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RESUMO  

Tendo em vista o recente e intenso contato entre pesquisadores da área do planejamento 
urbano com práticas culturais insurgentes, este artigo discute as transformações de ordem 
socioespacial ocorridas na cidade a partir do emprego das atuais tecnologias imagéticas 
denominadas Projeções Mapeadas Urbanas e suas potencialidades, na busca de entender 
como intervenções urbanas, ainda que temporárias, pautam a questão do direito à cidade. O 
trabalho se dedicou à experiências coletivas de projeções audiovisuais realizadas na Zona Sul 
de São Paulo-SP, sobretudo entendendo essas projeções como formas de ressignificar a 
ocupação dos espaços públicos bem como encontrar uma possível relação com as práticas do 
planejamento urbano insurgente, uma vez que fazem emergir camadas imagéticas a partir de 
ações coletivas e artísticas, tornando esses espaços híbridos, colaborativos e efetivamente 
ocupados.  
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Planejamento Urbano Insurgente e as Práticas Possíveis: Cine Caixa 
D’água e Outras Ações Coletivas 

 

PLANEJAMENTO URBANO INSURGENTE  

O planejamento urbano está enfrentando uma crise de identidade e legitimidade, o que 
torna iminente a necessidade de uma nova forma de pensar e planejar cidades, precisando 
portanto de uma virada epistemológica na teorização das práticas de planejamento 
(MIRAFTAB, 2016). As práticas de cidadania insurgente que reivindicam a transformação do 
meio urbano para um lugar efetivamente democrático aparecem como alternativas 
contrárias àquelas já sancionadas pelo estado burocrático e pelos poderes corporativos com 
os quais atualmente a prática do planejamento dialoga.  

Faranak Miraftab (2016) afirma ainda que existe a necessidade de novas práticas que 
liberem as imaginações no que diz respeito ao planejamento urbano, pontuando que para 
que isso ocorra é necessário uma efetiva descolonização da “imaginação do planejamento, 
questionando suas assumpções hegemônicas”. Coloca ainda que é necessário entender de 
que forma se dá a formação da imaginação que pode proporcionar resistências ao 
planejamento tecnocrático e à dominação capitalista sobre os corpos citadinos: 

Entendo as práticas de planejamento insurgentes, com potencial transformador para um 
urbanismo humano, em termos de três princípios: • Transgressão no tempo, lugar e ação: 
elas transgridem falsas dicotomias entre espaços convidados e inventados do ativismo; elas 
transgridem fronteiras nacionais ao construir solidariedades transnacionais e movem-se 
além dos laços do tempo através de uma consciência historicizada. • Contra e anti-
hegemonia: as práticas de planejamento insurgente são anti- e contra-hegemônicas. Elas 
desestabilizam relações de dominação e são especificamente anticapitalistas. • Imaginação: 
práticas de planejamento insurgente são imaginativas. Elas recuperam o idealismo por uma 
sociedade justa. (2016, p. 370) 

Partindo dessa abordagem esse artigo defende que seja esse planejamento participativo, 
comunicacional, comunitário, pós-moderno, subversivo, conflitual, ou até mesmo 
insurgente, a discussão sobre narrativas e discursos que se dão através das imagens de 
cidade precisam ser colocadas nas novas discussões prática-teóricas do planejamento, no 
que tange à produção de conhecimento, à participação e comunicação, e aos 
atravessamentos de linguagens postas pela via da visualidade urbana.  

Terá como delimitação teórica sobre o planejamento urbano o conceito de planejamento 
insurgente cunhado por Holston (2016), que estará aqui como algo potencialmente 
transformador por ir em direção a um urbanismo radicalmente democrático. E tem como 
questionamento central 'que imagens em anteparo darão conta dessa nova narrativa do 
planejamento urbano quando se pretende transformar as práticas do mesmo para algo que 



 

3 

efetivamente seja participativo, no sentido do acesso amplificado das discussões sobre as 
mudanças nas cidades? Tendo em vista que a imagem não é a realidade, mas uma imagem 
da realidade, ou seja, é uma projeção do que é tido como real (Didi-Huberman, XXXX), 
pensar o papel da imagem como mediadora na construção de ideias de cidade é 
fundamental como forma de aproximação e apreensão da narrativa do urbano 
contemporâneo. 

