vai.
A separação que antes havia entre trabalho e lazer parece já não mais existir. Como obser-
vado por Certeau (2014), a reprodução econômica no espaço de trabalho está, na sociedade 
contemporânea, camuflada pela surpresa dos happenings, pela ‘verdade’ do intensivo fluxo 
de informação e pela aparente animação que as novas ferramentas de comunicação propor-
cionam. Por outro lado, a produção cultural expande as possibilidades de trabalho numa 
reprodução econômica que está constantemente analisando, mapeando e massificando suas 
singularidades.
A segmentação das funções urbanas e das camadas sociais, além da crescente sensação de 
insegurança, levam à construção de ilhas muradas separando e ‘protegendo’ bairros intei-
ros, tanto de moradores ricos como de moradores pobres, além dos cercados centros empre-
sariais, centros administrativos, complexos culturais e de lazer. A própria paisagem urbana 
com o seu nexo de signos impõe barreiras ainda que às vezes sem muros, selecionando quem 
tem acesso a usar ou consumir o que lhes é imposto.
Uma contradição da condição contemporânea, observada por Montaner & Muxí (2014), é 
que a liberdade de fronteira experimentada pelos capitais não é a mesma liberdade de fron-
teiras que encontram os seres humanos. Estes deparam-se com muros visíveis e invisíveis, 
sempre a dividirem a sociedade.
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O território das cidades está internamente cada vez mais fragmentado, cercado, especializa-
do. No entanto, tal como um organismo vivo que depende de cada uma de suas partes para 
funcionar, o bairro fechado na cidade, o condomínio murado da classe alta precisa do bairro 
autoconstruído para dele servir-se. A periferia, como observam Montaner & Muxí (2014), é 
peça útil para a cidade global fragmentada. 
O capitalismo que constrói a cidade para perpetuar sua acumulação o faz de maneira preda-
tória, desapropriando o comum e privatizando-o em favor da classe dominante. E o faz defi-
nitivamente atuando sobre as vidas: o capitalismo colonizou os humanos, disciplinando seu 
comportamento e mercantilizando seus desejos. É preciso resistir à entropia da valorização 
perpétua do capital, diz Pelbart (2011). 
Quando Foucault (2015) pesquisava sobre as origens da medicina social, que coincide com 
o aprimoramento de técnicas de disciplina para preparar primeiro o Estado, depois a cidade 
e por fim os pobres para o trabalho, o autor constatou que o capitalismo socializou o corpo, 
na medida em que construiu conhecimento sobre ele, enquanto força de trabalho. Assim, 
resistir à exploração do capital passa por libertar o corpo do adestramento, da disciplina e 
da dócil civilidade (PELBART, 2011).
Para Harvey (2015), o corpo possui um potencial político que se manifesta em várias pos-
sibilidades. Uma delas está em compreendê-lo enquanto máquina desejante: se o desejo 
orienta a produção capitalista ele também pode orientar uma fuga à opressão do capital e 
moldar alternativas à produção, à troca e ao consumo.  Por outro lado, há que compreender 
o corpo em sua incompletude, enquanto ser relacional que se faz em suas relações com o 
outro. “[...] o exercício de poderes e contra poderes entre corpos é um aspecto constitutivo 
central da vida social”. (HARVEY, 2015, p. 165).
Assim, é preciso ultrapassar a particularidade da individualidade e da identidade, ou a ar-
madilha do reducionismo ao corpo, para atingir o universal, ou seja, visões de mundo so-
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cialmente moldadas e abrangentes a todos, ao coletivo, à multidão. É preciso construir a 
universalidade. É aí que entra a noção de ‘direitos humanos’.
O mundo globalizado permite a disseminação de afirmações universais experimentadas no 
nível local, como o fizeram os zapatistas no México, por exemplo, na década de 1990 (Fig. 
16). No entanto se, por um lado, a universalização de compreensões de mundo e de direitos 
humanos busca manter o mundo seguro para a democracia, para as liberdades individuais 
e de expressão, por outro lado ela também é uma forma de manter o mundo seguro para o 
capital. Ou seja, a globalização dissemina mais facilmente a aceitação de noções burguesas 
sobre leis, direitos, liberdades até alegações morais sobre bondade e virtude o que, na con-
cepção marxista, significa a generalização da submissão às instituições burguesas sendo, 
portanto, somente reformista e não revolucionária (HARVEY, 2015).
A respeito das declarações de direitos, o filósofo italiano Giorgio Agamben (2010) ressalta 
que se trata da inscrição formal da vida na ordem jurídico-política do Estado-nação, subju-
gando-a definitivamente à sua soberania. Uma vez que a vida do indivíduo entra no ordena-
mento do Estado-nação, ele passa a figurar enquanto ‘cidadão’ que encontra aí a conservação 
dos seus direitos. A armadilha está no fato de que cabe ao soberano Estado-nação decidir 
sobre a condição de cidadania e o grau de conservação desses direitos. Trata-se, segundo o 
autor, de uma falsa emancipação.
Além disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (UN, 1998), feita pela Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU em 1948, por exemplo, encontra entraves diversos em várias 
localidades para ser implementada. Inicialmente utilizada no contexto da Guerra Fria, foi 
ao longo do tempo entrando em desuso, sendo sobreposta por interesses específicos dos 
Estados. Assim como os acordos supranacionais pela redução da poluição ou da extrema 
pobreza que esbarram nos interesses dos Estados em manter a produtividade e o avanço de 
seus mercados.

Fig. 16- Placa junto à estrada de um dos ajunta-
mentos do movimento zapatista. O movimen-
to é antiglobalização e luta pela preservação da 
tradição indígena do povo mexicano e a gestão 
democrático do território. Fonte: Disponível 
em: <https://goo.gl/4KfM8a>. Acesso em: 02 
mar. 2018.
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No entanto, Harvey (2015) defende o discurso da universalidade de preceitos morais e éti-
cos, de verdades e de direitos, como forma de unir as singularidades locais em busca de al-
ternativas políticas e econômicas globais. O autor ainda enumera outros direitos universais, 
além dos já declarados pela ONU, como direitos dignos de atenção: o direito à oportunidade 
de vida, o direito à associação política e a um bom governo, o direito dos trabalhadores en-
volvidos diretamente com o processo produtivo, o direito à inviolabilidade e à integridade 
do corpo humano, direitos de imunidade e desestabilização, o direito a um ambiente de vida 
decente e saudável, o direito ao controle coletivo de recursos de propriedade comum a todas 
as pessoas, os direitos daqueles que ainda vão nascer, o direito à produção de espaço, o di-
reito à diferença (incluindo o direito ao desenvolvimento geográfico desigual), e os direitos 
enquanto seres da espécie. O direito à cidade, inicialmente formulado por Lefebvre (2016) e 
mais tarde problematizado por Harvey (2014) englobam, de certa forma, quase todos esses 
outros acima apontados.
Não é difícil relacionar o neoliberalismo como uma afronta aos direitos humanos. Assim, 
compreendendo as dificuldades e contradições das declarações de direitos universais, Har-
vey (2015) lança como problema a missão de ampliá-los e potencializá-los à máxima possi-
bilidade de superação da exploração capitalista e do Estado, ou seja, à máxima possibilidade 
individual de ‘ser diferente’ e à possibilidade coletiva de produção do espaço.
Para esta pesquisa, o interesse no ‘direito à cidade’, cuja formulação e atualização são dis-
cutidas a seguir, está em enxergá-lo dentro de um processo de lutas que aspira a justiça 
urbana. De forma mais ambiciosa ainda, considera-se aqui o direito à cidade num processo 
de transição da situação de precariedade urbana atual para uma utopia da economia do co-
mum.
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1.2.1.1 O qUE DISSE hENRI LEFEBVRE

Henri Lefebvre (2016) elaborou o conceito de direito à cidade, simultaneamente às lutas 
urbanas que irromperam em Paris em maio de 1968. Pouco antes, Guy Debord (1997) havia 
escrito um compilado de textos denunciando a espetacularização da sociedade, o que sin-
tetizava o pensamento desenvolvido pela IS. Do outro lado do oceano, Jane Jacobs (2009) 
escrevia sobre as transformações predatórias por qual passava a cidade de Nova Iorque sob 
a influência do engenheiro Robert Moses, e apontava para a necessidade de valorizar a rua 
enquanto espaço de convivência (Fig. 17). 
Já naquela época o tema ‘urbanismo’ estava na moda. Publicações em jornais, revistas, TV, 
tiravam o assunto do circuito restrito aos técnicos e colocava-o em discussão nas mesas de 
bar, escolas, teatros e outros palcos. Era a “ideologia do urbanismo”, como observou Lefe-
bvre (2016), afirmando-se com grande expressão. Nessa ideologia, como coloca o autor, a 
história, a consciência, as questões sociais são traduzidas em termos espaciais. A cidade é 
vista como uma rede de circulação e consumo, como centro de decisões e informações, numa 
redução-extrapolação do rigor científico, como se a ‘ciência urbanismo’ pudesse resolver 
tudo. Assim, Lefebvre questionava se o que se imaginava como ‘urbanismo’ se sustentava 
àquela época, pontuando que o momento histórico da cidade exigia um pensamento filosó-
fico-teórico adequado a suas especificidades.
O momento histórico de quando Lefebvre escrevia seu ensaio era o da compreensão da crise 
da cidade moderna. Sua leitura era a seguinte: o funcionalismo havia reduzido a sociedade 
urbana ao cumprimento de funções prescritas; vivia-se uma crise das instituições urbanas, 
da jurisdição e da administração urbanas; a cidade moderna intensificava a exploração da 
sociedade; havia uma ênfase na ‘linguagem’; o zoneamento urbano segregava e racionaliza-

Fig. 17- Ilustração sobre as intervenções de 
Robert Moses em Nova York. Imagem retira-
da da história em quadrinhos "Robert Moses: 
Master Builder of New York City", com os per-
fis de Moses e Jane Jacobs. Crédito: Nobrow 
(US) Inc. Disponível em: <https://goo.gl/4d-
mYxz>. Acesso em: 15 jan. 2017.
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va o espaço; vivia-se também uma crise da civilização agrária; a cotidianidade estava orga-
nizada, manipulada, pacificada (LEFEBVRE, 2016). Questionando qual a ideologia poderia 
libertar a cidade de sua degradação, o autor concluiu que somente uma ideologia que inten-
sificasse a vida urbana seria capaz de tal feito.
Assim, Lefebvre (2016) elucidou o valor de uso da cidade, entendendo-a como obra. Anali-
sando as cidades antes dos efeitos da industrialização, o autor concluiu que, enquanto cen-
tro da vida social e política, a cidade não só acumulava as riquezas materiais da produção 
humana como também os conhecimentos, técnicas monumentos e sensibilidade artística. O 
uso principal da cidade enquanto obra era a festa, o prazer, o prestígio. Possibilidades que a 
industrialização reduziu, senão eliminou ao longo do tempo.
Com o início do processo de industrialização que subordina a cidade à suas mercadorias, 
a obra foi substituída pelo produto. A cidade perdeu seu valor de uso e passou a ser vivida 
em seu valor de troca. Esta é a condição da cidade na centralidade capitalista. O autor ainda 
concluiu que foi a classe dominante, detentora do capital, dos meios de produção, que subs-
tituiu a obra pelo produto, ao controlar os investimentos produtivos pela cidade, as subjeti-
vidades que permeiam as relações sociais, e por fim, a própria classe operária.
Buscando uma abordagem metodológica para a degradação urbana que vivia, Lefebvre pro-
pôs uma distinção entre a cidade e o urbano. Isto é, segundo o autor, há por um lado uma 
realidade presente, prático-sensível que é a cidade e, por outro, uma realidade social, estru-
turada no pensamento, que é o urbano. Este não pode dispensar sua morfologia própria, sua 
base prático-sensível, dependendo diretamente das possibilidades oferecidas pela materia-
lidade da cidade.
A cidade é um sistema de significações, de sentido e, portanto, de valores, mas não só isso. 
Esse sistema só se realiza pela prática social que se dá no cotidiano. Essa crítica é importante 
especialmente por fazer uma contraposição ao racionalismo modernista que se esforçava em 
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sintetizar a vida cotidiana em funções separadas umas das outras (trabalho, transporte, vida 
privada, lazer etc.), e também pelo fetichismo, como observou Lefebvre (2016), com que os 
adeptos da semiologia urbana insistiam em reduzir a cidade a um sistema de significações. 
Embora seja um conjunto significante, a cidade não é apenas linguagem, mas também uma 
prática.
Somente uma práxis urbana, defendeu o autor, poderia elucidar uma síntese capaz de auxi-
liar a análise crítica; uma práxis orientada para a reunião de elementos da experiência urba-
na (atividades, atores, conhecimentos, materialidades, etc), sob a forma da simultaneidade 
e dos encontros. E em se tratando de um problema prático, esse problema é, concomitante-
mente, político.
É preciso, segundo o autor, reposicionar a classe operária no centro da força social que move 
a sociedade. Nesse processo, a noção de direitos é importante debate para a superação de 
contradições como a existente entre a socialização da sociedade e a segregação generalizada. 
Os direitos inserem os excluídos nos costumes, nos códigos, tornando concreta a noção an-
teriormente abstrata dos direitos reais, como o direito à vida, à saúde, à natureza. Os direitos 
servem para dar suporte às necessidades e desejos humanos, onde se encontram necessida-
des urbanas específicas, como a necessidade de informação, de simbolismo, o desejo pela 
atividade criadora, a necessidade de lugares e de tempo para encontros.
A partir daí, Lefebvre (2016) defende o direito à cidade como uma exigência. Especialmente 
fundamental para a classe expropriada da cidade, esse direito é também o direito à obra, ao 
uso da cidade, à liberdade, à socialização e à individualização, direito ao habitat e ao habitar, 
à vida urbana. O direito à cidade, como propôs o autor, não deve ser entendido como um 
sentimento melancólico de retorno à cidade tradicional e nem de aceitação à cidade que aí 
está, mas o direito a uma cidade dinâmica, capaz de renovar-se, direito a uma vida urbana 
transformada, à uma outra cidade genuinamente desejada.
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No entanto, o programático não é suficiente para o movimento revolucionário. Aliás, ele 
deve estar aberto a modificações no decurso de sua execução, que virão a partir da práxis. 
Da mesma forma a arte, embora necessária como a ciência, também não é suficiente, mas é 
fundamental enquanto drama e fruição, enquanto oxigênio para a força social. A arte, mais 
a filosofia, tem a capacidade de restituírem o sentido da obra.
A força social, uma nova práxis, o direito à cidade, a arte e a filosofia são utopia e estratégias 
para orientar a criação de uma nova centralidade para a sociedade urbana. Significa deslocar 
a centralidade capitalista – que transformou a cidade em lugar de consumo e incentivou o 
consumo do lugar – para a centralidade lúdica, restituindo o sentido da obra, sobrepondo o 
tempo sobre o espaço, apostando no efêmero e buscando a apropriação em vez do domínio.
O que foi proposto por Lefebvre (2016) exige uma revolução econômica, política e cultural. 
Uma luta que deve ser travada pela classe operária, a única, segundo o autor, capaz de gerar 
soluções para os problemas urbanos. No entanto, a alternativa não está pronta, é preciso cri-
á-la, criar a sua teoria através da prática, tentativa e erro, através da ação. Empreender ações 
direcionadas por desejos, tendo uma utopia no horizonte e um programa de estratégias e 
táticas que organize os esforços despendidos.  
O desejo dos excluídos, apontou Lefebvre (2016) é o desejo pelo urbano, pela participação. 
Considerando que o urbanismo, tal como desenvolve-se até hoje, é o sentido, o objetivo, a 
finalidade da industrialização, como seria um outro urbanismo capaz de integrar os excluí-
dos ao urbano? A experimentação, a apropriação – que é um movimento de baixo para cima 
contraposto à imposição da propriedade – o cotidiano, o efêmero, a verificação do possível, 
a participação, o lúdico, são chaves para a formulação de uma prática urbanística a serviço 
das necessidades humanas.
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1.2.1.2 O qUE DISSE DAVID hARVEy

Cerca de cinquenta anos depois da publicação seminal de Lefebvre, David Harvey (2014) 
apresentou uma importante atualização do conceito de ‘direito à cidade’ em ‘Cidades Rebel-
des - do direito à cidade à revolução urbana’. Muito se passou nesse intervalo de tempo: o 
fim da Guerra Fria e da bipolaridade do poder político e econômico mundial, representados 
pela queda do muro de Berlim; a afirmação da globalização e do neoliberalismo; a hiperur-
banização de cidades nos países periféricos; a ascensão do terrorismo no discurso político 
dos países centrais; e a generalização do uso da internet no cotidiano das pessoas são alguns 
dos principais acontecimentos.
Uma primeira atualização de conceitos feita por Harvey (2014) na citada obra, caracteriza 
a classe trabalhadora dos dias de hoje com o neologismo ‘precariado’, em substituição ao 
anterior ‘proletariado’. O precariado é formado por trabalhadores precários, cujas jornadas 
de trabalho foram flexibilizadas, obrigando-os a várias jornadas ao longo do dia, vários em-
pregos ao longo da vida, o que eclipsa a ideia de carreira, sempre com salários insuficientes 
para uma vida digna. O trabalho antes centrado na indústria agora passa a todos os espaços 
e tempos da vida cotidiana.
Os grandes movimentos migratórios dos últimos anos também têm influência, na medida 
em que construíram uma significativa heterogeneidade social e cultural para a classe traba-
lhadora, quando observada em âmbito local. Essa situação resulta na grande dificuldade de 
unir grupos dispersos, heterogêneos e precarizados em torno de uma causa comum.
Outra importante atualização de Harvey (2014) é a urgência em compreender os movimen-
tos sociais urbanos. O autor pontua que ao buscar respostas para os problemas atuais da ci-
dade, o legado de Lefebvre por exemplo, é menos importante do que a cidadania insurgente 
nas ruas das principais cidades do mundo, que se pode observar nos últimos anos.
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A esquerda tradicional, segundo o autor, tem dificuldade em ouvir os movimentos sociais 
urbanos, vistos como meros reformistas por lidarem com questões específicas e não sistêmi-
cas. No entanto, pontua Harvey (2014), esses movimentos continuam suas lutas em torno 
das disputas sobre as configurações da vida cotidiana. É preciso, portanto, observar as ori-
gens e natureza de suas queixas e exigências. Assim, será possível ressignificar o conceito do 
direito à cidade proposto por Lefebvre para as condições da cidade de hoje.
Harvey (2014) compreende o direito à cidade elaborado por Lefebvre como uma queixa e 
como uma exigência: queixa à crise do cotidiano já sentida àquela época e a exigência de 
encarar essa crise. Segundo o autor, Lefebvre criticou o pensamento marxista convencional, 
que subestimava o urbano enquanto estratégia revolucionária. Propôs práticas alternativas 
de urbanismo, como forma de alcançar uma alternativa ao capitalismo. Mas apesar da po-
tência de seu discurso, o conceito elaborado era deveras vago, na opinião de Harvey, e alta-
mente dependente de quem fosse lhe conferir significado.
Assim, sua proposta de abordagem ao direito à cidade é entendê-lo como o direito coletivo 
de controlar democraticamente a produção e o uso dos excedentes produzidos no processo 
de urbanização. Uma tarefa eminentemente política de luta pelo direito ao comum, à pro-
dução do espaço, à uma nova cidade. Depende do entendimento político de que a produção 
e reprodução da vida urbana são processos de trabalho essenciais para os impulsos revolu-
cionários – quem constrói e mantém a vida urbana deve exigir o direito de que esta criação 
esteja em conformidade com seus desejos. A cidade que se deseja ter tem a ver com o tipo 
de pessoas que se deseja ser.
Analisando importantes acontecimentos na história da urbanização, Harvey (2014) observa 
que para cada um deles houve uma reação que apontava alternativas para os estilos de vida 
e de persona urbana impostos pela ação predatória do capital sobre a cidade. 
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Por exemplo, quando o Barão Haussmann transformou estruturalmente a cidade de Paris, 
absorvendo por meio da urbanização os excedentes de capital e desemprego, e impondo um 
novo estilo de vida baseado no consumo, no turismo e nos prazeres – a Cidade da Luz -  sur-
giu em reação a isso a Comuna de Paris, um dos mais importantes episódios revolucionários 
contra o capitalismo (Fig. 18). Seus integrantes sofriam da nostalgia da cidade que estavam 
perdendo e reivindicavam recuperá-la em nome dos desalojados pelas obras, que foram mi-
lhares.
Cinquenta anos mais tarde, Robert Moses em Nova Iorque também ambicionava reposicio-
nar os excedentes do capital através da reestruturação da cidade: empreendeu gigantescas 
obras de infraestrutura viária e promoveu a suburbanização da metrópole, duas caracte-
rísticas que rapidamente se tornaram modelo seguido em todo o mundo. A reação foi uma 
série de mobilizações cuja maior expressão esteve na voz de Jane Jacobs, além de uma série 
de movimentos estudantis deflagrados em 1968 nos Estados Unidos (HARVEY, 2016). Em 
torno de Jacobs (2009) concentraram vozes que atacavam a brutalidade dos projetos mo-
dernistas e defendiam uma estética urbana baseada nos centros de bairro e sua preservação 
histórica. Os estudantes, em aliança com outros grupos marginalizados, atacavam o impe-
rialismo norte-americano e defendiam um outro tipo de experiência urbana.
Mais recentemente, a crise econômica mundial deflagrada em 2008 resultou de uma nova 
forma de absorção de excedentes no processo de urbanização, agora desenvolvido em escala 
global: o boom do mercado imobiliário americano e europeu; a hiperurbanização da China 
nos últimos vinte anos; a urbanização espetacular e criminosa do Oriente Médio; o desen-
volvimento obsessivo de nichos de mercado ou a hipsterização da cidade; a gentrificação; e 
a construção generalizada de comunidades muradas e espaços públicos vigiados (HARVEY, 
2014). Qual será a reação ao atual momento histórico da urbanização capitalista?

Fig. 18- Ilustração sobre a Comuna de Paris. 
Fonte: <http://socialistappeal.org/resources/
monthly-readings/1742-lessons-of-the-paris-
-commune.html>. Acesso em: 03 mar. 2018.
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Escusas como a ‘crise’ e o ‘aumento da dívida’ servem permanentemente, das cidades dos 
países periféricos às cidades dos países centrais, para a sabotagem de programas de governo 
com objetivos sociais e ambientais. Modus operandi do neoliberalismo que subordinou os 
estados ao rentismo, à supremacia dos bancos, homogeneizando a forma como cada locali-
dade lida com seus problemas. Os desafios para a construção de alternativas, sugere Harvey 
(2014) estão na necessidade de alterar e abolir a acumulação infinita do capitalismo, com-
bater a pobreza e a riqueza e elaborar novos estilos de vida em contraposição à suburbaniza-
ção, ao consumo, ao produtivismo, às instituições vigentes, etc. Longo caminho a percorrer.
É preciso combater a busca incessante do capitalismo pelo monopólio, que o faz criar e 
valorizar singularidades, autenticidades, originalidades, individualidades, particularidades, 
exclusividades (HARVEY, 2014). Ao empreendedorismo da nova governança urbana há que 
resistir buscando respostas em todas as formas de organização existente, objetivando a au-
to-organização para a produção, proteção e uso dos comuns urbanos. Resistir, obrigando o 
estado a oferecer mais e mais bens públicos para finalidades públicas, buscando uma auto-
nomia cultural que amplie alternativas. Explorar o sentido de cidadania, de solidariedade, 
de pertença e orientar o trabalho coletivo para o bem comum, mantendo o valor com quem 
o produziu. E como já observava Lefebvre (2016), os direitos aspirados não serão docilmente 
cedidos, mas terão de ser conquistados. E, segundo Harvey (2014), é na rua onde essa bata-
lha terá de ser travada.
Quais as características de uma nova prática urbanística possível de mediar os embates ne-
cessários à promoção do direito urbano na cidade contemporânea? Somente uma prática 
aberta a todas as possibilidades que se deseja explorar, apta ao diálogo, à experimentação, 
capaz de promover a emancipação de atores e reter o valor dos bens comuns à sua disposi-
ção; uma prática independente do domínio do estado e do capital, insurgente dos desejos 
que emanam da multidão.
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1.2.1.3 O DIREITO à CIDADE INCORPORADO àS INSTITUIÇõES

A vigente Constituição da República Federativa do Brasil foi instituída em 1988 através de 
Assembleia Nacional Constituinte, marcando a instauração do Estado Democrático Brasilei-
ro após mais de duas décadas de ditadura militar e repressão aos direitos civis e humanos. 
O texto da nova constituição, também conhecida como a ‘Constituição Cidadã’, recebeu con-
tribuição do movimento de Participação Popular na Constituinte, que reunia vários movi-
mentos sociais no mais amplo processo participativo da história brasileira (ROCHA, 2008).
Dentre as várias conquistas desse processo, a participação social foi institucionalizada no 
Estado brasileiro através da criação de espaços de participação assegurados por lei, como 
os conselhos deliberativos, conferências e assembleias, no sentido de favorecer o controle 
social na implementação das políticas públicas. Além dos direitos individuais foram garan-
tidos para a população brasileira direitos sociais que, segundo a última alteração no texto 
feita em 2015, asseguram o direito à: educação, saúde, alimentação, o trabalho, moradia, o 
transporte, o lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e à 
assistência aos desamparados (BRASIL, 1988).
Nos Art. 182 e 183 da Constituição Cidadã, referentes à Política Urbana, está selado o enten-
dimento da função social da propriedade e da cidade (BRASIL, 1988). Embora no capítulo 
referente aos direitos individuais esteja garantido o direito à propriedade, no que tange ao 
ordenamento urbano a propriedade está submetida à sua função social, cuja destinação de-
verá ser traçada pelo PD, instrumento de lei específico para orientar o planejamento urbano 
a nível municipal. Esse e outros instrumentos foram elaborados para ampliar o acesso à 
terra urbanizada e reduzir a segregação social.
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Treze anos depois de promulgada a ‘Constituição Cidadã’ foi promulgada a Lei Federal Esta-
tuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, no que tange à Função 
Social da Propriedade, visando o bem coletivo, a segurança e o bem-estar dos cidadãos, além 
do equilíbrio ambiental. Nesta Lei está garantido expressamente o ‘direito à cidade susten-
tável’, entendido como o direito das presentes e futuras gerações à terra urbana, à moradia, 
ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer (BRASIL, 2001).
A inscrição de direitos nos marcos legais de um país é fundamental para a visibilidade das 
fragilidades de grupos humanos e para a garantia de instrumentos para atender às suas ne-
cessidades. No entanto, o cumprimento das leis é o resultado do teatro político, onde uns 
reivindicam e outros acatam ou não. 
No Brasil, a existência desses marcos legais não conseguiu, ainda, reverter a forte segrega-
ção sócio espacial de suas cidades e o grave quadro de injustiça social e urbana em que vive 
sua população. Para a arquiteta e urbanista Ermínia Maricato (2003), o Estado brasileiro 
vem admitindo ao longo de sua história o direito à ocupação, usando sua legislação para jus-
tificar uma inação frente aos interesses populares e uma forte ação quando o assunto atinge 
os interesses da classe dominante. 
Isso explica o fato de que, com a promulgação do Estatuto da Cidade, os interesses parti-
culares dos tradicionais proprietários de terra permaneceram ditando as regras, através de 
instrumentos como a outorga onerosa do direito de construir e as operações urbanas con-
sorciadas, que admitem a participação do mercado imobiliário na determinação da alocação 
de recursos pelo território urbano.
Apesar da relação perniciosa entre os mercados imobiliário e da construção civil e o siste-
ma político brasileiro, há que se considerar a existência de instrumentos legais capazes, se 
permanentemente vigiados e exercidos, de direcionar as políticas públicas no sentido de 
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reverter injustiças urbanas históricas. Mais: há que se esforçar para encontrar mecanismos 
capazes de travar com igualdade a luta política pelas reivindicações dos direitos humanos e 
sociais. Há caminhos experimentados, seja no fortalecimento da participação social e outros 
arranjos bottom-up de produção do espaço. 
Além do Brasil, outro país latino americano incluiu em sua constituição um entendimento 
sobre o direito à cidade, o Equador. Ainda mais abrangente no que diz respeito ao direito 
social de produzir e desfrutar de um ambiente saudável, a Constituição Equatoriana baseia-
-se no conceito de ‘bem viver’ (buen vivír, em castelhano). Baseado na filosofia de vida de 
povos autóctones da América, o ‘bem viver’ apresenta-se como uma alternativa à ideologia 
do desenvolvimento que move o capitalismo a moto perpétuo, e uma oportunidade de cons-
truir novas formas de vida coletivamente, baseadas na suficiência e no deslocamento do an-
tropocentrismo para o biocentrismo (ACOSTA, 2012). Além do Equador, também a Bolívia 
incorporou esse conceito em sua constituição.
Assim, a carta magna equatoriana reconhece primeiramente os direitos da natureza, in-
cluindo esta, também chamada de Pacha Mama, como sujeito de direitos. Nesta perspectiva, 
observa o economista e ex-presidente da assembleia nacional constituinte do Equador Al-
berto Acosta (2012), é resgatado o direito de existir de todos os seres, inclusive os humanos, 
considerados como parte do ecossistema total que forma a natureza.
Desta feita, os Artigos 30 e 31 da Constitución Ecuatoriana (ECUADOR, 2008) asseguram 
direitos relativos ao habitat e à moradia. Ali o direito à cidade aparece de forma explícita e é 
entendido como o direito à gestão democrática da cidade, de sua função social e ambiental e 
o direito ao exercício da cidadania. Também são declarados os direitos à diversidade cultural 
urbana, ao desfrute dos espaços públicos, ao equilíbrio entre o espaço urbano e rural, dentre 
outras coisas.
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Em 2006, durante a realização do 6º Fórum Social Mundial, em edição policêntrica (reali-
zada em Bamako/Mali na África, em Caracas/Venezuela na América do Sul e em Karachi/
Paquistão na Ásia), foi divulgada a Carta Mundial pelo Direito à Cidade (FSM, 2006), cuja 
elaboração havia iniciado em 2004, de forma colaborativa. Com o objetivo de orientar ações 
da sociedade civil e de governos, essa carta propunha o direito à cidade como o direito à 
qualidade de vida não só na cidade como também em seu entorno rural. 
No Artigo II que trata dos princípios e fundamentos estratégicos de sua noção de direito à ci-
dade, a carta declara o direito ao usufruto da cidade, à participação nos processos de plane-
jamento e gestão e incorpora o conceito de função social da cidade e da propriedade urbana, 
dentre outras coisas. Sugere ainda a necessidade de ajustes dos marcos legais dos Estados 
aos tratados internacionais e requere o compromisso social do setor privado (FSM, 2006). 
A mais recente Conferência da Organização das Nações Unidas para a Moradia e o Desen-
volvimento Urbano Sustentável, a HABITAT III, foi realizada em 2016 em Quito, Equador. 
A Conferência é o fechamento de um ciclo de encontros, debates, acordos em torno de uma 
agenda urbana a ser adotada por todos os países signatários. Pela primeira vez o tema ‘di-
reito à cidade’ foi incorporado nos debates da ONU-HABITAT, tendo o Brasil e o Equador 
como os únicos países presentes com esse direito assegurado em seus instrumentos legais.
O Relatório Brasileiro elaborado para a Habitat III, sob a coordenação do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), e aprovado pelo Conselho das Cidades10, continha ao lon-
go de todo o seu texto o objetivo de consolidar o entendimento sobre o direito à cidade, entre 
os países participantes da conferência, como noção básica para a produção dos territórios 
(IPEA, 2016).

10  Órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do Ministério das Cidades, 
no Brasil, responsável por orientar a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Fonte: 
<http://www.cidades.gov.br/conselho-das-cidades>. Acesso em: 12 jan. 2016.



83

Segundo o pesquisador do Instituto Pólis, Nelson Sale Júnior11, que esteve na Conferência 
Habitat III, as discussões sobre a Nova Agenda Urbana se deram em dois campos: por um 
lado, a preocupação com o direito à cidade justa e inclusiva como um bem comum e, por 
outro lado, a preocupação com a construção de redes de atores e de conhecimento que di-
recionem práticas urbanas nesse sentido. No entanto, houve uma disputa de forças entre 
os países defensores do direito à cidade como pauta principal e outros países, no geral mais 
desenvolvidos, que defendiam a inclusão de questões afetas aos setores privados, no sentido 
de incorporar a dimensão tecnológica do conceito de smart cities, ou cidades inteligentes.
Na opinião de David Harvey12, a conferência tratou-se apenas de um encontro, sem a in-
tenção de ir para além disso. O autor considera ainda, que a conferência tem uma posição 
neoliberal sobre as cidades, tratando-as como cidades para investir e não para viver e que 
se apropriou indevidamente do conceito ‘direito à cidade’, sem a intenção de persegui-lo em 
sua essência. Como ele não foi o único a pensar dessa forma, aconteceu um contra evento pa-
ralelo13 à Conferência Habitat III, na Universidad Central del Ecuador, onde representantes 
de mais de trinta países propuseram uma Agenda Autônoma para as cidades (Fig. 19). Seus 
participantes denunciaram o formato excludente da conferência da UN Habitat e alheio, em 
sua opinião, às demandas dos 99% da população.   
O texto final da Nova Agenda Urbana costurada no Habitat III, contém uma única vez o 
termo ‘direito à cidade’, quando diz reconhecer o esforço de algumas nações em incluir essa 
noção em suas legislações. O documento ainda traz referências sobre a importância de ini-
ciativas bottom-up, valorizando a experimentação de práticas sociais que descentralizem os 
processos de planejamento urbano, e reconhece a importância dos espaços públicos para a 

11  Em entrevista cedida ao Instituto Pólis no dia 10/11/16 sobre os debates travados na Habitat III. Disponível 
em: <https://goo.gl/PXARVg>. Acesso em: 12 dez. 2016.
12  Opinião expressa em entrevista concedida a Marc Marti y Mónica Salazar. Disponível em: <https://goo.
gl/cPxR7U> Acesso em: 07 fev. 2018.
13  Mais informações disponíveis em <https://resistenciapopularhabitat3.org/>, acessado em 07/02/18.

Fig. 19- Cartaz com agenda da Resistência 
Habitat III, contra evento realizado em para-
lelo à Habitat III, na Universidad Central del 
Ecuador, Quito, em outubro de 2016. Fonte: 
Disponível em: <https://resistenciapopu-
larhabitat3.org/2016/10/06/agenda-todas-
-las-voces-en-resistencia/>. Acesso em: 03 
mar. 2018.
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saúde da vida urbana. E por fim, reconhece a tecnologia sob a noção de smart city para a 
promoção da sustentabilidade ambiental dos territórios e a eficiência na gestão (UN, 2016).
É verdade que pouco a pouco, algumas nações e organismos supranacionais começam a uti-
lizar o vocabulário do direito à cidade. No entanto, a instituição de lei, como já considerado 
acima, não garante sua cobertura. O embate político é que poderá assegurar os direitos con-
quistados e fazer com que valham em benefício de quem mais precisam. 

1.2.2 UTOPIA

Ao longo da história, a humanidade se alimentou de ideais que moveram sua curiosidade, 
seus esforços, suas paixões. Lefebvre (2016) observou que, a partir da Idade Média, cada 
época da civilização europeia orientou-se segundo uma imagem de mundo melhor, alimen-
tada por ideologias que reúnem valores éticos e morais. Ou, utopias.
A autoria do termo ‘utopia’ é atribuída a Thomas More, diplomata e escritor inglês que em 
1516 publicou o livro Utopia (MORE, 2004), importante referência para o pensamento polí-
tico de sua época (Fig. 20). No livro, More faz duras críticas à Inglaterra e como contraponto 
descreve uma outra ilha, Amarouta, imperial e religiosa, mas em cuja sociedade a proprie-
dade privada não existia e os interesses coletivos eram prioritários aos individuais. A palavra 
‘utopia’ vem do grego ‘lugar nenhum’, e até hoje é utilizada para referir a uma sociedade que 
de tão ideal é também impossível. 
Várias utopias foram imaginadas de lá para cá, a maioria delas fortemente atrelada a formu-
lações sobre a cidade. Ideias que medem forças entre a vida citadina e as liberdades pessoais, 
entre o livre fluxo da imaginação e o autoritarismo, polarizações entre imagens positivas e 

Fig. 20- Xilogravura de Ambrosius Holbeim, 
representando a ilha de Utopia. Fonte: More 
(2004), p. 02.
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negativas. No entanto, vive-se atualmente uma rejeição à ideia de utopia devido à percepção 
generalizada de sua ligação com o autoritarismo e o totalitarismo (HARVEY, 2015).
Harvey (2015) observa que há dois tipos de utopias: um referente à forma espacial e outro 
referente ao processo social. As do primeiro tipo sempre tiveram terreno fértil na imagi-
nação dos planejadores, arquitetos, engenheiros, empreendedores e viveram um momento 
especialmente profícuo entre o Séc. XIX e início do Séc. XX. 
New Harmony de Robert Owen, os falanstérios de Charles Fourier, a cidade jardim de Ebe-
nezer Howard (Fig. 21), a cidade radiante de Le Corbusier, a Broadacre City de Frank Lloyd 
Wright, Franceville de Julio Verne e a cidade industrial de Tony Garnier são exemplos do 
esforço de mentes visionárias em determinar uma forma espacial para uma sociedade ideal. 
Algumas dessas ideias foram testadas à risca e embora tenham tido algum êxito em mobi-
lizar seguidores e vultuosos investimentos, esbarraram inevitavelmente na contradição de 
que, no fundo, a rigidez da forma estabiliza e controla os processos sociais que precisam 
continuar vibrantes para a real transformação da sociedade (HARVEY, 2015). 
Ainda, devido à mobilização de investimentos necessários para a realização dos empreen-
dimentos, invariavelmente essas urbanizações idealizadas dependem da combinação entre 
a ação do Estado e a acumulação do capital (HARVEY, 2015), embora muitas delas tenham 
tido motivações comunistas.
Já as utopias de processos sociais geralmente se expressam em termos temporais, desvin-
culadas das restrições espaciais ou de especificidades locais. Muito abertas, perdem-se no 
romantismo de projetos que não precisam concluir-se. A transcendência dialética de Hegel, 
a luta de classes de Karl Marx e o individualismo, a ambição e o livre mercado de Adam 
Smith são grandes exemplos sendo, este último, segundo Harvey (2015), o mais poderoso e 
duradouro utopismo de processo na história do capitalismo.

Fig. 21- Diagrama 02 elaborado por Ebene-
zer Howard para explicar a cidade-jardim. O 
diagrama mostra diretrizes de zoneamento de 
uma futura cidade-jardim. Fonte: Disponível 
em: <http://www.sacred-texts.com/utopia/
gcot/gcot03.htm>. Acesso em: 03 mar. 2018.
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Nas últimas décadas, assiste-se à ascensão do neoliberalismo como ideologia dominante, 
forçando a aceitação do utopismo de Smith como redentor de todos os problemas da so-
ciedade. Qualquer instituição capaz de oferecer resistência a esse projeto é logo atacada, 
desmoralizada, eliminada. ‘Não há alternativa’, insistem em dizer (HARVEY, 2015). No en-
tanto, em termos sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais este utopismo já deu 
todas as demonstrações de não conseguir gerar uma sociedade boa para todos.
Harvey (2015) conclui que o motivo para o fracasso do utopismo de Smith enquanto gerador 
de uma sociedade ideal é o tipo de espaço que tal processo precisa produzir para materiali-
zar-se, caracterizado pela intensificação das desigualdades sócio espaciais. E aponta que a 
alternativa óbvia é a construção de um utopismo espaço-temporal.  

1.2.2.1 UTOPISMO DIALéTICO

Lefebvre (2016) defendia que uma análise crítica sobre a cidade deve se estabelecer em uma 
nova práxis, que se interesse pela experimentação da cidade real e da potencialidade da 
força social. Tal crítica encontra similaridade na crítica da eescritora e ativista Jane Jacobs 
(2009), quando a autora propunha em contraposição aos métodos racionalistas do urbanis-
mo moderno, baseado em estatísticas e generalizações, o pensamento indutivo a partir das 
particularidades reais dos processos urbanos. Ou seja, a necessidade de enxergar a cidade 
além da planificação, da paisagem estática, dos números, da linguagem, partindo para a 
ação, para o embate entre diferentes, para a experimentação de sua materialidade.
No entanto, a nova práxis proposta por Lefebvre (2016) vai ainda além do pensamento in-
dutivo defendido por Jacobs e baseia-se na transducção, ou seja, na elaboração de um objeto 
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teórico constantemente questionado por dados experimentais. E mais, essa operação inte-
lectual seria um apoio a uma utopia experimental, a qual dependeria de ter suas implicações 
e consequências estudadas o tempo todo. Uma utopia construída pela dialética.
A utopia de Lefebvre resumia-se numa crença na força social, a qual seria capaz de efetivar 
a síntese da arte, da técnica e do conhecimento na realização da sociedade urbana. Assim, 
propõe o autor, o utopismo em sua máxima potência será confrontado com o máximo de 
realismo.
Estrategicamente, o passo inicial rumo a tal utopia seria desfazer as ideologias dominantes 
da sociedade atual e apoiar-se na força da classe operária em reposicionar sua centralidade 
nas decisões sobre as questões urbanas. Duas proposições partem daí: a necessidade de 
um programa político de reforma urbana, a ser negociado com as forças políticas locais; e a 
necessidade de projetos urbanísticos propostos a partir de uma práxis alimentada por um 
imaginário investido na apropriação de tudo aquilo que foi retirado do proletariado, ou seja, 
o tempo, o espaço, a vida fisiológica, o desejo (LEFEBVRE, 2016).
Esses projetos urbanísticos de experimentação utópica deveriam investir, como sugeriu o 
autor, em ações de resultado a curto, médio e longo prazo, em ocupações móveis, efêmeras, 
em novos estilos de vida, nos vazios que compõem a sociedade atual, suas possibilidades 
vindouras.
A crítica de Lefebvre assenta-se no caráter autoritário do utopismo espacial e, contrapondo 
ao fechamento desse utopismo tradicional, propõe que uma nova práxis esteja permanen-
temente aberta a novas possibilidades. No entanto, Harvey (2015) questiona a relutância 
de Lefebvre em enfrentar o problema do fechamento / autoritarismo no processo de criar 
alternativas, por deixá-las sempre indefinidas, sem resultados reais, uma grande frustração.  
Também Foucalt (2009) buscou alternativas à questão da utopia enquanto espaço que não 
se realiza. Entendendo o caráter relacional do espaço, constituído por posicionamentos ir-
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redutíveis e impossíveis de ser sobrepostos, o autor voltou-se num de seus ensaios, para 
aqueles espaços que se relacionam com todos os outros, mas que contradizem o conjunto 
de relações por eles designados. E classificou-os em dois tipos: as utopias e as heterotopias.
Para o autor, utopias são posicionamentos que não possuem um lugar real, que oferecem 
uma analogia direta ou inversa com o espaço real da sociedade. Já as heterotopias são es-
paços reais, como utopias realizadas, onde todos os posicionamentos reais de uma cultura 
estão representados, mas também contestados e invertidos, como por exemplo: as clínicas 
psiquiátricas, os cemitérios, os teatros, os cinemas, os jardins, os museus, as bibliotecas, as 
feiras, as cidades de veraneio, os motéis, os bordéis e as colônias.
Para Foucault (2009), as heterotopias manifestam-se em todas as culturas e representam 
recortes temporais, portanto podem ter seu funcionamento alterado ao longo da história. 
Elas supõem jogos de abertura e fechamento criando ritos de passagem que as mantém 
isoladas ou que exclui quem as penetra. Conseguem justapor em si vários posicionamentos 
a princípio incompatíveis e possuem uma função em relação aos outros espaços, ora ofere-
cendo ilusões que denunciam os espaços reais, ora aperfeiçoando-os, formando espaços de 
compensação.
O conceito elaborado por Foucault (2009) assenta-se na alteridade, na compreensão de um 
espaço em relação a outro ou, como interpreta Harvey (2015), espaços da diferença onde o 
outro pode florescer. Heterotopias são espaços reais que exercitam a formação de uma outra 
imagem de cidade dentro da cidade existente tendo, portanto, o potencial de explorar dese-
jos e possibilidades.
No entanto, embora tenha a virtude de investigar a potência da heterogeneidade do espaço, 
Harvey (2015) aponta que o conceito criado por Foucault não oferece pistas sobre como 
poderia aparentar um utopismo espaço-temporal, e insiste na necessidade de derrubar as 
estruturas físicas e institucionais da sociedade atual para construir uma nova.
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Vale dizer que Lefebvre também falava em heterotopias, embora com um significado bem 
diferente do trabalhado por Foucault mas também útil para a compreensão da ideia de uto-
pia. Como observa Harvey (2014), Lefebvre tratava por heterotopias as práticas urbanas que 
apresentam possibilidades diferentes do que está posto na isotopia, que para ele é a ordem 
espacial consumada pelo capitalismo. Embora o conceito tenha diferentes tratamentos en-
tre os dois autores, ambos enxergavam na definição de heterotopia a experimentação de 
alternativas utópicas.
Para recriar as estruturas físicas de uma nova sociedade, Harvey (2015) defende que o pro-
cesso não deve se dar através da proposição de um molde fantástico, de um modelo estri-
tamente científico, mas a partir das estruturas atuais (daí seu interesse nas heterotopias, 
enquanto pontos de partida ou devires). Tal crítica encontra relação nos textos dos Situa-
cionistas que propunham a experimentação lúdica da cidade atual, enxergando-a como um 
jogo que deve ser jogado, até formular a cidade futura, inédita (JACQUES, 2003).
Já para recriar as instituições da nova sociedade, Harvey (2015) apoia-se nas obras do bra-
sileiro Roberto Mangabeira Unger que - para ele, embora evite a ideia de utopismo, explora 
alternativas e acaba oferecendo pistas contundentes sobre como quebrar as barreiras insti-
tucionais através da atuação em três esferas: a constituição de um novo governo, a organiza-
ção econômica e a formulação de um sistema de direitos.
Assim, Harvey (2015) fundamenta o seu utopismo dialético ou espaço-temporal, fincado nas 
possibilidades presentes mas apontando para diferentes trajetórias da atividade humana. 
De partida, aponta que é necessário atacar as contradições da ideologia dominante atual, 
o neoliberalismo. Para o autor, são elas: a ideia de consumismo ilimitado que é acessível a 
poucos; os direitos individuais que acabam naturalizando o direito de dominar o outro e o 
esvaziamento das bases coletivas; a relação estreita entre autoridade e violência; a destrui-
ção das culturas tradicionais e o consequente retorno à identidade nacional; as dificuldades 
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sociais, econômicas e políticas que levaram à disseminação do discurso da sustentabilidade 
que, por fim, acaba por ser constantemente cooptado.
Desta feita, as possibilidades futuras devem investigar as relações entre: bem-estar social 
e democracia versus egoísmo, consumismo e acumulação do capital; coletividade e cultura 
versus mercado e dinheiro; ordem social versus condições ambientais e ecológicas. E devem 
fazê-lo dosando, permitindo a experimentação (HARVEY, 2015).
O arquiteto húngaro-francês Yonna Friedman (2008) traz uma importante contribuição 
para o debate, chamando as utopias espaciais de utopias literárias - produzidas ou impostas 
por um único indivíduo. Para contrapô-las, propõem o que chama de utopias realizáveis, ba-
seadas em três princípios básicos: devem surgir de uma insatisfação coletiva, utilizar de um 
remédio conhecido para essa insatisfação e realizar-se através do consentimento coletivo. 
O autor ainda problematiza que utopias universais são impossíveis porque, em sua opinião, 
somente as pequenas comunidades são capazes de resolver seus problemas de forma autô-
noma (Fig. 22).
Outra importante e mais recente referência sobre a experimentação de utopias é Hakim Bey, 
pseudônimo do poeta libertário Peter Lamborn Wilson, cujos inscritos influenciaram o mo-
vimento anarquista das últimas décadas do século XX. No livro T.A.Z. Zona Autônoma Tem-
porária, Bey (1985) elabora a possibilidade de coletividades experimentarem a liberdade em 
suas relações, de forma auto organizada, não hierarquizada e invisível para o Estado e o Es-
petáculo. Tática perfeita, segundo o autor, em tempos de onipresença do poder dominante.
Por fim, tem-se que, voltando-se para o presente e para o possível, a imaginação de utopias 
necessita perceber o realizável, através de experimentações biopotentes de coletividade, al-
teridade e autonomia.

Fig. 22- Ilustração de Yona Friedman para a 
utópica Ville Spatiale, cidade visionada a par-
tir da ideia de que a automação do trabalho le-
varia a maior tempo de ócio para as pessoas, 
demandando uma outra cidade. Ville Spatiale 
é composta por estruturas aéreas, leves, tem-
porárias, construídas, habitadas e apropriadas 
pelos usuários. Fonte: Yona Friedman. Dis-
ponível em: <http://www.yonafriedman.nl/
wp-content/uploads/wppa/1252.jpg?ver=1>. 
Acesso em 03 mar. 2018.
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1.2.3 MULTIDÃO, SUJEITO POLíTICO

Pensar o mundo global permitiu reconhecer um mundo comum com que se preocupar, pro-
duzir, apropriar, o qual é compartilhado por todos. A ideia de ‘comum’ também foi poten-
cializada com a compreensão do conceito de biopolítica, cujas subjetividades serão sempre 
produzidas por aparatos de poder, sejam os da soberania do Império, sejam os da resistência 
da multidão (HARDT, NEGRI, 2016).
Império e Multidão também são conceitos cuja compreensão, elaborada por Hardt & Negri 
(2000), foram propiciadas pela nova ordem global. Segundo os autores, o Império é a nova 
forma de soberania do mundo pós-moderno. Diferente da antiga ideia de imperialismo onde 
os Estados-nação eram soberanos, assiste-se agora à decadência da soberania dos estados 
e à ascensão do Império enquanto sujeito político que regula todas as transações globais. O 
novo soberano é formado por uma série de organismos nacionais e supranacionais unidos 
sob uma única lógica de dominação.
O Império, como formulado por Hardt & Negri (2000), não tem fronteiras físicas nem um 
centro de poder. Ou melhor, seu território é todo o globo, por onde ele age incorporando-o 
progressivamente, interferindo em identidades, hierarquias e intercâmbios. Através da pro-
dução biopolítica, o Império produz e impõe formas de vida social, onde as dimensões eco-
nômicas, políticas e culturais se sobrepõem. Ou seja, a vida social é o seu objeto de comando, 
em sua totalidade. O que move o Império é a produção capitalista, cujo formato atual é o 
neoliberalismo.
Do outro lado, ou abaixo, está a multidão, entendida pelos autores como o conjunto de sin-
gularidades que se compõe na pobreza e no amor, dentro da lógica da reprodução do co-
mum. Pelbart (2011) esclarece o conceito, confrontando-o com a ideia de povo, este enten-
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dido como uma vontade única que tende ao uno. Pelo contrário, a multidão é indomável e 
deriva do uno.
A multidão é o corpo social aberto, inclusivo e inconcluso do globo. São os que não parti-
cipam, os que não comandam, mas que sustentam a república da propriedade do povo. Se 
a república é constituída pela propriedade e incentivada por subjetividades individuais, a 
multidão é constituída pela pobreza e alimentada por subjetividades sociais. Só a multidão 
tem o poder de construir a sociabilidade e o amor. E o faz pela alteridade, pela constituição 
de singularidades múltiplas, de forma horizontal (HARDT, NEGRI, 2016).
A multidão também é um projeto de organização política, pela libertação dos pobres e pelo 
desenvolvimento institucional da cooperação social. Esse projeto justifica-se, segundo Har-
dt & Negri (2016), visto que no contexto atual as formas tradicionais de organização basea-
das na unidade, na liderança central e na hierarquia não são mais desejáveis e nem eficazes.
Para Hardt & Negri (2016), cabe ao intelectual mapear o futuro. Os autores propõem o con-
ceito de multidão como possibilidade de organização política para uma fuga à atual forma 
de organização social, à unidade do povo submetido à liderança e hierarquia do poder so-
berano. Nesta perspectiva, urge construir a auto-organização da multidão para a resistência 
a quaisquer formas de exploração. E organizar politicamente sua imanência, no sentido de 
apreender as subjetividades por ela produzidas, as quais indicariam desejos por outras for-
mas de vida.
Os autores também alertam para a urgência de construir a auto-organização da multidão 
para resistir ao Império. A resistência, segundo eles propõem, significa a apropriação do 
comum pela multidão, ou seja, buscar a autonomia e controle da produção de subjetividades 
que compõem o comum, através da cooperação, da organização em rede, da imanência da 
multidão.
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Pelbart (2011) explica que o comum é o espaço produtivo da multidão, hoje sequestrado e 
expropriado pelo capitalismo. Este, cuja dominação age sobre os corpos, também tem a ca-
pacidade de se ajustar aos fenômenos de sua imanência, de incorporar as críticas elaboradas 
contra si. A multidão cria e o Império tenta capitalizar. Assim, o comum está permanente-
mente em construção, sendo manipulado, mas também imanando subjetividades. 

1.2.4 COMUM - A RADICALIzAÇÃO DA CIDADE COLETIVA

Dos escritos de Hardt & Negri (2016) tem-se a denúncia da expropriação do comum pelo 
Império. Os autores enxergam os comuns como bens, herdados ou produzidos pelo corpo 
social da humanidade – a multidão - e que, portanto, deveriam servir à coletividade e não ao 
lucro de alguns. Também a economista política Elinor Ostrom (1990) reconhece os comuns 
como bens e, em seus estudos, debruçou-se sobre os arranjos institucionais formados para 
o uso, gestão e proteção dos bens comuns, especialmente os recursos naturais – petróleo, 
florestas, águas e peixes. 
Já Dardot e Laval (2017) partem desses estudos iniciais e propõem uma abordagem mais 
rigorosa: o comum enquanto princípio político, exercido pela deliberação, pelo julgamento, 
pela troca de ideias, pela decisão. Nesta perspectiva, comum é a racionalidade política emer-
gente, em oposição à racionalidade neoliberal, hoje hegemônica. Caracteriza-se por uma 
democracia política mais radical, essencialmente participativa, através da qual se ajustam 
normas de uso do que se institui por comum – normas de uso, não de propriedade.
Os autores justificam sua abordagem, enxergando o anseio pelo comum nos movimentos ur-
banos decorrentes da crise econômica de 2007 – em torno da Praça Syntagma em Atenas, do 

Fig. 23- Imagem dos protestos conhecidos 
como 15M, em Madri. Fonte: Guerrilla Trans-
lation. Disponível em: <https://www.guer-
rillatranslation.org/2013/07/01/unity-sans-
-convergence/>. Acesso em: 03 mar. 2018.



94

Parque Taksim Gezi na Turquia, o 15M na Espanha (Fig. 23) e uma miríade de ocupas e lutas 
inspiradas a partir daí. Tais movimentos experimentaram formas cooperativas e colabora-
tivas de produção, de consumo, de transmissão de informação e de educação, de habitar, 
tendo como discurso do direito de produzir, controlar e gozar o que é comum, em comum.
Na perspectiva de Dardot e Laval (2017), essas lutas devem ser observadas e estimuladas 
não enquanto apropriação, mas enquanto constituição dos comuns. O exercício da cole-
tividade, o agir comum de forma autônoma, autogerida é o que, para os autores, revela a 
potência da multidão em evadir à razão neoliberal. Evadir porque, no despertar constituinte 
de um comum, está o reconhecimento do que não é apropriável, que deve ser de uso comum 
e propriedade de ninguém.
Rena e Bruzzi (2015) ressaltam o surgimento e fortalecimento, no seio dessas lutas, de cole-
tivos de arquitetos, hibridizados com artistas e designers, constituidores de comuns. Grupos 
como o Recetas Urbanas, o Todo por la Práxis (Fig. 24) e o ajuntamento de coletivos em tor-
no do Campo del Cebada, na Espanha; o Basurama, parceria entre espanhóis e brasileiros; 
o Arquitectura Expandida, na Colômbia; e A Batata precisa de Você, no Brasil, são exemplos 
onde a arquitetura, urbanismo, design, e várias linguagens artísticas, através de novas for-
mas de intervenção em espaços públicos, serviram como linguagem e práxis para questionar 
a progressiva privatização dos espaços públicos, a expropriação dos serviços públicos, a ma-
nipulação dos desejos, afetos e comportamentos, na cidade contemporânea.
Nas praças, parques, infraestruturas e equipamentos ocupados por esses grupos efervesce-
ram experiências coletivas onde, durante um certo tempo, a cidade foi efetiva e afetivamente 
usada e apropriada em comum. Segundo Rena e Bruzzi (2015), situando a arquitetura em 
um campo expandido do urbanismo e da arte.
No rol das táticas urbanas utilizadas por esses e outros grupos estão: a realização de in-
tervenções físicas nos espaços (leves, rápidas e baratas); a realização de eventos (culturais 

Fig. 24- Imagem da ação Esto es una Plaza, 
conduzida pelo coletivo Todo por la Práxis, 
após obterem a concessão de ocupação por 
cinco anos de um solar no bairro de Lavapiés, 
em Madri. A ação, iniciada em 2010, consistiu 
na elaboração de um plano de autogestão entre 
vizinhos e a construção de infraestrutura para 
utilização do espaço. Fonte: Todo por la Práxis. 
Disponível em: <http://www.todoporlapraxis.
es/?p=157>. Acesso em: 03 mar. 2018.
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e políticos); o levantamento, mapeamento e compartilhamento de informações (de forma 
open source e copyleft); a formação de capacidades (compartilhamento de receitas, toolkits, 
realização de workshops diversos); a tradução, em diversas linguagens artísticas, das sensi-
bilidades que se queria reforçar, alcançar; a utilização das novas tecnologias digitais para a 
criação e o fortalecimento de redes (de trabalho, de solidariedade, de comunicação). 
Aliás, a ação em rede é atributo fundamental desses processos constituidores do comum. A 
colaboração e o compartilhamento, características do trabalho no capitalismo pós-fordis-
ta, que explora a produção de formas de vida e de subjetividades, são também métodos de 
resistência da multidão (RENA, 2016). É na ação coletiva, no fazer junto, na deliberação e 
definição de normas, de formas de organização, que se constitui os comuns, de que falam 
Dardot e Laval (2017).
A cultura DIY (do it yourself / faça você mesmo) – partilha de modos de fazer, cujas origens 
remontam para o movimento Arts & Crafts, que questionava a divisão alienante do trabalho 
na era industrial, tendo se afirmado na década de 1970 com os movimentos anarquista e 
punk – amplia-se, no início dos anos 2000, para DIWO (do it with others / faça com os ou-
tros), referindo-se a processos de criação e difusão em rede (SÁ, 2015). Nesses processos co-
laborativos e organizados em rede, a noção de autoria vai se diluindo e perdendo o sentido. 
Castells (2005) observa que a comunicação interconectada, na sociedade em rede, é o que 
constitui o espaço público, o espaço da troca de referências e visões de mundo, hoje am-
pliado pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Assiste-se, atualmente, à 
emergência de uma comunicação e organização em rede, auto organizada e independente 
dos sistemas de mídia e político formais, que possibilitam a visibilidade e a articulação dos 
excluídos da cidade-espetáculo: os desempregados, os sem teto, os jovens negros das peri-
ferias urbanas etc.
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Nos ocupas, nos levantes, nas festas, nos encontros que essas práticas têm realizado pelas 
ruas, singularidades se encontram e se conectam na constituição dos comuns em que se re-
conhecem. 

1.2.5 A ARTE DE EXPLORAR A CIDADE

Fazer arte na cidade é, para Caeiro (2014), criar um discurso de território e de sociedade, 
indissociável da consciência do caráter público dessa ação. 
Na contemporaneidade, a progressiva estetização da vida cotidiana – com a produtificação 
dos desejos pelo design e pela indústria cultural - a gentrificação das cidades e a museologi-
zação das culturas encontram na arte urbana crítica, segundo o autor, possibilidades de prá-
ticas emancipatórias capazes de resgatar o cotidiano enquanto ‘nosso’ e enquanto ‘vivido’. 
São práticas criadoras de protocolos relacionais dependentes da dimensão colaborativa da 
performatividade social, tornando-se acontecimentos.
A partir do momento em que a arte se tornou ‘qualquer coisa’, segundo Caeiro (2014), essa 
fusão entre arte e vida propiciou uma inédita disposição para aproveitar taticamente as bre-
chas da cultura do consumo. As oportunidades para isso são abundantes: há uma infinita 
disponibilidade de canais de produção, informação e comunicação na sociedade atual.
Essa interação, participação, colaboração refletem um desejo utópico de a arte contemporâ-
nea democratizar a experiência artística. A morte do autor, declarada pelos ready-mades de 
Duchamp no início do século XX, teria feito surgir o espectador, reposicionando-o no centro 
do objetivo artístico. 
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Como um primeiro ready-made urbano, segundo o arquiteto Francesco Careri (2013), os 
dadaístas inauguraram, com a exploração estética de lugares banais de Paris, toda uma tra-
dição de derivas, deambulações e land art que ocuparia especialmente os pós-modernos. 
Abandonando a cidade do futuro, esses artistas passaram a habitar a cidade real, do presen-
te, a cidade banal.
A deriva psicogeográfica (Fig. 25) da IS explorava de forma lúdica a cidade, não a partir do 
sonho, mas da ação (CARERI, 2013). Suas errâncias buscavam uma nova cultura e novos 
espaços para habitar. Percebendo que a automação nos processos de produção prometia 
aumentar o tempo livre dos trabalhadores, Guy Debord – expoente da IS – acreditava que 
era preciso ocupar esse tempo a partir dos desejos. Trocar os desejos impostos pela cultura 
dominante pelos desejos latentes no cotidiano das pessoas. Dessa forma estariam construin-
do novos espaços de esperança e liberdade.
Com a teoria do Urbanismo Unitário, os situacionistas buscaram reunir arte e técnica na 
criação de ambientes condicionados e condicionantes de experiências comportamentais (IS, 
2003a). Uma crítica ao urbanismo moderno que propunha a experimentação como base 
para o espaço social das cidades do futuro. 
Diziam que o funcionalismo e o abstracionismo do urbanismo moderno desprezaram a re-
alidade psicofuncional dos equipamentos que construíram e que o planejamento urbano, 
como um todo, não passava de um instrumento de propaganda de uma sociedade que ven-
dia uma ideia de participação impossível de ser realizada (KOTÁNYI, VANEIGEM, 2003). 
Em resposta, com o Urbanismo Unitário defendiam uma prática inseparável da teoria, con-
siderando também inseparáveis a utilização lúdica da cidade na construção urbanística (IS, 
2003b).
Dessa aproximação da arte com a ação lúdica, também surgiram os happenings com o ar-
tista nova-iorquino Allan Kaprov, e que tiveram vasta experimentação pelo grupo de origem 

Fig. 25- Mapa Situacionista, com lugares psi-
cogeografados em Paris. Crédito: Ilustração 
de Debord, reproduzida e disponível em: <ht-
tps://goo.gl/8wZDui>. Acesso em: 10 jan. 
2017.



98

holandesa, o Provos. Ao invés de obras de arte, os happenings produziam ambientes ou am-
biências para que fossem vividos (GUARNACCIA, 2015).
Entre 1965 e 1967 os Provos – cujo nome vem de provocação - estimularam em Amsterdam 
uma série de happenings, revistas, revoltas e ‘planos brancos’, estes uma espécie de proje-
tos que visavam deixar a cidade mais acolhedora. O mais famoso foi o Plano das Bicicletas 
Brancas (Fig. 26), que iniciou o que veio a se tornar uma das mais fortes características da 
cultura urbana holandesa atual – o uso da bicicleta como importante meio de transporte 
(GUARNACCIA, 2015).
Dessa relação da arte com a cidade e com as questões do espaço construído, também a land 
art contribuiu para expandir possibilidades de ação e questionamento. A ‘arte da terra’ ba-
seia-se, segundo Caeiro (2014), na noção de cidade-mundo-natureza e na atenção ao destino 
comum do urbano. São exemplos as obras A Line Made by Walking de Richard Long, na 
Inglaterra, A Tour of the Monuments of Passaic de Robert Smithsson, nos Estados Unidos, 
e os embrulhos de Christo e Jeanne-Claude.
Para Careri (2013) o ato escultórico da land art não se prestava à modelação de objetos no 
espaço aberto, como era tradicionalmente o ofício dos escultores. Prestava-se à modelação 
do próprio território criando paisagens artificiais através de sua transformação simbólica 
e utilizando de meios e técnicas arquitetônicas. Ao abrir um ‘caminho’ o artista da land art 
evidenciava e problematizava não só a estrada em si mas também o atravessamento, a expe-
riência e a atitude do percurso. Um misto de arqueólogo do futuro e de caçador paleolítico.
Dos espaços banais dos dadaístas, a land art passou a ocupar-se dos vazios urbanos e do 
espraiamento das periferias (CARERI, 2013). O grupo italiano Stalkers, criado na década de 
1990 por Francesco Careri, explora em percursos que duram dias e noites seguidos espaços 
vazios que, em sua concepção, não estão à espera de coisas para preenchê-los, mas à espera 
de significados, e representam o devir da civilização atual. Para Careri (2013), na cidade 

Fig. 26- Plano das Bicicletas Brancas. Imagem 
do Provo em ação nas ruas de Amsterdam. Fon-
te: <https://piseagrama.org/votem-provo-pa-
ra-ter-tempo-bom/>. Acesso em 11/03/18.
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difusa e fractal pode-se compreender os espaços vazios como habitantes nômades que se 
deslocam conforme se esquivam do poder autoritário que constrói a cidade oficial. 
As linguagens site-specific e site-oriented - esta também compreendida como community-
-based art – inauguraram, na década de 1960, uma prática artística que vai da incorporação 
de aspectos físicos de um dado espaço como suporte e conteúdo do trabalho artístico, à in-
corporação de um vetor discursivo nos trabalhos, ampliando a noção de território geográfico 
e espacial para sua dimensão cultural, intelectual, afetiva (PRADO, 2015).
Nesse contexto, a obra do arquiteto rebelde Gordon Matta-Clark é importante referência, 
pela relação artística e política de suas intervenções pela cidade. Matta-Clark rejeitou sua 
profissão e a obrigação a que ela se impõe de ‘resolver problemas’, dedicando-se a um cruza-
mento entre escultura e arquitetura na década 1970. 
Sua proposta de um restaurante onde os artistas se juntavam para cozinhar, comer e con-
versar, os cortes em edifícios abandonados (Fig. 27), a construção de abrigos temporários 
a partir de lixo, a utilização de container para local de abrigo e performance, a exposição 
colaborativa chamada Anarchitecture, foram formas de reinterpretar o papel da arquitetura 
e da escultura, mas, também, formas de resgatar memórias e partilhar um processo criativo 
contínuo sobre espaços marginais da vida e da arte. Sua atividade artística era, em sua visão, 
uma obra de generosidade humana (MESQUITA, 2008).
No contexto da ditadura no Brasil, anos 1960 e 1970, ações coletivas e imprevisíveis forma-
ram uma arte política pela ação, pela participação e pela experiência do corpo. São exemplos 
as obras de Hélio Oiticica, que buscava a ‘arte coletiva total’, saindo do museu e indo à rua, 
aos espaços marginalizados, levando a festa, o jogo, a arte provocativa, como em seus Paran-
golés feitos com materiais encontrados nos barracos das favelas. 
Já na década de 1990, o projeto de intervenções urbanas Arte/Cidade, realizado em três fases 
na cidade de São Paulo, representa uma importante experiência de realização e debate sobre 

Fig. 27- Conical Intersect, 1975. Fonte: © 
2017 Estate of Gordon Matta-Clark / Artists 
Rights Society. Disponível em: <https://goo.
gl/6aL1o1>. Acesso em: 03 mar. 2018.
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a relação da arte com a cidade, através de ações intervencionistas. Com trabalhos realizados 
pelo Grupo de Intervenção Urbana e curadoria de Nelsson Brissac Peixoto, o projeto traz os 
temas da localidade e da situação num contexto de mega urbanização feita de grandes proje-
tos, e da ideia de cidade como algo em movimento, para o contexto brasileiro, no momento 
em que o país vivia sua abertura econômica e social para a globalização (PEIXOTO, 2002).
Já o encontro Corpocidade realizado em 2008 na cidade de Salvador, também no Brasil, 
utilizou de instalações artísticas pela cidade e de discussões teóricas para debater a espeta-
cularização urbana e as possibilidades de a relação do corpo com a cidade proporcionarem 
novas formas de participação na vida pública (RENA e BRUZZI, 2015).
O corpo e o coletivismo passam a ser importantes constâncias na arte do final do século XX 
e entrada do século XXI. Questões do mundo globalizado como a desterritorialização e re-
territorialização, singularidades, identidades (PRADO, 2015), bem como um certo anseio da 
arte em engajar-se com o mundo externo e com o cotidiano (BERQUÓ, 2015), provocaram 
uma atitude artística baseada em trocas culturais imediatas e ações provocadoras de um 
engajamento político de grupos e comunidades.
As novas ferramentas de comunicação em rede e os sistemas de cooperação estimulados nos 
países periféricos emergentes expandiram a atuação dos coletivos artísticos nessa virada de 
século (BERQUÓ, 2015). Se na arte comunitária das site-oriented ainda havia um artista 
mediador, na atuação dos coletivos artísticos a questão autoral se dilui por completo. O en-
volvimento dos participantes na construção real do produto provocado por esses coletivos 
revela, no fim, intenções mais políticas do que artísticas, a exemplo dos Iconoclassistas, co-
letivo mexicano que trabalha com cartografia participativa (Fig. 28).
A tecnologia, que já havia inserido a fotografia e outros dispositivos maquínicos como meio 
e material para a criação artística (impressos, cinema, vídeo, televisão, computador), na pri-
meira década do século XXI provocou uma convergência da arte em torno da internet, redes 

Fig. 28- Atividade de mapeamento colabora-
tiva, conduzida pelos Iconoclassistas. Movi-
miento Popular La Dignidad, Barracas (Argen-
tina). Crédito: Iconoclassistas. Disponível em: 
<https://goo.gl/qIdFyC>. Acesso em: 01 jan. 
2017.
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sociais e smartphones (JESUS, 2015). A conectividade informacional e comunicativa impul-
sionada pelas redes possibilitou aglutinar não somente artistas e ativistas, mas também os 
personagens ordinários do cotidiano real e virtual. 
As superfícies da cidade, que desde o início do século XX já começavam a ser palco das dis-
putas simbólicas mediadas pela arte, no momento atual afirmam-se como o espaço mais 
fecundo da arte ativista (BERQUÓ, 2015). Grafitis, bombs, pixos, painéis e projeções pelos 
muros das cidades, outdoors ‘hackeados’, ‘ocupas’, acampadas e diversos eventos comunitá-
rios artísticos e políticos revelam as superfícies urbanas como o espaço das táticas de resis-
tência à sociedade alienada pelo consumo e agredida pela expropriação do comum.

1.2.6 ATIVISMO URBANO NA CIDADE BIOPOLíTICA

Diversos estudiosos sobre movimentos sociais, ativismo, resistência e conflitos urbanos, des-
tacam a importância e a centralidade da cidade nesses processos (HARVEY, 2014; GOHN, 
2014; HOU, 2010; HARDT & NEGRI, 2016). Analisando a produção de Alan Touraine, um 
dos sociólogos mais importantes para os estudos sobre a ação coletiva dos movimentos so-
ciais, Gohn (2014) ressalta que a cidade, enquanto palco para essas ações, é hoje objeto e 
também sujeito nas disputas urbanas. 
Sujeito, na concepção de Touraine sobre a ação coletiva, é vontade e ação, resistência e luta 
que se constrói na experiência coletiva e no reconhecimento do outro também como sujei-
to. Essa construção se dá pelo desejo de criar formas de vida compatíveis à afirmação de si 
mesmo. Nesse sentido, Gohn (2014) esclarece a importância da ideia de direitos humanos 
na atualidade, e do direito de resistir à opressão.
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Nas disputas urbanas, a cidade que se entrincheira com barricadas de pneus queimados e é 
discutida a partir de táticas de ocupações – de prédios abandonados, escolas, assembleias 
legislativas etc. – também é, através dessas ações, reconstruída e ressignificada com novos 
usos e possiblidades.
Gohn (2014) destaca que os movimento sociais – na literatura produzida sobre a América 
Latina - eram vistos nas décadas de 1970 e 1980 como novos sujeitos capazes de provocar as 
transformações sociais desejadas, mas que a partir dos anos 1990 e a conjuntura econômica 
neoliberal eles se tornaram menos políticos e mais culturais. Menos políticos, explica a au-
tora, em termos ideológicos e em termos de uma organicidade em torno de uma demanda 
maior e exterior a eles. 
O reposicionamento do homem e do corpo no centro das questões – e não mais o mercado 
ou a luta de classes – além da exaltação das ações voluntárias, nesse período de ascensão das 
organizações não governamentais, e a ideia de que a comunidade deve se juntar para resol-
ver seus problemas, também são tidos como responsáveis por essa mudança tipológica da 
ação coletiva que, segundo a autora, transformou os antigos militantes em ativistas sociais.
São características do ativismo contemporâneo a supra ou transnacionalidade; a atuação 
em redes, possível pelas tecnologias de comunicação da era da informação; e a formação do 
ativismo através da experiência de luta, inclusive registrando experiências próprias em teses 
e pesquisas acadêmicas (GOHN, 2010). Os ativistas de hoje operam suas ações via redes de 
comunicação e trabalho, e viabilizam a formação de conhecimento e investimentos de que 
precisam de forma on line. 
Mais do que brigar pela direção dos meios de produção, esses novos movimentos questio-
nam a finalidade dessas produções. Dos direitos de cidadania – sociais e universais – suas 
demandas são agora pelos direitos culturais, em toda explosão de singularidades que se con-
segue imaginar. É dessa forma que o novo ativismo expressa as lutas da multidão.
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Nesse sentido, importa aqui observar a forma como são criadas e partilhadas essas ideias de 
singularidades que transformam a cidade contemporânea. Tal partilha depende da existên-
cia de um comum, capaz de definir lugares e partes específicas em si – que serão reconhe-
cidas enquanto partilháveis – segundo a elaboração do filósofo francês Jacques Rancière 
(2009) sobre a partilha do sensível. O autor considera que as práticas estéticas estão no 
cerne das práticas políticas, por sua característica de criar oportunidades para novos modos 
de sentir e, portanto, novas subjetividades.
O cruzamento entre práticas estéticas e práticas políticas tem sido objeto de acompanha-
mento nas últimas décadas, depois que toda uma tradição artística mais vinculada com a 
cidade concreta e a ação perante os problemas da sociedade foi desenvolvida a partir da 
modernidade e, especialmente, da crítica à modernidade.
Mais recentemente, o termo artivismo passou a ser utilizado, especialmente pelos meios de 
comunicação, para relacionar movimentos e práticas estéticas politizadas e coletivas, deto-
nadas nas ruas de cidades de todo o mundo (MESQUITA, 2008). Embora pareça bastante 
adequado para o recorte que aqui se pretende – cruzamento entre arte e ativismo – o pes-
quisador André Luiz Mesquita (2008) ressalta a faceta limitadora do termo, colocada por 
artistas considerados artivistas, que entendem o termo como algo que reduz a ação artística 
a um estilo, uma moda, um rótulo no qual eles não se veem. 
Não se pretende, neste texto, capturar a força revolucionária de tais práticas estético políti-
cas em um termo vendável. Pretende-se, sim, observar essas práticas a partir da constante 
reinvenção da ação coletiva que busca imaginar e oferecer novas formas de fazer, formas de 
vida e de afeto.
Arantes (2016) observa uma convergência de táticas artísticas ou estéticas com as práticas 
de movimentos e ativismos urbanos, especialmente a partir da década de 1990 – depois da 
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queda do muro de Berlim e da expansão do neoliberalismo propagado por Margaret That-
cher – que também coincide com a desilusão da esquerda clássica e seus modus operandi. 
Com o movimento Neo Zapatista no México, ainda no início da década de 1990, a esquerda 
mundial encontrou nova referência, diz Arantes (2016). Indígenas e mestiços declararam a 
formação de um exército popular de resistência ao governo, inspirados por seus antecesso-
res zapatistas do início do século XX, liderados por um jovem estudante chamado Marcos 
que se colocava como sub-comandante – o comandante seria o povo. Usavam máscaras num 
ato de substituição da identidade pessoal pela identidade coletiva, demonstrando que todos 
podiam ser parte do exército Neo Zapatista. Demonstravam o espírito político de seu tempo 
que aspirava pela horizontalidade e a ideia de que seria possível articular uma revolução 
através da base sem ter um projeto de poder.
Em seguida, as revoltas contra o capital financeiro que irromperam no final da década de 
1990 em Seattle/EUA e logo se espalharam para outras partes do mundo também contri-
buíram para o imaginário dos movimentos de esquerda atuais. Sua principal tática foi o 
enfrentamento direto como forma de impedir os encontros internacionais do G8 e o faziam 
através de blocos humanos anárquicos mascarados. Arantes (2016) observa que nasciam 
ali os Black Blocks e outros grupos mais irreverentes como o Pink Block, o New Kids on the 
Black Blocks e o Carnival Against Capital. 
Assim como os Neo Zapatistas, os Black Blocks utilizam de máscaras não só para se prote-
gerem das armas utilizadas pela repressão policial – spray de pimenta, gás lacrimogênio – 
mas principalmente como forma de, através do anonimato, acolher qualquer um que queira 
se juntar ao movimento e facilmente repor seus integrantes durante o combate (ARANTES, 
2016). Agem, aliás, de modo a causar perdas e danos materiais ao inimigo, usando de violên-
cia física. No Brasil, os Black Blocks ganharam visibilidade a partir das Jornadas de Junho 
de 2013 (Fig. 29).

Fig. 29- Manifestação em Junho/2013, São 
Paulo/SP, Brasil. Crédito da imagem: Movi-
mento Passe Livre. Disponível em: <https://
goo.gl/mPQdxS>. Acesso em: 17 jan. 2017.
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Surgem, dessa afiliação anarquista da virada para o século XXI, diversos grupos ativistas 
e performáticos que aglomeram multidões, articulados em redes para ocupar as ruas, para 
a festa e para a política. Arantes (2016) cita como exemplo o Reclaim the Streets (Fig. 30), 
nos Estados Unidos que articula encontros para ocupar de diferentes maneiras as ruas das 
cidades.
A ascensão desses grupos anarquistas também coincide com a crise da social democracia 
nos países até então mais estáveis do mundo e, em seguida, com a crise do capital financeiro, 
atingindo seu ápice nas revoltas de 2011 com o Occupy Wall Street (Fig. 31), os Indignados 
na Espanha, a Primavera Árabe e os ecos que eles provocaram noutras partes do mundo.
De dentro dessas revoltas ou paralelamente a elas, vários grupos artísticos inventam suas 
formas de atuação. Arantes (2016) destaca o trabalho de dois grupos argentinos, o Taller 
Popular de Serigrafia e o Grupo de Arte Callejero. O primeiro montava ateliês no meio das 
manifestações (à época, contra o ex-presidente De La Rúa, com o lema ¡Que se vayan todos!, 
no final de 2001) para produzir material serigrafado em suporte a elas. Já o segundo produ-
zia, na mesma época, entre outras ações, escrachos contra torturadores da ditadura militar 
argentina, sinalizando na paisagem urbana o local de moradia dessas pessoas.
No Brasil, Arantes (2016) identifica várias expressões artísticas e ativistas contemporâneas. 
O Grupo Mico, em São Paulo, que atuou contra a banalização e apaziguamento dos conflitos 
históricos brasileiros durante a Mostra do Redescobrimento Brasil +500, no ano 2000, é um 
exemplo importante. Sua revolta, com o lema ‘Chega de Bananalização’, deu origem poste-
riormente a vários outros grupos e iniciativas. Como o Grupo Contra-filé, que atua até hoje 
em São Paulo, autores do ‘Monumento à Catraca Invisível – Projeto de Descatracalização da 
Vida’. intervenção que buscava chamar a atenção para as barreiras físicas e simbólicas do 
cotidiano das pessoas. Vários trabalhos derivaram dali; charges e cartazes sobre a descatra-
calização da vida circularam até fora do país.

Fig. 30- Reclaim the Streets, 1995. Fonte: Re-
claim the Streets. Disponível em: <https://
goo.gl/8na1hJ>. Acesso em: 03 jan. 2017.

Fig. 31- “Occupy Wall Street”, Nova Iorque. Os 
protestos denunciavam o fato de 1% da popu-
lação mundial deter riquezas equivalentes aos 
restantes 99%. Fonte: <https://goo.gl/VFFM-
gy>. Acesso em: 17 jan. 2017.
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Na mesma época surge também em São Paulo o Movimento Passe Livre - MPL, que similar-
mente usa a catraca como símbolo. O MPL iniciou sua atuação discutindo sobre a tarifa do 
transporte público e hoje já abrange questões mais estruturais sobre a mobilidade urbana. 
(Fig. 29, p. 101). Em 2013 puxou as manifestações que, tendo iniciado contra um aumen-
to de R$0,20 no transporte público da cidade de São Paulo, se ampliou em muitas outras 
pautas, essencialmente urbanas, marcando o fim do ciclo do governo de esquerda no Brasil 
(ARANTES, 2016).
Há na última década, uma explosão de grupos e movimentos que misturam práticas estéti-
cas com táticas de ocupação, coalisão, contestação e ressignificação da cidade contemporâ-
nea. Em comum, esses movimentos ativistas tem a resistência contra a cidade neoliberal que 
tudo quer privatizar, expropriar, excluir. São movimentos que agem localmente, taticamen-
te, contra investidas específicas e estratégicas do poder público e do mercado imobiliário 
com seus projetos de revitalização e parcerias público-privadas.
Para citar só exemplos brasileiros, em São Paulo, o grupo Bijari, o Festival Baixo Centro, as 
ocupações no Minhocão (Elevado Presidente João Goulart), e a ocupação A Batata Precisa 
de Você são exemplos, juntamente com as iniciativas que provocaram a abertura da Avenida 
Paulista (fechamento à circulação de carros) aos domingos, pela prefeitura. Em Belo Hori-
zonte, são emblemáticos os eventos da Praia da Estação (Fig. 32), uma simulação de praia 
na Praça da Estação, o Duelo de MC’s e outras ocupações na região do Viaduto Santa Tereza, 
além de várias ações artísticas e ativistas realizadas em resistência a projetos gentrificado-
res do Etado-capital. Em Recife, o maior exemplo recente é a ocupação e o amplo trabalho 
audiovisual produzido pelo grupo Ocupe Estelita em resistência ao projeto de requalificação 
do Cais Estelita.
É notória a presença de arquitetos, urbanistas e designers nessas ações. Por exemplo, o co-
letivo Basurama, nascido na Escola de Arquitetura de Madri em 2001, com uma atuação 

Fig. 32- “Praia da Estação”, evento na Praça da 
Estação, iniciado como ação política e estética 
em protesto à proibição de realização de ‘even-
tos de qualquer natureza’ imposta pelo então 
Prefeito Márcio Lacerda. Belo Horizonte, Bra-
sil. Crédito da imagem: Conjunto Vazio. Dis-
ponível em: <https://goo.gl/GAm1xI>. Acesso 
em: 17 jan. 2017.
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de importante valor simbólico e subjetivo. Seu trabalho aborda conjunturas da cidade con-
temporânea a partir dos desperdícios e da geração de lixo dos processos produtivos, e das 
possibilidades criativas a partir daí. Nascido em Madri/ES, já tem hoje bases situadas em 
Bilbao/ES e em São Paulo/BR.
Também é relevante observar a quantidade de grupos de pesquisa, cursos de extensão e 
pós-graduações que buscam desenvolver pesquisas e projetos junto a ativistas, grupos co-
munitários e movimentos sociais mais clássicos, criando juntos e partilhando táticas e fer-
ramentas de ação, de resistência, de imaginação. São exemplos os grupos Indisciplinar, da 
Universidade Federal de Minas Gerais, e o grupo Lugar Comum, da Universidade Federal da 
Bahia, ambos exemplos brasileiros. 
A participação ativa nesses movimentos provoca, segundo o professor Jeffrey Hou (2010), 
um alargamento do discurso contestatório, tanto nos espaços públicos quanto na esfera pú-
blica da sociedade contemporânea. Abre-se, portanto, um vasto campo de estudo sobre a 
relação dialógica entre ativismo e transformações urbanas.

1.2.7 MEDIAÇõES TECNOLÓGICAS PARA CIDADES MAIS (?) INTELIGENTES

A forma como se percebe o mundo e, consequentemente, as cidades, passa atualmente por 
uma profunda transformação devido ao avanço da computação, das tecnologias digitais, das 
tecnologias de transporte, comunicação e informação e da capacidade de gerar, armazenar e 
analisar grandes quantidades de dados.
Diversas ferramentas hoje disponíveis possibilitam que a ação coletiva se estenda, mais fá-
cil, mais rápido e talvez, mais eficazmente para além do grupo comunitário imediato. Para 
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além do grupo familiar, dos colegas de trabalho, vizinhos e associação de bairro, permitem a 
articulação entre pessoas e grupos fisicamente muito distantes entre si, até então desconhe-
cidos e de improvável cruzamento (CASTELLS, 2005).
Ao longo da história, o desenvolvimento tecnológico sempre influenciou diretamente a cons-
trução das cidades. Técnicas construtivas em pedra, metal, vidro, concreto, cada uma a seu 
tempo, criaram novos léxicos para a arquitetura, modificando a morfologia do hardware 
das cidades. Hardware, porque estruturas físicas, duras, mais permanentes.
A partir do Século XX, com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunica-
ção, da internet, georeferenciamento, redes sociais etc., a tecnologia passa a interferir sig-
nificativamente também no software das cidades – suas formas de uso, redes de relações 
- programas transitórios, alteráveis, adaptáveis.
A arquiteta Ana Isabel de Sá (2015) ressalta que essas inovações de software nas cidades - o 
uso das tecnologias de rede, câmeras de vigilância, ferramentas de localização – implicaram, 
em duas correntes que, embora aparentemente opostas, convivem e são complementares: a 
cidade do controle e a cidade da confiança. Se por um lado essas tecnologias causam efeitos 
alarmantes quanto à privacidade, por outro lado, essa conectividade aumentada favorece a 
articulação entre cidadãos, a colaboração e a formação de uma inteligência coletiva capaz de 
democratizar os meios de produção da cidade.
Dois fenômenos causados pelas tecnologias digitais nas cidades são especialmente impor-
tantes para o estudo de táticas urbanas: a implementação de smart cities e o uso das chama-
das tecnopolíticas.
Smart cities ou cidades inteligentes, é o termo hoje utilizado para se referir à crescente 
aplicação da tecnologia de informação às infraestruturas urbanas, bem como aos sistemas 
de gestão urbana (SÁ, 2015). Boa parte da literatura especializada e das grandes cidades 
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do mundo depositam nessa combinação – tecnologia mais infraestruturas urbanas – uma 
grande confiança quanto a ‘eficiência’ e ‘sustentabilidade’ da cidade e de seus processos. 
Câmeras de vigilância sobre os espaços públicos, sensores para coleta de dados ou para o 
acionamento de funcionalidades (iluminação, irrigação, controle de passagem etc.), displays 
informativos e interações touch screens (informando a programação de um determinado es-
paço público, por exemplo), aplicativos para smartphones voltados para o uso de serviços 
urbanos (compartilhamento de bicicletas, uso de transportes públicos), e o tratamento de 
dados involuntariamente oferecidos pelos cidadãos (através de acessos nas redes de trans-
porte ou do uso do cartão de crédito), são alguns exemplos dessa combinação. 
A inteligência dessa cidade tecnológica está não somente na existência de seus dispositi-
vos hi-tech mas, principalmente, na interação, de que eles dependem, com os cidadãos. Se, 
por um lado, grandes empresas como a Cisco, Siemens e IBM estão ocupadas produzindo e 
instalando tecnologias para uma inteligência de cidade, por outro lado, inúmeras pequenas 
empresas – de informáticos, arquitetos, designers, profissionais da comunicação, hackers 
– também produzem sistemas capazes de interferir no funcionamento dessas cidades, de 
aceder a sistemas governamentais e proporcionar uma maior abertura de dados.
Uma importante crítica às smart cities das grandes empresas está no fato de que suas solu-
ções são, geralmente, genéricas, considerando cidades e pessoas genéricas, preocupadas com 
a escalabilidade de produtos produzidos por quem entende de tecnologia, mas não entende, 
ou não se preocupa, com urbanidade, com a especificidades das cidades e das pessoas (SÁ, 
2015). Nessas soluções genéricas, sistemas privados armazenam uma enorme quantidade 
de dados das cidades e dos cidadãos, levando à concentração do conhecimento adquirido 
nas mãos de algumas empresas, na contramão dos sistemas de código aberto que poderiam 
trazer contribuições de uma massa crítica mais vasta. Vale dizer que informações pessoais 
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– hábitos, preferências de compras, gostos – são cada vez mais valiosos e disputados entre 
as empresas.
Nesse sentido, o consultor de tecnologia Anthony Townsend (2013) defende o equilíbrio 
entre as soluções importadas e soluções produzidas localmente – estas, facilitadas, se pen-
sadas em código aberto. Sá (2015) sugere o desenvolvimento de soluções baseadas no coti-
diano de cada lugar, a partir da colaboração dos cidadãos e, inclusive, a partir de tecnologias 
das quais eles já se sintam familiarizados. 
A socióloga Saskia Sassen (2013), por fim, refletindo sobre a necessidade de incompletude 
nos sistemas urbanos, contrapõe à rigidez das cidades inteligentes uma ideia de urbanismo 
open source, onde diferentes atores – crianças, sem abrigo, moradores do centro e morado-
res dos subúrbios etc. – poderiam acrescentar seu conhecimento específico da cidade, em 
diferentes camadas, a uma rede de conhecimento de acesso aberto, resultando numa melhor 
democratização da informação. É nesse sentido que o termo smart cities pode ser enquadra-
do nesta discussão sobre UT.
Nessa mesma perspectiva de democratização de ferramentas e informação, as tecnopolíti-
cas aparecem como importante tecnologia social, nascidas da combinação entre tecnologias 
de informação e comunicação (nomeadamente as redes sociais, plataformas wiki, mapas 
base para georreferenciação etc.) com a ação política (GUTIÉRREZ-RUBÍ, 2014). Tal termo 
ganhou grande relevância e interesse especial a partir das revoltas espanholas conhecidas 
como o 15M, decorridas em 2011, cuja movimentação teve grande amplitude por causa da 
utilização de tecnopolíticas (Fig. 33). Dessas revoltas, inúmeros coletivos, redes, projetos, 
experiências nasceram ou se fortaleceram com o auxílio dessas ferramentas, propondo no-
vas formas de provocar, fazer, viver e governar a cidade. 
A cultura hacker – que prega a emancipação e a distribuição de poder através do acesso à 
informação – deu a base para um ativismo online e colaborativo. Com as tecnopolíticas, o 

Fig. 33- Mapa esquemático sobre a comunica-
ção durante o processo auto organizacional do 
15M, um dos inúmeros mapas produzidos pelo 
movimento. Fonte: Disponível em: <https://
goo.gl/Zv5KBt>. Acesso em: 03 mar. 2018.
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uso da tecnologia ganha uma importante dimensão de rede e de ação coletiva que não se 
esgota no universo digital porque também se alimenta da experiência e da ação nas ruas, 
distinguindo-a do ciberativismo (SÁ, 2015). Ação tática e também ação estratégica. 
Gutiérrez-Rubí (2014) considera as tecnopolíticas enquanto ferramentas ideais da multidão 
que, interconectada, de forma mais horizontal e ativa, dirige esforços a seus interesses de 
luta. Interesses que dizem respeito às condições de vida na cidade, à democratização dos 
canais de decisão, à qualidade das estruturas urbanas do cotidiano.