James Holston (2016) desenvolveu o conceito de planejamento urbano insurgente como 
um tipo de planejamento que tem como fundamentação prática os movimentos de 
cidadania insurgente, ou seja, movimentos que tomaram forma nas disputas políticas que 
fizeram das cidades, durante os últimos séculos, proeminentes lugares de novas formas de 
cidadania. Pensando que o século XXI foi iniciado com uma série de insurreições urbanas que 
atingiram a cidade em si, não apenas ocupando os edifícios das fábricas ou do governo mas 
também os espaços de circulação urbana e preenchendo-os de novas formas de democracia 
direta que Holston pontua como a interseção entre “fazer a cidade acontecer”, “ocupar a 
cidade” e “reivindicar direitos”: 

A interseção entre (1) “fazer a cidade acontecer” (city making), (2) “ocupar a cidade” (city-
occupying) e (3) “reivindicar direitos” (rights-claiming) gerou movimentos por novas 
formulações de cidadania que eu chamo de insurgentes, as quais, simultaneamente, 
demonstram e fazem valer novas formas de democracia direta. (HOLSTON, 2016, p. 192) 

Portanto, no presente histórico brasileiro marcado pelo ainda novo acontecimento de junho 
de 2013, há uma experiência de luta insurrecional travada no chão das cidades, insurreição 
essa ligada a uma política dos conflitos territoriais do espaço urbano. Se os movimentos 
insurgentes modificam a lógica subjacente ao espaço desenhado e planejado, devemos nos 
permitir pensar a imagem que se tem do meio urbano como imagem dialética, que ao 
mesmo tempo que é a representação do meio físico e concreto, é enunciadora de 
acontecimentos de lutas, por retirar do meio privado práticas de resistência e 
contracondutas, na medida que também produz uma nova relação com o espaço, portanto 
modificando esse lugar e a narrativa desse lugar, num movimento de ressignificação.  Será 
que em um momento no qual crises profundas estão dadas e disputas narrativas estão 
implicadas, não é necessário renovar também a linguagem do planejamento? 

INTERVENÇÕES URBANAS COMO PRÁTICAS DE CIDADANIA INSURGENTE 

Se estamos vivendo em um período de transição de linguagens e paradigmas no âmbito do 
planejamento urbano, o mesmo acontece com a arte contemporânea. Os artistas de hoje 
pensam em novas formas de colaboração e criação coletiva - o interesse pela criação 
individual se dilui com o aumento dessas parcerias e trocas entre os mesmos. Alguns artistas 
e coletivos se propõem a questionar e refletir sobre as insuficiências urbanas e o cenário de 
turbulência em que se encontram as cidades de hoje com a crise do capitalismo e do meio 
ambiente, tal qual a complexificação das formas de cidadania. Nos deparamos com uma 
sociedade que se transforma a todo momento, modificando também assim seus regimes de 
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apreensão, o que tem rebatimento concreto na forma de produção da própria arte. A 
interação artística com a cidade é uma maneira de refletir sobre seu planejamento e 
levantar questões. 

Observa-se em um contexto global a ascensão das discussções em torno de intervenções 
urbanas artísticas e das produções coletivas nas cidades. Realizadores extrapolam os limites 
físicos e intelectuais das instituições da arte e intervém nos espaços comunitários, clamando 
por um novo tipo de interação entre o urbano, a arte e as pessoas. Sem esperar por um 
Estado ou uma indústria que dê conta de problemáticas contemporâneas, alguns artistas e 
realizadores ocupam muros, fachadas, construções abandonadas, até mesmo bairros de 
maneira independente e organizada. 

No livro Estética da Emergência (2012), o autor Reinaldo Laddaga cita o grupo Park Fiction 
como exemplo da colaboração entre moradores de um lugar, artistas e arquitetos, numa 
“produção colaborativa de desejos” (p. 15). Em Hamburgo, na Alemanha, esse grupo se 
opunha à decisão do governo local de ceder um terreno público a empreiteiros privados, 
ocuparam então o espaço com eventos de música e arte, atraindo atenção da mídia e 
trazendo à tona a problemática da privatização de espaços públicos. Similar a esse 
movimento, pode-se citar o Movimento Parque Augusta sem Prédios, de São Paulo, capital. 
Um terreno no centro da cidade com 24.603m² de área verde passa por um longo e 
complicado processo de reivindicações para que o local continue sendo um espaço público. 