1.2.8 AUTOPRODUÇÃO EM CONTEXTOS DE ESCASSEz

Nem tudo nas cidades é construído por arquitetos. Nem tudo é oficialmente tratado pelo 
governo. Especialmente nas megalópoles da América Latina, África e Ásia, pelo papel que 
esses países ocupam na economia mundial e, em decorrência daí, pelo desenvolvimento tar-
dio e acelerado pelo qual tem passado no último século, a informalidade e a ilegalidade são 
realidades constantes e definidoras do tecido e da vida urbana (FREITAG, 2006).
Segundo a socióloga Barbara Freitag (2006), cerca de 40% ou mais da população urbana 
mundial vive em áreas irregulares – os chamados cortiços, as áreas de invasões ou ocupa-
ções, as favelas, as barriadas. Vivendo de forma ilegal – não registradas pela administração 
da cidade - e em habitações improvisadas, essa população é estigmatizada como ‘marginali-
zada’, ‘periférica’, ‘excluída’.
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No Brasil, em pesquisa14 realizada em 2015 pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil – CAU/BR, dentre os entrevistados que já haviam alguma vez construído ou refor-
mado no território brasileiro, somente 15% declararam tê-lo feito através da contratação 
de serviços profissionais, de arquiteto ou engenheiro. Esse retrato é bastante ilustrativo da 
situação de precariedade do espaço urbano brasileiro, revelando que no país, a arquitetura 
e o espaço urbano são produções de não arquitetos, de não urbanistas. Tal realidade não é 
muito diferente noutros países periféricos.
Compreendendo UT como a produção de cidade a partir de táticas, de ações alheias ou em 
contraposição à lógica das estratégias planejadas pelos detentores de poder e da técnica, 
considera-se a autoprodução – de moradias ou outras edificações, de espaços, infraestrutu-
ras e equipamentos públicos – assente na lógica das táticas urbanas.
Práticas que se desenrolam em contextos de escassez talvez remontem ao início de uma ain-
da não contada história do UT. Para proverem a elas mesmas as infraestruturas urbanas bá-
sicas que lhe são renegadas pelo Estado, populações carentes vem há muito tempo dispondo 
de sua criatividade, cooperação e solidariedade. Nesses territórios marcados pela pobreza, 
pelo informal, pelo ilegal, emergem formas alternativas ao oficial de lidar com os problemas 
urbanos, conflitos sociais, entraves econômicos, ameaças ambientais.
A autoprodução ou autoconstrução é um processo sócio tecnológico em que o usuário, de 
maneira apartada da influência dos detentores do conhecimento técnico, toma suas decisões 
e age no sentido de satisfazer sua necessidade de moradia ou outro espaço que não lhe foi 
oferecido adequadamente. Aqui a autonomia não é um fim, mas uma realidade (NASCI-
MENTO, 2016).

14  Pesquisa elaborada e publicada em 2015, pelo CAU/BR e Datafolha. Disponível em: <http://www.caubr.
gov.br/pesquisa2015/>. Acesso em: 30 mai. 2016.
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Nas soluções encontradas na autoprodução, também chamadas pela arquiteta Denise Mo-
rado Nascimento (2016) de artesanias, tem-se uma mistura da urgência da situação com 
a disponibilidade – dos materiais que se encontra pelas ruas, em depósitos de lixo ou nos 
largos crediários das lojas de materiais de construção; da mão-de-obra de familiares, amigos 
e outros voluntários. Embora o resultado seja geralmente precário é também revelador de 
uma inteligência criativa e de uma solidariedade coletiva.
São táticas, pois não são ações disciplinadas, não se cristalizam nem no tempo, nem no es-
paço pois dependem da capacidade de flexibilização e adaptação às situações encontradas. 
São outras formas de agir produzindo outros saberes (NASCIMENTO, 2016). No entanto, 
também dependem de uma certa capacidade de planejamento do auto construtor que, fre-
quentemente, organiza a obra por etapas, de acordo com a disponibilidade de recursos, com 
a demanda por uso (a casa cresce junto com a família), com as artimanhas utilizadas para 
defesa frente ao poder público (ao decidir entre construir em alvenaria ou em cartão, por 
exemplo).
Nascimento (2016) identifica três universos da autoprodução realizada por moradores de 
baixa renda: nos loteamentos periféricos, onde se compra um lote de forma legal ou ilegal 
e procede-se com a construção do imóvel, ao longo de um tempo que depende da obtenção 
dos recursos; nas favelas, onde a construção é mais orgânica (geralmente sem obedecer ao 
traçado de um loteamento), sobre terrenos transacionados ou não por contratos informais, 
em áreas rejeitadas pela cidade formal e capitalista (geralmente fundos de vales, encostas, 
antigos lixões...); e as ocupações organizadas de terrenos, geralmente de forma conflituosa 
e lenta, politizada e judicializada, levadas pela necessidade de sobrevivência imediata dos 
moradores que seguem sem a segurança jurídica da posse da terra.
Entre as três situações acima a autora identifica como características comuns: o fato de a 
posse do terreno ser o ponto central dessas urbanizações, desencadeando processos que vão 
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garantir mais ou menos estabilidade social, política, econômica e construtiva; a transforma-
ção das moradias ao longo do tempo e da consolidação das famílias e de suas atividades eco-
nômicas; a cooperação e cumplicidade enquanto valores e vivências que regem os processos; 
a capacidade de as construções resolverem uma necessidade imediata mas permanecerem 
abertas para adaptações e aprimoramentos; o fato de que, mais do que servir aos desejos dos 
moradores, tais espaços também refletem sua autonomia.
A autoprodução, além de moradias, também dá conta da construção de infraestruturas ur-
banas e espaços comuns. Praças, redes de esgoto, campos de futebol, ruas e centros comuni-
tários são exemplos de construções coletivas para o coletivo, que emergem na ilegalidade e 
informalidade dos excluídos (Fig. 34).
Também os ocupas, que tiveram grande relevância em capitais europeias como Barcelona, 
Londres, Berlim e Copenhagen nas últimas décadas do século XX - mas também em São 
Paulo, Belo Horizonte, Buenos Aires - resultam da autoprodução do espaço de moradia, 
através da ressignificação pela ocupação ilegal não de terrenos, mas de prédios localizados 
nos centros das cidades (MONTANER, MUXÍ, 2014). A adaptação dessas construções para 
novos usos e usuários – jovens e jovens famílias precarizados pelas políticas neoliberais - a 
interceptação ilegal de água, energia elétrica, gás, e as redes de solidariedades criadas para 
autoproteção e gestão de serviços comunitários formaram um ambiente social, criativo e 
político importante para a mobilização de lutas urbanas.
Embora a autoprodução não seja prática exclusiva dos pobres – em cidades como as brasi-
leiras a informalidade é linguagem central nos processos de urbanização – é nos contextos 
de escassez em que tais experiências, especialmente as coletivas, revelam maior potência en-
quanto reivindicação e produção do comum. Na contemporaneidade, quando tantas orien-
tações de planejamento, de leis e de formulações técnicas espaciais já demonstraram falhas, 

Fig. 34- Autoconstrução de infraestrutura de 
coleta de esgoto na Ocupação Irmã Dorothy, 
Belo Horizonte. Fonte: Práxis, disponível em 
Nascimento (2016), p. 55.
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torna-se fundamental repensar as formas de intervir no espaço e o papel do arquiteto, das 
leis e das instituições (NASCIMENTO, 2016).
Ao longo do forte processo de urbanização vivido a partir da metade do século XX, a condi-
ção de precariedade e ilegalidade de moradias e espaços urbanos politizaram os auto cons-
trutores. No Brasil, a mobilização constante desses atores fomentou a formação de associa-
ções de moradores, movimentos sociais, instituições de ensino e pesquisa, de profissionais, 
instituições religiosas e ativistas que passaram a se articular pela inclusão social, pelo direito 
a direitos, o direito à cidade, no que o antropólogo James Holston (2013) analisa como in-
surgência da cidadania.
A luta pela legitimação de moradias e bairros na defesa da acusação de ‘invasores’, a luta por 
direitos a serviços urbanos, a luta pela reforma fundiária no campo e nas cidades, culmina-
ram nos anos 1980 no Movimento pela Reforma Urbana que na escrita da Constituição Ci-
dadã de 1988 incluiu conceitos e instrumentos relativos ao direito à cidade e à função social 
da propriedade na legislação urbana brasileira (SAULE JR., UZZO, 2009). Instrumentos 
hoje pouco ou nada utilizados em favor de quem os elaborou.
A partir da década de 1990, não só as cidades brasileiras, mas outras grandes cidades dos 
países periféricos e excluídos passaram a ser públicos-alvo de uma enorme gama de progra-
mas sociais, ONGs, associações de todo o tipo, instaladas geralmente em suas bordas, esti-
mulando o ‘empreendedorismo social’ e novas formas de clientelismo. Uma reinvenção po-
lítica através da ascensão do terceiro setor, dos ‘projetos’ e das parcerias que tentam suprir 
a ausência ou o progressivo encolhimento do Estado, fazendo emergir uma gama variada de 
disputa de forças (TELLES, 2007).
Enquanto o Estado-capital insiste em projetos que tentam ocultar o que se julga feio, vio-
lento, débil e pouco lucrativo nesses territórios, muitas vezes operando remoções ou ‘re-
qualificações’ que desrespeitam os laços comunitários e a sabedoria de seus construtores 
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informais, uma nova geração de pessoas que já incorporaram noções de direitos sociais e 
urbanos e que conheceram caminhos de luta, resistem como podem, reinventando subsis-
tências, alimentando potências. 
E há também arquitetos, estudantes, pesquisadores, artistas, ativistas que articulam pro-
gramas e serviços de assistência técnica, projetos artísticos e culturais para partilharem sa-
beres, práticas, vivências, solidariedades. São exemplos o coletivo brasileiro Usina CTAH, 
que articula processos inclusivos de planejamento, projeto e construção pelos próprios tra-
balhadores; e os Arquitetos Sem Fronteira, que atuam em colaboração com comunidades 
desfavorecidas, em representações espalhadas por vários países. 
Ações ora herdeiras do associativismo e dos movimentos sociais de outrora, ora aliadas – 
nem sempre com consciência disso – a intenções meramente assistencialistas, mercantilis-
tas ou mesmo gentrificadoras. Com muitas nuances, armadilhas e potência, tem-se aqui tá-
ticas urbanas engendradas em territórios que antecipam boa parte do futuro da urbanização 
do planeta.

1.2.9 PROCESSOS PARTICIPATIVOS E PLACEMAkING

Como já discutido acima, a insuficiência do planejamento urbano e da arquitetura moderna 
frente aos problemas urbanos pautou muitas arenas de disputa e discussão sobre a discipli-
na, a partir da segunda metade do século XX. O caráter centralizador, burocrático, funcio-
nalista e tecnocrático desse modo de fazer, mundialmente difundido, colocou em questão as 
intenções de liberdade e inclusão que o projeto social da arquitetura moderna pregava.
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Paralelamente, assistiu-se em meados do século XX a uma crise da social democracia nos 
países centrais e a uma urbanização sem precedentes nos países periféricos. A grande injus-
tiça social e urbana, decorrente disso, contribuiu para reforçar a ideia de uma democracia 
participativa onde seria possível ao governo melhor articular politicamente as diferentes vo-
zes, interesses e visões de mundo (CARVALHO, 2011). Nas disciplinas de design, tal ideia de 
democracia desencadeou propostas e experiências de processos participativos, na tentativa 
de incluir os excluídos e se aproximar da realidade dos territórios.
A visão sobre o papel político da arquitetura em incluir os usuários nos processos de design, 
discutida pelo arquiteto italiano Giancarlo de Carlo (um dos fundadores do Team X15); as 
propostas construtivas faseadas, adaptativas e com a participação dos moradores, desen-
volvidas pelo arquiteto holandês John Habraken e pelo húngaro-francês Yona Friedman; 
a valorização do conhecimento local e da ‘liberdade de construir’, defendida pelo arquiteto 
britânico John Turner, sob influência de seus estudos realizados em assentamentos infor-
mais no Peru; os escritos da jornalista americana Jane Jacobs sobre a necessidade de uma 
abordagem bottom-up em planejamento; e a visão do americano Paul Davidoff sobre os pla-
nejadores atuarem enquanto advogados dos grupos a que atendem, influenciaram toda uma 
geração comprometida com processos participativos em desenho, planejamento, construção 
e gestão de espaços arquitetônicos e urbanos (ERMACORA, BULLIVANT, 2016).
No sul global, a emergência das periferias informais exigiu a instauração de práticas de pro-
jeto e planejamento que confrontassem com a cidade real. Práticas que possibilitassem a 
cooperação e a troca entre os saberes locais e o conhecimento técnico. No Brasil, que vivia 
uma ditadura militar entre 1964 e 1985, poucas experiências em arquitetura e urbanismo 
participativo tiveram lugar e êxito naquela época. 

15  Grupo de arquitetos formados após a dissolução dos CIAM - Congresso Internacional da Arquitetura 
Moderna - e em crítica a eles.
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Um importante exemplo foram as experiências do grupo Arquitetura Nova em São Paulo, 
dos arquitetos Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, realizadas entre os anos 1960 
e 1980. Em seus trabalhos, o grupo buscava aplicar novas metodologias ao canteiro de obras, 
na tentativa de resgatar dignidade ao trabalhador da construção, rompendo sua alienação 
em relação ao fruto do seu trabalho, numa perspectiva marxista da divisão do trabalho. Com 
o Golpe Militar de 1964, os arquitetos da Arquitetura nova e outros importantes nomes da 
arquitetura brasileira foram perseguidos e exilados (SOUZA, 2008).
Mas de suas experiências ficaram alguns aprendizados. Novos modos de fazer que rom-
peram com o status quo da profissão e do controle político levaram maior autonomia aos 
usuários de seus serviços. Processos construtivos participados – autoprodução, autogestão, 
mutirão – combinações entre o saber técnico erudito e os saberes vernáculos, preocupações 
políticas e sociais na inserção dos moradores no tecido urbano e dos trabalhadores nos can-
teiros de obras, deflagraram importantes táticas de inclusão nos processos de design.
Como já discutido anteriormente, as lutas urbanas travadas nas periferias pobres brasilei-
ras levaram à formulação de uma legislação urbana progressista, pautada pela exigência 
de participação cidadã, pelo direito à cidade e pela função social da propriedade que, por 
suas qualidades, enfrenta muitas dificuldades em ser implementada atualmente. Randolph 
(2007) e Villaça (2005) explicitam em seus estudos como, mesmo com o apoio de instru-
mentos legais, a participação no planejamento urbano brasileiro continua restrita às lógicas 
instrumental, técnica e processual.
Tal frustração não é exclusiva do Brasil ou só dos países de urbanização tardia. Também 
na Europa e nos Estados Unidos, onde a euforia revolucionária dos anos 1960 possibilitou 
experiências como a dos Community Design Centers nos Estados Unidos, do Serviço Am-
bulatório de Apoio Local do governo português e dos Community Technical Aid Centres na 
Inglaterra - serviços de assessoria técnica em design a comunidades desassistidas – a par-
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ticipação cidadã não ficou livre de críticas como as proferidas pela pesquisadora Sherry R. 
Arnstein (1969). Num ensaio que identifica diferentes níveis de participação, mais discutido 
à frente neste estudo, a autora conclui que processos participativos só levarão dignidade e 
justiça aos participados quando ultrapassarem os níveis terapêuticos e pacificadores e pro-
porcionarem uma verdadeira distribuição de poder entre eles.  
Essa disputa de poder vem sendo travada em diferentes contextos, níveis de recurso e posi-
ções políticas em diversas práticas participativas realizadas em todo o mundo.  Uma corren-
te quem vem ampliando seu campo discursivo desde a década de 1980 é o placemaking, ou 
construção de lugares, numa tradução direta.
O termo foi difundido pelo Project for Public Spaces (PPS)16 e refere-se a processos partici-
pativos baseados no nível comunitário, direcionados para a melhoria da qualidade dos espa-
ços públicos. Tal abordagem é inspirada nos escritos de Jane Jacobs, Wlliam H. White, Paul 
Davidoff, Jan Gehl e outros autores, sobre a importância de observar o espaço urbano para 
a compreensão de suas dinâmicas, a partir de seu cotidiano; a importância da vitalidade dos 
espaços livres entre os edifícios; e a importância da participação comunitária na construção 
dessa vitalidade (ERMACORA, BULLIVANT, 2016). 
Os projetos de placemaking geralmente utilizam ferramentas de design thinking para o tra-
balho colaborativo em comunidade, e de práticas do UT como metodologia de ação. Produ-
zem intervenções leves, rápidas e baratas para testar e implantar ideias de forma gradual, 
permitindo adaptações. Incluem uma agenda de atividades e estratégias de comunicação 
com o objetivo de atingirem maior envolvimento da comunidade e assim, um rápido retorno 

16  Organização sem fins lucrativos sediada em Nova Iorque. Seus projetos buscam o ‘fortalecimento de 
comunidades a partir de seu envolvimento nos espaços públicos’. Também se dedica à difusão de um movimento 
internacional em torno do placemaking, contando, para isso, com o apoio de instituições como a UN-Habitat. 
Mais informações disponíveis em: <https://www.pps.org/>. Acesso em: 14 jan. 2018.
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do investimento feito através da apropriação imediata dos lugares criados (ERMACORA, 
BULLIVANT, 2016). 
São exemplos dessa abordagem os trabalhos da organização Gap Filler na reconstrução do 
centro da cidade de Christchurch, em Nova Zelândia, destruído por um terremoto em 2010; 
o plano de revitalização do Campus Martius Park (Fig. 35), em Detroit, Estados Unidos, 
realizado pelo PPS (ERMACORA, BULLIVANT, 2016); e a revitalização do bairro industrial 
Zoho, em Rotterdam, Holanda, coordenada pelo escritório de planejamento urbano Stipo.
O exemplo holandês faz uma interessante combinação entre duas abordagens: a do desenho 
urbano, com foco na ativação do bairro ao nível do plynth17 - nível térreo dos edifícios - co-
nectando-os com as ruas; e o slow urbanism, processo em que o planejamento e a imple-
mentação das ações é feita de forma lenta, com pequenas intervenções de baixo custo e em 
colaboração com vários grupos – no caso, a administração municipal, uma equipe técnica 
coordenada pela Stipo e os novos inquilinos dos imóveis antes vazios do bairro. Desta forma, 
combina o bottom-up e o top-down, táticas e estratégias em ações de curto, médio e longo 
prazo (LAVEN, VELDE, ELLESWIJK, 2016). 
A participação é estimulada através de atividades comunitárias que implementam melhorias 
nos espaços públicos, eventos que incentivam a ocupação desses espaços, e em workshops 
para o desenho coletivo das estratégias de mais longo prazo que transformem aquele antigo 
bairro industrial num bairro ‘para as pessoas’.
O lema ‘Cidades para Pessoas’, título de um dos livros do arquiteto dinamarquês Jan Gehl 
(2010), é muito usado pelos placemakers em suas ações e escritos. Com uma obra que parte 
da observação do comportamento das pessoas nos espaços públicos para daí tirar lições para 
o desenho urbano, Gehl é uma das grandes referências atuais em placemaking, tendo atu-

17  Palavra holandesa sem tradução para português, cujo significado equivale a ‘rodapé’, mas relativo ao 
espaço urbano, referindo-se ao nível térreo dos edifícios, ao que também chamam de ‘cidade ao nível dos 
olhos’.

Fig. 35- Imagens do Campus Martius Park, De-
troit, antes e durante as intervenções do PPS, 
em meio ao grande processo de requalificação 
daquela área da cidade. Fonte: Montagem da 
autora a partir de imagens do PPS, disponíveis 
em: <https://www.pps.org/projects/campus-
martius>. Acesso em: 05 mar. 2018.



121

ado na pedestrianização da Times Square, em Nova Iorque, e num projeto de revitalização 
do Vale do Anhangabaú e áreas adjacentes, em São Paulo. Em ambos os casos, a estratégia 
usada combina intervenções temporárias para a consolidação de propostas para os espaços, 
progressivamente adaptadas através do uso.
O projeto iniciado em São Paulo pela Gehl Architects foi contratado pelo Banco Itaú, numa 
parceria com a administração municipal, dentro do programa Centro, Diálogo Aberto. Em 
tese, o programa pretendia ampliar o diálogo com a população sobre as intervenções neces-
sárias para a requalificação daquela região. No entanto, como apurado pelo grupo Arquite-
tura da Gentrificação18, a discussão pública é restrita a uns poucos workshops direcionados a 
um público-alvo que não representa toda população que ali circula e vive diariamente. 
Dessa forma e contando com uma agilidade atípica dos procedimentos administrativos da 
prefeitura municipal, o projeto exclui a população mais vulnerável do centro da cidade - mo-
radores de rua, vendedores ambulantes - e inclui o cidadão enquanto cliente de um espaço 
público em processo de privatização – privatização não pela venda do espaço, mas pela con-
cessão, nesse caso ao Banco Itaú, das tarefas de pensar, organizar e gerir o espaço público.
À essa nova abordagem de processo participativo, cabe a crítica de que, muitas vezes, a par-
ticipação é reduzida à animação de públicos. Em muitos desses projetos o cidadão participa 
enquanto mero espectador ou consumidor de novas atrações e ambientes, com pouco acesso 
ao lugar real de decisão. Muitas das experiências mais difundidas de placemaking referem-
-se a intervenções características da tradição americana que Gadanho (2017) identificou em 
sua leitura sobre o UT: tendem a uma visão economicista que busca identificar e explorar 
o potencial de uma localidade anteriormente subaproveitada, reintegrando-a novamente à 

18  Arquitetura da Gentrificação (AG) é um projeto de investigação realizado em parceria entre a jornalista 
Sabrina Duran e a Repórter Brasil, com o objetivo de apurar e denunciar medidas de higienização social 
implementadas entre os anos de 2005 e 2012 na cidade de São Paulo, período de preparação da cidade para 
a Copa do Mundo. Mais informações sobre o projeto da Gehl Architects e sobre as atividades do AG estão 
disponíveis em: <http://privatizacaodarua.reporterbrasil.org.br/>. Acesso em: 14 jan. 2018.
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dinâmica da cidade. Muitos dos que obtém sucesso, acabam promovendo a gentrificação do 
lugar.
Por outro lado, uma série de pequenos projetos de placemaking, que não tem a expressão 
dos acima mencionados e, consequentemente, não tem os mesmos recursos e interesses 
envolvidos, utilizam de suas ferramentas – placegame, design thinking, intervenções táticas 
e provisórias, programação de eventos – como forma de incentivar uma cultura de partici-
pação cidadã e reivindicação do espaço público. 
É exemplo o projeto Casa Fora de Casa, do estúdio Sobreurbana, do qual esta autora é co-
-fundadora. Realizado na cidade de Goiânia, o projeto ofereceu uma extensa agenda de ati-
vidades, incluindo workshops de placemaking, oficinas artísticas para a execução de inter-
venções temporárias e eventos culturais para levar os moradores de um determinado bairro 
a descobrirem e usufruírem de seus espaços públicos e áreas verdes. Teve, como resultado: 
a criação de uma nova associação de moradores; outros eventos passaram a ser produzidos 
entre vizinhos para a ocupação das áreas verdes à porta de suas casas; algumas melhorias 
implantadas nos espaços; além de um documento entregue à administração municipal com 
as reivindicações dos participantes para o bairro.
Ou seja, entre novas e velhas abordagens para a inclusão das pessoas nos processos de pla-
nejamento e gestão do espaço urbano, do placemaking aos tradicionais processos participa-
tivos, reivindicados pelos movimentos sociais e engendrados em vários níveis institucionais, 
há erros e acertos com os quais aprender, táticas a aprimorar, outras para descartar. Para 
além dos meios utilizados, as questões sobre por quem e para quem esses processos são re-
alizados, talvez sejam as mais urgentes e esclarecedoras de seus resultados.



123

1.2.10 URBANISMO TÁTICO: TRINChEIRAS

Ocupas, mutirões para provisão habitacional ou para a reforma da praça, derivas, cartogra-
fias multitudinárias, redes de colaboração - poderiam essas práticas táticas contribuir para o 
desenho de alternativas ao Urbanismo Neoliberal que assola as cidades contemporâneas, no 
sentido de promover justiça social e urbana através da realização do direito à cidade?
A dificuldade em perceber e analisar os fenômenos mais recentes da sociedade levam ao 
erro, dentre outros, de apostar em tendências cujo alcance ainda não houve tempo para se 
visualizar. Já não é mais o caso do UT. De expressão marginal e subversiva da prática urba-
nística, o termo passou a representar também projetos bem posicionados no mainstreaming 
e a caracterizar áreas urbanas sob fortes processos de gentrificação. Tal evolução demonstra 
a robustez de um amplo rol de práticas e discursos, que só agora começa a ser mais discutido 
e estudado, de forma deslocada do otimismo e das paixões que deram o tom dos primeiros 
escritos sobre o assunto.
É evidente a contribuição das táticas urbanas para uma maior abertura nas discussões so-
bre as questões urbanas, no estímulo à participação cidadã nos espaços da coletividade, 
na partilha de sensibilidades sobre a cidade moldada nos tempos de hoje. Novos canais de 
discussão são criados; vizinhos que não se conheciam e que se juntam para deliberar sobre 
o destino da rua à sua porta; partilha de informações que esclarecem os jogos de poder que 
direcionam os investimentos nas cidades: esses são alguns dos exemplos de práticas que 
há muito arquitetos, urbanistas, sociólogos, geógrafos, artistas, políticos etc. julgavam ser 
essenciais para a democratização da cidade, dos meios que determinam a vida no urbano, e 
que são hoje promovidas pelo UT.
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A possibilidade de realização de rápidas intervenções urbanas a iniciarem discussões e vi-
vências em coletivo, mas também como forma de amenizar as carências dos espaços urba-
nos e das pessoas que dele desfrutam, incentivou uma enorme quantidade de ações, em todo 
o mundo. Jovens arquitetos e artistas que sentiam dificuldade de se estabelecer no mercado 
tradicional de suas profissões, viram aqui uma oportunidade de atuação, como demonstra a 
explosão de coletivos formados por jovens profissionais. 
Cidadãos inquietos com os problemas e com as potencialidades dos meios urbanos em que 
vivem, viram nessas táticas ferramentas para mobilizar seus pares e para colocarem ‘a mão 
na massa’, sendo protagonistas nas mudanças que tanto desejavam, como demonstra a 
quantidade de novos grupos associativos e de redes formadas. Administrações locais de di-
versas cidades – São Francisco, Nova Iorque, São Paulo - utilizaram dessas intervenções tá-
ticas para testar ideias de intervenções maiores, economizando recursos e evitando grandes 
investimentos em propostas com baixa adesão das pessoas. 
No entanto, a onda de intervenções rápidas e baratas substituiu, em muitos casos, o inves-
timento em trabalhos de planejamento e de instauração de mudanças mais profundas, ne-
cessárias em muitas realidades. A improvisação de um mobiliário temporário numa praça, 
por exemplo, se por um lado satisfaz, mesmo que por um tempo limitado, a necessidade de 
condições adequadas para uso do espaço público, por outro pode mascarar a necessidade de 
reivindicar alterações mais estruturais, no contexto da praça, do bairro, dos investimentos 
que são feitos na cidade (Fig. 36).
No atual contexto da cidade-empresa-espetáculo, arte urbana, hortas comunitárias, mo-
biliário feito com material de reaproveitamento também viram ‘identidade local’. E viram 
oportunidades para empresas posicionarem suas marcas nos espaços públicos, lançando 
estratégias de marketing, capturando o cidadão enquanto cliente. Marcas de cervejas, de 
automóveis, incorporadoras, shopping centers e bancos são financiadoras de muitas inter-

Fig. 36- Intervenção Psychylustro, da artista 
Katharina Grosse, realizado ao longo de linha 
férrea em Filadélfia/EUA. O objetivo da ação, 
para a artista, era aproximar as pessoas e es-
timular experiências de vida e pertencimento. 
Na prática, camuflou a pobreza aos olhos dos 
passageiros dos comboios. Fonte: © Knight 
Foundation. Disponível em: <https://goo.
gl/9EL3JL>. Acesso em: 05 mar. 2018.
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venções táticas como mobiliários urbanos, a pedestrianização de ruas, arte urbana e eventos 
culturais ‘para as comunidades’. 
Para além de testar ideias, diluir o investimento e reduzir o impacto da implantação de 
grandes projetos, a apropriação do UT pelo Estado-capital coloca-o em posição contrária 
aos ideais que representa. Suas intervenções ‘criativas’ e ‘inovadoras’ acabam funcionando 
também como forma de diferenciação de territórios. Ao criar uma atmosfera de criatividade 
e inovação, elas contribuem para a turistificação e para a gentrificação do lugar. São Fran-
cisco, cidade palco de muitas intervenções táticas famosas – Park(ing) Day, parklets, lojas 
pop-up, parques de food trucks, vias para bicicletas – assistiu junto a isso a uma vertiginosa 
valorização dos preços e ao assédio das plataformas de alojamento local19 aos imóveis situa-
dos em seus bairros mais cool (REVON, 2015).
Nesse sentido, há que se compreender melhor a relação entre as práticas táticas e os pro-
cessos de gentrificação que tem acontecido simultaneamente nos mesmos locais. O geógrafo 
português Luís Mendes (2016) esclarece que gentrificação é o processo de enobrecimento 
de uma determinada área urbana, geralmente central, pela chegada de uma população de 
maior poder aquisitivo, expulsando a população residente, que não consegue suportar a va-
lorização do local e o consequente aumento do custo de vida.
Outro importante geógrafo estudioso do assunto, o escocês Neil Smith (2007), explica que a 
expansão econômica da cidade contemporânea se dá pela diferenciação interna de seu ter-
ritório, não tanto mais pela expansão de suas fronteiras. E a gentrificação é uma das formas 

19  A empresa americana Airbnb, sediada em São Francisco, que agencia quartos e habitações para estadias 
temporárias, já começa a ser questionada e regulamentada em cidades como Paris, Berlim, Nova Iorque 
e São Francisco. O serviço, idealizado no início como fonte de rendimento a proprietários individuais que 
poderiam explorar suas próprias moradias, hoje é amplamente oferecido por empresas e grupos econômicos 
que reabilitam prédios inteiros para alojamento local, como forma de fugir à burocracia e impostos exigidos 
aos hotéis.
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de se produzir essa diferenciação, retendo porções do território para a expansão econômica 
futura.
O coletivo artístico Left Hand Rotation (2012), em seu projeto Gentrificación no es um nom-
bre de Señora20 - uma pesquisa-ação sobre o papel da cultura nos processos de gentrificação 
- ilustra esse processo em três fases: 1º- a área permanece abandonada pelos investimentos 
públicos e privados e, daí, é progressivamente estigmatizada (violenta, suja, decadente etc.); 
2º- inicia-se um processo de especulação da área, incentivando o encarecimento dos imóveis 
e serviços (bancos e outros investidores começam a comprar e reter seus imóveis, população 
jovem começa a se instalar no local atraído pelos valores ainda acessíveis, chegam novos 
serviços e obras de requalificação dos prédios e espaços públicos); e 3º- dá-se a expulsão 
dos antigos moradores, pela progressiva subida no custo de vida, preços dos aluguéis e dos 
serviços, além da alteração do perfil social dos novos residentes, muitas vezes incompatível 
com as características anteriores da vida urbana local (Fig. 37).
Esse processo é claramente visível em cidades como São Francisco, Berlim, Barcelona, Lis-
boa e outras. Em situação de ‘abandono’ até a última década, no período de recessão e aus-
teridade que seguiu à crise financeira de 2007, o apelo ao centro histórico da capital portu-
guesa, por exemplo, passou a ser fartamente utilizado no marketing da cidade, encontrando 
no turismo o caminho de saída à crise. 
Pouco a pouco, prédios começaram a ser adaptados para servir como alojamento local; pon-
tualmente, a Câmara Municipal começou a requalificar espaços públicos – a requalificação 
do Largo do Intendente é emblemática nessa fase; pequenos negócios começaram a surgir, 
com especial foco nos turistas; enquanto uma variedade de projetos e ações promovidas 
por associações de bairro e coletivos artísticos – como a Casa Independente e a Associação 

20  Mais informações sobre o projeto, disponíveis em: <http://www.lefthandrotation.com/gentrificacion/>. 
Acesso em: 05 mar. 2018.

Fig. 37- Ilustração do coletivo Left Hand Rota-
tion, sobre o processo de gentrificação. Dispo-
nível em: <http://www.lefthandrotation.com/
gentrificacion/>. Acesso em: 05 mar. 2018.
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Renovar a Mouraria, ambos situados no bairro histórico da Mouraria - tentavam ‘animar’ a 
vida de bairro, até então estigmatizada pelos anos de abandono que enfrentaram recente-
mente. 
Atualmente, a cidade vive um duplo processo de turistificação e gentrificação: sofre uma 
importante crise habitacional, visto que o foco da oferta atual de habitação é para alojamen-
to local; assiste à substituição do comércio de bairro por coffee shops, lojas de souvenirs e 
serviços para os turistas; já se especula se daqui a pouco será necessário contratar figurantes 
a fazerem-se de lisboetas para que os turistas tenham a sensação de estarem a experimentar 
a vida local (Fig. 38). E já se especula o quanto os projetos iniciados com a intenção de revi-
talizar seus entornos e dinamizá-los culturalmente – utilizando-se muitas vezes de algumas 
das táticas urbanas já comentadas neste estudo – tem contribuído para a atual situação.
Outro efeito negativo do UT tem a ver com a precarização – da arquitetura, das condições de 
trabalho do arquiteto, do serviço por ele entregue e de um certo estilo de vida cuja paisagem 
é desenhada pelas tais práticas táticas criativas. 
Ao analisar processos de gentrificação na cidade contemporânea, Smith (2017) identifica 
que seus efeitos no território reproduzem um estilo de vida – e consequentemente, uma es-
tética – específica de uma cultura de classe incentivada nessas novas fronteiras ‘internas’ da 
cidade: o estilo ‘solteiro urbano’, consumidor de serviços e produtos reeditados oferecidos 
nos cafés chiques e boutiques de grifes localizadas em ruas pedestrianizadas. Considerando 
as fases do processo de gentrificação tal qual elucidado pelo Left Hand Rotation, seria im-
portante investigar como as táticas urbanas, atuantes na segunda fase do processo, de certa 
forma, podem funcionar como uma preparação desse novo ‘ser urbano’.
Parece possível relacionar a estética e as práticas do UT a um estilo de vida urbano do ‘preca-
riado’, muito condizente aos efeitos do capitalismo pós-fordista. As rápidas e improvisadas 
intervenções afinal resultam em espaços públicos precários, em relações precárias de traba-

Fig. 38- “Lisboa esteve aqui”. Tradução nos-
sa. Escrita urbana encontrada na paisagem de 
Lisboa, 2017. Fonte: Acervo pessoal da autora.
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lho – dos arquitetos, designers, artistas envolvidos nas ações - e numa cidade que oferece 
modos de transporte e habitação mais ‘flexíveis’ a uma juventude que cada vez mais tem di-
ficuldade em comprar a casa própria e o carro que as gerações anteriores bem aproveitaram.
Santiago Cirugeda, fundador do Recetas Urbanas e considerado por muitos um dos pais do 
UT, em entrevista21 concedida à pesquisadora Natacha Rena, revela a situação de precarie-
dade do trabalho dos arquitetos espanhóis envolvidos nas redes e práticas táticas. Naturali-
za-se, nesse ambiente, o trabalho voluntário, sem rendimentos ou muito mal pago, mesmo 
quando contratado pelo próprio poder público. Além disso, as intervenções resultam, mui-
tas vezes, em objetos e ambientes precários devido à utilização de materiais de reaproveita-
mento – ‘paletização’ da arquitetura – e frágeis, que acabam durando pouco tempo. O baixo 
investimento dessas ações temporárias pode sair ainda mais caro, se se permanece sempre 
fazendo e refazendo só o temporário.
Nesse sentido, a potência desse UT precisa ser questionada e revisada para que ela possa, de 
fato, ser o discurso e a prática contra hegemônica que poderia abalar as bases do Urbanis-
mo Neoliberal. Neil Brenner (2016), analisando esta questão sob a luz da exposição Uneven 
Growth - Tactical Urbanisms for Expanding Megacities, já discutida aqui anteriormente, 
conclui que, dentre as práticas táticas ali apresentadas, somente uma pequena parte delas, 
em sua configuração atual, teria o potencial de oferecer algum tipo de dificuldade ao Urba-
nismo Neoliberal ou mesmo corrompê-lo. 
Na leitura de Brenner (2016), o UT encaixa-se da seguinte forma em seu contexto histórico 
e urbano: na crise de governança das cidades, onde os estados e o mercado falharam na 
entrega de bens e serviços públicos básicos; na ampla diversidade de práticas urbanas emer-
gentes, temporárias, experimentais e conduzidas em sentido bottom-up, como resposta; o 

21  Entrevista realizada no âmbito da pesquisa Urbanismo Neoliberal, Produção do Comum e Novo 
Municipalismo Espanhol, disponível em: <http://docposdoc.indisciplinar.com/2016/12/16/santiago-
cirugeda/>. Acesso em: 18 jan. 2018.
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UT trata de problemas urgentes através de intervenções de efeito imediato; tratam-se de 
projetos de grande maleabilidade e abertura, em contraste aos rígidos códigos do urbanismo 
oficial; as ações do UT promovem a participação, são fundadas em práticas, estimulam a 
cultura Do It Yourself (DIY), geralmente utilizam fontes abertas e objetivam a reapropriação 
de espaços urbanos.
A partir daí o autor desenhou cinco cenários prováveis de interação entre o UT e o Urba-
nismo Neoliberal e argumentou que somente em dois deles, os Cenários 4 e 5, o UT poderia 
desestabilizar seu opositor:

• Cenário 1 – Reforço: o UT alivia as falhas do urbanismo neoliberal, mas sem enfrentar seus 
marcos regulatórios. Preenchendo lacunas sem questioná-las, o UT colabora com o Urba-
nismo Neoliberal;
• Cenário 2 – Entrincheiramento: o UT internaliza a agenda neoliberal de redução do papel 
do estado ou de abertura para a ação do mercado, por exemplo, contribuindo para seu en-
raizamento;
• Cenário 3 – Neutralidade: o UT coexiste com o urbanismo neoliberal, atuando em espaços 
intersticiais, que não lhe são funcionais nem perturbadores, sem oferecer riscos a seus pro-
cessos;
• Cenário 4 – Contingência: o UT oferece experimentações em âmbito regulatório, subver-
tendo os projetos neoliberais sob certas condições, mas não outras. Os impactos do UT são 
incertos e dependem de fatores extrínsecos a ele;
• Cenário 5 – Subversão: o UT interrompe lógicas básicas de desenvolvimento e crescimen-
to, assentes na governança urbana, abrindo a agenda da inclusão, da igualdade, democracia 
e justiça social.
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Assim o autor alerta para o risco de as variadas e muito localizadas ações táticas diminuí-
rem a capacidade de enfrentamento dos grandes desafios. Por exemplo, a necessidade em 
participar nas instituições para ampliar o alcance das ações de interesse público e a impor-
tância de ganhar o apoio público para as demandas sociais que de fato contribuam para a 
inclusão socioeconômica. (BRENNER, 2016). Neste aspecto, o design tem um grande papel 
a desempenhar para o redesenho da cidade, a cocriação de novas formas de convivência e 
coexistência. 
O que fica claro na crítica proferida por Brenner (2016) é a necessária aproximação tática 
com as políticas estratégicas se se deseja alcançar a justiça social e a plenitude do direito à 
cidade. Nesta perspectiva, o autor destaca o papel fundamental dos pesquisadores em inves-
tigarem como, onde, sob quais condições, métodos, consequências, para quem as ações do 
UT operam seus novos modos de fazer a cidade e de viver o urbano.
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PARTE II
PROPOSTA METODOLÓGICA
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2.1 TAXONOMIA DO URBANISMO TÁTICO: UMA PROPOSTA 
PARA LEITURA, COMPREENSÃO E ARTICULAÇÃO DAS TÁ-

TICAS URBANAS EMERGENTES

“A teoria da história natural não é dissociável da teoria da linguagem. E, contudo, de uma a outra, não se 
trata de uma transferência de método. [...] Mas sim de uma disposição fundamental do saber que ordena o 

conhecimento dos seres segundo a possiblidade de representá-los num sistema de nomes”. 

(FOUCAULT, 1999, p. 177)

Compreender o UT, passa por ter uma visão mais abrangente do taticismo autonomeado, 
considerando a abordagem de Certeau (2014), em que táticas são os movimentos microbia-
nos praticados nas brechas do estratégico. Assim, incluiu-se, na definição de UT, as práti-
cas urbanísticas relacionadas com a autoprodução, os processos participativos que tentam 
democratizar o planejamento urbano tradicional, as lutas dos movimentos sociais e ativis-
tas urbanos, as práticas artísticas que imaginam novas estéticas de mundo, os movimentos 
constituidores de comuns urbanos e a inserção das novas tecnologias digitais enquanto fer-
ramentas de apoio a todas essas práticas. 
Neste estudo, verifica-se o potencial dessas práticas na promoção da justiça urbana, em di-
reção a uma utopia do comum, entendendo-as como facilitadoras do direito à cidade.
Pela complexidade do UT, não seria possível avaliar tal questão a partir do estudo de um ou 
outro exemplo, a menos que se pretendesse focar na realidade específica de um ou outro ter-
ritório. Ao contrário, a abordagem ampla desta pesquisa propõe reconhecer semelhanças e 
diferenças nos modos e nos efeitos dessas práticas, entre localidades e contextos diferentes, 
para aprender com a diversidade. 
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A metodologia adotada combinou dois métodos: (1) a cartografia, como forma de identificar 
e coletar várias experiências; e (2) a elaboração de uma taxonomia, como forma de organizar 
a informação em categorias de análise que possibilitassem verificar a questão da investiga-
ção.
A cartografia é entendida, neste estudo, a partir da definição de Deleuze e Guattari (2016), 
que a enquadram enquanto princípio do rizoma. Para os autores, rizoma é um método mais 
adequado para identificar, representar e constituir sistemas fluídos, formados em rede. São 
fundamentos do rizoma a conexão, a heterogeneidade, a multiplicidade e a possibilidade de 
ruptura a-significante – pois reconstitui-se a seguir, ou não, sem prejuízo ao todo (Fig. 39). 
Diferente do decalque – representação estática de uma situação – o mapa resultante de uma 
cartografia depende da experiência prática do cartógrafo e de sua capacidade de apreensão 
das linhas de tensão que estão em constante reajuste.
Historicamente a cartografia sempre foi utilizada como instrumento de poder, através das 
representações que incluem e excluem. Nesta dissertação, a cartografia, constitui-se na mi-
cropolítica, nas forças contra hegemônicas, naquilo que esteve esquecido, escondido e que 
se pretende revelar.
Para Rolnik e Guattari (1996), a micropolítica constitui-se na práxis, ela é processual. A ação 
da cartógrafa em campo, nessa perspectiva, será capaz de revelar e constituir subjetividades 
que formam o desejo no campo social das táticas urbanas pesquisadas. Seus procedimentos 
serão criados conforme o contexto e a abertura a que se permitirá. Nesse sentido, não há a 
pretensão de apresentar um estudo totalizante sobre o universo do UT, o que seria tarefa 
inalcançável e redutora, mas antes, o recorte da pesquisa ao alcance da pesquisadora, dentro 
das redes em que atua, possibilitando levar para a prática as inquietações levantadas duran-
te este estudo.

Fig. 39- Ilustração representativa de uma for-
ma rizomática, próxima ao que são as raízes de 
uma planta. Fonte: Disponível em: <https://
razaoinadequada.com/2013/09/21/deleuze-
-rizoma/>. Acesso em: 05 mar. 2018.
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Segundo Deleuze e Guattari (2016), a cartografia produz mapas que contém entradas e sa-
ídas, tensões e escolhas políticas. Esta gera uma trama que não é estrutural nem gerativa, 
mas que identifica e relaciona linhas de força, seus pontos de contágio, num esquema que 
admitirá adequações, transformações. Assim, não se pretende alcançar, somente um retrato 
das posições das práticas táticas e de suas características nas suas relações, mas representar 
no mapa as tensões, as ligações, as distâncias entre elas e constituir suas potências. 
O método adotado permite perceber os caminhos possíveis entre as situações e experiências 
cartografadas, admitindo que esses caminhos, posteriormente, poderão ser cruzados, igno-
rados e/ou modificados. Uma cartografia aberta o suficiente para aceitar novas inserções e 
articulações, reversibilidades, encolhimentos e expansões. 
A partir das práticas cartografadas e de suas características, iniciou-se a elaboração da ta-
xonomia. Segundo Bailey (1994), taxonomia é um sistema de classificação que organiza en-
tidades em grupos, a partir de suas similaridades. Desenvolvida inicialmente nas ciências 
biológicas, a taxonomia serve como forma de organização da informação e é utilizada há 
muito por várias outras disciplinas, como as ciências sociais e informáticas. 
O termo tem origem no trabalho Systema Naturae, publicado no início do século XVIII por 
Karl Von Linné, médico e cientista sueco. A Taxonomia de Lineu, como ficou popularmente 
conhecida, apresenta uma classificação dos seres vivos, fundamental para a biologia até os 
dias de hoje (Fig. 40). A partir da observação das características distintivas dos seres vivos, 
Lineu hierarquizou-os em reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies (AGA-
NETTE et al., 2010). 
Tão importante quanto a organização dos elementos na elaboração de uma taxonomia é a 
nomeação de cada um deles. Inspirado pela obra O Livro dos Seres Imaginários22, do escri-

22  Em O Livro dos Seres Imaginários, o escritor argentino Jorge Luís Borges apresenta uma taxonomia 
(com identificação e descrição) de seres fantásticos, como o centauro, vários tipos de dragões, sereias e animais 

Fig. 40- Esquema da Taxonomia de Lineu, com 
a hierarquia classificatório que define os seres 
vivos. Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/
zxtJXV>. Acesso em: 05 mar. 2018.
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tor argentino Jorge Luís Borges, Michel Foucault (1999) discorre sobre o ato de identificar, 
organizar e nomear coisas, entendo-o como um cruzamento da linguagem com o espaço. O 
autor sugere que a organização do pensamento acontece conforme os poderes de contágio 
possíveis, sendo sempre circunscrito ao alcance de uma cultura, ao interesse de conheci-
mento e ao momento em que se dá.
O autor entende a taxonomia como um sistema de signos, organizados como numa sintaxe, 
que busca aproximar-se o máximo possível de uma ordem natural. Tais signos são organiza-
dos a partir de uma identidade, e da semelhança e diferença que apresentam uns dos outros. 
A elaboração de uma taxonomia implica, para este, numa potência de imaginação capaz de 
revelar o que está oculto, trazendo à tona o “continuum das coisas” (Foucault, 1999, p. 99)
Num estudo sobre a aplicação de técnicas quantitativas às ciências sociais, Kenneth D. Bai-
ley (1994) esclarece que a taxonomia é tanto um processo como um fim. Para o autor, a 
taxonomia é uma forma de classificação empírica de entidades, coletadas a partir da expe-
riência do pesquisador, que vai organizá-las ou medi-las a partir de suas variedades, num 
formato que não necessariamente será hierárquico ou vertical. Tecnicamente, as entidades 
organizadas numa taxonomia são chamadas de taxa, e definem categorias e subcategorias, 
conforme a necessidade de análise. Bailey (1994) considera ainda que a identificação das 
taxas (exemplos, estudos de caso, categorias e subcategorias) é parte do processo de cons-
trução da taxonomia.
Um interessante exemplo de classificação taxonômica aplicada ao campo da arquitetura é a 
Bússola Política da Arquitetura Global 2016, elaborada por Alejandro Zaera-Polo e Guiller-
mo Fernández-Abascal, e publicada como uma taxonomia da arquitetura emergente (ZAE-

sonhados por outros escritores como Kafka e Allan Poe. A obra terá inspirado o citado texto de Foucault. 
Referência: BORGES, Jorge Luís. O Livro dos Seres Imaginários. Lisboa: Quetzal Editores, 2015.
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RA-POLO, 2016). O trabalho pretendeu mapear as tendências da arquitetura contemporâ-
nea nesse início do século XXI (Fig. 41).
Os autores argumentam que as tendências contemporâneas da arquitetura se referem a ten-
tativas de criar alternativas à produção neoliberal da arquitetura, consolidada nas últimas 
décadas, que distanciou o discurso arquitetônico da arena política. Observam que os efeitos 
do neoliberalismo e a energia política gerada nas recentes revoltas que os contestaram – Pri-
mavera Árabe, 15M, Occupy Wall Street – influenciaram uma geração de jovens arquitetos 
que tentam retomar o viés político da profissão.
A bússola criada por Zaera-Polo e Fernández-Abascal organiza diversos estúdios de arquite-
tura, sediados em todo o mundo, nas seguintes categorias: cosmopolítico, austeridade chic, 
tecnocrático, tecnocrítico, populista, novo historicista, revisionista, constitucionalista, ma-
terial fundamentalista, cético/ contingente e ativista. Não cabe, neste trabalho sobre UT, 
o detalhamento de cada uma dessas categorias, mas é interessante observar como alguns 
dos estúdios e coletivos já citados aqui aparecem na bússola: Raumlabor e Recetas Urbanas 
(Santiago Cirugeda), encontram-se dentre os ativistas; Elemental aparece no encontro entre 
ativista e populista; atelier d’architecture autogeree e Assemble no cruzamento entre ativista 
e austeridade chic; Andre Jaque Office for Political Innovation no cruzamento entre auste-
ridade chic e cético/ contingente; Ecosistema Urbano dentre os cosmopolíticos; Carlo Ratti 
(Senseable City) dentre os tecnocráticos.
A taxonomia proposta por Zaera-Polo (2016) e Fernández-Abascal apresenta o retrato de 
uma tentativa de classificação, que é muito útil para se ter um panorama da arquitetura 
emergente na contemporaneidade. 
A TUT, para além do retrato, propõe fornecer uma visualização mais detalhada das relações 
entre as várias categorias criadas, possibilitando análises micro sobre essas relações e o con-
tínuo exercício de compreensão da potência do tópico em estudo.

Fig. 41- Bússola política da arquitetura global 
em 2016 ou Taxonomia da Arquitetura Emer-
gente, segundo Zaera-Polo e Fernández-Abas-
cal. Melhor visualizável em: <https://goo.gl/
dJA9UQ>. Acesso em: 11 mar. 2018. Fonte: 
Zaera-Polo, 2016, p. 254.
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Para agenciar a TUT, buscou-se apoio na tecnologia digital que permitisse o manuseio e 
visualização de dados complexos e o trabalho em processo. A articulação e visualização de 
dados, em tempos de big data, trabalho colaborativo e exigência de rápida apresentação de 
resultados, vem formando um campo à parte, no cruzamento de disciplinas entre design, 
ciências da informação e informática. Plataformas como o Data Viz Project23 e o Visualising 
Data24 fornecem uma miríade de aplicativos e softwares para a elaboração de todo tipo de 
infográfico. 
Nesta dissertação, optou-se pela plataforma Kumu25, por ser programada de forma colabora-
tiva e disponibilizada de forma gratuita. A plataforma funciona em ambiente on line, o que 
possibilita o trabalho coletivo e permite o download dos dados em planilha. Com ferramen-
tas de interatividade, possibilita extrair vistas parciais da ‘nuvem’ de dados, favorecendo 
diferentes análises.
A partir da amostra selecionada de práticas em UT iniciou-se a taxonomia proposta com a 
definição das categorias e subcategorias demonstradas adiante neste capítulo. Tal definição 
sofreu várias alterações ao longo da pesquisa, conforme se ia alimentando a cartografia, o 
que permitiu fundir e acrescentar novas subcategorias que respondessem melhor à carac-
terização das práticas e aos questionamentos levantados. Deseja-se, com esta proposta de 
método de análise, contribuir com novos estudos sobre UT, numa relação dialógica em que 
eles também poderão fornecer dados e reflexões para o contínuo ajuste desta taxonomia. 

23  Plataforma disponibilizada pela ferdio, agência de visualização de dados e infográficos, sediada em 
Copenhagen. Sítio eletrônico disponível em: <http://datavizproject.com/>. Acesso em: 19 jan. 2018.
24  Plataforma disponibilizada por Andy Kirk, especialista em visualização de dados, baseado no Reino 
Unido. Sítio eletrônico disponível em: <http://www.visualisingdata.com/>. Acesso em: 19 jan. 2018.
25  Plataforma criada pelos irmãos Jeff and Ryan Mohr, baseados em Oahu e Silicon Valley, para o 
agenciamento e visualização de dados. Sítio eletrônico disponível em: <https://kumu.io/>. Acesso em: 19 jan. 
2018.
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2.1.1 UM PANORAMA PARA DISCUSSÃO

A catalogação dos exemplos de UT para a elaboração desta taxonomia é fruto de um percur-
so que combina a pesquisa científica, a prática profissional e a relação afetiva desta pesqui-
sadora com as práticas urbanas dos sem poder.  
Como discutido acima, não se pretende, neste estudo, apresentar um mapeamento tota-
lizante das práticas táticas. Tal seria tarefa impossível, pela diversidade e quantidade de 
exemplos a coletar. Seria também incoerente com a ideia que se tenta aqui elaborar acerca 
do UT: práticas urbanísticas resultantes de oportunidades capturadas entre condicionantes 
muito específicos da ocasião em que decorrem e que, por não deterem o domínio da situação 
(domínio do campo de ação, das regras do jogo, do tempo) estão em constante mutação em 
busca de novas possibilidades de interação e resistência. Ou seja, tem-se que a cartografia 
constituída neste estudo é limitada ao momento histórico em que acontece, bem como aos 
pontos de contágio possíveis entre a pesquisadora e seu objeto, tal como ele se manifesta em 
cada contexto.
Dessa forma tem-se, até o presente momento, um rol de 40 exemplos de práticas, apresen-
tadas na Tabela 1. A amostra abrange práticas urbanas com as quais se teve algum contato, 
seja na participação de suas ações em campo ou através da pesquisa em diversas publicações 
sobre o assunto. O grau do contato estabelecido está demonstrado na Tabela 2.
Buscou-se coletar práticas representativas do discurso sobre o UT, dos coletivos, artistas e 
organizações tidas como referências sobre o tema, e das narrativas afetas ao UT – arte na 
cidade, ativismo, constituição de comuns, processos participativos, placemaking, autocons-
trução e uso de novas tecnologias - discutidas na Parte I deste texto. Ainda, buscou-se cole-
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I. 15M
II. A Batata 

Precisa de você
III. Alma de 

Alfama
IV. Beco da 

Codorna
V. Beco do 

Batman
VI. Boroondara 
Pop Up Council

VII. Casa Fora de 
Casa

VIII. City Hall 
Victoria Garden

IX. Comunidade 
Jd. Botânico

X. Cooperativa 
Nova Esperança

XI. Détour de 
France

XII. Edifício 
União

XIII. El Campo 
de Cebada XIV. El Dorado XV. Fundo Fica

XVI. Hong Kong 
Local In

XVII. Horta 
Comunitária

XVIII. 
Indisciplinar

XIX. Juta Nova 
Esperança XX. KITO

XXI. Mapeamen-
to Coletivo

XXII. Material 
Visual Bamburral XXIII. Mouradia

XXIV. Ocupação 
Povo Sem Medo 

XXV. Ocupe 
Estelita XXVI. Park(ing)

XXVII.
 Petabencana.id

XXVIII. Place au 
Changement

XXIX. Quai de 
Queyries

XXX. Que ônibus 
passa aqui?

XXXI. 
Rés-do-chão

XXXII. Rua dos 
Lagares

XXXIII. R-Urban 
Colombes

XXXIV. Rush 
Hour Rest Stop XXXV. SCAG Go 

XXXVI. Tempo-
rary Garden

XXXVII. 
Amusement Park

XXXVIII. Territó-
rios Colaborativos

XXXIX. 
Tretzevents XL. Zoho

Tabela 1 - Ações em UT cartografadas na elaboração da TUT. Apresentação em ordem alfabética.



140

I. 15M
II. A Batata 

Precisa de você
III. Alma de 

Alfama
IV. Beco da 

Codorna
V. Beco do 

Batman
VI. Boroondara 
Pop Up Council

VII. Casa Fora de 
Casa

VIII. City Hall 
Victoria Garden

IX. Comunidade 
Jd. Botânico

X. Cooperativa 
Nova Esperança

XI. Détour de 
France

XII. Edifício 
União

XIII. El Campo 
de Cebada XIV. El Dorado XV. Fundo Fica

XVI. Hong Kong 
Local In

XVII. Horta 
Comunitária

XVIII. 
Indisciplinar

XIX. Juta Nova 
Esperança XX. KITO

XXI. Mapeamen-
to Coletivo

XXII. Material 
Visual Bamburral XXIII. Mouradia

XXIV. Ocupação 
Povo Sem Medo 

XXV. Ocupe 
Estelita XXVI. Park(ing)

XXVII.
 Petabencana.id

XXVIII. Place au 
Changement

XXIX. Quai de 
Queyries

XXX. Que ônibus 
passa aqui?

XXXI. 
Rés-do-chão

XXXII. Rua dos 
Lagares

XXXIII. R-Urban 
Colombes

XXXIV. Rush 
Hour Rest Stop XXXV. SCAG Go 

XXXVI. Tempo-
rary Garden

XXXVII. 
Amusement Park

XXXVIII. Territó-
rios Colaborativos

XXXIX. 
Tretzevents XL. Zoho

Tabela 2 - Aproximações estabelecidas entre a cartógrafa e as práticas cartografadas.

Mídias sociais, 
pesquisas em 

sites e 
publicações.

Participação 
em atividades 

da ação.

Atuação como 
agente no 

espaço, em 
outras ações; 

parceria com o 
agente local.

Visita ao 
espaço.

Visita ao 
espaço.

Utilização 
de conteúdo 

disponibilizado 
pelo agente, 
em outras 

ações.

Pesquisas em 
sites e 

publicações.

Agente da 
ação.

Atuação como 
agente na locali-
dade, em outras 
ações; parceria 
com os agentes 

locais.

Pesquisas em 
publicações.

Pesquisas em 
sites e 

publicações.

Pesquisas em 
sites e 

publicações.

Mídias sociais, 
pesquisas em 

sites e 
publicações

Pesquisas em 
sites e 

publicações.

Pesquisas em 
sites e 

publicações.

Mídias sociais, 
pesquisas em 

sites e 
publicações.

Parceria com 
o agente, em 
outras ações.

Pesquisas 
em sites e 

publicações.

Pesquisas 
em sites e 

publicações.

Pesquisas 
em sites e 

publicações
Pesquisas em 
publicações.

Mídias sociais, 
pesquisas 
em sites e 

publicações.

Atuação como 
agente no 

espaço, em 
outras ações; 

parceria com o 
agente local.

Visita ao 
espaço.

Replicação da 
ação, como 

agente, noutra 
localidade.

Pesquisas em 
sites e 

publicações.

Pesquisas em 
sites, publica-
ções e exposi-
ção artística.

Pesquisas em 
sites e 

publicações

Utilização do 
material dispo-

nibilizado na 
ação.

Visita ao 
espaço.

Visita ao 
espaço.

Mídias sociais, 
pesquisas 
em sites e 

publicações.

Pesquisas 
em sites e 

publicações.

Pesquisas 
em sites e 

publicações.

Pesquisas 
em sites e 

publicações.

Pesquisas 
em sites e 

publicações

Participação 
em ativida-
des da ação; 

parceria com o 
agente local.

Participação 
em atividades 

da ação.

Pesquisas 
em sites e 

publicações.

Pesquisas 
em sites, 

publicações 
e palestra 

proferida pelo 
agente.
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tar práticas que respondessem às subcategorias criadas admitindo, nesse processo, o ajuste 
dessas mesmas subcategorias a partir dos exemplos analisados.
Outro critério de escolha das práticas foi a abrangência territorial, buscando exemplos pro-
venientes de diversos países dos cinco continentes (Fig. 42). No entanto, os países com maior 
representatividade são Brasil e Portugal, territórios de ação da pesquisadora.
Em relação ao recorte temporal, com exceção de quatro, todas as outras são práticas inicia-
das ao longo da última década, momento histórico em que os próprios praticantes passaram 
a adotar com mais ênfase e frequência os termos ‘urbanismo tático’, ‘placemaking’, ‘do it 
yourself’, ‘ativismo urbano’ e outros, que formam o imaginário em torno desse urbanismo 
marginal. Desta forma, há nesta cartografia, práticas que não se autodenominam por táticas 
e que não utilizam desse vocabulário específico, mas que, na perspectiva teórica deste estudo 
caracterizam práticas táticas sendo, portanto, úteis para a estrutura de análise.
As exceções ao recorte temporal são as seguintes: (1) Beco do Batman, exemplo conhecido 
de arte urbana e UT, emblemático para a cidade de São Paulo e o processo de gentrificação 
na região da Vila Madalena, tendo sido iniciado em 2002; (2) Edifício União, também na 
cidade de São Paulo, outro caso importante e já muito discutido sobre ocupação de imóvel 
em área central, em processo autogestionado, iniciado ainda na década de 1980; (3) Juta 
Nova Esperança, cuja construção foi finalizada em 1999, incluída nesta cartografia pela im-
portância da atuação do grupo Usina CTAH em projetos de assistência técnica, tendo sido 
este um de seus projetos mais recentes realizados em área urbana com obra concluída; e a 
(4) Comunidade Jardim Botânico, representando a autoprodução de moradias, desprovida 
de apoio técnico, iniciada ainda na década de 1970, tendo sido incluída nesta cartografia, 
em detrimento de várias outras experiências similares, pela proximidade territorial e afetiva 
com a autora.

Fig. 42- Localização das práticas cartografa-
das. Mapa disponível em: <https://goo.gl/
r6uv6U>. Acesso em: 29 jan. 2018.
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O Apêndice A traz os exemplos catalogados, apresentados em ordem alfabética. Estão ca-
racterizados pelo nome da prática, com uma breve descrição, nome dos agentes principais, 
cidade e país de origem, data de início, endereço eletrônico para permitir o acesso do leitor 
a mais informações, uma imagem de referência e suas subcategorias de acordo com a TUT, 
explicada a seguir. Suas particularidades, diferenças e semelhanças umas com as outras es-
tão discutidas na Parte III deste trabalho.

2.1.2 DECODIFICAR AS EMERGÊNCIAS

Ao propor estruturas de análise sobre a ação coletiva na gestão de bens comuns26, Ostrom 
(1990) explica que a proposição, ao contrário, de um modelo, seria certamente insuficiente 
para considerar seus graus de complexidade. Mais interessante do que enxergar um rígido 
modelo que explique uma ação coletiva ou, neste caso, uma prática em UT, é ainda mapear 
o terreno em que se dá a interação entre suas variantes, de onde será possível observar o de-
senvolvimento de diversos modelos específicos. Dessa forma, cada ação coletiva poderá ser 
analisada a partir do nicho que ocupa num campo mais vasto de possibilidades.
Da mesma forma, com a TUT propõe-se uma estrutura de análise que não é totalizante, que 
se esforça para abarcar todas as variedades possíveis a partir dos exemplos pesquisados, 
permitindo estabelecer relações, acompanhar questões específicas e conhecer cada exemplo 
a partir da porção que alcança no universo geral das táticas urbanas. 

26  Apesar da divergência entre a abordagem sobre o comum em Dardot e Laval (2017) - comum enquanto 
princípio político - que estrutura o pensamento desta dissertação, e em Ostrom (1990) - comum enquanto bem 
a ser gerido coletivamente - consideramos que os estudos de Ostrom úteis por fornecerem dicas para análises 
sobre a ação coletiva.
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Nesta seção, estão descritas as categorias e subcategorias que formam a proposta inicial 
desta TUT. A classificação foi elaborada a partir dos exemplos cartografados, naturalmente, 
ela resulta numa estrutura limitada aos pontos de contato possíveis nesta pesquisa e, assim, 
restrita a uma pequena amostra da diversidade de táticas urbanas praticadas. Ainda, como 
discutido anteriormente, seus praticantes estão em constante troca e aprendizado, o que 
justifica dizer que suas formas de agir estão em constante transformação.
Para tanto, partiu-se da provocação feita por Neil Brenner (2016) e discutida anteriormente, 
sobre a necessidade de compreender como, onde, sob quais condições, métodos, consequ-
ências, para quem são realizadas as táticas urbanas para, a partir daí, avaliar a possibilidade 
de o UT fazer frente ao Urbanismo Neoliberal.
Dessa forma, foram criadas as onze categorias, cujo embasamento e subcategorias estão 
descritas adiante: (1) tipos de práticas, (2) escala das ações, (3) e níveis de participação em 
que seus agentes são envolvidos, para compreender como elas operam; os (4) campos de 
ação e a (5) localização intraurbana de tais práticas, para compreender onde e para quem 
elas operam; (6) desejos e subjetividades que movem as práticas em UT, (7) tipo de finan-
ciamento e de (8) ativismo, para compreender as condições em que elas acontecem; (9) os 
métodos utilizados; (10) quem são os agentes do UT; e, por fim, (11) uma categoria sobre a 
fricção entre UT e Urbanismo Neoliberal, de modo a compreender suas consequências.
A proposição das subcategorias decorre do cruzamento de três olhares: (1) a observação 
das práticas cartografadas - cartografadas na taxonomia apresentada à frente – e das par-
ticularidades nelas identificadas; (2) a observação de outras práticas, ainda não inseridas 
nesta cartografia, mas estudadas e apresentadas em publicações de referência (A+T AR-
CHITECTURE PUBLISHERS, 2011; LYDON, 2012; HOU, 2010; HOU, KNIERBEIN, 2017; 
KARSSENBERG et al., 2016; ERMACORA e BULLIVANT, 2016; ROSA, 2011; GUTIÉRREZ, 
2016), em catálogos de exposições, artigos de notícias, além do contato direto e prático, ao 
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longo deste percurso de estudo; por fim, (3) decorre também da revisão de literatura e da 
abordagem conceitual proposta para cada categoria.
É importante ressaltar que as subcategorias propostas não pretendem organizar as caracte-
rísticas das práticas em grupos estanques. O que se pretende é abrir cada categoria temática 
em várias possiblidades de manifestação, admitindo que, no interior de cada prática, várias 
subcategorias de um mesmo tema podem coexistir, se complementando ou até mesmo re-
velando contradições.
A Tabela 3 traz as categorias e subcategorias da TUT, também dispostas no Apêndice C, e 
apresentadas e discutidas a seguir, em ordem alfabética. 

Tabela 3- Taxonomia do Urbanismo Tático: Categorias e Subcategorias
CATEGORIA COR SUBCATEGORIAS
AGENTE [indivíduo] [comunidade] [associação] [academia] [iniciativa privada] [artistas / profissionais] [governo]

ATIVISMO [mobilização] [reivindicação] [negociação] [contestação] [pluralização] [transgressão] [apropriação]
CAMPOS DE AÇÃO [vazio urbano] [mobiliário] [infra obsoleta] [áreas verdes / rios] [espaços de transição] [praça] [rua / passeio] [infra-

estrutura para transporte coletivo] [centro cultural / prédio público] [depósito / triagem de lixo] [prédios comerciais / 
serviço] [estacionamento] [habitação] [redes]

DESEJOS E SUBJETIVIDADES [participar] [comum] [anti-consumismo] [pertencer] [singular] [transitoriedade] [cotidiano] [imaginar] [empatia] 
[igualdade]

ESCALA [local] [rua] [bairro] [cidade] [regional]
LOCALIzAÇÃO INTRAURBANA [centro privilegiado] [centro decadente] [periferia rica] [periferia pobre] [nômade]
MéTODOS [bricolagem] [novas tecnologias] [arte] [formação] [participação] [direito]
NíVEIS DE PARTICIPAÇÃO [manipulação] [terapia] [informação] [consulta] [pacificação] [parceria] [poder delegado] [controle cidadão] [espec-

tador] [DIT]
TÁTICO X NEOLIBERAL [reforço] [entrincheiramento] [neutralidade] [contingência] [subversão]
TIPO DE FINANCIAMENTO [individual] [privado] [coletivo] [comunitário] [público] [terceiro setor]
TIPO DE PRÁTICA [redes de economia] [suprir falta de infraestrutura] [agenda verde / agenda marrom] [explorar a cidade / pesquisa] 

[ativação de espaços públicos / micro ambiências] [estilos de vida] [táticas estratégicas] [arte / ativismo] [arranjos 
políticos]
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2.1.2.1 CATEGORIA: AGENTES

Uma grande diversidade de atores agencia as práticas deste vasto campo compreendido por 
UT. Na discussão do capítulo anterior deste texto, pôde-se perceber que a ação tática pode 
ser tanto individual quanto coletiva, se dar de forma organizada ou não, estimulada ou co-
participada por governos ou empresas, através de trabalho voluntário ou remunerado, den-
tre outras possibilidades.
Por outro lado, na maioria dos casos, são práticas desejosas do trabalho coletivo, colabo-
rativo, o que faz com que haja, no interior dos grupos que as empreende, diversos tipos de 
agentes, cada um às vezes desempenhando diferentes papeis ao longo da ação.
Dentre os vários tipos de praticantes das táticas urbanas estão, por exemplo, aqueles que as 
iniciam, que as propõe; aqueles que colaboram em determinados momentos; os envolvidos 
enquanto ‘público’ ou enquanto ‘assistidos’ pelas ações; seus financiadores. Todos eles, em 
diferentes momentos e em diferentes graus, são agentes na transformação do ambiente em 
que atuam. No entanto, propõe-se nesta categoria, mapear o (s) agente (s) que está à frente 
da realização da prática, seu promotor principal, considerando a possiblidade de essa frente 
ser composta, às vezes, por mais de um tipo de agente.
Como discutido anteriormente, há uma grande presença de arquitetos, artistas, designers 
e outros (quase sempre) jovens profissionais envolvidos nas práticas táticas do urbanismo. 
Representam uma nova geração que se reinventa em tempos de alterações nas relações de 
trabalho, em tempos de acelerado desenvolvimento tecnológico, em tempos de crise e crítica 
da própria arquitetura, em tempos onde a exigência por ética e por princípios políticos exige 
novos posicionamentos desses profissionais.

[indivíduo]
[comunidade]
[associação]
[academia]
[iniciativa privada]
[artistas / profissionais]
[governo]

subcategorias:
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Nas mais diversas formas de viver e de intervir na cidade, táticas podem ser realizadas em 
ações individuais. Enquanto ação coletiva, as táticas podem ser praticadas por grupos sem 
organização formal como, por exemplo, vizinhos que se reúnem para cultivar alimentos em 
um terreno vazio próximo às suas casas. Como também podem ser empreendidas por todos 
os tipos de associações – comunitárias, sociais, culturais, esportivas, sindicatos, coopera-
tivas – inclusive movimentos sociais, isto é, as organizações cujas ações reivindicam por 
direitos.
Também os pesquisadores, ao intervir em problemáticas sociais reais e atuarem em campo 
cruzando teoria e prática, podem tornar-se protagonistas de táticas urbanas. Ainda, gover-
nos e empresas também tem utilizado de ações táticas como etapas, protótipos, formas de 
engajamento ao longo de seus processos, suas campanhas. 
Os atores descritos acima, observados tanto na bibliografia pesquisada como nas práticas 
cartografadas, foram organizados nas seguintes subcategorias: 

a) [indivíduos]; 
b) [comunidades] ou coletivos de cidadãos sem organização formal; 
c) [associações] da sociedade civil de caráter cultural, esportivo ou cooperativista, e movi-
mentos sociais; 
d) [academia], referindo-se a pesquisadores ou instituições de ensino e pesquisa;
e) [artistas e profissionais], indivíduos ou coletivos de artistas, arquitetos, designers etc.; 
f) [iniciativa privada], da pequena à grande empresa; 
g) [governo] para designar as diversas instituições governamentais.
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2.1.2.2 CATEGORIA: ATIVISMO

Como discutido em Hou & Knierbein (2017), o ativismo urbano de hoje clama não só pela 
melhoria dos serviços oferecidos pelas instituições públicas, mas essencialmente, pela possi-
blidade de participar nas decisões sobre o seu desenho. Na experimentação de ações partici-
pativas, abertas e inclusivas, esses participantes tornam-se cidadãos ativos no alargamento 
discursivo da contestação que é travada no espaço e na esfera públicos. 
A ação coletiva na contemporaneidade é, para Gohn (2014), atravessada pela crise da moder-
nidade e pelas alterações sociais especialmente provocadas pela globalização. A emergência 
das novas tecnologias e a formação de redes sociais, configuram seus novos meios de ação. 
Questões como a emancipação social e a ressignificação do território, agora articulado com 
questões de pertencimento, direitos e disputas econômicas, estão na centralidade das lutas.
Na perspectiva do UT, é especialmente importante observar a articulação entre ativismo e 
território. Nesse sentido, consideram-se apropriadas as tipologias de ativismo urbano dis-
cutidas em duas publicações de Joffrey Hou (HOU, 2016; HOU e KNIERBEIN, 2017). Nelas, 
são apresentados exemplos de práticas organizadas segundo diferentes formas de intersec-
ção entre resistência urbana e a (re) construção do espaço público contemporâneo.
Definida a partir das características e dos propósitos das ações, a tipologia de Hou fornece as 
seguintes subcategorias para este estudo: 

a) [mobilização], quando o espaço público é utilizado como meio ou motivo para mobilizar 
pessoas em torno de uma causa;
b) [reivindicação], quando espaços urbanos abandonados ou retidos pelo desenvolvimento 
neoliberal são adaptados a novas formas de uso coletivo; 

subcategorias:

[mobilização]
[reivindicação]
[negociação]
[contestação]
[pluralização]
[transgressão]
[apropriação]
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c) [negociação], quando o espaço público é palco de negociações de interesses, identidades 
e agendas entre diferentes grupos e ativistas;
d) [contestação], quando há a luta por direitos, pautas e identidades no domínio público; 
e) [pluralização], quando grupos sociais específicos (quanto à etnia, gênero, classe econômi-
ca etc.) alteram usos ou funções de um determinado espaço, ampliando a heterogeneidade 
da esfera pública;
f) [transgressão], quando se quebra barreiras oficiais entre o domínio público e o privado, 
como em ocupações temporárias ou mesmo na produção de novas relações e significâncias;
g) [apropriação], através de ações que suspendem, temporária ou definitivamente, a desti-
nação, a propriedade ou a estrutura de determinado espaço púbico oficial; e revelação (livre 
interpretação para o termo em inglês ‘uncovering’, utilizado pelo autor), como o ato de re-
descobrir ou reinterpretar significados e memórias nos espaços públicos. Pelo cruzamento 
destas duas últimas tipologias - apropriação e revelação – observado nas práticas cartogra-
fadas, propõe-se sua união numa mesma subcategoria.
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2.1.2.3 CATEGORIA: CAMPOS DE AÇÃO

Aqui investiga-se quais os lugares em que o UT atua, quais sãos os seus campos de ação. Por 
campo de ação compreende-se os espaços concretos onde as práticas decorrem, os pontos de 
contato e de ativação do potencial existente (ROSA, 2011).
Enquanto a ação estratégica dá-se pelo domínio que um sujeito exerce sobre um ‘ambiente’, 
numa relação de exterioridade a ele, a ação tática dá-se sem esse domínio, sempre em um 
campo que é de domínio do ‘inimigo’, do outro. Toda ação tática é condicionada pela aber-
tura do espaço em que ocorre, seja físico ou virtual, pelas condições reais existentes para a 
ação (CERTEAU, 2014). 
As táticas urbanas ressignificam espaços, objetos, paisagens, modos de ser e fazer. Trans-
forma-os pela ação individual e coletiva, conecta-os em redes de colaboração, adequando 
usos e funções. Nesse sentido, identificar os campos da ação tática é identificar os espaços 
da informalidade, os objetos passíveis de serem manuseados de outras formas, os campos 
possíveis para a dissimulação, para a intervenção na microescala, os espaços em disputa. 
Na cidade contemporânea, os espaços públicos são não só o grande campo das disputas tra-
vadas, mas também seu objeto. Historicamente, a rua sempre foi o espaço de poder dos sem 
poder. Atualmente, vivem sob maior pressão: cada vez mais, ruas e praças, todo o espaço 
urbano enfrenta maiores níveis de controle, em nome da segurança, além de novas formas 
de assédio do Estado-capital (HOU, KNIERBEIN, 2017). 
Além dos espaços públicos, também a natureza urbana – parques, rios, áreas verdes funcio-
nais - tem sido campo para ações táticas que propõe novas formas de uso e convívio com os 
recursos naturais dentro da cidade. Ainda, em tempos de rápido crescimento e transforma-

[vazio urbano] 
[mobiliário] 
[infra obsoleta] 
[áreas verdes / rios] 
[espaços de transição] 
[praça] 
[rua / passeio] 
[infra transp coletivo] 
[centro cultural / prédio público] 
[depósito / triagem de lixo]
[prédios comerciais / serviço]
[estacionamento] 
[habitação] 
[redes]

subcategorias:
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ção urbana, a questão da moradia, bem como do reaproveitamento de espaços e infraestru-
turas obsoletas, provoca várias ações táticas (ROSA, 2011). 
Além da materialidade dos campos de ação enquanto espaços públicos, natureza e infraes-
trutura urbana, as táticas emergentes se dão, com muita ênfase na virtualidade da esfera 
pública, nas redes de comunicação e informação. No atual contexto de hiperconectividade, 
o espaço virtual sobretudo da internet, mas também de outros meios de comunicação, são 
campo fundamental para a difusão de ideias, compartilhamento de informação e modos de 
fazer (CASTELLS, 2005). 
Ao analisar táticas de iniciativas comunitárias na cidade de São Paulo, Rosa (2011) elaborou 
um método para leitura dessas práticas que identifica, dentre outras características, seus 
vários campos de ação. Obviamente, tanto no estudo de Rosa como neste que o leitor tem 
em mãos, o universo dos campos de ação identificados é determinado pelas práticas carto-
grafadas.
O estudo de Rosa (2011) na capital paulista identificou os seguintes campos do que ele cha-
ma de práticas urbanas criativas: vazio infra estrutural; vazios no entorno de linhas férreas; 
terrenos vazios; rios; córregos canalizados; bueiros e postes; sobreposição de uso a um mes-
mo espaço/ equipamento; depósitos de lixo; barraca de triagem; entrada do edifício; vielas; 
centro cultural; baixio de viaduto; ilhas de trânsito.
Cruzando os campos de ação identificados por Rosa (2011) com os campos de ação observa-
dos nas práticas aqui cartografadas, propõe-se as seguintes subcategorias: 

a) [vazio urbano], que compreende terrenos, glebas, edifícios desocupados ou subutilizados, 
bem como vazios provocados pela instalação de infraestruturas; 
b) [mobiliário] e equipamentos urbanos;
c) [infraestruturas urbanas obsoletas] ou subutilizadas; 
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d) [áreas verdes e rios], inclusive quando canalizados;
e) [espaços de transição], relativos aos espaços situados entre os domínios privado e público;
f) [praças], parques e largos;
g) [ruas, passeios] e toda infraestrutura de circulação abrangendo também becos, vielas, 
avenidas, ilhas de trânsito, calçadas para pedestres e ciclovias; 
h) [infraestrutura para transporte coletivo]; 
i) [centro cultural, prédio público], incluindo equipamentos esportivos e institucionais; 
j) espaço para [triagem e depósito de lixo];
k) [prédios comerciais e de serviço]; 
l) áreas de [estacionamento] de automóveis; 
m) [habitação], quando a ação se dá em edifício ou área residencial;
n) e as [redes], para designar as redes informacionais, as práticas que não se fixam num 
campo específico e as que exploram a articulação entre vários diferentes campos de ação 
pela cidade.
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2.1.2.4 CATEGORIA: DESEJOS E SUBJETIVIDADES

Como pontuam Rolnik e Guattari (1996), a produção de subjetividade é essencial para que 
aconteça uma revolução macrossocial, macro política. O neoliberalismo, o capitalismo em 
sua fase cognitiva – pós-fordista – faze-o bem, incrustando suas ideias e ideais em todos 
os cantos, no dia-a-dia das pessoas, nas práticas táticas e estratégicas, na (in) capacidade 
de imaginar (outros) mundos – os produtos a consumir, os heróis a admirar, os direitos a 
aspirar, os desejos possíveis. Se se pretende fazer frente ao Urbanismo Neoliberal, é essen-
cial mapear, compreender, fortalecer a produção de subjetividades na micropolítica de seus 
opostos. E propagá-las.
A micropolítica se constitui na produção de subjetividades, na práxis social. Tal produção 
é contígua a uma multiplicidade de agenciamentos sociais que transformam universos de 
valor, universos históricos. Dos agenciamentos sociais, que são coletivos, os indivíduos as-
sumem e vivem as subjetividades em suas existências particulares (ROLNIK, GUATTARI, 
1996).
Já o desejo, para os autores, denomina formas de vontade: de viver, de criar, de amar, de 
inventar novos mundos e novos sistemas de valores. É o modo de produção de algo, capaz 
de reorientar a construção de outros territórios, outras possibilidades.
Nesta que foi a primeira categoria definida no estudo, juntou-se desejo e subjetividade com 
o objetivo de abarcar o imaginário que permeia as táticas urbanas. O que querem os agentes 
dessas práticas, como é o novo mundo que eles imaginam estar a construir, qual o espírito 
vivido na práxis dessas ações? Essas respostas são dicas importantes para compreender a 
biopotência manifesta em suas táticas e sobre o quê se está a buscar através do UT sendo, 
portanto, importante bússola para o percurso desses agentes. 

[participar] 
[comum]
[anti-consumismo]
[pertencer] 
[singular] 
[transitoriedade] 
[cotidiano] 
[imaginar] 
[empatia]
[igualdade]

subcategorias:
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Um estudo mais aprofundado e focado em alguns exemplos de práticas possibilitaria uma 
análise mais próxima a cada um dos agentes e assim obter declarações pessoais e individuais 
sobre seus desejos. Também possibilitaria acompanhar processos de construção, negocia-
ção, assimilação de subjetividades, e do compartilhamento de seus signos dentro de deter-
minado grupo. Não é o caso desta pesquisa que se pretende mais abrangente.
Aqui propõe-se identificar os desejos dos praticantes e as subjetividades que permeiam suas 
ações através de dois olhares: da observação dos discursos de seus agentes, manifestos no 
decorrer das ações e transmitidos em seus meios de comunicação (páginas web, redes so-
ciais, publicações etc.); e das dicas sobre as linhas de força que tencionam e orientam tais 
ações, encontradas nos escritos sobre a biopotência da multidão, de autores como David 
Harvey (2015), Peter Pál Pelbart (2015), Antonio Negri e Michael Hardt (2016), Dardot e 
Laval (2017) e outros referenciados neste trabalho. 
Partindo de uma visão mais ampla, identifica-se a forte presença de temas aqui já discutidos 
na retórica do UT. O direito à cidade, a constituição de comuns urbanos, o interesse em vi-
ver a cidade, a construção de cidades para pessoas, democracia participativa, autogestão, a 
emancipação dos oprimidos, a justiça urbana, a resistência à opressão do 1%27 são alguns dos 
mais reluzentes faróis das táticas urbanas.
No interior dessas urgências, percebe-se enquanto desejos e subjetividades:

a) a expectativa de [participar] nos processos de produção do espaço, de forma colaborativa, 
coletiva e comunicacional; 
b) produzir, apropriar-se, habitar o [comum]; 
c) lógicas [contrárias ao consumismo], propriedade privada, desenvolvimentismo e miséria; 

27  Em referência ao movimento Occupy Wall Street, 2011 – e outros que ocorreram no mesmo período 
em outras partes do mundo - cuja bandeira denunciava o fato de 1% da população mundial deter riquezas 
equivalentes aos restantes 99%.  
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d) [pertencimento], emancipação através da evidência e valorização de identidades; 
e) reconhecer, valorizar e praticar as [singularidades], a universalidade, multiplicidade, di-
versidade e outramento;
f) o [transitório], virtual, nomadismo e as efemeridades possibilitadas pelas novas tecnolo-
gias; 
g) o [cotidiano], a experimentação lúdica da cidade e a valorização do ócio;
h) novas formas de [imaginar] o mundo, de criar novas utopias e novas estéticas; 
i) processos movidos por [empatia], na alegria em amar o outro; 
j) inclusão, formas de democracia participativa ou direta ou outros sistemas verdadeiramen-
te pautados pela [igualdade], contra a hierarquia.
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2.1.2.5 CATEGORIA: ESCALA

A ação tática, por sua natureza – sem poder, sem lugar, feita de ocasiões (CERTEAU, 2014) 
– é mais facilmente praticada e identificada em microescala. Por outro lado, a ação em rede, 
como já discutido neste estudo, possibilita articular um maior número de agentes numa 
mesma ação coletiva e possibilita alavancar, potencializar seu alcance e efeitos para além do 
território específico em que se realiza. Uma prática compartilhada pode repetir-se em vários 
outros lugares e, a soma dos efeitos em cada localidade, amplia sua escala de influência.
A maior parte da literatura consultada sobre os exemplos do que aqui se considera por UT 
(ROSA, 2011; HOU, 2010; LYDON, 2012; e outros) apresenta sobretudo ações em microesca-
la, de causas e efeitos extremamente imediatos e locais – ações sobre superfícies, mobiliário 
ou equipamento urbano; ações em praças, trechos de rua ou em uma edificação específica. 
No entanto, se observarmos algumas práticas em placemaking (ERMACORA e BULLI-
VANT, 2016; KARSENBERG, 2016), práticas em autoconstrução de bairros populares 
(NASCIMENTO, 2016) ou práticas em processos participativos em planejamento territorial 
(GALLENT e CIAFFI, 2016), encontraremos uma variedade que abrange escalas de ação 
mais alargadas, como a escala do bairro, da cidade e até a escala regional. 
Como observado por Brenner (2016) e como discutido em relação aos tipos de práticas, é 
importante considerar a infiltração dessas ações sorrateiras nas brechas das práticas estra-
tégicas dos sistemas estabelecidos, se se pretende impor algum tipo de dificuldade a eles. A 
ocupação de um prédio vazio e sua transformação em moradia sem dúvida reverterá benefí-
cios imediatos para seus ocupantes. Mas inventar formas de reivindicar todos os prédios va-
zios, questionar toda a lógica de produção capitalista de habitação, por exemplo, é essencial 
para que todos realizem seu direito à cidade.

[local] 
[rua]
[bairro] 
[cidade]
[regional]

subcategorias:
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Nesse sentido, a partir da literatura consultada e da observação das práticas cartografadas, 
foram consideradas as seguintes subcategorias quanto às escalas de ação em UT: 

a) [local], quando a ação se dá sobre superfície, mobiliário urbano, edifício ou um espaço 
urbano pontual; 
b) [rua];
c) [bairro];
d) [cidade];
e) [regional].
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2.1.2.6 CATEGORIA: LOCALIzAÇÃO INTRAURBANA

Tal como observam Montaner e Muxí (2014), e já discutido neste trabalho, apesar de a cida-
de contemporânea estar cada vez mais fragmentada, no fundo ela é um organismo vivo cujas 
partes dependem umas das outras, das relações possíveis entre elas. Na produção capitalista 
do espaço urbano, essas relações subjugam umas às outras, elegem e reservam privilégios 
em detrimento da igualdade de direitos – das necessidades básicas às decisões políticas mais 
importantes – dos cidadãos de cada uma.
Nesse sentido, é importante observar onde, em quais dessas partes são praticadas as táticas 
urbanas, como forma de compreender a quais privilégios ou clamor por justiça elas tem 
servido. Para tanto, o estudo de Flávio Villaça (2001) sobre o espaço intraurbano de cidades 
brasileiras é útil para uma abordagem sobre as diferentes localidades, no espaço interno às 
cidades, onde se dão as práticas táticas. 
O autor adiciona complexidade à dualidade centro x periferia, ao afirmar que a segregação 
espacial entre classes sociais está relacionada com a dominação política e econômica exerci-
da pelas classes dominantes, através da apropriação desigual dos recursos do espaço, frutos 
do trabalho. E conclui dizendo que o fruto da produção espacial intraurbana não são seus 
elementos constitutivos em si – as praças, ruas, edifícios, infraestruturas etc. – mas a locali-
zação, a posição que elas articulam umas em relação às outras, que as colocam em situação 
de maior ou menor conectividade e, consequentemente, a mais ou menos acesso à produção 
da riqueza na cidade.
Para investigarmos a ocorrência das ações táticas no território intraurbano das cidades, in-
teressa-nos perceber onde elas se dão; nos centros ou nas periferias, mas, principalmente, 
se em setores privilegiados, bem conectados e abastecidos com as infraestruturas urbanas 

[centro privilegiado] 
[centro decadente]
[periferia rica]
[periferia pobre] 
[nômade]

subcategorias:
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adequadas, ou se em setores destituídos das mesmas. Dessa forma é possível avaliar não só 
onde, mas também, para quem são realizadas tais práticas.
Nesse sentido propõe-se, observar a ocorrência do UT nos seguintes tipos de localidade in-
traurbana: 

a) se nos [centros privilegiados], onde estão as áreas mais conectadas, melhor abastecidas 
de infraestrutura e, consequentemente, utilizada principalmente pelas classes dominantes; 
b) se, nas áreas [centrais decadentes], cujas conectividade e infraestrutura estão deficitárias 
ou obsoletas e, portanto, são habitat dos excluídos;
c) se localizadas às bordas da cidade, nos espaços deslocados das centralidades, mas su-
ficientemente conectados e dotados de certa qualidade urbanística que garante melhores 
níveis de qualidade de vida às classes dominantes, portanto, em [periferias ricas]; 
d) se nas bordas esquecidas das cidades, ausentes de redes de infraestrutura adequadas, 
onde reside a classe mais explorada, ou seja, nas [periferias pobres]; 
e) e ainda, se [nômade], transitando entre diferentes localidades.
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2.1.2.7 CATEGORIA: MéTODO

Observar ‘como’ as práticas táticas são realizadas é fundamental para compreender os mo-
dos de fazer, as artimanhas empreendidas na produção contra hegemônica da cidade. Como 
visto no capítulo anterior, o uso de tática em práticas constituidoras de cidade se dá em um 
amplo rol de aplicação o que faz com que os métodos utilizados sejam igualmente vastos.
Para identificar, por exemplo, as práticas que manipulam objetos e estruturas nos espaços, 
interferindo fisicamente no habitat, o conceito de bricolagem elaborado pelo antrópologo e 
filósofo belga Lévi-Strauss (1989) parece adequado. Confrontando o conhecimento cientí-
fico com o pensamento mítico, o autor definiu bricolagem como sendo o trabalho feito com 
as próprias mãos, utilizando-se de utensílios e materiais captados oportunamente para res-
ponder, na medida do possível, aos problemas colocados diante de si. 
Esse improviso, boa parte das vezes acarreta em uma estética associada ao precário, mas 
também ao artesanal. Reutilização de materiais residuais, releituras de objetos para servi-
rem a usos inusitados, resgate de técnicas construtivas consideradas menores, formam o 
repertório dos praticantes de táticas. Tal situação é característica da autoprodução. Como 
pontuava Lévi-Strauss (1989), a bricolagem depende de um conhecimento prévio de men-
sagens reconhecíveis por seu praticante e que de alguma forma ele coleciona para utilizar 
quando for conveniente. 
O caráter provisório das ações táticas permite encará-las como experimentos de soluções 
que podem ser, então, aperfeiçoadas para uma aplicação definitiva no tecido urbano, como 
protótipos a serem posteriormente replicados. Daí a sua utilização de forma inovadora na 
gestão ou no desenho urbano, entre processos pretensamente mais abertos à participação. A 
participação também pode ser algo testado e aperfeiçoado nessas práticas escalares. 