Um outro exemplo de ocupação do espaço público na região central de São Paulo, é o túnel 
batizado de Buraco da Minhoca1 foi ocupado por ações culturais em 2014. Durante algumas 
noites e aos domingos, períodos em que o túnel estava fechado para carros, coletivos 
artísticos realizavam eventos diversos no espaço. Espontaneamente, grupos diferentes se 
reuniam no local para realizar debates, sarais, ensaios de teatro, shows, rinhas e festas. A 
justificativa para o uso do espaço era a falta de alternativas e o desejo de fazer uso de um 
local de fácil acesso e que estava inutilizado, ressignificando o uso do lugar e aproximando o 
contato entre a rua e os moradores.  

Pensar a importância da introdução de táticas performativas insurgentes como essas nas 
discussões da apreensão do urbano, sobre a perspectiva das potencialidades políticas dos 
movimentos insurgentes, pode dar uma pista para a pergunta central que move esse artigo, 

                                                 
1 Mesmo após resistir a algumas ações violentas da Polícia Militar em eventos no Buraco da Minhoca em 2015, 
os grupos e coletivos tiveram que encerrar suas atividades no local após a prefeitura decretar a instalação de 
um portão na entrada do túnel, proibindo assim o acesso ao local por pedestres. Importante observar o 
discurso da grande mídia com relação aos eventos no Buraco da Minhoca. Em consenso com o governo, os 
eventos culturais eram divulgados nos jornais como festas e “bagunça”, distorcendo o apelo cultural e artístico 
que os encontros realmente tinham, e seu desejo de redesenhar a vivência na cidade. Isso levou alguns 
moradores a apoiarem o cancelamento das ações no túnel, enfraquecendo o movimento. Fontes: Catraca Livre 
https://catracalivre.com.br/sp/arquivo/indicacao/buraco-da-minhoca-tunel-embaixo-da-praca-roosevelt-
ganha-festa-em-madrugadas/; Veja: http://vejasp.abril.com.br/cidades/portao-tunel-praca-roosevelt-buraco-
da-minhoca 

 

https://catracalivre.com.br/sp/arquivo/indicacao/buraco-da-minhoca-tunel-embaixo-da-praca-roosevelt-ganha-festa-em-madrugadas/
https://catracalivre.com.br/sp/arquivo/indicacao/buraco-da-minhoca-tunel-embaixo-da-praca-roosevelt-ganha-festa-em-madrugadas/
http://vejasp.abril.com.br/cidades/portao-tunel-praca-roosevelt-buraco-da-minhoca/
http://vejasp.abril.com.br/cidades/portao-tunel-praca-roosevelt-buraco-da-minhoca/
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e isso implica dizer que há necessidade de discussões de novos procedimentos teórico-
metodológicos no âmbito do planejamento urbano. Nesse sentido, tentando entender como 
o processo de pesquisa pode alcançar as alteridades causadas por novos gestos urbanos, 
nós, que fazemos parte do Coletivo Quarta Pessoa do Singular, procuramos demonstrar 
neste artigo como o gesto de produzir, compartilhar e se deixar subjetivar através de 
imagens projetadas cartografa, decompõe e recompõe o olhar sobre um determinado lugar. 

O coletivo Quarta Pessoa do Singular propõe discutir a cidade e as novas formulações de 
cidadania nessa interseção apontada por Holston através de intervenções temporárias 
produzidas com projeções audiovisuais, pensadas sob a perspectiva de ocupar, transformar 
e reivindicar a cidade sobretudo com ações de disputas subjetivas pelo imaginário. 

‘CINE CAIXA D’ÁGUA’ 

Em tempos atuais os recursos do audiovisual já não estão restritos aos espaços habituais nos 
quais eram expostos, como as galerias, os museus, as salas de cinema e a televisão 
doméstica e, passaram a ocupar também o espaço urbano, ou seja, espaços públicos das 
cidades. É a partir dos anos 2000 que o fenômeno de projeção mapeada urbana ganha 
corpo. 