[bricolagem]
[novas tecnologias]
[arte]
[formação] 
[participação]
[direito]

subcategorias:
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Por outro lado, a intensificação do uso das novas tecnologias de informação e comunicação 
– internet, wireless, aplicações para redes sociais, aplicações para georreferenciamento, dis-
positivos móveis como os smartphones etc. – atributo da sociedade em rede (CASTELLS, 
2005), também caracteriza as práticas urbanas emergentes. 
Na opinião de Gadanho (2017), essas novas tecnologias fortalecem os processos abertos e 
participativos, na medida em que permitem reunir um maior número de pessoas em torno 
de uma causa, permitem comunicar para além do grupo imediato, permitem articular redes 
de colaboração, angariar fundos e expertise, colocando as atuais experiências em processos 
participativos em um nível mais avançado, se comparadas aos processos experimentados 
em meados do século passado. 
Ao uso dessas novas tecnologias de forma combinada com propósitos políticos, Gutiérrez-
-Rubi (2014) chama de tecnopolítica. Dessa forma, a articulação de redes de pessoas e de 
ações para a mobilização, deliberação e enfrentamento aos poderes dominantes fomenta 
uma renovação política – novas formas de mobilizar, de reivindicar, de participar. O autor 
cita os protestos do 15M na Espanha, em 2011, como importante marco histórico no uso de 
tecnopolíticas.
O ativismo na cidade contemporânea, renovado, dentre outros fatores, pelas novas tecnolo-
gias, tem sido um importante método de ação tática. Reposicionando questões urbanas na 
centralidade de suas lutas, e redefinindo singularidades a considerar, práticas ativistas atu-
alizam a função primordial do espaço público, enquanto o espaço da manifestação política 
dos citadinos. Novamente, a experiência do 15M, ou dos Indignados, impulsionou inúmeras 
iniciativas, movimentos, coletivos, ocupações que fazem de Madri hoje um grande laborató-
rio do ‘comum’.
A era da informação (CASTELLS, 2005) também é a era da colaboração, do ‘fazer junto’, 
da partilha de conhecimentos e habilidades. Nesse sentido percebe-se, dentre as práticas 
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urbanas emergentes, a frequente realização de ateliês práticos, oficinas, workshops, cursos, 
elaboração e compartilhamento de ferramentas e outras formas de ação que difundem e 
atualizam saberes. Vários núcleos acadêmicos têm se envolvido em lutas reais, cruzando 
pesquisa com ação, saber erudito com saber popular. 
Por fim, também a arte, em suas diversas linguagens, é importante ferramenta para a redefi-
nição de um novo ethos para uma sociedade que se pretende mais justa e democrática. Parti-
lhando sensibilidades, estéticas, utopias, modos de fazer, práticas artísticas são formadoras 
de mundos comuns, para sentir e partilhar. 
Cruzando tais reflexões com as experiências divulgadas em revistas especializadas e com as 
experiências vividas em campo, propõe-se as seguintes subcategorias: 

a) [bricolagem], para designar os processos produtores de espaço através da realização de 
intervenções urbanas e da autoprodução; 
b) [novas tecnologias], para as práticas cujo principal característica é a exploração desses 
dispositivos de informação e comunicação, usando-as enquanto tecnopolíticas ou não; 
c) [arte], para designar as práticas artísticas através da arte engajada, em suas variadas for-
mas de relação com o território, na arte urbana, pública e comunitária (Arantes, 2016);
d) [formação] para as ações principalmente ocupadas com a partilha de saberes; 
e) [participação], para designar as práticas que tentam abrir espaços de representatividade e 
decisão popular nos processos oficiais de planejamento urbano (GALLENT e CIAFFI, 2016);
f) [direito], para as práticas essencialmente ativistas, incluindo as experiências de organiza-
ções e movimentos sociais mais clássicos. 
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2.1.2.8 CATEGORIA: NíVEL DE PARTICIPAÇÃO

UT implica na ação cidadã, na participação de pessoas que não estão nos lugares oficiais de 
produção do espaço, tornando-as produtoras do urbano que vão consumir. Ele é uma con-
sequência do desejo de apropriação que tira o indivíduo da passividade (do espetáculo) e o 
torna sujeito protagonista, promove o engajamento cívico. Desta forma o UT tem coleciona-
do experiências de inclusão e participação em níveis de envolvimento e comprometimento 
que os instrumentos oficiais de planejamento parecem não conseguir.
Avaliando processos participativos no contexto americano ainda na década de 1960, Arns-
tein (1969) construiu uma categorização dos níveis de participação ali praticados. Tal cate-
gorização tornou-se importante referência para análise da efetividade de processos partici-
pativos e, portanto, propomos utilizá-la para caracterizar o aspecto participativo essencial 
das práticas táticas. 
Embora o estudo de Arnstein (1969) tenha focado em práticas onde se buscava envolver 
cidadãos em programas sociais do governo federal americano, ou seja, em processos oficiais 
de desenho, planejamento e gestão, a tipologia apresentada também pode ser interpretada 
enquanto níveis de participação dentro de uma determinada coletividade.
A autora considera a participação cívica como forma de distribuição de poder entre os cida-
dãos e observou três patamares dessa distribuição: a não participação, a participação simbó-
lica e níveis de participação onde realmente o cidadão exerce poder sobre os processos (Fig. 
43). Tais patamares são ainda subdivididos em oito degraus: 

a) Não participação: (1) [manipulação], quando os cidadãos são usados para forjar um as-
pecto democrático inexistente no processo; (2) [terapia], processo em que os participantes 

[manipulação]
[terapia] 
[informação] 
[consulta] 
[pacificação] 
[parceria] 
[poder delegado] 
[controle cidadão] 
[espectador]
[DIT]

subcategorias:
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são engajados em extensas atividades que buscam somente ‘curar’ os problemas identifica-
dos ao invés de atacar suas origens; 
b) Participação simbólica: (3) [informação], processo em que há um fluxo de sentido único 
de informações (dos técnicos para os cidadãos – sem possibilidade de retorno ou negocia-
ção); (4) [consulta], processo em que os cidadãos são consultados, mas sem ter garantias 
que suas questões serão levadas em conta; (5) [pacificação], quando os cidadãos são inclu-
ídos nas instituições ou arranjos formados, como conselheiros, mas ainda sem o poder de 
decisão final; 
c) Poder cidadão: (6) [parceria], quando as responsabilidades de planejamento e decisão são 
partilhadas entre cidadãos e os que detém o poder; (7) [poder delegado], quando os cidadãos 
exercem a autoridade de decisão ou têm poder de veto sobre decisões tomadas por quem 
tem mais poder; e por fim, o (8) [controle cidadão], quando estes governam, estão cientes 
dos aspectos políticos e de gestão e aptos a negociar com outros.
Além dos níveis de participação propostos por Arsntein (1969), ao cruzá-los com as táticas 
urbanas, sentiu-se a necessidade de se acrescentar outros dois níveis: (9) [espectador], para 
abarcar as ações onde a participação dos envolvidos se dá simplesmente pelo fato de lhes 
serem revelados temas e situações (ao nível da não participação); e (10) [do it together] / do 
it with others, do it yourself, para abarcar a participação que se dá pela colaboração, pelo 
‘fazer junto’ (que é considerado aqui ao nível da participação simbólica). 

Fig. 43- Esquema com os níveis de participa-
ção, segundo Sherry R. Arsntein. Tradução 
nossa. Fonte: Arnstein, 1969, p. 217.
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2.1.2.9 CATEGORIA: TÁTICO X NEOLIBERAL

Para uma análise crítica sobre a fricção entre o UT e o Urbanismo Neoliberal, tema essencial 
para a questão desta investigação, propõe-se utilizar os cinco cenários pintados por Brenner 
(2016) enquanto subcategorias deste tema. Conforme já apresentadas no capítulo anterior 
deste texto, p. 126, são elas:

a) Reforço: quando o UT alivia as falhas do urbanismo neoliberal sem enfrentar seus marcos 
regulatórios;
b) Entrincheiramento: quando o UT internaliza a agenda neoliberal de redução do papel do 
estado ou de abertura para a ação do mercado;
c) Neutralidade: quando o UT coexiste com o urbanismo neoliberal, sem oferecer riscos a 
seus processos;
d) Contingência: quando o UT oferece experimentações em âmbito regulatório, subvertendo 
os projetos neoliberais sob certas condições, com impactos incertos e dependentes de fato-
res externos;
e) Subversão: quando o UT interrompe as lógicas neoliberais de desenvolvimento e cresci-
mento, promovendo uma agenda de inclusão, igualdade, democracia e justiça social.

[reforço] 
[entrincheiramento] 
[neutralidade] 
[contingência]
[subversão] 

subcategorias:
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2.1.2.10 CATEGORIA: TIPO DE FINANCIAMENTO

Responder sobre quais os tipos de financiamento as práticas recebem para viabilizarem-se é 
tarefa que extrapola a pesquisa bibliográfica sobre o tema. Questão nebulosa, tal informação 
não costuma aparecer nas publicações sobre as práticas.
No entanto, a origem dos recursos financeiros em apoio a uma ideia, uma causa, diz muito 
sobre quem está por trás dela, quem incentiva-a. Nesse sentido, cruzamos os dados dispo-
nibilizados nos sítios eletrônicos das práticas – daquelas que os tem – com informações 
percebidas em campo, para definir as subcategorias de financiamento do UT.
Desta forma, foi possível identificar que há práticas realizadas com financiamento: privado, 
tanto provenientes de indivíduos, geralmente os praticantes das ações, como de empresas, 
algumas parceiras das práticas outras somente interessadas em reposicionamento de mar-
ca; também foram percebidos financiamento provenientes de fundos coletivos, com des-
taque para os financiamentos realizados através de plataformas digitais (crowdfunding), 
mas também através de angariação de recursos dentro de uma determinada comunidade 
(por exemplo, rateios entre vizinhos para a realização de melhorias ao longo de uma rua); 
financiamento através de recursos públicos, provenientes de governos e organismos locais, 
nacionais e internacionais; e recursos de origens mistas.
Assim, propomos as seguintes subcategorias:

a) [individual] quando a prática é feita e financiada numa ação individual; 
b) [privado], quando o financiamento for feito por alguma empresa;
c) [coletivo], quando o financiamento é feito pelo coletivo de pessoas que realiza a prática, 
via plataformas de financiamento coletivo ou outras formas de rateio mais alargadas; 

[individual] 
[privado]
[coletivo] 
[comunitário] 
[público] 
[terceiro setor]

subcategorias:
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d) [comunitário] quando a prática é feita e financiada por um grupo de vizinhos ou de uma 
comunidade específica;
e) [público], quando o financiamento se der por instâncias de governo; 
f) agências de fomento, nacionais ou internacionais, incluídos aí os financiamentos através 
de ONGs e organismos do [terceiro setor]. 
Optamos por não utilizar a subcategoria ‘misto’ para não ocultar as diferentes origens dos 
recursos, quando isso acontece.
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2.1.2.11 CATEGORIA: TIPO DE PRÁTICA

Como discutido anteriormente, pode-se reconhecer o uso de táticas urbanas em diversas 
práticas produtoras de cidade. Para além da prática profissional dos arquitetos, planejado-
res, designers, engenheiros e gestores a produção do espaço também é articulada na intera-
ção entre diversos outros agentes, discursos, formas de fazer e usar a cidade.  
No uso cotidiano da cidade, nas práticas ordinárias do dia-a-dia, na articulação política que 
reposiciona interesses, dominação e resistências, no esforço em democratizar processos de 
produção urbanística, na partilha de sensibilidades e de formas de fazer, na difícil sobrevi-
vência nas situações de escassez e nas práticas que reverberam os estilos de vida dos novos 
seres urbanos, moldados pela cidade contemporânea, identifica-se uma miríade de práticas 
que caracterizam a diversidade propositiva do UT.
Na primeira parte deste estudo, foram pontuados diversos trabalhos reconhecendo, na pro-
dução artística, novas formas de sentir e novas formas de subjetividade política que são 
referências para as táticas urbanas frente a produção capitalista da cidade. Também a ação 
coletiva, a luta de movimentos sociais, dos grupos clássicos aos novos ativistas urbanos, e 
a utilização das novas tecnologias digitais que potencializa suas redes, foram reconhecidas 
dentre as práticas táticas emergentes.
Várias correntes em design, planejamento e gestão de ambientes urbanos, mesmo associa-
dos a sistemas dominantes, formais e estratégicos, também compartilham de táticas usadas 
para se aproximarem das realidades em que atuam e para democratizarem seus processos. 
Na perspectiva da resistência ao Urbanismo Neoliberal e da invenção de alternativas a ele, é 
preciso saber combinar táticas inventivas aos movimentos estratégicos estabelecidos que se 
deseja corromper, jogar o jogo com novos dribles. 

[redes de economia] 
[suprir falta de infraestrutura]
[agenda verde / agenda marrom] 
[explorar a cidade / pesquisa] 
[ativação de espaços]
[estilos de vida]
[táticas estratégicas] 
[arte / ativismo] 
[arranjos políticos]

subcategorias:
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Também a autoprodução da cidade, seja para o suprimento das necessidades mais imediatas 
como a habitação e infraestruturas básicas, seja no reconhecimento de espaços comuns em 
que tomar parte para deliberar sobre propriedade e uso no espaço urbano, se dá essencial-
mente através de táticas conseguidas entre as brechas dos sistemas formais da cidade. 
A partir dessa visão abrangente sobre as táticas, discutida na literatura revisada na seção 
anterior, e a partir da observação das práticas cartografadas, buscou-se definir subcatego-
rias que as agrupassem sob o critério de sua finalidade: o que a ação busca atingir, no que 
ela resulta? 
O rol identificado é o seguinte: 

a) práticas que promovem a transação de produtos e serviços de formas alternativas, como 
os bancos de tempo, as moedas locais, feiras de trocas etc. formando, portanto, novas [redes 
de economia]; 
b) práticas que buscam prover determinada localidade ou grupo de pessoas com infraes-
trutura urbana como moradias, serviços e equipamentos públicos etc. [suprindo a falta de 
infraestrutura ](Nascimento, 2016); 
c) práticas baseadas nas questões ecocêntricas (agenda verde) como a preservação da natu-
reza ou as mudanças climáticas, e as baseadas nas questões antropocêntricas (agenda mar-
rom) como os problemas ambientais urbanos, industrialização, desenvolvimento social etc. 
(ANDRADE, 2014), identificadas por [agenda verde/ agenda marrom];
d) práticas que promovem a experiência dos espaços urbanos bem como aquelas associadas 
à [pesquisa], coleta de dados, investigação científica etc. (RENA et al., 2016); 
e) [ativação de espaços públicos] através da realização de intervenções físicas, construindo-
-os, disponibilizando-os ao uso, melhorando sua ambiência; 
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f) práticas que sugiram novos [estilos de vida], novas formas de viver a cidade ou novos ar-
ranjos sociais; 
g) práticas que, embora de natureza tática, estão submetidas a algum tipo de planejamento, 
combinadas com estratégias ou encadeadas em um programa de ações de alguma instituição 
ou empresa, identificadas aqui por [táticas estratégicas]; 
h) práticas que se utilizam da [arte e/ou do ativismo] político para sensibilizar, envolver 
comunidades;
i) práticas que experimentam novos [arranjos políticos] como os variados níveis de repre-
sentação do sistema democrático ou mesmo a anarquia e outras formas de êxodo ao estado 
(NUNES, 2016).
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Com base nas categorias e subcategorias definidas acima, tem-se uma proposta de leitura 
para as práticas em UT. As categorias de análise abrem a caracterização das práticas, pro-
postas pelas subcategorias que demonstram uma ampla diversidade de características, pro-
ximidades e distâncias. 
O enquadramento das Ações cartogafadas nas categorias e subcategorias de análise se deu 
a partir das aproximações da cartógrafa, ora pela leitura das práticas tal como elas se mos-
tram em seus canais de comunicação e divulgação, ora pela leitura das mesmas através de 
vivências em suas atividades, em seus Campos de Ação e imaginários, e ora pelo contato com 
seus Agentes. Os critérios utilizados para enquadramento correspondem aos descritos nas 
páginas anteriores que caracterizam as categorias e subcategorias, também organizados de 
forma mais objetiva em um formulário on line, disponibilizado neste sítio eletrônico <ht-
tps://goo.gl/forms/kRkxXsENU3C6Hvfy1>, e transcrito no Apêndice D.
Nas páginas a seguir, serão apresentadas várias formas de manuseio da TUT, demonstrando 
possibilidades de futuras aplicações da metodologia. Como exemplo, serão cruzadas algu-
mas categorias de análise, em busca de respostas – que levam a novas perguntas – sobre a 
contribuição do UT na luta pelo direito à cidade, na constituição de comuns e na construção 
de cidades mais justas.
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PARTE III
POSSíVEIS INTERPRETAÇõES
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3.1 URBANISMO TÁTICO, UTOPIAS E O DIREITO à CIDADE 

“A questão, portanto, não é se devemos ou não nos organizar, e sim, se estamos ou não reproduzindo os mo-
dos de subjetividade dominante, e isso em qualquer uma de nossas ações cotidianas, inclusive de militância 

nas organizações”. 

(ROLNIK, GUATTARI, 1996, p. 176)

Tendo definido a TUT como estrutura para análise e compreensão das táticas urbanas emer-
gentes, neste capítulo apresentam-se os resultados e os contributos para responder à ques-
tão de pesquisa enunciada. Qual a potencialidade do UT em contribuir para a realização do 
direito à cidade? Nesse sentido, quais os níveis de participação e de ativismo protagonizados 
por seus agentes? 
Tendo como base o comum – na concepção de Dardot e Laval (2016), princípio político 
constituidor de interesses comuns – como utopia almejada, quais os tipos de práticas e mé-
todos utilizados para tal fim? Quais as relações entre as escalas de ação dessas práticas e os 
efeitos que elas atingem, no sentido de questionar o Urbanismo Neoliberal e oferecer alter-
nativas a ele?
Ostrom (1990), em seu estudo sobre as formas de organização dos grupos que atuam pela 
gestão de bens comuns, concluiu com uma crítica ao efeito perverso dos modelos de análise 
até então utilizados nas ciências sociais para o mesmo fim. Na perspectiva da autora, tais 
modelos são limitados à ideia da dependência do sucesso dessas organizações a uma autori-
dade política externa idealizada – governo ou mercado; à ideia de que não conseguem alcan-
çar efeitos para além do curto-prazo; e de que são sempre ineficientes em seus propósitos. 



173

Nesta Parte III, as reflexões de Ostrom (1990) foram tomadas como dicas sobre o que inves-
tigar nas práticas táticas: há que se conhecer e explorar possibilidades de ação em longo-ter-
mo, de modo a ampliar estrategicamente a ação desses grupos; há que se explorar e valorizar 
formas de atuação alternativas às imposições do governo e do mercado, buscando a autono-
mia dos grupos ou uma combinação mais equilibrada entre os vários poderes e interesses; 
ao invés de somente apontar as falhas óbvias desses grupos, há que se conhecer e fortalecer 
suas capacidades, suas várias possiblidades de ação e de ganhos, especialmente em relação 
à difusão de informação, à capacidade de economia de recursos e à capacidade de equilibrar 
investimentos e ganhos.
Mais do que conclusões fechadas, o método aqui adotado busca estabelecer uma visão pano-
râmica do UT de modo a levantar mais perguntas, buscar pontos de tensão que favoreçam a 
aprendizagem sobre o tema e o desejável fortalecimento das narrativas contra hegemônicas 
que combatem e resistem ao Urbanismo Neoliberal. Ou seja, deseja-se com a TUT contribuir 
para a discussão acerca do UT enquanto possibilidades para a prática urbanística.
Naturalmente que a ausência de um recorte estreito para os estudos de caso trouxe muitas 
dificuldades para a pesquisa, para a escolha de práticas que respondessem aos questiona-
mentos iniciais e ao método adotado. Por outro lado, pode-se dizer que o recorte aconteceu 
naturalmente, definido pelo alcance da cartógrafa ao se lançar em campo e ao contatar bi-
bliografia que respondesse às suas questões primeiras.
Outra grande dificuldade sentida na elaboração da TUT, inerente a qualquer processo de 
construção de uma taxonomia, foi a necessidade de identificar a célula mínima que definisse 
cada subcategoria e que respondesse a determinadas questões. A afinação das células míni-
mas (taxas) se deu ao longo da escrita deste trabalho e de vários artigos sobre a TUT, que 
exigiram a adequação das subcategorias inicialmente propostas para que respondessem aos 
exemplos coletados e às perguntas feitas ao longo do caminho.
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A utilização de uma plataforma digital para a organização e manuseio da TUT facilita o 
ajuste das categorias e subcategorias, a qualquer momento, também a extração de vistas 
parciais que funcionam como recortes da amostra geral. A TUT pode e deve adaptar-se às 
necessidades da pesquisa – desta e de outras futuras - para explicar ou descrever questões 
específicas que vão surgindo. 
A análise extraída da TUT está aqui apresentada em dois blocos. Primeiramente, demons-
trando formas de manuseio da mesma, tirando partido das possiblidades oferecidas pela 
plataforma utilizada, extraindo daí dados mais quantitativos. Em seguida, são exploradas 
análises um pouco mais aprofundadas sobre as respostas que a TUT pode dar à questão de 
investigação, a partir da triangulação de categorias e análises em torno de subcategorias 
específicas.

3.1.1 COMO USAR A TUT

A Figura 44 demonstra a visualização geral da TUT. Cada ponto representa uma taxa: as 
ações, identificadas por imagens de referência; e as subcategorias, identificadas por cores 
que representam as categorias a que pertencem. As linhas demonstram as conexões entre as 
ações e as subcategorias. Recomenda-se a visualização das imagens extraídas da plataforma 
através do link fornecido junto com suas legendas, para utilizar da interatividade permitida 
pelo <kumu.io>, cuja representação em duas dimensões é incapaz de fornecer.
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Fig. 44 - Vista geral da TUT. Melhor visuali-
zável em: <https://kumu.io/sobreurbana/
tut-taxonomia-do-urbanismo-tatico#taxono-
mia>. Acesso em: 03 jan. 2018.
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Note-se que a imagem resultante do agenciamento da TUT, difere da estrutura em árvo-
re criticada por Alexander (2006) e Deleuze e Guattari (2016), da estrutura hierarquiza-
da resultante da Taxonomia de Lineu (AGANETTE et al., 2010), ou mesmo da bússola de 
Zaera-Polo (2016). A TUT (Fig. 44), trata-se de uma estrutura rizomática, desprovida da 
costumeira rigidez hierárquica e estacionária dos modelos de classificação. No rizoma resul-
tante desta, qualquer ponto pode gerar novas conexões e rupturas, pode derivar em novas 
relações, na abertura de novos mundos para a ação tática. 
A plataforma permite configurar o tamanho dos pontos que representam as subcategorias 
de acordo com o número de conexões que eles estabelecem dentro da nuvem. Dessa forma, 
é possível identificar facilmente, a partir dos maiores pontos, quais são as características 
mais comuns entre as práticas da amostra. São as seguintes: [rua/ passeio], [espectador], 
[informação], [terapia], [mobilização], [local], [ativação de espaços], [táticas estratégicas], 
[suprir falta de infraestrutura], [bricolagem], [redes], [comum], [participar], [centro privi-
legiado], [público], [artistas/profiss], [neutralidade]. Aquelas com as maiores quantidades 
de conexões encontram-se no centro da nuvem.
Observando cada uma das categorias, pode-se analisar a frequência, na amostra coletada, de 
suas subcategorias. Por exemplo, quanto ao Tipo de financiamento: a maioria das ações são 
financiadas com recursos [públicos], já a fonte menos frequente na amostra é a [individual]. 
Essa relação está demonstrada na Figura 45, que traz uma vista parcial da TUT, só com as 
ações e tipos de financiamento. 
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Fig. 45 – Vista parcial da TUT, somente com 
a categoria Tipos de Financiamento. Melhor 
visualizável em: <https://kumu.io/sobreurba-
na/tut-taxonomia-do-urbanismo-tatico#taxo-
nomia/financiamento-financing>. Acesso em: 
08 mar. 2018.
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No cabeçalho da plataforma TUT <https://kumu.io/sobreurbana/tut-taxonomia-do-urba-
nismo-tatico#taxonomia> o leitor pode visualizar categoria por categoria em vistas que as 
isolam da nuvem geral, para perceber as conexões das subcategorias com cada ação. A Ta-
bela 3 apresenta as subcategorias mais e menos frequentes, por categoria, encontradas na 
configuração atual da TUT e visualizadas mais facilmente nas vistas parciais.

Tabela 4- Demonstração das subcategorias mais e menos frequentes, por categoria.
CATEGORIA SUBCATEGORIAS (+) 

FREqUENTES
SUBCATEGORIAS (-) 
FREqUENTES

Agente [artistas/ profiss] [iniciativa privada]
Ativismo [mobilização] [contestação]
Campo de Ação [rua/ passeio] [depósito de lixo]|[infra transp 

coletivo]
Desejos e 
Subjetividades

[comum] [singular]

Escala [local] [rua]
Localização 
Intraurbana

[centro privilegiado] [periferia rica]

Método [bricolagem] [novas tecnologias]
Níveis de Participação [espectador] [poder delegado]
Tipos de 
Financiamento

[público] [individual]

Tática X Neoliberal [neutralidade] [reforço]
Tipos de práticas [ativação de espaços]

[táticas estratégicas]
[arranjos políticos]

Naturalmente que essas métricas não são suficientes para caracterizar todo o universo do 
UT, mas é um retrato da cartografia realizada até aqui. Ela informa, por exemplo, que a 
amostra coletada possui poucas ações promovidas por [indivíduos] ou financiadas [indivi-
dualmente]; poucas ações que experimentam novos [arranjos políticos] e poucas que lutam 
pelo reconhecimento e valorização de [singularidades]. Demonstra que a cartografia abran-
ge principalmente práticas desejosas do [comum], produzidas por [artistas/profissionais], 
cujo método baseia-se na [bricolagem] de objetos e espaços para a [ativação] dos mesmos.
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Fig. 46- Vista da categoria Níveis de Participa-
ção isolada da TUT. Disponível em: <https://
kumu.io/sobreurbana/tut-taxonomia-do-ur-
banismo-tatico#taxonomia/nivel-de-partici-
pacao-level-of-participation>. Acesso em: 29 
jan. 2018.
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Neste contexto, sugere-se a utilização da TUT para compreender e criticar o UT. Por exem-
plo, a Figura 46 apresenta uma vista que isola a categoria Níveis de Participação. Nela é 
possível perceber que as subcategorias com maior número de conexões são referentes aos 
dois patamares iniciais da participação (ARNSTEIN, 1969), nomeadamente [informação] e 
[terapia], além de [espectador]. O nível [manipulação] não aparece na imagem pois consi-
dera-se que ele não caracteriza nenhuma das ações cartografadas.
No UT, a participação é tema sempre presente nos discursos e sempre visível nas práticas. 
Porém, a crítica de Arsnstein (1969) é útil para demonstrar como, na maioria das vezes, a 
participação é algo que se deseja, se ensaia, mas no fim, são poucas as práticas que distri-
buem efetivamente o poder entre seus comparticipados.
Na TUT, as práticas cujos níveis de participação considera-se que estão no topo da gradação 
de Arnstein (1969) são: 1. [Poder delegado] - as experiências de mutirão da Juta Nova Espe-
rança e Tretzevents, por envolverem os participantes nos processos decisório e construtivo, 
multiplicando saberes que podem ainda alimentar outras ações; 2. [Controle cidadão] – a 
metodologia R-Urban desenvolvida em Colombes e a aplicação KITO, por possibilitarem 
uma ação em rede que evade aos atuais sistemas de produção e distribuição; o Fundo FICA, 
por criar uma plataforma de transação imobiliária paralela ao mercado, deixando o controle 
do fornecimento de habitação acessível nas mãos de seus comparticipados; e os movimen-
tos Ocupe Estelita, 15M e Ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, pela consciência que 
seus participantes tem dos aspectos políticos em que estão envolvidos, o que os torna aptos 
a negociarem com aqueles contra os quais se luta. 
Também é possível analisar o Ativismo das ações cartografadas na TUT (Fig. 47). A sub-
categoria [mobilização] é a que se conecta a mais ações, seguida pela [apropriação] e [ne-
gociação], em ordem decrescente de conexões. Representada por poucas práticas, está a 
subcategoria [transgressão], que interessa particularmente a este estudo por sua capacidade 
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Fig. 47- Vista da categoria Ativismo isolada da 
TUT. Melhor visualizada em: <https://kumu.
io/sobreurbana/tut-taxonomia-do-urbanis-
mo-tatico#taxonomia/ativismo-activism>. 
Acesso em: 29 jan. 2018.
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de gerar novas significâncias e relações reconfigurando os limites entre os domínios público 
e privado. Tal subcategoria é característica das ações: R-Urban Colombes, KITO, Edifício 
União, Fundo Fica, Ocupe Estelita, Comunidade Jardim Botânico e Ocupação Povo sem 
Medo de São Bernardo. Nota-se, dessa forma, uma coincidência entre a maioria das ações 
representadas por esta subcategoria e as representadas pela subcategoria [controle cida-
dão], visualizada na imagem anterior.

Fig. 48- Vista da ação Temporary Amusement 
Park e suas subcategorias, isoladas da estru-
tura geral da TUT. Melhor visualizável em: 
<https://kumu.io/sobreurbana/tut-taxono-
mia-do-urbanismo-tatico#taxonomia/tempo-
rary-amusement-park?focus=1>. Acesso em: 
08 mar. 2018.
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Outra possibilidade de manuseio da TUT é o isolamento de uma ação com suas subcatego-
rias, permitindo a análise individual de um exemplo de interesse. Por exemplo, a Figura 48 
traz uma vista da ação Temporary Amusement Park, promovida pelo coletivo Basurama no 
ano de 2010 em Lima, Peru, com as subcategorias que a caracterizam. Os diferentes tama-
nhos dos pontos que representam as subcategorias revelam quais delas apresentam mais 
ou menos conexões com outros exemplos cartografados, ou seja, quais delas tem maior ou 
menor aderência com a amostra coletada.

Fig. 49- Vista da ação Temporary Amusement 
Park (destacada com círculo vermelho) com 
suas conexões de até dois graus. Melhor visu-
alizável em: <https://kumu.io/sobreurbana/
tut-taxonomia-do-urbanismo-tatico#taxono-
mia/temporary-amusement-park?focus=2>. 
Acesso em: 08 mar. 2018.
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Na Figura 48, utilizou-se de uma configuração possível no kumu.io, na qual o utilizador 
solicita uma visualização de apenas uma parte da rede, com um certo número de conexões. 
Nela, pediu-se visualizar somente as conexões diretas com o exemplo em foco. Já a Figura 
49, traz a mesma ação em destaque (marcada com um círculo vermelho), mas com dois 
graus de conexões: os pontos que se ligam diretamente à ação, num primeiro grau, e os pon-
tos que se ligam a esses, num segundo grau. 
Dessa forma é possível visualizar de que forma ou através de quais subcategorias a ação 
destacada se conecta com as outras ações. Por exemplo, percebe-se com maior clareza que a 
ação, realizada por um coletivo de artistas e arquitetos numa zona central de Lima tem em 
comum com, por exemplo, a ação Cooperativa Nova Esperança, realizada na periferia de 
São Paulo por uma cooperativa de catadores de lixo: o desejo de constituir um [comum] (um 
parque de diversões para crianças, no primeiro caso, e um local de trabalho, no segundo); a 
participação a nível da [informação] (onde os participantes recebem informação útil para o 
desempenho de suas práticas, para a montagem de um parque em um elevado inacabado, no 
primeiro caso, e para a triagem de resíduos sólidos, no segundo; e a participação que estimu-
la o [DIT], o fazer junto (na montagem dos brinquedos, no primeiro caso, e na construção do 
galpão e coordenação dos trabalhos, no segundo). Com esse tipo de associação, a experiência 
de uma prática pode ensinar à outra.
Outro tipo de análise possível na plataforma é a formação de grupos de interesse, para ob-
servação de semelhanças, diferenças, tendências. Por exemplo, a Figura 50 traz as Ações 
realizadas no Brasil e em Portugal, conectadas somente aos Desejos e Subjetividades e aos 
Tipos de Práticas, apresentando a formação de dois grandes grupos de ações. 
Um grupo catalisado principalmente pelas subcategorias [anti-consumismo] e [igualdade], 
referentes aos Desejos e Subjetividades, e [arranjos políticos] referente aos Tipos de práti-
cas, composto pelas ações: Rua dos Lagares (PT), e Fundo Fica, Ocupe Estelita, Juta Nova 
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Fig. 50- Vista com as ações realizadas em Bra-
sil e em Portugal, somente com as categorias 
Desejos e Subjetividades e Tipos de Práticas. 
Melhor visualizável em: <https://kumu.io/so-
breurbana/tut-taxonomia-do-urbanismo-tati-
co#taxonomia/1brasil-portugal>. Acesso em: 
08 mar. 2018.
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Esperança, Edifício União e Ocupação Povo sem Medo de São Bernardo (BR). O outro grupo 
é estimulado essencialmente pelas subcategorias [ativação de espaços], [explorar a cidade/
pesquisa] e [agenda verde/marrom], relativas aos Tipos de Práticas, e [empatia] e [cotidia-
no], relativas aos Desejos e Subjetividades, sendo composto pelas ações: Cooperativa Nova 
Esperança, A Batata Precisa de Você, Casa Fora de Casa, Beco da Codorna, Beco do Batman, 
Horta Comunitária, Indisciplinar e Material Visual Bamburral, do Brasil, e Territórios Cola-
borativos, Alma de Alfama e Mouradia, de Portugal. 
Note-se que as subcategorias destacadas nesta análise são, ao mesmo tempo, características 
da maioria das ações de cada grupo e diferenças entre um grupo e outro. Nesse sentido, é 
possível observar o que as ações têm em comum, o que as diferencia e o que lhes falta para 
que sejam caracterizadas diferentemente, se assim seus praticantes o desejarem.

Para além das relações puramente métricas da TUT, que caracterizam a amostra coletada, 
interessa para este estudo inferir sobre o comportamento de categorias e subcategorias es-
pecíficas, que possam ajudar a responder à questão de pesquisa. Longe de pretender um 
julgamento das práticas ou uma análise do tipo ‘melhor X pior’, o que se pretende é observar 
como funcionam suas redes, tendo-as como exemplos para orientar outras lutas pelo direito 
à cidade, pelo comum, contra a cidade neoliberal. Para tanto, as próximas páginas trazem 
triangulações entre algumas categorias de análise.
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3.1.2 DIREITO à CIDADE

3.1.2.1 NíVEIS DE PARTICIPAÇÃO, ATIVISMO E AGENTES

Entendendo o direito à cidade como o direito a imaginar, construir, governar e usufruir co-
letivamente a cidade, de forma justa, considera-se que a Participação é tema chave para aná-
lise de tais práticas, no sentido de verificar até que ponto elas promovem uma agenda de in-
clusão, de consciência política e de distribuição de poder entre seus participantes. Também 
se considera que o Ativismo é fundamental para essa questão já que, como alertam Harvey 
(2015), Pelbart (2011), Hardt & Negri (2016) e outros autores, direitos são sempre conquis-
tados, nunca cedidos, na luta travada pelos sem poder. Esses sem poder, também interessa 
para esta pesquisa saber quem são: quem são os Agentes que reivindicam o direito à cidade?
Dessa forma, a Figura 51 traz uma triangulação entre essas três categorias: Níveis de Par-
ticipação, Ativismo e Agentes, em torno das Ações. Como nas outras imagens geradas, ao 
centro da nuvem tem-se as subcategorias mais conectadas, ou seja, características de um 
maior número de ações. E nas bordas da nuvem tem-se aquelas mais raras. É aqui que se 
encontram as subcategorias [controle cidadão] e [poder delegado], os mais altos Níveis de 
Participação, segundo Arnstein (1969); a subcategoria [transgressão], forma de Ativismo 
que sinaliza rupturas com os sistemas estabelecidos (HOU, 2010); e os Agentes [indivíduo], 
[iniciativa privada] e [comunidade].

Nível de 
Participação

Ativismo

Agente

Ação
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Fig. 51- Vista das Ações, Níveis de Participa-
ção, Agentes e Ativismo. Melhor visualizável 
em: <https://kumu.io/sobreurbana/tut-ta-
xonomia-do-urbanismo-tatico#taxonomia/z-
-participacaoativismoagentes>. Acesso em: 08 
mar. 2018.
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Considerando a necessidade de haver um alto Nível de Participação para que a Ação promo-
va o direito à cidade, a Figura 52 destaca a subcategoria [controle cidadão] fornecendo visu-
alização sobre quais são as Ações a que ela corresponde, quais são os Agentes à frente dessas 
Ações e em que tipo de Ativismo eles estão envolvidos. As Ações representadas pelo Nível de 
Participação [controle cidadão] são: Fundo Fica, Ocupação Povo sem Medo de São Bernar-
do, Ocupe Estelita, 15M, R-Urban Colombes e KITO. Os Agentes à frente de tais práticas são: 
[atistas/profiss], [associação] e [comunidades]. O Ativismo que esses Agentes levam a efeito 
é identificado por: [mobilização], [negociação], [apropriação], [contestação], [transgressão] 
e [reivindicação].

Fig. 52- Vista das Ações, Níveis de Participa-
ção, Agentes e Ativismo, a partir da subcatego-
ria [controle cidadão], destacada com círculo 
vermelho. Melhor visualizável em: < https://
kumu.io/sobreurbana/tut-taxonomia-do-ur-
banismo-tatico#taxonomia/z-participacao-
ativismoagentes/controle-cidadao?focus=2>. 
Acesso em: 08 mar. 2018.
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Interessante observar que das seis ações aqui destacadas, três referem-se a movimentos de 
luta urbana: o 15M, que levou milhares de espanhóis às ruas contra as políticas de austeri-
dade que no pós-crise de 2008 assolava suas vidas e desacreditava a democracia represen-
tativa enquanto meio de mobilização política; o Ocupe Estelita, que envolveu milhares de 
recifenses e brasileiros em ações que contestavam a construção de um megaempreendimen-
to com doze torres residenciais e equipamentos de luxo na área remanescente do Cais José 
Estelita (Projeto Novo Recife28); e a Ocupação Povo sem Medo de São Bernardo, mobilizada 
pelo Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), para a destinação de uma área de 
mais de 60 mil hectares, vazia há mais de 40 anos, para a construção de habitação social. 
Tratam-se de ações fazedoras de cidades através da constituição de comuns que se deseja 
governar, da articulação de pessoas e de interesses que forçam as configurações atuais da 
cidade Neoliberal. Apesar de terem arquitetos, artistas, advogados e vários outros profissio-
nais diretamente envolvidos, essas ações são fruto de um agenciamento muito mais amplo 
de pessoas, sendo oficialmente representadas por coletivos, grupos comunitários ou asso-
ciações.
O movimento 15M, além de inspirar inúmeras outras práticas (GUTIÉRREZ-RUBÍ, 2014), 
não só no território espanhol, mas em outras partes do mundo, também conseguiu articular, 
em colaboração com vários outros movimentos, candidaturas vitoriosas para o governo das 
duas cidades mais importantes do país, Madri e Barcelona. O movimento Ocupe Estelita 
que, desde 2012, vem enfrentando batalhas judiciais acerca de ilegalidades na venda do 
Cais Estelita e no projeto Novo Recife, sofreu um golpe quando, em novembro de 2017, uma 
decisão judicial atestou a legalidade do leilão que vendeu o terreno em disputa, realizado 

28  Mais informações em: <https://direitosurbanos.wordpress.com/ocupeestelita-0/>. Acesso em: 08 mar. 
2018.



191

em 2008. Diante isso, o movimento prepara novas ações de resistência para 201829. Já a 
Ocupação Povo sem Medo de São Bernardo negociou com o governo do Estado de São Paulo 
a saída das 8 mil famílias que hoje ocupam a área, a partir de 11 de novembro de 2017, em 
troca do cadastro das mesmas nos sistemas públicos que organizam a provisão habitacional, 
bem como a solução definitiva para essas famílias30.
Já as outras três outras Ações que aparecem na Figura 52, são propostas elaboradas por ar-
quitetos e outros profissionais. A luta do Fundo Fica, por exemplo, não se dá através de trin-
cheiras e ocupações, mas na criação de uma lógica paralela ao mercado imobiliário. O fundo 
levanta recursos para a aquisição de imóveis no centro da cidade de São Paulo para que 
sejam disponibilizados a preço acessível a uma população que tem sido progressivamente 
expulsa dali, por não conseguir arcar com os custos de vida, especialmente, de moradia31. O 
projeto é recente, lançado há menos de um ano, não sendo possível avaliar seu andamento. 
Mas os recursos arrecadados vão aumentando e a expectativa de sucesso é grande, na medi-
da em que ganham novos associados dispostos a contribuírem com o financiamento inicial.
Da mesma forma, a metodologia R-Urban, criada pelo atelier d’architecture autogérée, im-
plementada na cidade de Colombes, França, e imaginada para Istambul, Turquia, através 
da aplicação KITO, também funciona numa lógica paralela à cidade oficial. Trata-se de uma 
série de ações táticas encadeadas estrategicamente, de forma participativa, na tentativa de 
combinar fluxos materiais (água, alimentos, energia, lixo) com fluxos imateriais (conheci-
mento, capital social, econômico etc.) na implementação de atividades chave (agricultura 
urbana, habitação, atividades econômicas) no tecido urbano, para sua resiliência (PETCOU, 

29  Informações retiradas da página Facebook do movimento Ocupe Estelita. Disponível em: <https://www.
facebook.com/MovimentoOcupeEstelita/>. Acesso em: 30 jan. 2018.
30  Informações retiradas da página Facebook do movimento Povo sem Medo de São Bernardo. Disponível 
em: <https://www.facebook.com/MTST-Povo-Sem-Medo-S%C3%A3o-Bernardo-127971824510641/>. 
Acesso em: 30 jan. 2018.
31  Informações levantadas no sítio eletrônico do Fundo Fica. Disponível em: <https://www.fundofica.org/>. 
Acesso em: 30 jan. 2018.
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PETRESCU, 2011). Dessa forma, as pessoas são engajadas na construção coletiva de alter-
nativas à cidade atual.
Conclui-se, desse agenciamento, que as práticas que promovem níveis mais altos de partici-
pação e que praticam um Ativismo transgressor, são aquelas engajadas em lutas mais estru-
turais – arranjos políticos para a reivindicação de direitos, redes de economia para a cons-
trução de alternativas. Aqui estão as Ações com maior potencial de contribuição à luta pelo 
direito à cidade, cujas características e experiências devem ser observadas e incentivadas.
Todas as formas de Ativismo são úteis; diferentes táticas para diferentes contextos e neces-
sidades. Seus Agentes, dizem muito sobre as intenções da prática e sobre os atingidos pela 
injustiça contra a qual se luta. E também revelam o protagonismo de arquitetos e urbanistas, 
nesta fase zombie da disciplina, segundo McMorrough (2013), no esforço de reconfigurar o 
papel social e político da profissão.
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3.1.2.2 CAMPO DE AÇÃO, LOCALIzAÇÃO INTRAURBANA E TIPO DE FINANCIAMENTO

Para melhor compreender essas mesmas Ações, a Figura 53 traz outra triangulação, relacio-
nando o Campo de Ação, a Localização Intraurbana e o Tipo de Financiamento das práticas. 
Nenhuma das seis Ações analisadas anteriormente localizam-se em [periferias pobres], mas 
sim nos centros urbanos, com exceção da prática Ocupação Povo sem Medo de São Bernar-
do. Embora esteja localizada no centro da cidade de São Bernardo do Campo, considera-se 
que a prática está em uma [periferia privilegiada]32, em relação à cidade de São Paulo que é, 
na prática, a referência de centralidade para toda aquela região metropolitana.
Em relação aos Tipos de Financiamento, as seis práticas são viabilizadas com recursos [co-
letivos] ou [comunitários], o que talvez garanta uma certa autonomia a elas. São exceções as 
práticas R-Urban Colombes, que recebeu recurso [público] além de [comunitário], através 
da cessão de uso do terreno. E a aplicação KITO cujo desenvolvimento foi contratado pelo 
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque33, para a exposição Uneven Growth, já discutida 
aqui anteriormente sendo, portanto, financiada pelo [terceiro setor].
Apesar de a subcategoria [rua/passeio] ser a mais frequente dentre os vários Campos de 
Ação inseridos na TUT, considera-se que somente o movimento 15M, dentre esse grupo de 
seis exemplos em análise, utiliza-a enquanto um de seus campos principais. [Habitação] 
e [vazio urbano] caracterizam as práticas Fundo Fica, Ocupação Povo sem Medo de São 
Bernardo e Ocupe Estelita (esta última, só pelo vazio urbano). R-Urban Colombes e KITO 
ocorrem essencialmente em [redes], físicas e virtuais, junto com Ocupe Estelita e 15M.

32 Privilegiada por não ter à sua volta assentamentos precários e estar bem servida de vias e equipamentos.
33 O Museu foi fundado em 1929, enquanto instituição exclusivamente voltada para a arte moderna. 
Recentemente fundou-se com o P.S.1 Contemporary Art Center, os quais são referidos atualmente por Museum 
of Modern Art and MoMA PS1. Fonte: <https://www.moma.org/about/who-we-are/>. Acesso em: 31 jan. 
2018.
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Fig. 53- Vista das Ações, Localização In-
traurbana, Campo de Ação e Financiamento. 
Melhor visualizável em: <https://kumu.io/
sobreurbana/tut-taxonomia-do-urbanismo-
-tatico#taxonomia/z-campo-de-acaofinancia-
mentointraurbano>. Acesso em: 31 jan. 2018.
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Em relação à Localização Intraurbana, pode-se dizer que, apesar de as [periferias pobres] 
concentrarem a maior parte da população urbana mais explorada, os centros também são 
importantes para essas lutas enquanto espaços de disputa e meio privilegiado para a rever-
beração das reivindicações. 
A Figura 54 destaca, no entanto, a subcategoria [periferias pobres] na triangulação em cau-
sa. Nela, as Ações que correspondem a esta Localização Intraurbana são: Territórios Cola-
borativos, Material Visual Bamburral, Comunidade Jd. Botânico, Indisciplinar, Ocupação 
Povo sem Medo de São Bernardo, Juta Nova Esperança, R-Urban Colombes e Cooperativa 
Nova Esperança. Aqui o Campo de Ação mais frequente é [redes], e o Tipo de Financiamen-
to mais utilizado é [público]. A fonte de recurso revela a utilização, pelos praticantes, dos 
instrumentos públicos de financiamento para a realização de projetos que atendam a popu-
lação marginalizada. 

Como visto nas práticas acima estudadas, as disputas travadas por elas vão além da reivin-
dicação por uso do espaço público para a reivindicação por moradias, por sistemas econô-
micos mais justos, por áreas urbanas que atendam melhor à cidade, distribuindo melhor 
os serviços e equipamentos públicos. A utilização de redes, virtuais ou físicas, conectando 
diversos espaços e atores, é também uma grande potência experimentada. 
Essas reivindicações se dão através de lutas urbanas e, portanto, acabam sendo financiadas 
por seus praticantes ou pelas comunidades atingidas. Quando da experimentação de mo-
delos econômicos alternativos, pode ser desejável negociar com o governo, para garantir a 
legalidade da proposta, bem como a sua sustentação em uma área mais abrangente, ao longo 
de um período de tempo maior, como foi o caso da prática R-Urban Colombes.
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Fig. 54- Destaque para a subcategoria [perife-
ria pobre], reforçada com círculo vermelho, na 
triangulação entre Localização Intraurbana, 
Campo de Ação e Financiamento. Melhor visu-
alizável em: <https://kumu.io/sobreurbana/
tut-taxonomia-do-urbanismo-tatico#taxono-
mia/z-campo-de-acaofinanciamentointraur-
bano/periferia-pobre?focus=2>. Acesso em: 
09 mar. 2018.
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3.1.3 RASTREANDO A CONSTITUIÇÃO DE COMUNS

3.1.3.1 DESEJOS E SUBJETIVIDADES, TIPOS DE PRÁTICAS E MéTODOS

Fig. 55- Triangulação entre Desejos e Subjeti-
vidades, Métodos e Tipos de Práticas. Melhor 
visualizável em: <https://kumu.io/sobreurba-
na/tut-taxonomia-do-urbanismo-tatico#taxo-
nomia/z-desejometodopratica>. Acesso em: 
08 mar. 2018.
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Para visualizar as redes constituintes de comuns urbanos, sugere-se triangular Desejos e 
Subjetividades, Tipos de Práticas e Métodos utilizados. Dessa forma é possível rastrear no-
vos modos de sentir e de fazer, partilhados nas táticas urbanas. A Figura 55 traz essa trian-
gulação. 
No centro desta triangulação de categorias, percebe-se as seguintes características mais co-
muns: [comum] [participar] [imaginar] [anti-consumismo] [pertencer] [cotidiano] e [empa-
tia] enquanto Desejos e Subjetividades; [táticas estratégicas] [ativação de espaços] [agenda 
verde/ marrom] [suprir falta de infraestrutura] [arte ativismo] e [estilos de vida] enquanto 
Tipos de Práticas; e [bricolagem] e [arte] enquanto Métodos utilizados. Essa relação refere-
-se ao total da amostra da TUT.
Da mesma forma que, na perspectiva do direito à cidade, isolou-se uma subcategoria espe-
cífica para visualizar as redes que apontavam para uma experiência de maior participação, 
na perspectiva da constituição de comuns sugere-se isolar o desejo pelo [comum] para evi-
denciar suas redes (Figura 56).
Nesse filtro, outras características passam a ter maior força de atração, a exemplo do Desejo 
de [pertencer], de Práticas para [explorar a cidade/ pesquisar] e construir novas [redes de 
economia], Métodos de [formação] e [ativismo]. As características que definem regiões na 
nuvem, agregando grupos de Ações e separando uns grupos dos outros, são: [transitorieda-
de] [igualdade] [tecnopolítica] [participação] [ativismo] [direito] [arranjos políticos]. 
Vinte e nove das quarenta Ações cartografadas na TUT tem o [comum] na subjetividade 
de seus discursos e práticas. São elas: A Batata Precisa de Você, Beco da Codorna, Beco do 
Batman, Casa Fora de Casa, City Hall Victory Garden, Comunidade Jardim Botânico, Coo-
perativa Nova Esperança, Detrour de France, Edifício União, El Campo de Cebada, El Dora-
do, Fundo FICA, Horta Comunitária, Indisciplinar, KITO, Mapeamento Coletivo, Mouradia, 
Ocupação Povo sem Medo de São Bernardo, Ocupe Estelita, Place au Changement, Quai de 
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Querrys, Rua dos Lagares, R-Urban Colombes, Rush Hour Rest Stop, Temporary Amuse-
ment Park, Temporary Garden, ZoHo, Territórios Colaborativos, 15M.

Fig. 56: Triangulação entre Desejos e Subje-
tividades, Métodos e Tipos de Práticas, com 
foco na subcategoria [comum], destacada 
comcírculo vermelho. Melhor visualizável em: 
<https://kumu.io/sobreurbana/tut-taxono-
mia-do-urbanismo-tatico#taxonomia/z-dese-
jometodopratica/comum?focus=2>. Acesso 
em: 08 mar. 2018.



200

Como não cabe nestas páginas uma análise de cada uma delas, faz-se um recorte pelo filtro 
do direito à cidade, aprofundando o olhar em duas práticas anteriormente analisadas, pelas 
diferenças que têm entre si: 15M, enquanto movimento cidadão de contestação às políticas 
de austeridade na Espanha em 2011, e o R-Urban Colombes, enquanto prática protagoniza-
da por um ateliê de arquitetura na busca por uma metodologia que contribua para a resili-
ência urbana. 
No movimento 15M, o Desejo pelo [comum] é acompanhado pelos desejos em [imaginar] 
[participar] e [anti-consumismo]. Trata-se de uma prática de [arte ativismo] de imagina-
ção de novos [arranjos políticos], feita através da reivindicação de [direitos] potencializada 
pelo uso de [tecnopolíticas]. Sintomático de seu tempo, o movimento atualizou a ação dos 
movimentos sociais com o uso das novas tecnologias enquanto ferramentas de mobilização, 
articulação de ideias e de redes.
A inovação está na combinação de redes digitais – fluxos de informações que escoam pela 
internet – com as redes físicas constituídas nas ruas – fluxos de corpos mobilizados e expos-
tos nas acampadas, barricadas e festas. Gutiérrez-Rubí (2014) cita a criação de enciclopédias 
livres (como o 15Mpedia), o grupo de pesquisa DatAnalysis 15M, plataformas de petição on 
line, consulta cidadã e votação como algumas das utilizações das redes digitais – e smar-
tphones, sistemas de informação georreferenciada, softwares open source, etc. – para a ar-
ticulação da multidão. 
A austeridade e o neoliberalismo não foram vencidos, mas o movimento conseguiu articu-
lar-se politicamente para que a energia gerada nas redes e nas ruas naqueles quentes meses 
de ativismo, não se dissipasse, mas ao contrário, contaminasse o sistema político que, na 
opinião de seus participantes, precisava ser reinventado. Deixou o ensinamento da poten-
cialidade da utilização das tecnopolíticas para a constituição de comuns, de espaços de dis-
cussão e imaginação política.
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Já a prática R-Urban Colombes, tem o Desejo pelo [cotidiano] acrescentado aos mesmos en-
contrados no 15M. A metodologia testada em Colombes dependeu completamente do envol-
vimento diário dos participantes nas tarefas exigidas – plantar, colher, construir, ensinar, 
partilhar etc. – através de [bricolagem] e [formação]. 
Nesse piloto, foram construídas as seguintes estruturas: AgroCité, uma micro fazenda urba-
na com espaços coletivos e equipamentos para produção de energia, compostagem e recicla-
gem de águas pluviais; RecyLab, um espaço para a transformação de resíduos urbanos em 
materiais para construção ecológica; e o AnimaLab, espaço para criação de aves e abelhas. 
Os produtos gerados no complexo eram distribuídos numa loja local da AgroCité34. 
A resiliência urbana é um objetivo que depende de uma ampla reconfiguração nas infraes-
truturas das cidades, mas também, de novos [estilos de vida]. Para tanto, R-Urban combi-
nou questões da [agenda verde/ marrom] em um encadeamento de [táticas estratégicas] 
para a formação de uma nova [rede de economia]. 
No entanto, depois de 5 anos em atividade, o terreno utilizado teve que ser devolvido para a 
administração da cidade de Colombes. O processo pioneiro foi interrompido mas deixou um 
enorme legado, compartilhado com outras cidades em França e no Reino Unido que tentam 
agora implantar a metodologia. 
Para este estudo sobre UT, ensina a importância de combinar diversas táticas – agricultura 
urbana, reaproveitamento de resíduos, compartilhamento de saberes e habilidades, criação 
de redes econômicas alternativas – em uma visão estratégica mais ampla, quando o objetivo 
é igualmente vasto, como a resiliência urbana.
Segundo Ostrom (1990), a capacidade de construir autonomia – na perspectiva deste es-
tudo, em relação ao Estado-capital – e de experimentar novos arranjos econômicos, cujos 

34  Informações levantadas no sítio eletrônico da rede R-Urban. Disponível em: <http://r-urban.net/en/
sample-page/>. Acesso em: 31 jan. 2018.
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investimentos estejam equilibrados com os ganhos, são possibilidades importantes a serem 
observadas, incentivadas nas práticas constituidoras de comuns.
A manipulação da TUT, a partir da abertura e cruzamento de suas categorias, ajudam a per-
ceber, nesse caso, quais os Métodos e Tipos de Práticas utilizados para alcançar determina-
dos desejos. E contribui para a visualização de suas capacidades.
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3.1.4 FRICÇõES ENTRE O URBANISMO TÁTICO E O
 URBANISMO NEOLIBERAL

A crítica de Brenner (2016) ao UT é, nesta pesquisa, uma importante baliza sobre a expec-
tativa nutrida pelas táticas urbanas emergentes. O autor chama a atenção para a dificuldade 
de se combater os difíceis problemas urbanos da cidade contemporânea com práticas e pro-
jetos desenvolvidos na microescala, muitas vezes temporários. Também critica a abordagem 
única – o UT para resolver os problemas, como outrora o Urbanismo Moderno também já 
vendeu essa promessa. Diz que, em tempos de problemas perversos e de tanta crítica aos 
modelos atuais para tratá-los, deveríamos pensar na combinação de métodos, práticas, fer-
ramentas.

3.1.4.1 AGENTES, ESCALA E URBANISMO TÁTICO X URBANISMO NEOLIBERAL

A triangulação que se propõe para discutir a capacidade de o UT impor dificuldades ao pro-
jeto neoliberal, relaciona as categorias Agentes, Escala e Urbanismo Tático X Urbanismo 
Neoliberal, demonstrada na Figura 57. Nota-se nela que as subcategorias mais frequentes 
são: Agentes [artistas/profiss], Escala [local] e [neutralidade] na escala de Brenner sobre o 
Urb. Tático X Urb. Neoliberal. Nesta nuvem, os pontos que diferenciam grupos de práticas 
uns dos outros são os relativos à escala de Brenner.

Agente

Tático X Neoliberal

Escala

Ação
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Fig. 57- Triangulação entre Urb. Tático X Urb. 
Neoliberal, Escala e Agentes. Melhor visua-
lizável em: <https://kumu.io/sobreurbana/
tut-taxonomia-do-urbanismo-tatico#taxono-
mia/z-taticneolescalaagente>. Acesso em: 08 
mar. 2018.
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As práticas Beco do Batman e Alma de Alfama são representadas pela subcategoria [reforço], 
na interação entre UT e Urbanismo Neoliberal. Ambas se tratam de intervenções artísticas 
gravadas nos muros da cidade: a primeira, englobando também outras práticas, na escala 
da [rua], especificamente em um beco da Vila Madalena, São Paulo; e a segunda, em vários 
becos do bairro de Alfama, Lisboa, portanto, na escala do [bairro]. 
São práticas que, de certa forma, ajudam a aliviar consequências socioespaciais ruins do 
Urbanismo Neoliberal: no Beco do Batman, o espaço marginalizado que resultou da cana-
lização de um curso d’água foi ocupado pela iniciativa de uma [associação] e [artistas/pro-
fiss]; no projeto Alma de Alfama, a invisibilidade dos habitantes tradicionais e responsáveis 
pela genuinidade do bairro, agora sob pressão do processo de turistificação da cidade, foi 
descortinada pela iniciativa de uma [artista/profiss]. No entanto, as práticas não ameaçam 
o controle e o desenvolvimento neoliberal, pelo contrário, de certa forma contribuem para 
reforçá-lo: o Beco do Batman é considerado a primeira de uma série de intervenções ‘criati-
vas’ que montam o cenário de uma identidade que é vendida sobre o bairro, responsável por 
seu atual processo de gentrificação (CESARINO, 2016); da mesma forma, o projeto Alma de 
Alfama, ao colocar nas paredes do bairro retratos de seus moradores tradicionais, contribui 
para o cenário que é diariamente vendido aos turistas que, aos poucos, vão substituindo a 
genuinidade local por hostels e lojas de souvenirs. 
As práticas Temporary Garden, SCAG Go Human Demonstration Projects, Park(ing), Que 
ônibus passa aqui? e Rush Hour Rest Stop, são exemplos de táticas que, confrontadas com 
o Urbanismo Neoliberal, se veem num [entrincheiramento]: de certa forma, internalizam 
a agenda neoliberal. Com o Temporary Garden, por exemplo, em Milão, uma iniciativa da 
[comunidade] e de uma escola de circo, assumiu a gestão de uma área pública, numa in-
tervenção [local], contratando com seus próprios recursos os serviços de [artistas/profiss] 
para projetarem e construírem melhorias na área, devolvendo-a ao uso. Por um lado, tem o 
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efeito de reconquista de um espaço público, verde, que serve de base para diversos eventos 
e atividades de outras associações. Por outro, internaliza a redução do papel do estado nesta 
recuperação, tanto na gestão quanto na dedicação de recursos.
Da mesma forma os projetos SCAG Go, Que ônibus passa aqui? e Rush Hour Rest Stop 
que, ao atuarem resolvendo falhas das cidades, seus participantes assumem o papel que 
era do Estado, aliviando-o de suas obrigações. No caso do Park(ing), a responsabilidade de 
melhorar a urbanidade de ruas e calçadas é ainda transferida para a iniciativa privada, em 
transações que envolvem cobrança de taxas e que acabam permitindo situações em que es-
tabelecimentos comerciais decidem quem pode usar o espaço público, e quando. 
Já a subcategoria [contingência] caracteriza os projetos que de alguma forma experimentam 
novas possibilidades regulatórias, ameaçadoras ao projeto neoliberal, ainda que com efeito 
localizado, específico ao contexto em que se realiza. Dentre as práticas que aí se enquadram 
estão algumas já discutidas anteriormente, como a Ocupação Povo sem Medo de São Ber-
nardo. Nela, uma articulação do Movimento dos Trabalhadores sem Teto, [associação], em 
escala [local], ocupa temporariamente uma área privada e vazia há décadas como forma de 
negociação e reivindicação por habitação social, através das políticas públicas existentes35. 
Estas, conquistadas após anos de luta dos movimentos pela Reforma Urbana, discutidos 
aqui em capítulos anteriores, sofrem forte ameaça de extinção no novo cenário político do 
país sendo, portanto, de grande importância que sejam alvo de atenção dos movimentos so-
ciais, pesquisadores e militantes pelo direito à cidade. E da população que ainda não usufrui 
de condições adequadas de moradia.

35  O movimento reivindica a contemplação das famílias que o compõem no programa Minha Casa Minha 
Vida – Entidades Faixa 1. O programa, do governo federal, financia a juros muito baixos moradias produzidas 
por associações, movimentos sociais e outras entidades não governamentais. Suas contratações, interrompidas 
no início do governo de Michel Temer, deverão ser retomadas em 2018, segundo anunciado pelo então Ministro 
das Cidades, Alexandre Baldy. Mais informações em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/01/20/apos-
mobilizacoes-governo-retoma-minha-casa-minha-vida-entidades/>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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Noutro contexto, o projeto lisboeta Rés-do-chão, coordenado por um grupo de [artistas/
profiss], agencia imóveis vazios localizados no pavimento térreo de prédios de uma área 
tradicionalmente comercial da cidade. Com o foco na escala da [rua], a iniciativa protago-
niza um arranjo econômico paralelo ao das grandes corporações imobiliárias, facilitando o 
acesso de pequenos empreendedores aos imóveis vazios. A realização de uma feira com os 
produtos ofertados nesses novos pequenos negócios ajudam a fortalecer sua ligação com as 
ruas. Dessa forma, tem conseguido driblar o assédio da especulação imobiliária, atualmente 
muito intenso na cidade de Lisboa, ao menos nos pequenos trechos em que atuam.
Também em Lisboa, o curso de especialização Territórios Colaborativos36, oferecido pelo 
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, em parceria com os Arquitetos sem Fronteira e a 
Câmara Municipal de Lisboa busca, através do envolvimento dos alunos em comunidades e 
problemas reais, desenvolver e implantar respostas às demandas locais. Como decorrência 
das atividades do curso são simuladas soluções no cenário real e elaborados, juntamente com 
as suas organizações comunitárias, propostas de intervenções enquadráveis em programas 
públicos de financiamento que viabilizem sua realização, como o Orçamento Participativo37 
e o programa BIP/ZIP Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária38, ambos da Câmara Mu-

36  O curso já foi realizado em 3º edições, em diferentes áreas de Lisboa, tendo sido a última em Marvila, 
antiga zona industrial e de quintas que entrou mais recentemente no processo de gentrificação que acomete a 
cidade. Essa edição foi realizada em parceria com a Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
37  Criado no final dos anos 1980, na cidade de Porto Alegre/RS, durante o governo do Partido dos 
Trabalhadores, o Orçamento Participativo é um instrumento de deliberação pública para decidir como parte dos 
recursos públicos será investida. Do sucesso experimentado em cidades brasileiras, o Orçamento Participativo 
espalhou-se, em poucas décadas, para todos os continentes do globo, assumindo diferentes particularidades 
em cada localidade (ALLEGRETTI et al., 2012). Em Portugal, a partir do ano de 2017, o instrumento passou a 
ser utilizado na escala do orçamento de Estado.
38  Ferramenta criada pela vereação da Habitação e Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Lisboa, 
que inclui o financiamento de pequenos projetos para reabilitação de áreas da cidade através de ações de base 
comunitária, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a coesão territorial. Os territórios prioritários, 
definidos em processo que conteve discussão e votação pública, compreendem áreas de origem ilegal, áreas de 
habitação social construídas e administradas pela câmara, áreas de realojamento, de autoconstrução assistida 
ou não e áreas de interesse para recuperação e reconversão urbanística (DMHDL, 2017).
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nicipal de Lisboa. As táticas utilizadas – derivas, intervenções temporárias, articulação de 
agentes comunitários, a própria oferta do curso etc. – possibilitam que alunos, professores, 
associações de bairro e moradores tornem-se protagonistas de ideias transformadoras de 
sua realidade, contando para isso com recursos advindos de fundos públicos especialmente 
criados para apoiar o desenvolvimento local articulado em sentido bottom-up, reforçando-
-os.
Outra iniciativa contingente originária da [academia], o grupo de pesquisa Indisciplinar da 
Universidade Federal de Minas Gerais tem realizado o que chamam de pesquisa ativista 
para denunciar e articular forças de luta em importantes disputas urbanas na cidade de Belo 
Horizonte e [região]. Dentre várias táticas utilizadas pelo grupo – debates, workshops, expo-
sições, tecnopolíticas, cartografias, eventos culturais, apoio a movimentos sociais etc. – des-
taca-se a oposição fundamentada e representada juridicamente a grandes projetos urbanos 
em curso, nomeadamente PPPs e Operações Urbanas39 cujos objetivos não são a reabilitação 
da cidade para todos, mas sim, sua exploração econômica e imobiliária em benefício de 
poucos (RENA et al., 2016). Por exemplo, tem conseguido impedir a implantação do projeto 
Nova BH, uma das maiores Operações Urbanas Consorciadas do país, assim como também 
acumula pequenas vitórias noutras articulações junto a comunidades e grupos que com o 
seu apoio, passam a contar com informação adequada para jogarem o jogo das disputas ter-
ritoriais urbanas da cidade neoliberal.
A Comunidade Jardim Botânico, que recentemente recebeu o apoio do grupo Indisciplinar40, 
também aparece como prática contingente por seu histórico de autoconstrução e resistência. 

39  Operação Urbana Consorciada é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade para a transformação 
estrutural de uma área urbana específica (redesenho, combinação de investimentos, redefinição de regras 
urbanísticas etc.), através de uma parceria entre agentes públicos, privados, moradores e usuários. 
40  Numa parceria com o estúdio Sobreurbana, o grupo Indisciplinar participou de um workshop em Goiânia/
Go em 2017, onde foi discutida a Operação Urbana Consorciada Jardim Botânico que prevê a desapropriação 
e remoção de centenas de famílias no entorno da maior área verde da cidade. Como resultado da mobilização 
estimulada pelo workshop, o Instituto Comunidade Pró-logística Urbana (ILOGU), representante da 
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Na década de 1970, algumas famílias começaram a autoconstruir suas casas em terrenos por 
elas adquiridos em transações irregulares – áreas não edificantes e não disponibilizadas pela 
prefeitura, mas transacionadas por pessoas que se diziam proprietárias. Para fugirem do pa-
gamento de aluguel que não era por elas suportável ocuparam, dessa forma, uma região que, 
na época, era afastada do centro da cidade, mas que atualmente está muito bem inserida na 
malha urbana, sendo bastante atrativa ao mercado imobiliário. A construção e ocupação da 
área aconteceu através de constantes negociações entre vizinhos – mutirões para as cons-
truções, delimitação dos terrenos, alinhamento das casas com as ruas, adequação das infra-
estruturas de abastecimento de água e energia elétrica etc. – com atuações pontuais da pre-
feitura municipal, através de decretos convenientemente publicados em épocas de eleições 
que permitiam a permanência das famílias sem, contudo, oferecerem garantias jurídicas 
para tal, o que era usado em outras ocasiões, contra as famílias. Atualmente, com a elabora-
ção da Operação Urbana Consorciada para uma área que engloba os terrenos ocupados por 
essas famílias, tem havido uma articulação política capitaneada pelo Instituto Comunidade 
Pró-logística Urbana41 (ILOGU), associação comunitária local, exigindo a regularização fun-
diária dos terrenos e a permanência das famílias em suas casas.
Dentre as práticas caracterizadas por uma relação de [subversão] com o Urbanismo Neo-
liberal, destaca-se o Fundo Fica, sensível à questão da habitação nos grandes centros ur-
banos. Além de vigiar pelo aprimoramento e cumprimento das políticas públicas, a prática 
aposta em um novo arranjo, onde a [associação] tem mais autonomia na gestão da cartela 
imobiliária oferecida na escala da [cidade], em condições acessíveis à população excluída do 
mercado formal. Os [artistas/profiss] à frente da associação apostam na experiência como 

comunidade local, ganhou visibilidade e força para acirrar disputa pela regularização fundiária dos terrenos 
ocupados pelas famílias há quase cinco décadas. Com assembleias na Câmara Legislativa Municipal, utilização 
da mídia e redes sociais e pedido de informação enviado à prefeitura, a comunidade tem conseguido frear o 
processo de desapropriação.
41  Mais informações em: <https://www.ilogu.org.br/>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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forma de testar novos mecanismos que possam vir a influenciar futuras políticas públicas, 
por exemplo, que dividam as centralidades com populações de todas as faixas etárias, dife-
rentemente da tradicional produção de habitação social somente nas bordas das cidades.
Também a metodologia R-Urban, testada em Colombes e desenvolvida na aplicação KITO, 
são aqui consideradas [subvervisas] porque experimentam novas regulações e interações 
urbanas mais inclusivas. Como no Fundo Fica, os [artistas/profiss] proponentes da meto-
dologia exploram a cidade como o espaço da produção do comum e que, portanto, pode 
ser autogerida coletivamente, na combinação de vários processos. Em Istambul, a aplicação 
KITO nasce da crítica à produção de habitação massificada e estéril feita pelo governo local, 
propondo a gestão coletiva de infraestruturas e espaços comunais dos bairros. Em Colom-
bes, a autogestão de horta comunitária, tratamento de resíduos sólidos, produção de ener-
gia renovável, distribuição de alimentos e produtos gerados demonstraram como é possível 
imaginar novas relações de produção, novos estilos de vida baseados em interesses comuns, 
coletivos. E praticá-los.
Tais práticas, assim como a autogestão dos moradores do Edifício União e dos trabalhado-
res da Cooperativa Nova Esperança, ambos em São Paulo, e a experiência de constituição 
do Campo de Cebada, em Madri, como espaço comum ocupado e autogerido coletivamente, 
apontam para táticas que ultrapassam a posição defensiva do jogo da constituição do urba-
no, experimentando novas proposições. Consideradas antes utópicas, arriscam-se a uma 
práxis alimentada e conduzida pela força social, e atualizam o campo de possibilidades de 
mundos.
Nesse sentido, o UT demonstra potencial em auxiliar lutas pelo direito à cidade, dispondo de 
inúmeras ferramentas e experiências com que se aprender. Nas práticas aqui analisadas, foi 
possível perceber algumas pequenas vitórias, mas também algumas derrotas, passos para 
trás, ciladas, trincheiras que puderam ou não ser contornadas. Tal incerteza é da natureza 
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do movimento tático: movimento que é conduzido por pequenos ganhos não acumuláveis, 
mas que encaminham a novas fases do jogo da produção da cidade, na disputa pela constru-
ção e pelo uso da obra.

***

Nas breves análises apresentadas neste capítulo, demonstrou-se a utilidade da TUT como 
instrumento de decodificação das práticas em UT, o que auxilia a compreensão de suas redes 
e efeitos. Focando em práticas que apontam para experiências de maior participação, orien-
tadas no desejo pelo comum e com resultados que oferecem alguma dificuldade ao Urbanis-
mo Neoliberal, pode-se discutir várias experiências cujos arranjos podem ser adaptados e 
aplicados a situações com características similares, fortalecendo lutas comuns.
Interessante notar como, nesta estrutura de análise, as práticas autodenominadas táticas, 
mais próximas daquilo que se popularizou com a ‘etiqueta’ do UT, apresentam arranjos frá-
geis enquanto possibilidades alternativas à cidade neoliberal – como o Park(ing), o Beco do 
Batman ou o Rush Hour Rest Stop. Pelo contrário, as práticas que reuniram maiores con-
dições de promoverem o direito à cidade e de experimentarem a constituição de comuns, 
são aquelas que levam a tática para além da tática - práticas que, num primeiro momento 
buscam justiça urbana às populações vulneráveis, mas que podem ser generalizáveis poste-
riormente, no redesenho dos territórios e de suas instituições. Táticas urbanas entendidas 
como tal num sentido mais lato sensu do termo.
Como aprendizado, é preciso enxergar a experiência local da prática, não de forma acupun-
tural, onde a anestesia de um ponto alivia milagrosamente as mazelas sentidas em outro 
ponto, mas de forma encadeada na grande rede de atores, espaços, interesses, ideias, ferra-
mentas etc., onde a movimentação de uma peça desencadeia novos contágios, intensidades, 
processos, distribuição de controle e perspectivação de novos mundos desejáveis e possíveis.
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NOTAS PARA O FUTURO
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A TUT apresentada neste estudo é, no fundo, uma base para a construção de múltiplas nar-
rativas sobre as táticas urbanas. Pode ser usada para visibilizar, analisar, articular práticas 
em outros contextos, auxiliando projetos e lutas específicas. Nesse exercício de destrinchar 
o UT, buscou-se construir um grande tabuleiro para se jogar o jogo – observar o posiciona-
mento dos agentes, as ferramentas disponíveis, as apostas feitas, os passos em falso.
Outras categorias e subcategorias podem e devem ser acrescentadas, subsidiando análises 
mais específicas. Por exemplo, para além da categorização sobre os Tipos de Financiamento 
das Ações, seria interessante levantar, nominalmente, quais são as agências, as empresas 
e os organismos governamentais que as financiam. Ou mesmo, investigar de onde saem os 
profissionais que vão atuar nos coletivos de UT, se das mesmas instituições de ensino e pes-
quisa que investigam tais práticas ou se ainda não é possível perceber essa relação. Essas são 
algumas das questões que devem ser melhor investigadas. 
A dificuldade em abranger todas as especificidades de cada categoria indica que muito há 
ainda por aprender sobre o UT. À medida em que seus praticantes avançam em campo, des-
cobrem novas ferramentas, aprendem com as derrotas e com as vitórias, vão surgindo novos 
temas a explorar, novas perguntas a responder. 
A plataforma digital utilizada para esse grande tabuleiro é só uma dentre várias aplicações 
disponíveis para esse tipo de manipulação e análise de dados. Haverá outras plataformas 
melhores e mais adequadas para outros contextos e objetivos específicos, em relação à ca-
pacidade de manuseio da tecnologia disponível, à capacidade de alimentação de dados, às 
relações que se deseja elucidar ou criar.
Enquanto esta pesquisa avançava e à medida em que a TUT ia se expandindo, sentiu-se uma 
maior necessidade de trazer para ela a voz de seus protagonistas, para responderem espe-
cialmente às questões mais delicadas como, por exemplo, em relação aos Desejos e Subjeti-
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vidades ou questões mais específicas, como em relação aos Tipos de Financiamento, infor-
mação geralmente não muito clara nos canais de comunicação estabelecidos pelas práticas. 
Por esse motivo e porque a TUT precisa ser constantemente calibrada para que reflita a 
realidade dos contextos analisados, deseja-se que o formulário on line, criado para orientar 
os critérios de enquadramento das Ações nas categorias e subcategorias, disponível em <ht-
tps://goo.gl/forms/kRkxXsENU3C6Hvfy1>, seja compartilhado entre praticantes de modo 
a ampliar a amostra de práticas e permitir que os próprios Agentes encontrem as subcate-
gorias mais adequadas às suas Ações. No entanto, a inserção das respostas na plataforma da 
TUT não é automática, dependendo da continuidade da autora na pesquisa.
É preciso dizer, nesse sentido, que esta experiência de pesquisa trouxe importantes contri-
buições para a prática profissional da autora, por vários motivos. Primeiro, possibilitou am-
pliar redes de colaboração ao estimular o contato com diversas práticas, agentes e contextos. 
Segundo, porque desmistificou crenças e reposicionou entusiasmos: na sequência das práti-
cas altruístas e coloridas dos UT veiculados nas revistas especializadas, seus efeitos revelam, 
muitas vezes, a fragilidade da base ideológica de seus projetos, incapazes de entregar o que 
prometem. É preciso calibrar as referências, escolher melhor os pontos de contágio com os 
quais estabelecer trocas.
Enquanto este texto foi escrito, navegou-se entre dois territórios cujos contextos apresentam 
grandes desafios para o ativismo urbano atual. No Brasil, a recente ruptura constitucional 
que entregou o governo do país a uma gestão adepta à ortodoxia neoliberal, vem retirando 
direitos anteriormente conquistados pela população e constrangendo o papel do Estado na 
garantia de serviços públicos básicos. Políticas públicas para a provisão habitacional, inves-
timentos em infraestruturas urbanas, incentivos à pesquisa, são algumas das áreas que vem 
sofrendo ataques da racionalidade neoliberal, com consequências já sentidas na ampliação 
da desigualdade social e injustiça urbana pelas cidades brasileiras.
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Já Portugal, depois de sofrer duros cortes nas políticas sociais, direitos trabalhistas, depois 
de seus cidadãos terem sido aconselhados a emigrarem do país nos anos de austeridade que 
se seguiram à crise de 2008, vive-se agora um período de otimismo generalizado. Uma coa-
lisão à esquerda está à frente do governo do país e aposta boa parte de suas fichas na vocação 
portuguesa para o turismo. Como decorrência, a turistificação das cidades acarreta na gen-
trificação de determinados territórios, contando com o apoio de práticas que comodificam 
símbolos e identidades, que hipsterizam as tradições. Tudo isso levanta vários questiona-
mentos como, por exemplo, a quem pertence o direito à cidade e se é possível regular esse 
direito – como, com quais instrumentos? 
Sem dúvidas que a prática urbanística pode contribuir com diferentes abordagens a esses 
problemas. Uma importante contribuição desta TUT está na capacidade de organizar in-
formações, permitindo comparações e análises sobre os rumos para onde tais ações estão a 
levar a prática urbanística – e arquitetônica, e do design, do direito, da assistência social, da 
comunicação, da arte política – contra hegemônica.
Considera-se de grande relevância esta reflexão sobre os campos profissionais, ao observar-
mos os agentes envolvidos nas práticas cartografadas. Há aí o predomínio de ações condu-
zidas por coletivos híbridos de artistas, arquitetos e designers, num processo de reinvenção 
(ou adaptação?) da prática profissional desses grupos. 
Ou seja, a formação comprometida do arquiteto urbanista e dos outros profissionais envol-
vidos em tais práticas, pode ser um importante estímulo - especialmente quando subsidiada 
por ferramentas úteis - para o desenrolar de mais e mais experiências que questionem e 
subvertam as danosas práticas neoliberais do urbanismo contemporâneo. E para estimular 
maior participação de indivíduos e comunidades nesses processos.



216

É clara a contribuição do campo disciplinar arquitetônico e urbanístico - também do design 
e das artes – mas não só. A questão é política, depende da articulação entre muitos atores, de 
muitos saberes e do desempenho de diferentes papeis no jogo da produção e uso da cidade.
Por fim, a aposta no UT enquanto meio de mudança nas práticas tradicionais do urbanis-
mo deve conviver com a crítica a suas fragilidades e desvios e mirar em suas possibilidades 
factíveis, num exercício de utopismo dialético. Nesta TUT observou-se a predominância de 
práticas que, no máximo, limitam-se a amenizar os efeitos prejudiciais do Urbanismo Neo-
liberal ao invés de combater e enfraquecer seus tentáculos. 
Tal conclusão revela a necessidade de o pensamento crítico melhor subsidiar tais ações, para 
que consigam dar o passo a seguir no desejado processo de empoderamento das coletivida-
des, rumo à plena capacidade de construir e gerir o espaço em que habitam.
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A
CATÁLOGO DE PRÁTICAS EM URBANISMO TÁTICO

Informações também disponíveis na plataforma on line: <https://kumu.io/sobreurbana/tut-taxonomia-do-urbanismo-tatico#taxonomia>.
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INSTRUÇõES PARA NAVEGAÇÃO

As práticas descritas nesse catálogo compõem a TUT e foram coletadas sob os seguintes 
critérios:
1. Práticas que representam o discurso sobre o UT, coletivos, artistas e organizações tidas 

como referências sobre o tema;
2. Práticas que abrangem as narrativas afetas ao UT, discutidas na Parte I deste texto;
3. Práticas que respondam às subcategorias criadas;
4. Práticas representativas dos cinco continentes;
5. Admitindo algumas exceções (apresentadas na Parte II deste texto), práticas realizadas 

na última década, quando o UT e outros termos correlatos passaram a fazer parte dos 
discursos de seus praticantes. 

A apresentação das práticas segue a ordem alfabética.

Cada prática está caracterizada com o seguinte conteúdo: 
1. Nome da prática;
2. Imagem de referência;
3. Nome dos agentes principais;
4. Cidade e país de realização;
5. Data de início;
6. Endereço eletrônico;
7. Breve descrição;
8. Subcategorias de acordo com a TUT.
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AGENTE

ATIVISMO
CAMPOS DE AÇÃO

DESEJOS/SUBJETIVIDADES 

ESCALA
LOCAL. INTRAURBANA 

MéTODOS 

NíVEL DE PARTICIPAÇÃO

TÁTICO X NEOLIBERAL
TIPO DE FINANCIAMENTO 

TIPO DE PRÁTICA

15M
Coletivos e cidadãos

ES
2011-

 http://www.movimien-
to15m.org/

Movimento social também conhecido como “Indignados”, que surgiu com 
o descontentamento social decorrente da crise econômica de 2008 e dos 

consequentes cortes sociais e ajuda pública aos bancos, o que causou uma 
grande indignação e desacrédito das instituições públicas e dos políticos. 

Iniciou-se com um acampamento coletivo na Plaza del Sol, Madri, e se 
espalhou por toda Espanha, organizado em assembleias descentralizadas 
realizadas nos bairros. Um de seus lemas foi: “Eles não nos representam” 

Imagem: Protesto dos Indignados. Disponível em: <https://goo.gl/EnXD8L>. Acesso em: 23 
fev. 2018.

[ARTISTAS/PROFISS]|[COMUNIDADE]
[NEGOCIAÇÃO]|[MOBILIZAÇÃO]|[REIVINDICAÇÃO]

[CONTESTAÇÃO]
[PRAÇA]|[RUA/PASSEIO]|[REDES]

[ANTI-CONSUMISMO]|[COMUM]|[IMAGINAR]
[PARTICIPAR]

[REGIONAL]
[NÔMADE]

[NOVAS TECNOLOGIAS]|[DIREITO]

[CONTROLE CIDADÃO]
[CONTINGÊNCIA]

[COLETIVO]
[ARRANJOS POLÍTICOS]|[ARTE ATIVISMO]

A BATATA PRECISA DE VOCÊ
Coletivos, cidadãos e o Instituto 
A cidade Precisa de Você
São Paulo /BR
 2014-

http://largodabatata.com.br/

Ações regulares de ocupação do Largo e atividades de ativação com o 
objetivo de: fortalecer a relação afetiva da população local com o Largo da 
Batata; evidenciar o potencial de um espaço hoje ainda árido como local 
de convivência; testar possibilidades de ocupação e reivindicar infraestru-
tura permanente que melhore a qualidade do Largo como espaço público.

Imagem: Ocupação no Largo da Batata. Disponível em: <https://goo.gl/EmB6gt>. Acesso 
em: 23 ago. 2018.

[COMUNIDADE]|[ARTISTAS/PROFISS]

[APROPRIAÇÃO] 
[PRAÇA]
[COMUM]|[PARTICIPAR]|[IMAGINAR]|[COTIDIANO]
[LOCAL]
[CENTRO PRIVILEGIADO]
[FORMAÇÃO]|[BRICOLAGEM]|[ARTE]

[CONSULTA]|[DIT]|[ESPECTADOR]
[NEUTRALIDADE]
[COMUNITÁRIO]|[PÚBLICO]|[PRIVADO]
[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]|[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

I. II.

http://www.movimiento15m.org/ 
http://www.movimiento15m.org/ 
https://goo.gl/EnXD8L
http://largodabatata.com.br
https://goo.gl/EmB6gt
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AGENTE

ATIVISMO
CAMPOS DE AÇÃO

DESEJOS/SUBJETIVIDADES 

ESCALA
LOCAL. INTRAURBANA 

MéTODOS 

NíVEL DE PARTICIPAÇÃO

TÁTICO X NEOLIBERAL
TIPO DE FINANCIAMENTO 

TIPO DE PRÁTICA

ALMA DE ALFAMA
Camilla Watson

Lisboa/PT
2016

 http://www.ca-
millawatsonphotography.net/

Projeto fotográfico que identifica personagens comuns do bairro e grava 
suas imagens nas fachadas dos prédios, com o objetivo de reforçar o senti-
do de pertença. Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a artista 

fez  registros nos bairros da Mouraria e Alfama.

Imagem: Personagem e retrato. Coleção pessoal da autora.

BECO DA CODORNA
Upoint 

Goiânia/BR
2014-
https://www.facebook.com/pages/Be-
co-Da-Codorna/488438481273871

Galeria aberta de arte urbana (grafite) instalada nos muros que delimitam 
o espaço, agenciada pela galeria Upoint, instalada no beco, que também 
realiza eventos abertos à comunidade. O centro da cidade possui vários 
becos como esse, usados somente como estacionamento, no geral. Com a 
movimentação dos artistas, esses becos foram ‘descobertos’ e passaram a 
constituir espaços de convívio no centro da cidade.

Imagem: Entrada do Beco da Codorna, pela Av. Anhanguera. Coleção pessoal da autora.

[ARTISTAS/PROFISS]
[PLURALIZAÇÃO]

[RUA/PASSEIO]
[EMPATIA]|[COTIDIANO]|[PERTENCER]

[BAIRRO]
[CENTRO PRIVILEGIADO]

[ARTE]

[ESPECTADOR]
[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]|[ARTE ATIVISMO]

[PÚBLICO]
[REFORÇO]

[ARTISTAS/PROFISS]
[APROPRIAÇÃO]
[RUA/PASSEIO]
[COMUM]|[COTIDIANO]|[PERTENCER]|[PARTICIPAR]
[TRANSITORIEDADE]
[LOCAL]
[CENTRO PRIVILEGIADO]
[ARTE]

[TERAPIA]|[DIT]|[ESPECTADOR]
[NEUTRALIDADE]
[COLETIVO]
[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]|[ARTE ATIVISMO]
[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]

III. IV.

http://www.camillawatsonphotography.net
http://www.camillawatsonphotography.net
https://www.facebook.com/pages/Beco-Da-Codorna/488438481273871
https://www.facebook.com/pages/Beco-Da-Codorna/488438481273871
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AGENTE

ATIVISMO
CAMPOS DE AÇÃO

DESEJOS/SUBJETIVIDADES 

ESCALA
LOCAL. INTRAURBANA 

MéTODOS 

NíVEL DE PARTICIPAÇÃO

TÁTICO X NEOLIBERAL
TIPO DE FINANCIAMENTO 

TIPO DE PRÁTICA

BECO DO BATMAN
Artistas de rua, Cidade Escola 

Aprendiz
São Paulo/BR

2002-
http://www.cidadeescolaapren-

diz.org.br/

BOROONDARA POP UP COUNCIL
CoDesign Studio, City of Bo-
roondara
Boroondara/AUS
2015
https://codesignstudio.com.au/
our-work/

Para aproximar as pessoas da cidade à sua administração municipal, o 
projeto desenvolveu o protótipo de um Conselho pop-up, com design repli-
cável e escalável. Com esse ambiente tipo sala de estar, acolhedor e chama-
tivo, o Conselho conseguiu atinjir um público significativamente maior e 
mais diversificado do que qualquer escritório fechado ou distante de uma 
prefeitura.

Imagem: Conselho Pop-Up. Disponível em: <https://goo.gl/axW556>. Acesso em: 23 fev. 
2018.

Com a intenção de potencializar redes culturais o projeto utilizou-se de 
um espaço resultante da canalização de um córrego para transformá-lo em 
praça que hoje abriga atividades esportivas, eventos, cinema a céu aberto, 

teatro e uma galeria de arte urbana.

Imagem: Detalhe de grafite na entrada do beco. Daniel Matins. Disponível em: <https://goo.
gl/AnaDEq>. Acesso em: 23 fev. 2018.

[ARTISTAS/PROFISS]|[ASSOCIAÇÃO]
[APROPRIAÇÃO]
[Á. VERDE/RIO]

[ESTILOS DE VIDA]|[EMPATIA]|[IMAGINAR]|[COMUM]
[PERTENCER]|[TRANSITORIEDADE]|[COTIDIANO]

[RUA]
[CENTRO PRIVILEGIADO]

[ARTE]

[ESPECTADOR]|[TERAPIA]|[DIT]
[REFORÇO]

[COLETIVO]
[AGENDA VERDE/MARROM]|[ARTE ATIVISMO]

[GOVERNO]|[ARTISTAS/PROFISS]

[NEGOCIAÇÃO]
[REDES]
[EMPATIA]|[PARTICIPAR]|[TRANSITORIEDADE]
[CIDADE]
[NÔMADE] 
[PARTICIPAÇÃO] 

[CONSULTA]
[NEUTRALIDADE]
[PÚBLICO]
[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

V. VI.

http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br
http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br
https://codesignstudio.com.au/our
https://codesignstudio.com.au/our
https://goo.gl/axW556
https://goo.gl/AnaDEq
https://goo.gl/AnaDEq


232

AGENTE

ATIVISMO
CAMPOS DE AÇÃO

DESEJOS/SUBJETIVIDADES 

ESCALA
LOCAL. INTRAURBANA 

MéTODOS 

NíVEL DE PARTICIPAÇÃO

TÁTICO X NEOLIBERAL
TIPO DE FINANCIAMENTO 

TIPO DE PRÁTICA

CASA FORA DE CASA
Sobreurbana

Goiânia/BR
2016

http://casaforade.casa/

O projeto Casa Fora de Casa consiste em intervenções urbanas pontuais e 
participativas em quatro áreas verdes de ‘interior de quadra’ no Setor Sul, 

visando a ocupação e a qualificação desses espaços, antes subutilizados. As 
intervenções foram feitas através de oficinas artísticas de diversas lingua-

gens que procuraram incentivar a apropriação e uso das áreas.

Imagem: Oficina de construção de mobiliário urbano temporário. Coleção pessoal da autora.

[ARTISTAS/PROFISS]

[MOBILIZAÇÃO]|[APROPRIAÇÃO]
[Á. VERDE/RIO]

[COMUM]|[PARTICIPAR]|[IMAGINAR]|[COTIDIANO]|[PERTEN-
CER]|[EMPATIA]

[BAIRRO]
[CENTRO PRIVILEGIADO]

[BRICOLAGEM]|[ARTE]

[CONSULTA]|[DIT]|[INFORMAÇÃO]|[ESPECTADOR]|[TERAPIA]
[NEUTRALIDADE]

[PÚBLICO]
[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]|[EXPLORAR A CIDADE/PESQUI-

SAR]|[ARTE ATIVISMO]|[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]|[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

CITy hALL VICTORy GARDEN
Rebar

São Francisco/EUA
2008
http://rebargroup.org/victory-
-garden/

Ação que consistiu em converter espaços ornamentais da cida-
de para uso produtivo, com plantação de hortas no Palácio do 
Centro Cívico da cidade, onde a infraestrutura urbana local já 
oferecia facilidades para a instalação. Buscou-se uma mudança 
inicial no sistema alimentício.

Fonte: A+T Architecture Publishers, 2011.
Imagem: Horta no jardim do Centro Cívico, disponível em: <https://goo.gl/
ADEQn6>. Acesso em: 23 fev. 2018.

[GOVERNO]|[ARTISTAS/PROFISS]

[REIVINDICAÇÃO]|[APROPRIAÇÃO]
[PRAÇA]
[ANTI-CONSUMISMO]|[ESTILOS DE VIDA]|
[COMUM]|[PARTICIPAR]
[LOCAL]
[CENTRO PRIVILEGIADO]
[BRICOLAGEM]
[INFORMAÇÃO]|[TERAPIA]|[CONSULTA]|[ESPECTDOR]
[DIT]
[NEUTRALIDADE]
[PÚBLICO]
[AGENDA VERDE/MARROM]|[REDES DE ECONOMIA]

VII. VIII.

http://casaforade.casa
http://rebargroup.org/victory
https://goo.gl/ADEQn6
https://goo.gl/ADEQn6
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COMUNIDADE JARDIM BOTÂNICO
Famílias, associação

 Goiânia/BR
1970-

https://www.ilogu.org.br/

Casas autoconstruídas no entorno de área verde mais tarde considerada 
como o Jd. Botânico da cidade de Goiânia. Construções informais em áreas 
de irregularidade fundiária que viabilizaram a moradia de famílias que não 

tinham alternativa para prover sua necessidade habitacional. Na últimda 
década, as famílias formaram uma associação, o ILOGU, para reivindicar 

seus direitos, entre eles, o de permanecer na área.

Imagem: Moradores pioneiros da área, em frente sua casa. Coleção pessoal da autora.