Segundo Parente (2008), as mudanças tecnológicas em curso desde o surgimento da ‘forma 
cinema' até os dias atuais transformaram a produção, a distribuição e a recepção do cinema, 
entretanto não a enfraquece, e sim a fortalece. Essas transformações destacam uma série de 
“experimentações com o dispositivo cinematográfico que foram completamente recalcadas 
pela história do cinema” (PARENTE, 2008, p. 53). Um dos campos que resgata essas 
experiências no âmbito teórico-prático é o cinema expandido, que como explica Parente 

é mais voltado para um processo de radicalização do cinema experimental, sobretudo 
americano, por meio da realização de “happenings” e “performances” utilizando projeções 
múltiplas ou em espaços outros que o da sala de cinema, muitas vezes combinando a 
projeção com outras expressões artísticas, como a dança, a música, a arquitetura, a 
fotografia etc. O cinema expandido é uma tentativa de criar um processo de participação 
do espectador [...]. Trata-se de um cinema com funções comportamentais, que procurava 
intensificar os efeitos perceptivos visuais e sonoros sobre o corpo do espectador. (2008, p. 
53) 

Com moradores da cidade de São Paulo e pesquisadores do audiovisual, artes e urbanismo, 
o Coletivo Quarta Pessoa do Singular2 tem realizado ações pela metrópole de São Paulo e se 
associando de maneira espontânea a outros coletivos e organizações na realização de 
eventos e oficinas gratuitas, através do conceito de ‘cinema expandido’, pautando sempre o 
direito à olhar no espaço público, bem como a ocupação desses espaços através do 
audiovisual. Ou seja, busca refletir como a ‘forma cinema’ pode aproximar o indivíduo do 
seu ambiente, da sua cidade, do espaço comum.  

                                                 
2 https://www.facebook.com/quartapessoadosingular/ 
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Em junho de 2017, com parceria dos membros do Núcleo de Jovens Políticos e da Caixa de 
Leite Produções (dois grupos formados por estudantes do extremo sul de São Paulo), 
realizaram juntos um evento na Escola Estadual Amelia Kerr Nogueira, localizada no fundão 
do M’boi Mirim. Intitulado Cine Caixa-D’água, o evento aconteceu com foco na projeção 
mapeada de curtas e vídeos realizados pelos três coletivos. Em noite de sábado, dia em que 
a escola estava fechada, realizaram três projeções: uma mapeada na caixa d’água da escola 
[1], outra mapeada na porta da igreja em frente à escola [2], e a terceira foi feita por um 
projetor de filmes em super 8 no portão da escola [3]. 

Figura 1: Caixa d’água com projeção, no evento Cine Caixa-d’Água, 2017. 

 
Fonte: Coletivo Quarta Pessoa do Singular 

O evento tinha como foco inicial a experiência de projetar os vídeos realizados pelos 
coletivos locais na escola que os próprios artistas e autores haviam estudado, ou seja, havia 
já inicialmente uma relação de proximidade real do evento com local. Porém, a intervenção 
acabou se tornando algo maior, incluindo a própria divulgação da escola para alunos e 
familiares. Como resposta da ação os moradores da região começaram a se aproximar e 
ocupar o espaço junto aos coletivos, numa grande reunião de diferentes interesses.  
Além das projeções mapeadas o coletivo levou projetores que construíram de forma 
artesanal com lanternas, lupas e canos, o que se tornou mais um dispositivo de interação 
principalmente com as crianças do entorno que brincavam de fazer suas próprias projeções 
com essas lanternas, enquanto os adultos observavam a transformação das fachadas da 
igreja e da caixa d’água pelos filmes projetados. 
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Figura 2: Criança brincando com lanterna no evento Cine Caixa-d’Água, 2017. 