[COMUNIDADE]
[TRANSGRESSÃO]|[REIVINDICAÇÃO]

[APROPRIAÇÃO]|[MOBILIZAÇÃO]
[Á. VERDE/RIO]

[COMUM]
[BAIRRO] 

[PERIFERIA POBRE]
[BRICOLAGEM]|[PARTICIPAÇÃO]

[TERAPIA]|[DIT]
[CONTINGÊNCIA]

[INDIVIDUAL]
[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]

COOPERATIVA NOVA ESPERANÇA
Cooperativa Nova Esperança

São Paulo/BR
2007-

Instalação de coleta seletiva como gerador de renda para os cooperados, 
através da organização e envolvimento da comunidade. Construção de 
galpão, adequando o espaço físico local para tal uso. Os cooperados foram 
capacitados para o trabalho.

Fonte: Rosa, 2015.
Imagem: Galpão de reciclagem, em uso. Disponível em: <http://www.zlsustenta.org.br/img/
projetos/19/31.JPG>. Acesso em: 23 fev. 2018.

[ASSOCIAÇÃO]
[MOBILIZAÇÃO] [TÁTICAS ESTRATÉGICAS]
[DEPÓSITO LIXO]
[COMUM]|[PERTENCER]|[EMPATIA]
[LOCAL]
[PERIFERIA POBRE]
[FORMAÇÃO]|[BRICOLAGEM]

[DIT]| [INFORMAÇÃO]
[SUBVERSÃO]
[TERCEIRO SETOR]
[REDES DE ECONOMIA]|[AGENDA VERDE/MARROM]

IX. X.

https://www.ilogu.org.br
http://www.zlsustenta.org.br/img/projetos/19/31.JPG
http://www.zlsustenta.org.br/img/projetos/19/31.JPG
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DéTOUR DE FRANCE
Collectif Etc

Saint Etienne/FR
2011

http://www.collectifetc.com/
realisation/detournez/

Viagem de bike durante um ano com o objetivo de documentar, analisar  e 
estimular práticas de participação na criação de projetos urbanos, na Fran-
ça. Várias intervenções foram realizadas em espaços públicos, junto com a 

comunidade local.

Fonte: A+T Architecture Publishers, 2011.
Imagem: Ateliê de construção no jardim Zeugme, Strasbourg. Collectif Etc, disponível em: 

<http://www.collectifetc.com/realisation/detournez/> Acesso em: 23 fev. 2018.

[ARTISTAS/PROFISS]
[MOBILIZAÇÃO]|[NEGOCIAÇÃO]

[MOBILIÁRIO]|[RUA/PASSEIO]|[PRAÇA]|[Á. VERDE/RIO]
[IMAGINAR]|[COMUM]|[EMPATIA]|[PARTICIPAR]

[REGIONAL]
[CENTRO PRIVILEGIADO]|[CENTRO DECADENTE]

[BRICOLAGEM]|[ARTE]

[ESPECTADOR]|[TERAPIA]
[NEUTRALIDADE]

[TERCEIRO SETOR]|[PRIVADO]|[PÚBLICO]

[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]

Ocupação com moradias de edifício abandonado em fase de construção. 
Para manter-se numa região central da cidade as famílias tiveram que se 
articular em comunidade frente às questões legais e às necessidades por 
melhorias físicas tanto do prédio como em seu entorno. Possui espaços 
comuns com desdobramentos na rua e na calçada, o que garante qualidade 
de uso ao espaço coletivo.
Fonte: Rosa, 2015.
Imagem: Fachada do prédio. Felipe Campos Melo, disponível em: <https://goo.gl/tpo5xU>. 
Acesso em: 23 fev. 2018.

EDIFíCIO UNIÃO
Famílias sem moradia própria

São Paulo/BR
1980-

[COMUNIDADE]|[ACADEMIA]
[APROPRIAÇÃO]|[MOBILIZAÇÃO]|[TRANSGRESSÃO]
[HABITAÇÃO]|[VAZIO URBANO]|[ESPAÇO TRANSIÇÃO]
[COMUM]|[ANTI-CONSUMISMO]|[PERTENCER]|[IGUALDADE]
[LOCAL]
[CENTRO DECADENTE]
[BRICOLAGEM]

[INFORMAÇÃO]|[DIT]
[CONTINGENTE]
[COMUNITÁRIO]
[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]
[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]|[ARRANJOS POLÍTICOS]

XI. XII.

http://www.collectifetc.com/realisation/detournez
http://www.collectifetc.com/realisation/detournez
http://www.collectifetc.com/realisation/detournez
https://goo.gl/tpo5xU
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EL CAMPO DE CEBADA
Comunidade e coletivos

Madrid/ES
2011-

https://www.facebook.com/campode-
cebada/

Modelo de urbanismo colabrativo, que de uma maneira proativa promove 
a colaboração entre os cidadãos e o poder público para intervir sobre um 

espaço público, temporariamente sem uso. Dessa forma, o principal objeti-
vo é recuperar esses espaços para o uso pelos próprios cidadãos. Se trata de 
uma praça com um denso entorno e grande potencial comercial, localizada 

em pleno centro urbano de Madrid.
Fonte: Gutiérrez, 2016.

Imagem: Estruturas temporárias. Disponível em: < https://goo.gl/de5Db2>. Acesso em: 23 
fev. 2018.

[COMUNIDADE]|[ARTISTAS/PROFISS]
[REIVINDICAÇÃO]|[NEGOCIAÇÃO]

[APROPRIAÇÃO]|[SUBVERSÃO]
[CT CULTURAL/PÚBLICO]

[EMPATIA]|[PERTENCER]|[COTIDIANO]|[COMUM]
[PARTICIPAR]|[ANTI-CONSUMISMO][TRANSITORIEDADE]

[LOCAL]
[CENTRO PRIVILEGIADO]

[BRICOLAGEM]

[TERAPIA]|[INFORMAÇÃO]|[CONSULTA]|[ESPECTADOR]|[DIT]
[NEUTRALIDADE]

[COLETIVO]|[COMUNITÁRIO]
[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]|[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]

EL DORADO
Arquitectura Expandida 

Bogotá/COL
2011
http://arquitecturaexpandida.
org/1213/

O projeto mediou interesses entre a administração municipal e a popula-
ção local através de reuniões, oficinas e eventos artísticos. Foi construído 
um cinema a céu aberto e palco para eventos musicais, a partir do desejo 
expresso pela população local. Direcionado por um grupo multidiciplinar, 
o projeto apontou caminhos para a comunidade articular suas necessida-
des e desejos.
Fonte: A+T Architecture Publishers, 2011.
Imagem: Estruturas construídas em El Dorado. Disponível em: <https://goo.gl/ADFGD9>. 
Acesso em: 23 fev. 2018.

[ARTISTAS/PROFISS]
[MOBILIZAÇÃO]|[APROPRIAÇÃO]
[VAZIO URBANO]
[PERTENCER]|[PARTICIPAR]|[COMUM]|[ESTILOS DE VIDA]
[EMPATIA]|[IMAGINAR]
[LOCAL]
[CENTRO DECADENTE]
[BRICOLAGEM]

[INFORMAÇÃO]|[ESPECTADOR]|[DIT]|[TERAPIA]|[CONSULTA]
[NEUTRALIDADE]
[PRIVADO]|[TERCEIRO SETOR]
[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]
[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]|[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

XIII. XIV.

https://www.facebook.com/campodecebada
https://www.facebook.com/campodecebada
https://goo.gl/de5Db2
http://arquitecturaexpandida.org/1213
http://arquitecturaexpandida.org/1213
https://goo.gl/ADFGD9
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FUNDO FICA
Associação pela Propriedade Co-

munitária
São Paulo/BR

2017-
https://www.fundofica.org/

Fundo gerido pela Associação pela Propriedade Comunitária, sem  fins lucrativos, 
composto por dinheiro e imóveis. O objetivo é garantir moradia acessível e equipa-

mentos complementares à moradia social nas grandes cidades, de forma perma-
nente. Dessa forma, evita-se a expulsão dos mais pobres das regiões centrais.

Imagem: Interior do 1º apartamento articulado pelo fundo. Fundo Fica. Disponível em: < 
https://goo.gl/uQBVu1>. Acesso em: 11 mar. 2018.

Local In é uma plataforma on line para a promoção de processos participativos, 
de forma criativa e coletiva. A plataforma publica mensagens geolocalizadas com 
ideias, opiniões, propostas e questões, identificadas por categorias. Na ação em que 
o ateliê Ecosistema Urbano lançou a versão da plataforma para Hong Kong, tam-
bém foram produzidos vídeos por estudantes de paisagismo sobre os espaços públi-
cos da cidade e feita uma instalação artística coletiva com balões azuis e vermelhos, 
no Hong Kong Design Institute, refletindo a interação promovida pela plataforma.
Imagem: Ilustração da plataforma. Disponível em: <https://goo.gl/S25KYN>. Acesso em: 11 
mar. 2018.

hONG kONG LOCALIN
Ecosistema Urbano

Hong Kong 
2015-
http://ecosistemaurbano.com/por-
tfolio/workshop-at-hkdi/

[ARTISTAS/PROFISS]|[ASSOCIAÇÃO]
[NEGOCIAÇÃO]|[TRANSGRESSÃO]|[APROPRIAÇÃO]

[VAZIO URBANO]||[HABITAÇÃO]
[ANTI-CONSUMISMO]|[COMUM]|[IMAGINAR]

[PARTICIPAR]|[IGUALDADE]
[CIDADE]

[CENTRO PRIVILEGIADO]|[CENTRO DECADENTE]
[DIREITO]|[PARTICIPAÇÃO]

[CONTROLE CIDADÃO]
[CONTINGÊNCIA]|[SUBVERSÃO]

[COLETIVO]
[REDES DE ECONOMIA]|[ARTE ATIVISMO]

[ARTISTAS/PROFISS]|[ACADEMIA]

[MOBILIZAÇÃO]|[NEGOCIAÇÃO]
[REDES]
[IMAGINAR]|[PARTICIPAR]|[TRANSITORIEDADE]
[CIDADE]
[NÔMADE]
[PARTICIPAÇÃO]|[NOVAS TECNOLOGIAS]

[CONSULTA]|[DIT]
[NEUTRALIDADE]
[TERCEIRO SETOR]
[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]

XV. XVI.

https://www.fundofica.org
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hORTA COMUNITÁRIA
Comunidade

Goiânia/BR
2016

Horta urbana cultivada por vizinhos em um espaço subutilizado de uma 
pequena praça no Setor Pedro Ludovico, que era antes utilizada como 

depósito de lixo.

Imagem: Detalhe da horta. Coleção pessoal da autora.

[INDIVÍDUO]
[NEGOCIAÇÃO]|[PERTENCER]

[RUA/PASSEIO]
[ESTILOS DE VIDA]|[PARTICIPAR]

[COTIDIANO]|[COMUM]
[LOCAL]

[CENTRO DECADENTE]
[BRICOLAGEM]

[TERAPIA]|[DIT]
[NEUTRALIDADE]

[INDIVIDUAL]
[AGENDA VERDE/MARROM]|[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]

[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]

[ACADEMIA]
[CONTESTAÇÃO]|[MOBILIZAÇÃO]|[REIVINDICAÇÃO]
[NEGOCIAÇÃO]| [PLURALIZAÇÃO]
[REDES]
[ANTI-CONSUMISMO]|[EMPATIA]|[PARTICIPAR]
[COMUM]|[IMAGINAR]
[REGIONAL]
[PERIFERIA POBRE]| [CENTRO PRIVILEGIADO]|[CENTRO DECADENTE]
[NOVAS TECNOLOGIAS] |[ARTE]|[FORMAÇÃO]
[PARTICIPAÇÃO]|[DIREITO]
[PARCERIA]|[DIT]
[CONTINGÊNCIA]
[TERCEIRO SETOR] |[COLETIVO]| [PÚBLICO]
[ARTE ATIVISMO]|[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]|[AGENDA VERDE/
MARROM]|[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]

INDISCIPLINAR
Pesquisadoers, estudantes

Belo Horizonte/BR
2012-
http://blog.indisciplinar.com/

Grupo de Pesquisa da Escola de Arquitetura e Design da Universidade 
Federal de Minas Gerais que atua junto a movimentos sociais, envolvendo 
estudantes, professores e pesquisadores nas lutas urbanas.

Imagem: Apresentação de proposta para o Movimento de Luta nos Bairros. Indisciplinar, 
disponível em: <https://goo.gl/Gd9WVa>. Acesso em: 23 fev. 2018.

XVII. XVIII.

http://blog.indisciplinar.com
https://goo.gl/Gd9WVa
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JUTA NOVA ESPERANÇA
Usina CTAH e União dos Movi-

mentos de Moradia - UMM
São Paulo/BR

1993 - 1999
 http://www.usina-ctah.
org.br/jutanovaesperanca.html

Mutirão autogerido com mão-de-obra assalariada complementar. Projeto de arqui-
tetura e urbanismo para a implantação de 64 edifícios de quatro andares e de um 

centro comunitário.

Imagem: Usina CTAH, disponível em: https://goo.gl/JaXCk1. Acesso em: 10 mar. 2018

[ASSOCIAÇÃO]|[ARTISTAS/PROFISS]
[NEGOCIAÇÃO]

[VAZIO URBANO]|[HABITAÇÃO]
[ANTI-CONSUMISMO]|[IGUALDADE]

[IMAGINAR]|[PARTICIPAR]
[BAIRRO]

[PERIFERIA POBRE]
[FORMAÇÃO]|[PARTICIPAÇÃO]

[BRICOLAGEM]|[DIREITO]
[PODER DELEGADO]|[DIT]

[NEUTRALIDADE]
[GOVERNO]|[COMUNITÁRIO]

[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]
[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]|[REDES DE ECONOMIA]

[ARTISTAS/PROFISS] 
[TRANSGRESSÃO]
[REDES]
[ANTI-CONSUMISMO]|[COMUM]|[IMAGINAR]
[PARTICIPAR]|[ESTILOS DE VIDA]
[CIDADE]
[NÔMADE]
[NOVAS TECNOLOGIAS]

[CONTROLE CIDADÃO]
[SUBVERSÃO]
[PRIVADO]
[REDES DE ECONOMIA]

Agência Coletiva e de Colaboração proposta para uma iniciativa de desenvolvimen-
to pós-urbano usando a metodologia R-Urban, do Atelier d’Architecture Autogérée. 
O objetivo de KITO é transformar complexos TOKI - padrão construtivo da agência 
habitacional de Istambul - trabalhando em diferentes escalas e níveis de ação resi-
liente para modernizar espaços, equipamentos, serviços e instituições. A interação 
coletiva é facilitada via KITO’da, uma rede on-line que cria uma economia alterna-
tiva, atribuindo valor às ações locais e capacitando as pessoas a fazer, dar, compar-
tilhar e economizar energia, serviços, bens, conhecimento e habilidades. 
Imagem: Ilustração do projeto, disp. em: <https://goo.gl/gm8K4d>. Aces. em: 23 fev. 2018.

kITO
Superpool & Memed Erdener + 
Atelier d’Architecture Autogérée
Istambul/TUR
2013
https://www.superpool.org/index.
php/research/uneven-growth

XIX. XX.

http://www.usina-ctah.org.br/jutanovaesperanca.html
http://www.usina-ctah.org.br/jutanovaesperanca.html
https://goo.gl/JaXCk1
https://goo.gl/gm8K4d
https://www.superpool.org/index.php/research/uneven
https://www.superpool.org/index.php/research/uneven
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MAPEAMENTO COLETIVO
Iconoclassistas

Itinerante/América do Sul
2008-

http://www.iconoclasistas.net/
bienes-comunes-y-organizaciones/

Mapeamento e exercícios cartográficos elaborados junto com movimentos sociais, 
em contestação à pilhagem de recursos naturais e aos processos de despejo e con-

taminação associados a eles. Realização de debates, sistematização de informações, 
apresentação de resultados, correções e elaborações finais, resultando em material 

de informação e disseminação, disponibilizado para organizações. Apresentação de 
um panorama com a rede corporativa de empresas multinacionais ativas no terri-

tório latino-americano, contraporto por uma rede de assembléias socioambientais, 
movimentos e territórios.

Imagem: Atividade de mapeamento. Iconosclassistas, disponível em: <https://goo.gl/XWF-
qbw>. Acesso em: 10 mar. 2018.

Utiliza a fotografia como ferramenta para documentar a realidade social, registran-
do os materiais empregados na construção civil. Desta forma o projeto reconhece 
a comunidade como espaço ativo para o aprendizado e estimula que a comunidade 
perceba o potencial de materiais descartados.

Fonte: Rosa, 2015.
Imagem: Ação comunitária. Disponível em: <https://goo.gl/unPWtM>. Acesso em:  23 fev. 
2018.

MATERIAL VISUAL BAMBURRAL
Kristine Stiphany e comunidade

São Paulo/BR
-  

[ARTISTAS/PROFISS]
[PLURALIZAÇÃO]|[CONTESTAÇÃO]

[REDES]
[ANTI-CONSUMISMO]|[COMUM]|[IGUALDADE]

[REGIONAL]
[NÔMADE]

[FORMAÇÃO]|[ARTE]

[TERAPIA]|[PACIFICAÇÃO]|[DIT]
[NEUTRALIDADE]

[TERCEIRO SETOR]
[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]

[AGENDA VERDE/MARROM]|[ARTE ATIVISMO]

[ARTISTAS/PROFISS]
[PLURALIZAÇÃO]
[RUA/PASSEIO]
[EMPATIA]|[PERTENCER]| [COTIDIANO]|[SINGULAR]
[ANTI-CONSUMISMO]
[BAIRRO]
[PERIFERIA POBRE]
[ARTE]

[ESPECTADOR]
[NEUTRALIDADE]
[PÚBLICO]
[ARTE ATIVISMO]|[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]
[AGENDA VERDE/MARROM]

XXI. XXII.

http://www.iconoclasistas.net/bienes
http://www.iconoclasistas.net/bienes
https://goo.gl/XWFqbw
https://goo.gl/XWFqbw
https://goo.gl/unPWtM
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MOURADIA
Associação Renovar a Mouraria
 

Lisboa/PT
2008-

http://www.renovaramouraria.
pt/

A Associação reabilitou um prédio degradado no bairro em que já atuava. 
A Mouradia, como o prédio passou a ser chamado, passou então a sediar as 
atividades oferecidas pela associação à comunidade e assim ativou o largo, 

com a implantação de mobiliário, elementos decorativos, realização de 
eventos e a instalação de um jardim vertical.

Imagem: Fachada da Mouradia. Coleção pessoal da autora.

OCUPAÇÃO POVO SEM MEDO DE SÃO 
BERNARDO
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
São Bernardo do Campo/BR
2017-
https://www.facebook.com/MTST-
-Povo-Sem-Medo-S%C3%A3o-Bernar-
do-127971824510641/

Ocupação de 8 mil pessoas em um terreno de 60mil m², vazio há 40 anos, 
em São Bernardo do Campo, em busca do compromisso do governo com a 
construção de moradias populares. Cada um é responsável pela construção 
do barraco, em uma área de 2m² / pessoa. O acampamento é provisório, 
não sendo permitidas construções permanentes. Banheiro e cozinha são de 
uso coletivo. As construções dos espaços de convivência, a alimentação e 
todas as tarefas coletivas do acampamento são realizadas por mutirões.
Imagem: Vista aérea da ocupação. MTST, dispoível em: <https://goo.gl/k2S47Q>. Acesso 
em: 23 fev. 2018.

[ASSOCIAÇÃO]
[MOBILIZAÇÃO]|[PLURALIZAÇÃO]| [NEGOCIAÇÃO]

[RUA/PASSEIO]
[COTIDIANO]|[PERTENCER]|[PARTICIPAR]|[EMPATIA]

[ESTILOS DE VIDA]|[COMUM]|[IGUALDADE]
[BAIRRO]

[CENTRO PRIVILEGIADO]
[ATIVISMO]|[FORMAÇÃO]| [ARTE]|[BRICOLAGEM]

[TERAPIA]|[INFORMAÇÃO]|[ESPECTADOR]| [CONSULTA]| [DIT]
[NEUTRALIDADE]

[PÚBLICO]| [COLETIVO]
[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]|[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]

[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]| [REDES DE ECONOMIA]| [TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

[ASSOCIAÇÃO]
[TRANSGRESSÃO]|[NEGOCIAÇÃO]
[REIVINDICAÇÃO]|[APROPRIAÇÃO]
[VAZIO URBANO]|[HABITAÇÃO]
[IGUALDADE]|[EMPATIA]|[COMUM]|[ANTI-CONSUMISMO]
[BAIRRO]
[PERIFERIA POBRE]
[DIREITO]|[BRICOLAGEM]

[CONTROLE CIDADÃO]
[CONTINGÊNCIA]
[COLETIVO]|[COMUNITÁRIO]
[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]|[ARRANJOS POLÍTICOS]

XXIII. XXIV.

http://www.renovaramouraria.pt
http://www.renovaramouraria.pt
https://www.facebook.com/MTST
https://goo.gl/k2S47Q
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OCUPE ESTELITA
Coletivos e cidadãos

Recife/BR
2012-

https://www.facebook.com/
MovimentoOcupeEstelita/

Movimento que surgiu em contestação ao Projeto Novo Recife que previa 
a implantação de torres residenciais e equipamentos elitistas no Cais José 
Estelita. Contra a privatização do espaço público, o conluio entre o poder 
público e as empreiteiras e o acirramento da desigualdade social urbana. 

Um de seus lemas foi: “A cidade é nossa, ocupe-a”.

Imagem: Ação político-estética. Marcelo Soares, disponível: em <https://goo.gl/1E4eZu>. 
Acesso em: 23 fev. 2018.

PARk(ING)
Rebar

São Francisco/EUA
2005 a 2011
http://rebargroup.org/parking/

Ocupação temporária de vaga de estacionamento, convertendo-a para o 
uso social e de lazer, com a inserção de mobiliário e vegetação. O movi-
mento expandiu-se para todo o mundo, em ações geralmente realizadas no 
Dia Mundial sem Carro, incentivando o uso comum e sustentável da cida-
de, priorizando as pessoas e a convivência ao invés do carro. A experiência 
protagonizou a definição do mobiliário conhecido como Parklet, instalado 
de forma regularizada em várias cidades do mundo.
Imagem: Primeiro Park(ing) em São Francisco, realizado pela Rebar. Disponível em: <ht-
tps://goo.gl/QVwBoR>. Acesso em: 23 fev. 2018.

[ARTISTAS/PROFISS]|[COMUNIDADE]|[ASSOCIAÇÃO]
[TRANSGRESSÃO]|[NEGOCIAÇÃO]|[MOBILIZAÇÃO]

[REIVINDICAÇÃO]|[CONTESTAÇÃO]|[APROPRIAÇÃO]
[VAZIO URBANO]|[INFRA OBSOLETA]|[REDES]
[ANTI-CONSUMISMO]|[COMUM]|[IMAGINAR]

[PARTICIPAR]|[IGUALDADE]
[CIDADE] 

[CENTRO DECADENTE]|[CENTRO PRIVILEGIADO]
[PARTICIPAÇÃO]| [DIREITO]|[ARTE]

[CONTROLE CIDADÃO]
[CONTINGÊNCIA]

[COLETIVO]
[ARRANJOS POLÍTICOS]|[REDES DE ECONOMIA]

[ARTE ATIVISMO]|[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]

[ARTISTAS/PROFISS]
[APROPRIAÇÃO]|[REIVINDICAÇÃO]
[RUA/PASSEIO]|[ESTACIONAMENTO]
[PARTICIPAR]|[IMAGINAR]|[ANTI-CONSUMISMO]
[TRANSITORIEDADE]
[LOCAL]
[CENTRO PRIVILEGIADO]
[BRICOLAGEM]

[INFORMAÇÃO]|[ESPECTADOR]
[ENTRINCHEIRAMENTO]
[PRIVADO]|[INDIVIDUAL]|[INICIATIVA PRIVADA]
[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]|[AGENDA VERDE/MARROM]|[ESTI-
LOS DE VIDA]

XXV. XXVI.

https://www.facebook.com/MovimentoOcupeEstelita
https://www.facebook.com/MovimentoOcupeEstelita
https://goo.gl/1E4eZu
http://rebargroup.org/parking
https://goo.gl/QVwBoR
https://goo.gl/QVwBoR
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PETABENCANA.ID
Peta Bencana Foundation

Jakarta/IND
2013-

https://petabencana.id/map/
jakarta

O PetaBencana.id reúne relatórios situacionais confirmados no terreno, inician-
do conversas com residentes através de bots de bate-papo humanitário nas redes 

sociais. Quando o software detecta um tweet com a palavra-chave #flood (ou 
#banjir) dentro de uma área geográfica especificada, os bots PetaBencana enviam 

uma resposta programática convidando os usuários a participar do mapeamento de 
inundações da comunidade.

Imagem: Ilustração sobre o funcionamento da aplicação. PetaBencana, disponível em <ht-
tps://goo.gl/9XzJg2>. Acesso em: 23 fev. 2018.

[ACADEMIA]|[GOVERNO]
[MOBILIZAÇÃO]

[REDES]
[PARTICIPAR]

[CIDADE]
[NÔMADE]

[NOVAS TECNOLOGIAS]

[PARCERIA]
[NEUTRALIDADE]

[PÚBLICO]
[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]

[AGENDA VERDE/MARROM]

PLACE AU ChANGEMENT
Collectif Etc

Saint Etienne/FR
2012
http://www.collectifetc.com/realisation/
place-au-changement-chantier-ouvert/

Consiste em uma ação experimental em espaços públicos, de uma forma criativa, 
envolvendo diferentes atores: habitantes, usuários e profissionais. Pretende ativar 
cidadãos antes de ativar espaços, construindo juntos e disponibilizando mobiliário 
e amenidades para adequar o espaço público para o convívio.

Fonte: A+T Architecture Publishers, 2011.
Imagem: Construção de praça. Disponível em: <https://goo.gl/oKqvSJ>. Acesso em: 23 fev. 
2018.

[ARTISTAS/PROFISS]| [GOVERNO]
[MOBILIZAÇÃO]
[PRAÇA]
[PARTICIPAR]|[COMUM]|[IMAGINAR]|[COTIDIANO]
[LOCAL]
[CENTRO PRIVILEGIADO]
[BRICOLAGEM]

[DIT]| [CONSULTA]|[INFORMAÇÃO]|[TERAPIA]
[NEUTRALIDADE]
[PÚBLICO]
[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]|[ESTILOS DE VIDA]
[AGENDA VERDE/MARROM]

XXVII. XVIII.

http://PetaBencana.id
https://petabencana.id/map/jakarta
https://petabencana.id/map/jakarta
http://PetaBencana.id
https://goo.gl/9XzJg2
https://goo.gl/9XzJg2
http://www.collectifetc.com/realisation/place
http://www.collectifetc.com/realisation/place
https://goo.gl/oKqvSJ
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qUAI DE qUEyRIES
Bruit du Frigo

Bordeaux/FR
2008

http://www.bruitdufrigo.com/
index.php?id=84

Com a instalação de banheiras públicas, pista de dança e área de massagem em um 
pequeno espaço de um parque, o projeto buscou educar para a cidadania. A inter-

venção que durou quatro dias, transformou a dinâmica do parque e integrou diver-
sas atividades em um mesmo lugar. Por meio dessa ação, essa prática se fortaleceu 
e aumentou a ocorrência de práticas parecidas, além de influenciar o planejamento 

urbano local.
Fonte: A+T Architecture Publishers, 2011.

Imagem: Instalação. Bruit du Frigo, disponível em: <https://goo.gl/QP3xBV>. Acesso em:  23 
fev. 2018.

[ARTISTAS/PROFISS]|[GOVERNO]
[MOBILIZAÇÃO]

[PRAÇA]
[COTIDIANO]|[IMAGINAR]|[PARTICIPAR]

[PERTENCER]|[COMUM]
[LOCAL]

[CENTRO PRIVILEGIADO]
[ARTE]|[BRICOLAGEM]

[TERAPIA]|[ESPECTADOR]|[CONSULTA]|[INFORMAÇÃO]
[NEUTRALIDADE]

[PÚBLICO]
[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]|[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

[Á. VERDE/RIO]|[ARTE ATIVISMO]

[ARTISTAS/PROFISS]
[REIVINDICAÇÃO]
[MOBILIÁRIO]|[INFRA TRANSP COLETIVO]
[EMPATIA]|[COTIDIANO]
[LOCAL]
[NÔMADE]
[BRICOLAGEM]

[PARCERIA]|[DIT]
[ENTRINCHEIRAMENTO]
[INDIVIDUAL]|[COLETIVO]
[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]

qUE ôNIBUS PASSA AqUI?
Shoot the Shit

Porto Alegre e outras/BR
 2012-
http://www.shoottheshit.cc/
qopa/

Adesivos com a pergunta “Que Ônibus Passa Aqui?” e um espaço em branco para 
as pessoas preencherem, colaborativamente, as linhas que passam naquele local, 
como forma de solucionar o problema provisoriamente, mas também como um 
alerta às autoridades sobre esse grave problema. 

Imagem: Adesivo, disponível em: <https://goo.gl/y8YiD7>. Acesso em: 23 fev. 2018.

XXIX. XXX.

http://www.bruitdufrigo.com/index.php?id=84
http://www.bruitdufrigo.com/index.php?id=84
https://goo.gl/QP3xBV
http://www.shoottheshit.cc/qopa
http://www.shoottheshit.cc/qopa
https://goo.gl/y8YiD7
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RéS-DO-ChÃO
Rés-do-Chão

Lisboa/PT
2013-

http://resdochao.org/

Iniciativa de empreendedorismo social que articula uma rede entre interessados em 
ocupar imóveis vazios e seus responsáveis. Também realiza uma feira com produtos 

produzidos localmente e outras ações de ocupação dos espaços públicos

Imagem: Vista da Rua Poiais de São Bento, a partir do interior de uma das lojas. Disponível 
em: <https://goo.gl/Vu3mjD>. Acesso em: 23 fev. 2018.

Curta documentário feito em colaboração com os vizinhos da Rua dos Lagares em 
Lisboa, em luta contra o despejo entre março e agosto de 2017.

Imagem: Rua dos Lagares - Coleção pessoal da autora.

RUA DOS LAGARES
Left Hand Rotation, Habita
 
Lisboa/PT
2017
http://www.museodelosdespla-
zados.com/

[ARTISTAS/PROFISS]
[NEGOCIAÇÃO]

[ESTACIONAMENTO]|[COMÉRCIO/SERVIÇO]
[PARTICIPAR]|[PERTENCER]

[RUA]
[CENTRO PRIVILEGIADO]

[BRICOLAGEM]

[ESPECTADOR]|[INFORMAÇÃO]
[CONTINGÊNCIA]

[TERCEIRO SETOR]
[REDES DE ECONOMIA]|[ARRANJOS POLÍTICOS]

[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]|[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

[ARTISTAS/PROFISS]|[ASSOCIAÇÃO]
[CONTESTAÇÃO]|[NEGOCIAÇÃO]|[MOBILIZAÇÃO]
[REDES]|[HABITAÇÃO]
[ANTI-CONSUMISMO]|[IGUALDADE]| [COMUM]| [PERTENCER]
[RUA]
[CENTRO PRIVILEGIADO]
[ARTE]|[DIREITO]

[TERAPIA]| [PARCERIA]
[NEUTRALIDADE]
[TERCEIRO SETOR]
[ARTE ATIVISMO]

XXXI. XXXII.

http://resdochao.org
https://goo.gl/Vu3mjD
http://www.museodelosdesplazados.com
http://www.museodelosdesplazados.com
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TIPO DE PRÁTICA

Aplicação da metodologia R-Urban em Colombes, uma estratégia bottom-up para 
aumentar a resiliência urbana através da instalação de uma rede de atividades 

complementares entre os principais campos de atuação dos moradores. A metodo-
logia inicia ciclos ecológicos localmente fechados em apoio a modelos alternativos 
de vida, produção e consumo entre o urbano e o rural. Nesse projeto piloto foram 
executados 3 protótipos: Agrocité, Recyclab, AnimaLab, que operaram através de 

ciclos locais de distribuição de produção, sendo gradualmente conectadas com 
outras instalações urbanas.

Imagem: Vista da Agrocité. aaa, disponível em: <https://goo.gl/xT2WQ7>. Acesso em: 23 fev. 
2018.

R-URBAN COLOMBES
atelier d’architecture autogérée

Colombes/FR
2012 a 2015

http://r-urban.net/en/sample-
-page/

[ARTISTAS/PROFISS]
[TRANSGRESSÃO]

[REDES]
[PARTICIPAR]|[ANTI-CONSUMISMO]|[COMUM]
[IMAGINAR]|[COTIDIANO]|[ESTILOS DE VIDA]

[REGIONAL]
[PERIFERIA POBRE]|[PERIFERIA RICA]

[FORMAÇÃO]|[BRICOLAGEM]

[CONTROLE CIDADÃO]
[SUBVERSÃO]

[COMUNITÁRIO]|[PÚBLICO]
[AGENDA VERDE/MARROM]|[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

[REDES DE ECONOMIA]

[ARTISTAS/PROFISS]
[PLURALIZAÇÃO]|[REIVINDICAÇÃO]
[RUA/PASSEIO]
[COMUM]|[COTIDIANO]|[PERTENCER]
[LOCAL]
[CENTRO PRIVILEGIADO]
[BRICOLAGEM]

[ESPECTADOR]
[ENTRINCHEIRAMENTO]
[PRIVADO]
[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]

Abrigo construído a partir de carcaças de carros antigos, criando uma estação para 
o tráfego informal, um hub, uma parada de descanso. O telhado de carcaças protege 
contra o sol e a chuva, os bancos convidam para descansar, parar e permanecer, 
fornecendo uma infra-estrutura para a cidade.

Imagem: Vista do abrigo. Roger Jardin, disponível em: <https://goo.gl/bu3iLR>. Acesso em: 
23 fev. 2018.

RUSh hOUR REST STOP
Raumlaborberlin

Durban/AFS
2014
http://raumlabor.net/rush-
-hour-rest-stop/

XXXIII. XXXIV.

https://goo.gl/xT2WQ7
http://r-urban.net/en/sample
https://goo.gl/bu3iLR
http://raumlabor.net/rush
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TÁTICO X NEOLIBERAL
TIPO DE FINANCIAMENTO 

TIPO DE PRÁTICA

Série de intervenções táticas para promover a caminhada e o ciclismo em 11 ci-
dades, e permitir que os residentes experimentem temporariamente vias que são 

projetadas para pessoas - e não apenas carros. Os tipos de projetos variaram de 
eventos de ruas abertas a projetos de demonstração (como pistas de pop-up para 

bicicletas e círculos de trânsito temporários ou extensões de freio), dependendo dos 
objetivos de cada cidade.

Imagem: Instalações. Street Plans, disponível em: <https://goo.gl/Yt7HDK>. Acesso em: 23 
fev. 2018.

SCAG GO hUMAN DEMONSTRATION 
PROJECTS

Street Plans
Southern California/EUA

2016 - 2017
http://www.street-plans.com/scag-
-go-human-demonstration-project/

[ARTISTAS/PROFISS]|[GOVERNO]
[REIVINDICAÇÃO]

[RUA/PASSEIO]
[IMAGINAR]|[COTIDIANO]

[LOCAL]|[REGIONAL]
[NÔMADE]

[BRICOLAGEM]

[ESPECTADOR]
[ENTRINCHEIRAMENTO]

[PÚBLICO]
[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]

[ARTISTAS/PROFISS]| [COMUNIDADE]
[MOBILIZAÇÃO]
[Á. VERDE/RIO]
[TRANSITORIEDADE]|[PARTICIPAR]
[ESTILOS DE VIDA]| [COMUM]
[LOCAL]
[CENTRO PRIVILEGIADO]
[BRICOLAGEM]

[ESPECTADOR]|[INFORMAÇÃO]
[PRIVADO]|[COMUNITÁRIO]
[ENTRINCHEIRAMENTO]
[AGENDA VERDE/MARROM]|[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]

Com o objetivo de provar ser possível a ocupação de vazios urbanos mesmo com 
baixo orçamento, interviu-se temporariamente em uma área em desuso, destinado 
a ser estacionamento. Por um mês o espaço se tornou ambiente de convívio e des-
canso para os moradores com um grande jardim, playground e horta comunitária.

Fonte: A+T Architecture Publishers, 2011.
Imagem: Jardim provisório, disponível em: <http://atelierdelleverdure.it/files/gimgs/49_
exc25.jpg>. Acesso em: 23 fev. 2018.

TEMPORARy GARDEN
Atelier delle Verdure

Milão/IT
2011
http://atelierdelleverdure.it/
progetti/ex-circo/

XXXV. XXXVI.

https://goo.gl/Yt7HDK
http://www.street-plans.com/scag
http://atelierdelleverdure.it/files/gimgs/49_exc25.jpg
http://atelierdelleverdure.it/files/gimgs/49_exc25.jpg
http://atelierdelleverdure.it/progetti/ex
http://atelierdelleverdure.it/progetti/ex
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O coletivo utiliza materiais desperdiçados na ocupação de espaços residuais. Nesse 
caso, se associaram a agentes locais de Lima. Por duas semanas transformaram 

uma área embaixo de um elevado em construção em um pequeno parque de diver-
são, construído com resíduos sólidos urbanos.

Fonte: A+T Architecture Publishers, 2011.
Imagem: Rambo, disponível em: <http://www.basurama.org/img_b10/rus-lima/rambo_g.

jpg>. Acesso em: 23 fev. 2018.

TEMPORARy AMUSEMENT PARk
Basurama

 
Lima/PER

2010
http://www.basurama.org/b10_

rus_lima.htm

[ARTISTAS/PROFISS]
[APROPRIAÇÃO]

[INFRA OBSOLETA]
[COMUM]|[PARTICIPAR]|[ANTI-CONSUMISMO]

[COTIDIANO]|[IMAGINAR]
[RUA]

[CENTRO DECADENTE]
[BRICOLAGEM]

[INFORMAÇÃO]|[ESPECTADOR]|[CONSULTA]|[TERAPIA]
[NEUTRALIDADE]

[PÚBLICO]
[ARTE ATIVISMO]|[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]

[AGENDA VERDE/MARROM]

[ASSOCIAÇÃO]| [ACADEMIA]
[NEGOCIAÇÃO]|[MOBILIZAÇÃO]
[REDES]
[PERTENCER]|[PARTICIPAR]|[COMUM]
[BAIRRO]
[PERIFERIA POBRE]
[BRICOLAGEM]|[FORMAÇÃO]
[CONSULTA]|[PACIFICAÇÃO]|[PARCERIA]|[INFORMAÇÃO] 
[ESPECTADOR]
[CONTINGÊNCIA]
[PÚBLICO]
[EXPLORAR A CIDADE/PESQUISAR]|[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]
[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]| [TÁTICAS ESTRATÉGICAS]

Curso de especialização que busca atender aos agentes de desenvolvimento comu-
nitário local na implantação de respostas e práticas no território, promovendo o 
envolvimento dos habitantes e o desenvolvimento de inteligência coletiva crítica. 
Considera o arquiteto como mediador, atuando em colaboração com equipes multi-
disciplinares e com os cidadãos na procura de soluções de projeto. Os alunos desen-
volvem, junto com os atores locais, projetos enquadráveis em mecanismos públicos 
de financiamento, garantindo a exequibilidade e sustentabilidade das propostas.
Imagem: Área de intervenção da 2ª ed. do curso, junto ao bairro da Curraleira, Lisboa. Cole-
ção pessoal da autora.

TERRITÓRIOS COLABORATIVOS
ISCTE-IUL, Arquitetos sem Fronteira 
PT e Câmara Municipal de Lisboa
Lisboa/PT
2015-
https://www.facebook.com/territo-
rioscolaborativos/

XXXVII. XXXVIII.

http://www.basurama.org/img_b10/rus-lima/rambo_g.jpg
http://www.basurama.org/img_b10/rus-lima/rambo_g.jpg
http://www.basurama.org/b10_rus_lima.htm
http://www.basurama.org/b10_rus_lima.htm
https://www.facebook.com/territorioscolaborativos
https://www.facebook.com/territorioscolaborativos
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AGENTE

ATIVISMO
CAMPOS DE AÇÃO

DESEJOS/SUBJETIVIDADES 

ESCALA
LOCAL. INTRAURBANA 

MéTODOS 

NíVEL DE PARTICIPAÇÃO

TÁTICO X NEOLIBERAL
TIPO DE FINANCIAMENTO 

TIPO DE PRÁTICA

Autoconstrução coletiva de duas salas de aula em escola primária e secundária, 
utilizando sistemas construtivos que permitem a colaboração entre crianças, jovens 

e adultos, sem produzir frustração ou fadiga excessiva. O fato de reutilizar mate-
riais públicos e privados, gera uma busca pelas pessoas envolvidas, o que os torna 

promotores e construtores, onde o processo de autoconstrução modifica continua-
mente o design das duas salas de aula.

Imagem: Construção das salas. Disponível em: <http://www.recetasurbanas.net/v3/images/
joomd/thumbs/1421670671refi011gitretzevents14.jpg>. Acesso em: 23 fev. 2018.

TRETzEVENTS
Recetas Urbanas

 Sant Cugat del Vallés/ES
2013

http://www.recetasurbanas.net/v3/index.
php/es/component/joomd/proyectos/

items/view/tretzevents

[ASSOCIAÇÃO]|[ARTISTAS/PROFISS]
[MOBILIZAÇÃO]

[COMÉRCIO/SERVIÇO]
[ANTI-CONSUMISMO]|[PARTICIPAR]

[LOCAL]
[PERIFERIA RICA]

[FORMAÇÃO]|[BRICOLAGEM]

|[PODER DELEGADO]|[DIT]
[NEUTRALIDADE]

[COMUNITÁRIO]|[TERCEIRO SETOR]
[SUPRIR FALTA DE INFRAESTRUTURA]

[INICIATIVA PRIVADA]|[ARTISTAS/PROFISS]
[MOBILIZAÇÃO]| [NEGOCIAÇÃO]
[PRAÇA]|[CT CULTURAL/PÚBLICO]|[RUA/PASSEIO]|[COMÉRCIO/SERVIÇO]

[COTIDIANO]| [IMAGINAR]| [ESTILOS DE VIDA]|[COMUM]
[BAIRRO]
[CENTRO DECADENTE]
[BRICOLAGEM]

[DIT]| [PARCERIA]
[NEUTRALIDADE]
[PÚBLICO]|[PRIVADO] 
[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]|[REDES DE ECONOMIA]
[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]

Implantação de metodologia para ‘construir comunidade’ e reabilitar uma área ur-
bana, com base nas qualidades da área e na ocupação de imóveis vazios. Foi traça-
do um perfil de inquilino e elaborada uma estratégia para atraí-los e mantê-los no 
bairro. Foram realizados eventos e festas, como o Open ZOHO e o Ministro Block e 
construídas redes de profissionais (inter)nacionais para o desenvolvimento da área, 
como a Re:Kreators. Todos os envolvidos são também investidores da ZOHO. 

Fonte: Laven, Velde, Ellerswijk, 2016.
Imagem: Manutenção de canteiro em praça pública. Coleção pessoal da autora.

zOhO
Stipo

Roterdam/HO
2013-
https://stipo.nl/case/
zoho/?lang=em

XXXIX. XL.

http://www.recetasurbanas.net/v3/images/joomd/thumbs/1421670671refi011gitretzevents14.jpg
http://www.recetasurbanas.net/v3/images/joomd/thumbs/1421670671refi011gitretzevents14.jpg
http://www.recetasurbanas.net/v3/index.php/es/component/joomd/proyectos/items/view/tretzevents
http://www.recetasurbanas.net/v3/index.php/es/component/joomd/proyectos/items/view/tretzevents
http://www.recetasurbanas.net/v3/index.php/es/component/joomd/proyectos/items/view/tretzevents
https://stipo.nl/case/zoho/?lang=em
https://stipo.nl/case/zoho/?lang=em
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B
ENTREVISTA COM O ARqUITETO PEDRO GADANhO

Entrevista realizada via Skype no dia 11 jul. 2017 e publicada originalmente em 02 nov. 2017 no site de arquitetura Archdaily Brasil. Disponível em: 
<https://www.archdaily.com.br/br/882682/urbanismo-tatico-utopias-e-curadoria-ativista-uma-entrevista-com-pedro-gadanho>. Acesso em: 22 fev. 2018.
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ACCF - Gostaria que você falasse um pouco sobre ‘curadoria ativista’ e ‘exposição manifesto’, 
termos encontrados no material das exposições “Uneven Growth - Tatical Urbanism for ex-
panding mega cities”, realizada entre 2014 e 2015 no MoMA, e “Utopia / Distopia” (Fig. X), 
realizada em 2017 no MAAT, enquanto contribuição para o pensamento e para o fazer no 
campo da arquitetura e urbanismo.

PG - Talvez o facto de eu ser um curador com origem na prática, e no facto de já ter atua-
do como arquiteto, tenha sempre levado a curadoria mais como uma forma de divulgação 
e reflexão do que propriamente um exercício mais alinhado com a tradição da história da 
arte. Uma coisa que se vê muito na curadoria da arte é a observação da obra do artista, re-
cuperar a história do artista, e contribuir de algum modo através da curadoria para elaborar 
interpretações e leituras sobre a obra de certos artistas. O fato de eu ter vindo do campo da 
arquitetura levou-me sempre a olhar mais para o campo da curadoria como uma forma de 
não só fazer uma divulgação para um outro público mais alargado dos temas e problemas da 
arquitetura, mas também no fundo, encarar a curadoria como uma possibilidade de refletir 
sobre aquilo que está a ser produzido. E no fundo será daí que acabo por chegar a uma po-
sição em que fazer uma exposição não era só a possiblidade de pesquisar um determinado 
assunto ou um determinado tema, mas também de assumir uma posição política sobre o as-
sunto, a partir das escolhas que se fazem, a partir dos trabalhos que seleciono para estar na 
exposição e a partir do pressuposto de que a comunicação e o debate em torno da exposição 
permitirá aprofundar certas perspectivas. Portanto, digamos que parto de uma perspectiva 
não tanto de assumir fazer uma exposição de arte a contemplar certo produto ou certa ideia, 
uma certa produção mas sim problematizá-la e colocá-la em questão. Nesse sentido, tenho 
de fato defendido que o museu pode caminhar para esse papel, participando mais do debate 
dos temas que vão sendo, de certo modo, a transformação social da sociedade e do mundo à 
nossa volta. Portanto, nesse sentido, mais do que meios para promover uma contemplação 
mais passiva, os museus podem de fato escolher temas que são problemáticos e depois ex-
pô-los de modo a participarem de um debate mais alargado que decorre entre outros atores 
que interveem nas cidades, desde os políticos até aqueles que fazem práticas do cotidiano.