 
Fonte: Coletivo Quarta Pessoa do Singular 

A fim de registrar a atividade, o Coletivo Quarta Pessoa do Singular levou um drone para o 
evento, que fez sobrevoos pelo bairro, registrando não só as projeções de diversos ângulos, 
como também fazendo uma gravação da vista panorâmica do bairro. O drone se tornou um 
outro dispositivo de interação pois com seu vôo barulhento e chamativo, acabou atraindo 
mais crianças para o local.  O local que geralmente ficava vazio e escuro durante a noite, se 
tornou colorido, agitado, transformado e efetivamente ocupado.  

O que seria uma intervenção temporária realizada através das projeções, com o objetivo de 
transformar - mesmo que temporariamente - aquelas fachadas urbanas, acabou por 
promover uma espécie de ocupação efetiva da escola durante a noite que o evento ocorreu, 
o que demonstra que a iniciativa extrapolou as expectativas, sendo um acontecimento local 
de aproximação, apropriação e transformação no uso público daquele espaço, entendido a 
priori como escola, igreja, ou até mesmo a caixa d’água.  

Para além da vontade de promover intervenções urbanas pode-se observar, como fator 
comum das ocupações e eventos aqui citados, é o desejo de transformar o espaço vivido 
para efetivamente compartilhado de forma coletiva. Tal coletividade, no decorrer do 
processo, demonstra um interesse que extrapola uma ideia ou um objeto dado a priori, 
ocasionando de maneira inesperada ações pautadas na produção do comum. Ou seja, o 
processo de criação coletiva acontece na "relação entre a capacidade de experimentar certa 
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coisa e a capacidade de colocá-la em comum" (LADDAGA, p. 81, 2012), não só entre os 
membros de um grupo, mas para a comunidade. 

Ainda nessa busca por ocupar a cidade e trazer experiências para o comum, o Coletivo 
Quarta Pessoa do Singular vem realizando encontros com projeções de curtas de diversos 
temas, tanto na ficção quanto em documentário, no centro de São Paulo. O primeiro 
encontro aconteceu em abril de 2017, data de aniversário de 1 ano do impeachment da 
presidente Dilma Roussef. O local escolhido foi a Passagem Literária da Consolação, uma 
passagem subterrânea construída para facilitar a travessia de pedestres na movimentada 
Rua da Consolação. Após a projeção na parede do curta “Verde e Amarelo: Trilogia 
Incompleta”, de tema político, houve um debate com pesquisadores e acadêmicos sobre o 
assunto.  

Figura 3: projeção de projetos independentes na Passagem Literária da Consolação 

 
Fonte: Coletivo Quarta Pessoa do Singular 

Enquanto na grande mídia e adjacências ninguém abordava o assunto, na passarela 
subterrânea a discussão ocorria e atingia os passantes, que, intrigados, paravam para assistir 
ou apenas espiavam com o canto dos olhos. Os pedestres, que não estavam acostumados 
com intervenções no local, ficavam confusos: não sabiam se era um evento aberto ao 
público ou fechado aos participantes e, consequentemente, muitas vezes evitavam entrar no 
meio dos espectadores e participantes. De qualquer maneira, o evento rendeu outras 
edições, passando a envolver mais coletivos e diferentes conteúdos têm sido exibidos na 
Passagem Literária de forma mensal. 

Pode-se observar então, a partir dos acontecimentos aqui citados, que existe sempre um 
movimento insurgente de grupos e comunidades que pensam na efetiva ocupação de 
espaços públicos, colocando em pauta seus ideais de cidade de maneira espontaneamente 
organizada. Na confluência entre interesses diversos e transdisciplinares, o urbano se 
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concretiza na produção do comum e de alteridades. Aponta-se assim para a possibilidade 
tangível de repensar a cidade por vias independentes e efetivamente participativas. 

Além disso, na esteira do pensamento de Holston (2016) as experiências desenvolvidas pelo 
coletivo estão alinhadas com discussões que buscam converter a lógica da supervalorização 
dos interesses privados ou pessoais em interesses públicos. Para além das intervenções 
pontuais e temporárias, a disputa pelo desenvolvimento colaborativo do espaço através de 
suas imagens e através do audiovisual pode despertar interesses diversificados pela cidade. 
Pensar o papel da imagem como mediadora na construção de ideias de cidade é 
fundamental como forma de aproximação e apreensão da narrativa do urbano 
contemporâneo. 
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