Fig. 58 - Foto da exposição Utopia / Distopia. 
Crédito: Bruno Lopes.
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ACCF - Inclusive com outras atividades que não só expositivas, mas workshops e outras for-
mas de envolver as pessoas nesses temas trazidos pelo museu, não é?
PG - Sim, sem dúvida, os setores e departamentos educativos dos museus são muito impor-
tantes. Não só para criar aquilo que pode se chamar de ‘o cultivo’ da ida ao museu, normal-
mente entre públicos mais jovens, mas também exatamente trazer para o espaço do museu 
aquilo que às vezes acontece em circuitos mais fechados como em universidades etc., mas 
que é um debate público, que pode partir dos conteúdos das exposições ou entrar em direto 
diálogo com essas exposições. Foi o caso de quando fizemos a [exposição] Utopia/ Disto-
pia aqui no MAAT,  de criar a Conferência Internacional Post-Internet Cities (Fig. X) que 
no fundo lidava também com essa ideia de como é que a utopia e a distopia se expressam 
no contexto urbano, no contexto da transformação urbana, e como isso é afetado por uma 
tecnologia específica que é a introdução da internet – que tinha originado no campo da arte 
toda uma área de atividade denominada ‘pós internet’. Portanto, para além da exposição e 
para além desses programas educativos, existe também o facto de essas exposições - que nós 
assumimos como ‘manifestos’ relativos a um certo tema a partir do trabalho de artistas e 
de arquitetos - gerarem um diálogo que não se vê assim tanto. Existem depois os catálogos 
que são mais entendidos, por exemplo no caso da exposição Utopia/ Distopia, como uma 
espécie de reader ou livro que acompanham com outras reflexões ensaístas, de escritores 
etc., aquilo que são os conteúdos da exposição. O catálogo, obviamente, é uma peça que fica 
durante mais tempo. Não é uma peça que, quanto a mim, tenha que servir estritamente para 
representar os conteúdos daquilo que é apresentado como o texto e a proposta curatorial da 
instituição, mas sim como abertura para um campo de reflexão mais vasto, a partir de ou-
tros contributos neste âmbito. Não tem tanto a ver com leituras da exposição, mas sim com 
outros pontos de vista sobre o tema que está a ser pesquisado através da exposição. Desde 
muito cedo para mim, aliás, vi as exposições como uma espécie de forma de pesquisa para 
chegar a publicações que permanecem com outro impacto ao longo do tempo, e que ofere-
cem contributos que podem ser revisitados com muito mais detalhe. E, portanto, todos esses 
três formatos são para mim essenciais para promover essa ideia que o museu pode ser um 
agente de debate. Pode ser um debate através de um contato direto com a instituição, um 
debate através da realização de conferências ou conversas que aportam outras perspectivas 
sobre o assunto, e ainda um debate mais prolongado no tempo, que passa por deixar um 
contributo de reflexão sobre um  tema específico.

Fig. 59 - “The Sky Exists”, de Diogo Evan-
gelista, peça exposta na exposição Utopia / 
Distopia, criada em referência à notícia que 
circulou na internet em 2014 de que o nascer 
do sol seria transmitido numa tela gigante na 
Praça Tiananmen, Pequim, porque a poluição 
impedia de ele ser visto naturalmente. A peça 
foi utilizada como imagem de apresentação da 
Conferência Internacional Post-Internet Ci-
ties, realizada também no MAAT, em continui-
dade às discussões provocadas pela exposição. 
Crédito: Bruno Lopes.
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ACCF - A propósito da exposição “Uneven Growth - Tatical Urbanism for expanding mega 
cities” (Fig. X), no MoMA, que abordou o urbanismo tático enquanto alternativa à rigidez 
do planeamento, enquanto alternativa às políticas neoliberais que oprimem as cidades e os 
habitantes: de que forma você acha que o urbanismo tático é de fato essa alternativa, como 
você vê essas práticas enfrentando o neoliberalismo hoje?

PG - Bem, devo começar por contextualizar que a exposição surgia num ciclo que abrigava 
os grandes temas da contemporaneidade e sua relação com o campo da arquitetura. Um dos 
primeiros temas, por exemplo, foi as alterações climáticas e a subida das águas, portanto era 
uma exposição que lidava com temas de quase catástrofe, de como é que podíamos começar 
a lidar com esses aspectos de catástrofe. Para mim foi importante afirmar que a desigual-
dade social nas cidades – e as formas como as cidades tem vindo a evoluir nos últimos 20, 
30 anos com o crescimento frequente das populações em contextos de grande pobreza e 
informalidade – tinha para mim aspectos que eram tão potencialmente catastróficos como 
os efeitos das alterações climáticas. Ou seja, num futuro próximo as desigualdades sociais 
podiam originar uma situação de catástrofe social muito aproximada àquela que pode de-
rivar da subida do nível das águas etc. O que quer dizer que o tema era mais abrangente, 
no sentido de contemplar as tradições de evolução na cidade nos próximos anos, lançando 
questões como o pensar como se lida com o crescimento das culturas informais ou como é 
que se lida com a questão da desigualdade social e econômica no contexto urbano. É nesse 
sentido que se questiona a possibilidade de o planeamento top down, a partir de cima e 
a partir de diretivas políticas ou institucionais, conseguir resolver esses problemas – por-
que, obviamente, parece não estar a conseguir resolvê-los. E também se questiona se o pla-
neamento típico do início do século XX - quando também houve um grande crescimento 
populacional informal nas grandes cidades europeias, que eventualmente foi dominado à 
custa do desenvolvimento industrial, com a eliminação de favelas, etc. – seria agora capaz 
de atender à dimensão e a escala desses novos focos de informalidade na megacidade atual. 
A estas questões aliava-se a percepção de que, no campo da arquitetura, tem havido uma 
série de movimentações denominadas por urbanismo tático, que vão contra a lógica desse 
planeamento exclusivamente top down. Mas também podemos falar de ações exercidas jun-
tos da comunidade, ações como as que, no Brasil dos anos 70/80, começaram a identificar 
os problemas da favela, não necessariamente para os erradicar, mas para os tratar. Portanto 

Fig. 60 - Imagem capturada do sítio eletrônico 
da esposição Uneven Growth. Disponível em:   
<http://uneven-growth.moma.org/>. Acesso 
em: 24 fev. 2018.
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existe toda uma outra abordagem, ou um tipo diferente de planeamento, que de fato não lida 
apenas com as questões mais evidentes da organização da cidade formal, mas que começa 
a lidar com as características da cidade informal. E, portanto, foi natural pensar, não sendo 
uma resposta suficiente, o urbanismo tático era uma resposta que se poderia aliar à lógica 
tradicional do planeamento top down, do planeamento que vem de cima – que tem que con-
tinuar a existir ao nível da macro escala, ao nível da presença do Estado para solucionar cer-
tos problemas básicos. Ou seja, não havia tanto uma ideia de apresentar o urbanismo tático 
como uma alternativa, mas sim como um elemento que se pode conjugar com o urbanismo 
clássico, que trata das escalas territoriais mais vastas e que tem uma capacidade política de 
representar o Estado nessas situações. Percebe-se, nesse sentido, que o urbanismo tático é 
frequentemente uma espécie de substituição ao Estado, quando o Estado não tem a capa-
cidade de resposta às necessidades mais diretas das pessoas. E isso pode ser problemático. 
Nesse sentido, sou sempre cauteloso a afirmar que o urbanismo tático não representa uma 
solução exclusiva, mas pode ser uma perspectiva que altera o modo como o planeamento e 
o urbanismo top down se comportam e lidam com as várias escalas e situações presentes 
nas grandes cidades contemporâneas. Assim, o que foi pedido aos arquitetos foi que, entre 
equipes locais e equipes de fora, pensassem cenários futuros em que se pudesse alinhar o 
conhecimento disciplinar próprio da arquitetura e do urbanismo que eles detêm – afinal, 
eles são planeadores, e agem de forma top down - com essas novas tendências de ligação à 
comunidade, de planeamento bottom up, dos urban grassroot movements, etc. No fundo, 
encomendou-se a arquitetos que, quer do ponto de vista mais local, quer do ponto de vista 
da apreciação de questões mais globais, criassem cenários em que o seu papel ia ao encontro 
da conjugação dessas duas forças e modos de pensar e intervencionar a cidade. Deste modo, 
eles traziam não só o seu conhecimento de planeamento, como também a sua percepção do 
tipo de ações que estavam a ter lugar nesse momento, iniciada por grupos de artistas, grupos 
de líderes comunitários, mas também grupos de arquitetos mais jovens etc. Tratava-se no 
fundo de agarrar energia desses movimentos espontâneos e pensar como é que, no futuro, 
eles poderiam estar mais articulados com os fenômenos top down, com o impacto de novas 
tecnologias e, no fundo, com aquilo que são as novas ferramentas digitais e sociais à dispo-
sição desses grupos, por modo a enfrentarem a escala de problemas que se afigura nesses 
grandes conglomerados urbanos.



254

ACCF - Essa exposição foi realizada entre 2014 e 2015, num momento de grande explosão 
dos chamados ‘urbanismos táticos’, desse movimento. De lá para cá, esse tipo de ação tem 
crescido e espalhado mais pelo mundo. Mas, no entanto, já olhando para os desafios desse 
urbanismo tático, uma considerável quantidade dessas ações e projetos - alguns deles bem 
famosos como os parklets, e a tendência de pedestrealização de ruas com objetivo no fundo 
muito mais turístico do que outra coisa, a vida urbana que vai se fazendo mais através de 
eventos do que com políticas realmente duradouras - tem entrado na moda e tem servido 
consequentemente aos interesses dos gestores públicos e do grande capital. Como você vê 
essa fragilidade do urbanismo tático? 

PG – Em primeiro lugar, para mim, uma das coisas que as várias pesquisas presentes na 
exposição revelaram foi a existência – de um ponto de vista, se quisermos, político – de 
tendências muito diferentes dentro daquilo se chama urbanismo tático. O urbanismo tático 
com origem nos EUA é diferente do urbanismo tático que surgiu na Europa em certos con-
textos, nomeadamente da intervenção cultural, bem como o que emerge na América Latina 
ou na Ásia. Estes últimos surgem de forma mais directa a responder a questões muito mais 
prementes. Portanto, só aí teríamos 3 versões diferentes para cidades com características 
de desenvolvimento bastante díspares. Para mim, tornou-se mais claro que a versão que se 
impõe nos EUA é aquela que mais depressa alinha com uma lógica capitalista, de aproveitar 
certos espaços que não estavam a ser utilizados ao seu máximo potencial ou que estavam 
sendo utilizados só para determinado fito econômico, e que depois rapidamente são apro-
priados para  outros tipos de fitos. No caso dos famosos parklets – mini-parques temporá-
rios em lugares de estacionamento – estes perdem o rendimento econômico daquele lugar 
de estacionamento, mas, de certo modo, passam a dinamizar e activar o lado comercial da 
cidade de uma forma nova. Substituem uma forma de capitalismo por outra. Portando há 
nesses casos uma leitura comercial que o torna muita mais apropriável para uma lógica 
econômica alternativa, mas ao mesmo tempo muito semelhante àquela que já está no lugar. 
Isso é um exemplo que representa o tipo de apropriação a que o urbanismo tático pode ser 
sujeito. Já na arena cultural, ou mesmo numa arena de estrita necessidade, as intervenções 
tácticas são maioritariamente feitas por grupos organizados que provêm de uma certa cultu-
ra de desenho ou uma certa cultura de participação cívica etc. Porém, o que pode acontecer 
nesse caso é que muito rapidamente as cidades e as autoridades se apercebem do potencial 
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dessa ação para dar uma resposta temporária a problemas que não conseguiam resolver. E 
aí, digamos que deparamos com um outro problema, uma forma de apropriação mais sutil 
– que permite ao Estado adiar as suas responsabilidades sob a aparência de uma ação ‘par-
ticipativa’ vista com bons olhos. A apropriação desse tipo de ações por parte das autoridades 
– que passa, p.ex., por contratarem os próprios grupos que fazem ações de urbanismo táti-
co, promovendo uma atividade cultural que dá uma resposta ‘festiva’ a certas necessidades 
urbanas – permite-lhes adiar um problema estrutural, ilibando-os de responder realmente 
às questões das suas cidades que estavam ali em questão. Isso é problemático. Mas também 
podemos advogar o contrário: se nem essa ação temporária fosse tomada, o problema nem 
sequer estava sendo evidenciado. E provavelmente não estaria a ser endereçado de qualquer 
modo, porque, em muitos casos, na sequência da crise financeira de 2008, essas autoridades 
não tinham de todo os recursos para resolver o problema. Portanto, temos que ser um pou-
co mais finos na análise dessa questão e desse equilíbrio pensando que a ação temporária, 
não sendo a solução ideal, pelo menos pode ser realmente não só uma resposta que cria o 
empoderamento daquelas comunidades – porque chama atenção para os seus problemas 
e lhes dá parte do papel de responder aos problemas – como também, no fundo, permite 
lançar o debate que se sobrepõe a esses problemas, torná-los mais visíveis e oferecer algum 
tipo de resposta a caminho de uma resposta ideal. A questão obviamente que se coloca é se 
haverá ou não uma resposta ideal, de um ponto de vista de um plano de ação mais amplo, 
na sequência desse alerta. Assim, vejo nesses projetos um papel importante de alerta, mas 
apenas se mantivermos uma perspectiva crítica de não os ver como a solução, mas apenas 
como um passo para uma solução que tem que englobar vários atores urbanos, incluindo 
as próprias populações. Por esta razão não me preocupa tanto a ‘apropriação’, porque essa 
apropriação pode ter vantagens para essas comunidades que, de outro modo, e por serem 
desfavorecidos ou excluídos, muito provavelmente não teriam tido qualquer tipo de aten-
ção. Não me preocupa essa ‘apropriação’, que evoca uma leitura politizada, muito clássica, 
do Theodor Adorno, que afirma que qualquer apropriação destrói de imediato o propósito 
político da ação original. Não acho que temos que ver as coisas tão a preto e branco. Mas, de 
fato, tem que ser entendido que esse urbanismo tático é só um passo para ajudar a colocar 
os problemas no centro do debate e a começar a perspectivar soluções que contam com a 
participação da população. Penso que estes dispositivos poderão ser positivos, desde que 
mostrem a consciência mínima de que não vão responder a todos os problemas, e de que 
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tem que entrar numa lógica de colaboração e de diálogo com as autoridades e o planeamento 
top down – desde logo percebendo que esse ‘lado’ está interessado em apropriar esta lógica 
como benefício político, mas como benefício político que se pode estender à comunidade e 
traduzir uma aprendizagem de outros modos de ver e fazer. 

ACCF – Concordo, o urbanismo tático não é uma solução mas tem, pelo menos, um grande 
potencial em ampliar a participação das pessoas nos processos de projeto e de planejamen-
to, o que acho que é um dos maiores desafios atuais sobretudo do urbanismo: como inserir, 
mesmo, as pessoas nesses processos?
PG – E aí está uma outra história importante. A questão participativa e aquilo que alguns 
chamaram um pouco cinicamente de ‘o pesadelo da participação’, obviamente que já teve 
seu momento alto nos anos 70. Falhou completamente, não havia ainda a maturidade ou 
as ferramentas para promover uma verdadeira participação nos processos democráticos de 
discussão da cidade, do espaço publico, da habitação, etc. Se calhar, foi preciso voltar a essa 
discussão já com outros tipos de instrumentos que possibilitem que se assuma a participa-
ção como uma ferramenta que já está presente em vários níveis da decisão politica. Tanto 
é que esta moda, como podemos dizer desses processos participativos, destas ações táticas, 
acaba por levar muitas autoridades urbanas a criar processos participativos no seu dia a dia. 
É o caso da cidade de Lisboa que está usando já o orçamento participativo e no Brasil, acho 
que também em algumas cidades. No entanto, continua ainda a não oferecer soluções ideais, 
porque esses processos acabam por ter uma natureza populista, e só interessar a certo tipo 
de grupos. Constituem um progresso no sentido de envolver mais diretamente as populações 
nas respostas aos seus problemas. E servem mesmo para reinventar o formato da contesta-
ção, como me recordo num projeto que vim a citar muito na sequencia da exposição – um 
projeto brasileiro -  em que uma praça que foi desenhava por arquitetos e que supostamente 
estava a ser embelezada, foi ocupada por ativistas [A Batata precisa de você] que afirmavam 
que “esse desenho não era o desenho que convinha a esta comunidade”. Ocuparam a praça 
e criaram um tipo diferente de uso. Ou seja, as intervenções tácticas e os processos partici-
pativos podem servir como um modo de contestação face a um direcionamento top down 
que não considera as verdadeiras necessidades da população próxima. Portanto, acho que é 
um processo que tem toda a importância, que ajuda que a participação ganhe maturidade, 
embora se repita que não resolverá necessariamente todas as questões. 
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ACCF – Bom, nesse sentido o direito a cidade é uma reivindicação recorrente dessas práti-
cas, de urbanismo tático. Como você acha que o urbanismo tático pode de fato contribuir 
para essa luta? Uma pergunta que vem bem encaixada em meio a essa nossa conversa sobre 
participação. Como o urbanismo tático pode contribuir para o direito à cidade? 

PG – Acho que de fato já respondi, porque quando pode não só ajudar a instar ações concre-
tas que são soluções parciais que alertam para as questões de direito à cidade, mas, também, 
para servir como ação de contestação e resistência. O que são coisas diferentes. Uma coisa é 
a celebração, outra coisa é o fato dessa celebração conter elementos de resistência e de con-
testação. Portanto acho que esses elementos são muito importantes. Houve muita reflexão 
teórica sobre isto. O Michel de Certeau, nos anos 70, refletiu muito sobre essas questões, so-
bre os modos de apropriação daqueles que não tem nenhum poder – que entrosam muito di-
rectamente no discurso de hoje. Precisamente, a noção de urbanismo tático, para mim, vem 
da tradição do Michel de Certeau, da ideia que ele fazia do tático em oposição à estratégia, 
mais do que da lógica americana que surgiu completamente desligada dessa base teórica. 
Nesse sentido, a vertente de urbanismo tático que defendo ajuda a formalizar e a envolver 
outros atores numa luta de apropriação que as pessoas podem e devem fazer dos espaços 
que habitam e do espaço urbano a que tem direito. Acho que, aliás, a ideia do direito à cidade 
nasce logo a seguir com os textos de Henri Lefebvre e de Michel de Certeau e, portanto, vem 
na continuidade desses pensamentos de como é que é feita a apropriação do espaço urbano 
pelos atores urbanos.

ACCF – Acha que podemos dizer que o urbanismo tático busca a utopia do comum, dessa 
ideia de comum? Como você relacionaria o urbanismo tático com o tema da utopia?

PG – De fato, isso está respondido aqui na exposição Utopia/Distopia porque, naquilo que é 
a observação mais positiva feita por alguns artistas face à situação corrente, face à situação 
política e econômica de instabilidade que estamos a viver, face às visões mais negativas e ca-
tastrofistas. Nesse sentido, existiam na exposição dois projetos em particular que pegavam 
precisamente na ideia de ‘utopia realizável’ do Yonna Friedman. Um era o projeto, que eu 
também adquiri para a coleção do MoMA, era dos Raumlabor, de Berlin. O ‘Cantiere Barca’ 
é uma intervenção num subúrbio pobre da cidade italiana de Turim, onde vive uma comu-
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nidade imigrante. Na intervenção, os arquitetos realizam um workshop com a comunidade 
local para ocuparem um espaço vazio e gerar um centro comunitário, um local de encontro, 
que também permite identificarem-se enquanto comunidade. Isto ocorre porque a cidade 
não tem recursos para fazer algo mais formal por aquela comunidade. Por outro lado, o 
projeto do artista espanhol catalão Jordi Colomer, que representou a Espanha na Bienal de 
Veneza, representa uma série de ações de representação da cidade, de apropriação de ideias 
de cidade e direito à cidade, em diálogo com as utopias realizáveis do Yonna Friedman. Os 
workshops servem para diferentes grupos de pessoas idealizarem uma cidade que pertença 
a todos. Naturalmente, é só um projeto artístico performativo. Mas chama a atenção para 
aquilo que é possível fazer a nível das hortas urbanas, a nível das pequenas ações que tornam 
a cidade um objeto apropriável para seus habitantes. É uma obra que fala do diálogo na ci-
dade, a partir dos desejos dos habitantes e a possibilidade de o concretizar nem que seja de 
uma forma simbólica, que continua a ser utópica, mas pragmática e de pequena escala. Estes 
dois trabalhos da parte final da exposição eram exatamente aqueles que mantinham a ideia 
de uma utopia, de uma semente utópica que não tem mais a ver com as grandes narrativas 
do renascimento, do iluminismo, do modernismo etc. Tem sim a ver com a possibilidade da 
utopia existir como vontade pessoal e individual, no sentido de procurar encontrar respostas 
quando tudo parece ruir à nossa volta. De um modo muito mais ligado ao local do que ligado 
ao global, muito mais ligado às narrativas de grupo, de comunidade, do que às narrativas 
de Estado ou de raça, etc. Portanto, estes dois trabalhos representavam a lógica da possibi-
lidade, muito relacionada com esta noção do urbanismo tático, de reter um desejo utópico 
quando tudo à nossa volta parece afirmar apenas a distopia, ou seja, um universo em que 
tudo parece estar a caminhar para um cenário cada vez mais instável e precário.

ACCF – Aparecem nas práticas do urbanismo tático tanto um interesse na produção e uso 
das novas tecnologias, nomeadamente as tecnologias de informação e comunicação, as cha-
madas tecnopolíticas (que é o uso destas com fins políticos mais específicos), a internet, ar-
quitetura digital etc., mas também em muitos casos aparece no urbanismo tático o interesse 
por técnicas mais artesanais e até o interesse pelo vernacular. O que você acha mais interes-
sante – baseado nos projetos que você tem observado no seu trabalho de curadoria – nessa 
relação entre urbanismo tático e tecnologia?
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PG – Devo dizer que no contexto da conferência que realizamos em torno das ‘Post-internet 
Cities’, este termo obviamente veio muito ao de cima. Porque exatamente as novas tecno-
logias, principalmente de rede, de pós-internet, ou seja, de uma comunicação global muito 
mais fluida, permite que grupos diferentes em situações díspares entrem em contato e que 
se criem outros imaginários coletivos que já não estão condicionados à ação local. Ou seja, 
tudo aquilo que são tecnologias que permitem uma maior comunicação de rede entre gru-
pos muito diferentes e através de uma geografia muito mais expandida, vai não só originar 
modelos que se podem repercutir em outras localizações, mas vai também facilitar que a 
lógica da participação se estenda também aos níveis da participação na cidade, do direito à 
cidade etc. Ou seja, aquilo que foi a barreira aos movimentos participativos nos anos 70, que 
encaravam uma dificuldade de comunicar, uma dificuldade de partilhar ideias e tornar essas 
ideias atrativas, para poderem ganhar financiamento, para poderem ganhar visibilidade, 
neste momento dissipa-se através de uma panóplia de ferramentas completamente nova, 
desde os mecanismos de crowdfunding até às redes sociais, as divulgações através de meios 
como o facebook, etc. É agora possível gerar movimentos muito mais rapidamente e com 
outro tipo de impacto – e há aí uma área em que as tecnologias se vão entrosar naturalmente 
com aquilo que é o potencial desses urbanismos táticos. Ou seja, nós somos muito ajudados 
pelo fato das ações de pequenos grupos poderem ser amplificadas e expandidas por tecno-
logia de muito fácil acesso. É relativamente fácil um grupo fazer um app, um website ou 
uma página no facebook para gerar movimentação em torno das suas ações. Portanto, algo 
que me pareceu interessante no contexto da “Uneven Growth” foi exatamente um resultado 
do desafio lançado aos participantes da exposição, para que eles refletissem sobre como é 
que as novas tecnologias integravam esse cenário futuro em que o top down e o bottom up 
se interligavam de uma forma muito mais orgânica e fluida. Um dos casos que achei mais 
conseguido foi resultado de uma colaboração entre dois coletivos convidados a pensar so-
bre o futuro de Istanbul. Um dos grupos, o Atelier d’Architecture Autogerée, vinha de uma 
experiência participativa no contexto do urbanismo do subúrbio em Paris, o outro era um 
estúdio mais jovem de Istanbul, os Superpool, que já lidavam mais com a ideia dos apps, das 
comunicações móveis e da acção comunitária. A ligação de um grupo ao outro originou uma 
situação muito interessante em que se deu uma espécie de atualização daquilo que eram as 
táticas mais tradicionais de abordagem às necessidades locais, através de uma app que per-
mitia a troca de serviços entre os diversos grupos que estavam presentes na cidade. Ou seja, 
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o app vinha para facilitar aquilo que antes era muito difícil, que era o fato de alguém precisar 
de saber que, se queria deixar sua criança com uma baby-sitter, havia alguém que trocava 
os seus serviços pelos tomates que estavam a plantar na sua horta. Portanto criava-se uma 
microeconomia relacionada a um sistema de troca que era uma alternativa a uma economia 
que estava a entrar em degradação, essa economia capitalista de Estado que dita que os su-
búrbios de Istanbul continuem a seguir o modelo falhado e monofuncional dos subúrbios de 
Paris. Uma tecnologia nova e normalizada permitia, afinal, que as pessoas tivessem acesso a 
informação sobre como trocar os seus serviços e os seus contributos para a comunidade, as-
sim possibilitando um maior nível de participação. Pareceu-me um modo fabuloso de ima-
ginar o renascimento de uma comunidade que estava condenada pelos condicionamentos 
económicos e funcionais do lugar onde habitavam. Eles viviam em sítios típicos do subúrbio 
europeu dos anos 50/60, de locais construídos pelo Estado para abrigar gente de um nível 
social relativamente baixo, que tinham que ir para a cidade viver e voltar e que só usavam 
seu sítio para dormir. E faltavam realmente as outras funções sociais para fazer daquilo uma 
cidade ativa e mais florescida. E era o app que permitia essas novas atividades, tal como seria 
o app que lhes dava sustentabilidade ao longo do tempo. Não é só necessário fazer uma horta 
urbana, é também necessário garantir que essa horta entra num novo circuito, que seja útil 
e que possa ser sustentável ao longo do tempo, não só para uma alimentação pessoal, mas 
para entrar nas trocas que permitem que a pessoa vá satisfazer outras necessidades básicas.

ACCF – Para finalizar, queria falar um pouco mais sobre a nossa capacidade ou necessidade 
de imaginação diante os complexos problemas urbanos e sociais, as desigualdades cada vez 
maiores, a pressão do lucro sobre nossa qualidade de vida. Enfim, como você vê a importân-
cia de nós, profissionais do design, sermos capazes de construir cenários utópicos (Fig. X) ou 
de denunciar cenários distópicos para o nosso futuro próximo?

PG –Ao passar do departamento de arquitetura do MoMA em Nova York para este novo pro-
jeto de museu no MAAT, senti-me um pouco a abandonar o campo estrito da arquitetura e a 
abraçar um campo novo, no qual sempre estive interessado que é o campo da produção e da 
relação artística. Talvez procure aí a imaginação que vejo escassear no campo profissional da 
arquitectura. Assim, neste novo projeto do museu estamos a tentar conjugar arte e arquitec-
tura em exposições comuns, no sentido de devolver à arquitetura e ao urbanismo esse lado 

Fig. 61- “Metrópole”, de Rodrigo Oliveira. Peça  
construída com cubos de açúcar e disposta na 
secção Ruínas da Modernidade, na exposição 
Utopia / Distopia. Crédito: Bruno Lopes.
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artístico que se começou a perder quando as escolas de arquitetura se separaram das escolas 
de belas artes. Ou seja, não me preocupa a perda da relação com a ideia de beleza, mas sim a 
perda da ideia de que a arquitetura é uma produção cultural e que, como tal, tem uma refle-
xão crítica a apresentar sobre seu entorno e sobre sua realidade. Isso pode ser feito através 
do design, como dizia Mies Van Der Rohe quando afirmava que “a arquitetura deve refletir o 
zeitgeist”, deve refletir a condição de seu tempo. Mas também pode ser feito através de uma 
imaginação crítica que consegue imaginar o futuro, que consegue antecipar problemas, com 
os dados e a imensa informação que nós acumulamos enquanto arquitetos. Eu diria que os 
arquitetos se tornaram cada vez mais tecnocratas, perigosamente tecnocratas, à medida que 
foram perdendo esse lado da ambição estética de apresentar uma leitura do mundo. E penso 
que esse lado se tem que recuperar. A ligação à arte contemporânea, para mim, serve exata-
mente para promover essa religação da arquitetura a uma ideia de produção cultural ligada 
à reflexão crítica, ligada à ideia de pensar o mundo e de apresentar visões sobre o mundo. E 
aí, é claro que a imaginação é fundamental porque não podemos nos confinar só a dar uma 
resposta técnica ao problema imediato, mas, sim, a ser mais ambiciosos no sentido de ima-
ginar como é que os nossos conhecimentos especializados podem contribuir com uma refle-
xão que é cada vez mais necessária. Os artistas fazem isso naturalmente, funcionam numa 
lógica de mercado completamente diferente, em que não têm a necessidade de ter clientes, 
mas que, eventualmente, conta com apoios e com a venda de suas obras num mercado es-
pecializado. Mas, de fato, apresentam uma disponibilidade para permanecer no campo da 
reflexão e de imaginar leituras da realidade a sua volta. Enquanto que os arquitetos muitas 
vezes entram num regime econômico que os condiciona a dar só uma resposta muito direta 
e a perderem essa capacidade. E os arquitectos têm, penso eu, de recuperar esse lugar de 
imaginação, esse lugar fundamental de imaginação, na capacidade de originar respostas que 
não estão amarradas às necessidades concretas mais elementares.
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C
Tabela com as Categorias e respectivas Sub-Categorias da Taxonomia do Urbanismo Tático
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[GOVERNO]
[INICIATIVA PRIVADA]

[COMUNIDADE]
[ACADEMIA]
[INDIVÍDUO]

[ASSOCIAÇÃO]
[ARTISTAS/PROFISS]

[TRANSGRESSÃO]
[NEGOCIAÇÃO]

[MOBILIZAÇÃO]
[PLURALIZAÇÃO]

[REIVINDICAÇÃO]
[CONTESTAÇÃO]
[APROPRIAÇÃO]

[PRAÇA]
[VAZIO URBANO]

[MOBILIÁRIO]
[ESPAÇO TRANSIÇÃO]

[INFRA TRANSP COLETIVO]
[ESTACIONAMENTO]

[Á. VERDE/RIO]
[RUA/PASSEIO]

[CT CULTURAL/PÚBLICO]
[DEPÓSITO LIXO]

[COMÉRCIO/SERVIÇO]
[REDES]

[HABITAÇÃO]
[REDES]

[INFRA OBSOLETA]

[ANTI-CONSUMISMO]
[TRANSITORIEDADE]

[IGUALDADE]
[COMUM]

[IMAGINAR]
[EMPATIA]

[PARTICIPAR]
[COTIDIANO]

[SINGULAR]
[PERTENCER]

[RUA]
[CIDADE]

[LOCAL]
[BAIRRO]

[REGIONAL]

[COLETIVO]
[PRIVADO]

[COMUNITÁRIO]
[INDIVIDUAL]

[PÚBLICO]
[TERCEIRO SETOR]

[NÔMADE]
[PERIFERIA POBRE]

[CENTRO PRIVILEGIADO]
[CENTRO DECADENTE]

[PERIFERIA RICA]

[FORMAÇÃO]
[PARTICIPAÇÃO]

[BRICOLAGEM]
[ARTE]

[DIREITO]
[NOVAS TECNOLOGIAS]

[MANIPULAÇÃO]
[PARCERIA]

[CONSULTA]
[CONTROLE CIDADÃO]

[INFORMAÇÃO]
[PACIFICAÇÃO]

[PODER DELEGADO]
[DIT]

[TERAPIA]
[ESPECTADOR]

[ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS]
[EXPLORAR A CIDADE/

PESQUISAR]
[ESTILOS DE VIDA]

[ARRANJOS POLÍTICOS]
[AGENDA VERDE/MARROM]

[TÁTICAS ESTRATÉGICAS]
[REDES DE ECONOMIA]

[ARTE ATIVISMO]
[SUPRIR FALTA DE 

INFRAESTRUTURA]

[CONTINGÊNCIA]
[REFORÇO]

[NEUTRALIDADE]
[SUBVERSÃO]

[ENTRINCHEIRAMENTO]

AGENTE ATIVISMO CAMPO DE 
AÇÃO

DESEJOS E
 SUBJETIVIDADES

ESCALA

TIPO DE 
FINANCIAMENTO

LOCALIzAÇÃO 
INTRAURBANA

MéTODONíVEL DE 
PARTICIPAÇÃO

TIPO DE 
PRÁTICA

TÁTICO X 
NEOLIBERAL

TAXONOMIA DO 
URBANISMO TÁTICO



APÊNDICE -

264

D
Formulário com critérios utilizados para enquadramento das Ações nas categorias e subcategorias da Taxonomia do Urbanismo Tático. 

Também disponível em: <https://goo.gl/forms/kRkxXsENU3C6Hvfy1>. Acesso em: 10 Abr. 2018.
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PRÁTICAS EM URBANISMO TÁTICO

Este formulário busca reunir práticas bottom-up (de baixo para cima) em urbanismo, de 
modo a enquadrar uma definição para ‘urbanismo tático’. Procura-se, com as informações e 
características solicitadas abaixo, organizar as diversas práticas coletadas segundo catego-
rias temáticas que representam a pluralidade das ações táticas na cidade contemporânea. 
As informações coletadas através deste formulário alimentam uma ‘Taxonomia do Urbanis-
mo Tático’, ainda em fase de criação, disposta nesta plataforma on line: https://kumu.io/
sobreurbana/urbanismo-tatico. Esta metodologia foi elaborada no âmbito da dissertação 
de mestrado da Carol Farias, desenvolvida no Programa Projeto e Cidade da Universidade 
Federal de Goiás, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro Dultra Britto e co-orientação da Prof. 
Dra. Alexandra Paio / ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, com apoio do Programa de 
Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
*Obrigatório

1 - Nome do projeto/ ação: *

2 - Nome do principal agente realizador: *

3 - Período de ocorrência: *

4 - Local (cidade/país) *

5 - Endereço(s) eletrônico(s)
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PRÁTICAS EM URBANISMO TÁTICO

*Obrigatório

Características do projeto/ação:

6 - Escolha as opções que mais se adequem ao espaço (campo de ação) em que se desenvolve 
a ação/ projeto. *
• Vazio urbano
• Mobiliário urbano
• Infraestruturas urbanas obsoletas / subutilizadas
• Áreas verdes, rios
• Espaços de transição entre o espaço público e o privado
• Praças, parques, largos
• Becos / vielas / ruas / avenidas / ilhas de trânsito / passeio / calçada para pedestres / 

ciclovias
• Infraestrutura para transporte coletivo
• Centro cultural / prédio público
• Depósito / triagem de lixo
• Prédios comerciais e de serviços
• Estacionamento
• Redes informacionais / espaço virtual
• Habitação
• Outro:
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7 - Escolha as opções que mais se adequem ao tipo de agente que realiza a ação/ projeto. *
• Ação individual
• Comunidade, de foma não associativa
• Associação de moradores / cooperativa de trabalhadores
• Iniciativa privada / investidores
• Academia / instituição de pesquisa / ensino
• Coletivo de artistas/ criativos/ empreendedores sociais
• Governo
• Outra:

8 - Escolha toda as opções que se enquadram ao seu projeto/ação, de acordo com os desejos 
e subjetividades que orientam a prática. *
• Produzir o comum/ habitar/ Apropriar-se do comum - Desejos de futuro atrelados ao 

meio social, ecológico e cultural em que se localizam, materializados através de micro in-
tervenções ativadoras de espaços (esferas) públicos com a capacidade de ressignificá-los 
enquanto espaços de convívio, produtores de singularidades e potência dos comuns (em 
produtos e em processos).

• Participar/ Colaborar/ Coletivizar/ Comunicar – Desejo por participação das pessoas 
‘comuns’ nos processos que definem a vida nas cidades. Desejo em ser protagonista, pro-
dutor de espaço. Desejo em colaborar, em reunir intenções e ações coletivas, formar re-
des. Desejo em comunicar, em sensibilizar, em contagiar o outro.

• Anti consumismo/ Anti propriedade privada / Anti desenvolvimentismo/ Anti miséria 
– Desejo por arranjos econômicos pautados pelas ideias de ‘bem comum’, de suficiência 
ao invés da necessidade de acúmulo, de uma economia solidária. Entende a finitude dos 
recursos naturais e compreende-os pela abundância – ‘tem para todos’, bastar melhorar 
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os fluxos de distribuição. Incentiva o DIY e o DIT. Contra a miséria, a colonização, o ex-
trativismo, o patriarcado.

• Transitoriedade/ Virtual/ Nomadismo/ Efêmero – Desejos por desmaterialização e 
transcendência possibilitados pela metafísica das novas tecnologias. Desejos por novos 
espaços, pelo simultâneo e pelo movimento, ao invés do estático. Desejos pelas vicissitu-
des do tempo, pelo transitório, pelo acaso, eventual.

• Pertencer/ Identidade – Desejos em fazer parte de algo. Desejo por pertinência. Desejo 
pela emancipação através da evidência e valorização de identidades.

• Viver o cotidiano/ Ócio/ Lúdico – Desejo pela experimentação lúdica da cidade. Valo-
rização do ócio, da não obrigação em produzir algo ‘útil’. Desejo e atenção ao ordinário, 
à vida comum das pessoas comuns. Desejo pela cidade concreta, pelas trombadas de 
ombro nas esquinas.

• Singularidade/ Universalidade/ Multiplicidade/ Diversidade/ Outramento – Desejo por 
reconhecer, valorizar, praticar as particularidades que formam o todo da multidão. Inte-
resse pelas diferenças do outro, exercício da alteridade.

• Imaginar Novas utopias/ Novas estéticas – Desejo por novas formas de compreender o 
mundo, exercício de preparar o presente para um novo futuro. Desejo por novas formas 
de partilhar sensibilidades, por novas ‘maneiras de fazer’.

• Igualdade contra a hierarquia – Desejos por inclusão, por horizontalidade. Não delegar 
importâncias a quem lhe é indiferente. Experimentar formas de democracia direta ou 
outros sistemas verdadeiramente pautados pela igualdade.

• Empatia/ Alegria/ Amor – Desejo pela força do amor que une as singularidades da mul-
tidão, que vence o individualismo, o egocentrismo e que norteia a produção do comum 
(para o bem de todos). Desejo por amar o outro. Desejo em ter o amor do outro. Desejo 
por processos movidos na alegria em amar o outro, na identificação afetiva pelo outro.
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• Outra:

10 - Escolha todas as opções que se enquadrem ao seu projeto/ação, de acordo com os tipos 
de atividades / práticas sobre as quais ele se estrutura. *
• Práticas que promovem a transação de produtos e serviços em redes alternativas de eco-

nomia, como os bancos de tempo, as moedas locais, feiras de trocas etc.
• Práticas que buscam prover determinada localidade ou grupo de pessoas com infraestru-

tura urbana como moradias, serviços e equipamentos ‘públicos’ etc.
• Práticas baseadas nas questões ecocêntricas (Agenda Verde), como a preservação da na-

tureza ou as mudanças climáticas; e práticas baseadas nas questões antropocêntricas 
(Agenda Marrom), ou seja, nas necessidades básicas do ser humano como os problemas 
ambientais urbanos, a industrialização, o desenvolvimento social, o crescimento econô-
mico etc.

• Práticas que promovam a experiência dos espaços urbanos ou aquelas associadas à pes-
quisa, coleta de dados, investigação científica etc.

• Realização de intervenções físicas no espaço urbano (criação de mircro-ambiências ou 
ativação de espaços públicos), construindo-os, disponibilizando-os ao uso, melhorando 
sua ambiência.

• Práticas que sugiram novas formas de viver a cidade, novos hábitos de vida ou novos 
arranjos sociais.

• Práticas que, embora de natureza tática, estão submetidas a algum tipo de planejamento 
ou encadeadas em um programa estratégico de alguma instituição ou empresa.

• Práticas que se utilizem da arte e/ou do ativismo político para sensibilizar, envolver co-
munidades, ressignificar lugares e relações.
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• Práticas que experimentem novos arranjos políticos como os variados níveis de represen-
tação do sistema democrático ou mesmo a anarquia e outras formas de êxodo ao estado.

• Outra:

11 - Escolha todas as opções que se enquadram ao seu projeto/ação, em relação ao nível de 
participação social que ele promove. *
• Os participantes tem acesso a todas as informações essenciais e necessárias para a toma-

da de decisão.
• Os participantes não possuem apoio técnico para a formação de diagnósticos, eleição de 

prioridades e tomada de decisões.
• Os participantes servem-se de apoio técnico (para a formação de diagnósticos, eleição de 

prioridades e tomada de decisões) oferecido pelo poder público/empresa.
• Os participantes servem-se de apoio técnico (para a formação de diagnósticos, eleição de 

prioridades e tomada de decisões) independente do poder público.
• O processo participativo busca amenizar os efeitos dos problemas vividos pela comuni-

dade.
• O processo participativo ataca a origem dos problemas vividos pela comunidade.
• Os participantes recebem as informações necessárias para a tomada de decisão em mo-

mento adequado para influenciarem o processo.
• A informação é passada em sentido único - dos técnicos para os cidadãos.
• Há espaço para o feedback de informações, dos cidadãos para os técnicos.
• Processo em que há a consulta à opinião dos participantes mas não há garantia de que 

suas questões serão levadas em conta.
• Processo em que há a consulta à opinião dos participantes e suas questões são efetiva-

mente levadas em conta.
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• Inserção de cidadãos em quadros da administração pública, SEM função política defini-
da, autoridade ou poder de decisão.

• Inserção de cidadãos em quadros da administração pública, COM função política defini-
da, autoridade ou poder de decisão.

• Há satisfatória articulação na comunidade para pressionar seus prepresentantes na ad-
ministrção pública, por suas prioridades.

• Partilha de responsabilidades de planejamento e decisão, entre cidadãos e políticos/ téc-
nicos do governo.

• O representante da comunidade, que passa a integrar processos de planejamento e deci-
são partilhados com os técnicos do governo, ou que passam a integrar quadros da admi-
nistração pública é remunerado por isso.

• Processo em que cidadãos elaboram e conduzem a implantação de planos ou programas 
específicos.

• Processo em que grupos representativos de cidadãos tem poder de veto sobre decisões 
tomadas pelo governo.

• Processo em que os participantes governam um programa ou uma instituição, conscien-
tes dos aspectos políticos e de gestão, e aptos a negociar condições impostas.

• Os participantes atuam na elaboração do projeto e/ou na construção das melhorias para 
o local.

• O projeto permite que os participantes tomem conhecimento de questões importantes 
sobre o local.

• O projeto estimula o protagonismo dos participantes, levando-os a colocarem as ‘mãos 
na massa’.

• Outra:
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12 - Escolha todas as opções que se enquadram ao seu projeto/ação, de acordo com o tipo de 
interação que ele exerce com as práticas vigentes do urbanismo neoliberal. *
• O projeto/ação supre uma falta de serviço/espaço que deveria ser ofertado pelo governo.
• Provoca uma redução do papel das instituições públicas.
• Experimenta novas situações regulatórias que funcionam, mas só no contexto específico 

do projeto/ação, dependendo de fatores externos e transitórios.
• Provoca/ experimenta novas situações regulatórias que de fato transformam a realidade 

local, resultando na inclusão, equidade social, justiça espacial e/ou fortalecimento da 
democracia de base.

• Provoca uma maior abertura para interação entre poder público e mercado no controle 
de espaços públicos e/ou relações sociais.

• Contribui para a valorização do solo urbano.
• Busca a construção de uma identidade urbana.
• Favorece ao turismo local.
• Utiliza-se do marketing urbano
• Coexiste, sem oferecer perturbação ou resistência, com as práticas vigentes do urbanis-

mo contemporâneo.
• Outra:

13 - Escolha as opções que melhor representem a fonte de financiamento da ação/ projeto: *
• Financiamento privado
• Fincancimento público
• Financiamento coletivo (crowdfunding)
• Financiamento comunitário
• Financiamento individual
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• Teceiro Setor
• Outra:

14 - Escolha as opções que melhor representem a localização do espaço/ campo de ação no 
tecido urbano. *
• Centro privilegiado
• Centro decadente
• Periferia rica
• Periferia pobre
• Nômade
• Outra:

15 - Escolha a opção que melhor defina a escala de aplicação da ação/ projeto. *
• Local
• Rua
• Bairro
• Cidade
• Regional
• Outra

16 - Escolha as opções que melhor representem o método utilizado pela ação/ projeto. *
Uso das novas tecnologias de informação/ comunicação
• Arte
• Atividades formativas
• Intervenções urbanas, autoprodução, civic design
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• Escrita/ reivindicação de direitos
• Ampliação de processos participativos
• Outra:

17 - Escolha as opções que melhor representem o tipo de ativismo praticado na ação/ pro-
jeto. *
• O espaço público é utilizado como meio ou motivo para mobilizar pessoas em torno de 

uma causa.
• Espaços urbanos abandonados ou subutilizados são adaptados a novas formas de uso 

coletivo.
• O espaço público é palco de negociações de interesses, identidades e agendas entre dife-

rentes grupos e ativistas.
• Luta por direitos, pautas e identidades no domínio público.
• Grupos sociais específicos (quanto à etnia, gênero, classe econômica etc.) alteram usos 

ou funções do espaço, ampliando a heterogeneidade da esfera pública.
• Ocupações temporárias, produção de novas relações e significâncias que desafiam as 

barreiras entre os domínios público e privado.
• Ações que suspendem, temporária ou definitivamente, a destinação, a propriedade ou a 

estrutura de determinado espaço púbico oficial, e/ou a redescoberta ou reinterpretação 
de significados e memórias nos espaços públicos.

• Outro:

18 - Considera que algo importante do seu projeto/ ação não foi contemplado nas questões 
aqui colocadas? Se sim, por favor, acrescente abaixo.
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