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RESUMO  

Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada no âmbito do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UNIFACS. Trata-se de pesquisa de caráter 
bibliográfico que se debruça na investigação conceitual do fenômeno do urbanismo tático e 
suas fronteiras, a partir do levantamento do estado da arte e do reconhecimento de algumas 
táticas urbanas desenvolvidas no Brasil (Praia da Estação, A Batata Precisa de Você, Praias do 
Capibaribe e A Cidade Precisa de Praias), suas potencialidades e limites. Em nosso caso, a 
pesquisa tem o objetivo de permitir a reflexão sobre o tema e se constitui como um 
arcabouço para o Trabalho de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo da aluna 
Laura Benevides Carneiro, sob orientação da professora Angela Magalhães. O TCC irá propor 
o desenvolvimento de uma intervenção participativa no bairro do Santo Antônio Além do 
Carmo, localizado no Centro Antigo da cidade de Salvador - Bahia – Brasil.  

 

PALAVRAS-CHAVE  

Construção do comum; planejamento urbano participativo, urbanismo tático.  
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Considerações acerca do urbanismo tático – possibilidades de 
conceituação e práticas 

Introdução 

Nossas cidades têm sido o reflexo de um planejamento urbano marcado pela ausência ou 
precária participação cidadã, sujeitas intensivamente aos mercados financeiro e imobiliário, 
impondo espaços públicos fragmentados e segregação socioespacial. Essa questão tem sido 
exposta por vários estudiosos e militantes, desde a década de 60, seja a partir de uma crítica 
ao modernismo (como Jane Jacobs, em Morte e Vida das Grandes Cidades, e os 
Internacionais Situacionistas, na emblemática figura de Guy Debord), ou em casos mais 
recentes, numa crítica contundente sobre os caminhos das cidades frente ao avanço do 
neoliberalismo, da globalização e da financeirização. 

Há ainda quem defenda e pratique um planejamento urbano submetido a um grupo 
minoritário que se coloca como detentor de um saber e que determina e controla ações 
urbanas na produção e reprodução da cidade. No entanto, no contexto do urbanismo 
contemporâneo, há uma tendência de resgate da escala humana e de uma maior 
participação da comunidade nas intervenções urbanas e nos destinos das cidades. Cidadãos 
em todo o mundo, insatisfeitos com o planejamento urbano impositivo, num quadro de 
restrição crescente dos espaços democráticos, têm se movimentado na busca por melhorias 
na qualidade de vida e são cada vez mais frequentes intervenções desenvolvidas por aqueles 
que vivenciam e percebem a cidade e seus espaços públicos, no seu cotidiano. 

Diversas iniciativas têm surgido, que se pretendem de resistência, dentre as quais a do 
“urbanismo tático”. Definido preliminarmente como um projeto de baixo custo, rápida 
construção e efêmero, pode ser pensado também como uma possibilidade de ampliação de 
processos democráticos de construção de cidadania. Uma possibilidade de construção do 
comum - segundo o entendimento de Hardt e Negri (2014) -, em amplos processos 
colaborativos entre diferentes, numa espiral expansiva das relações, consideradas hoje, 
segundo esses autores, como central na produção social contemporânea. 

Contudo, também é preciso refletir como se dá essa autogestão e autoprodução dos espaços 
públicos (que caracterizam o urbanismo tático), frente ao desenvolvimento capitalista das 
cidades. Ou seja, de que maneira a emergência destes fenômenos legitimam o discurso 
liberal de Estado mínimo, o qual se mostraria incapaz de oferecer e gerir serviços e bens 
coletivos, produzindo uma constante privatização desses bens e desobrigação do Estado. 
Essa questão merece especial atenção quando considerado as condições urbanas em países 
como o Brasil, com um processo de urbanização marcado pela expropriação, desigualdade e 
espoliação urbanas. Também temos de refletir o quão participativas e democráticas estas 
experiências de fato são e o quanto atendem aos desejos e demandas das comunidades a 
que se referem.  
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Por fim, trazer a discussão desse fenômeno para a academia, de forma mais consistente, 
crítica e operativa é importante para possibilitar a formação de profissionais com maior 
envolvimento com a cidade e seu cotidiano. Dessa maneira, espera-se contribuir com a 
reflexão crítica sobre o potencial e limites dessas iniciativas urbanas que possam viabilizar a 
construção de espaços coletivos, a partir da participação e trocas entre diversos saberes e 
agentes sociais. Afinal, uma população constituída em uma cidadania baseada na potência 
da ação, pode apontar para a reprodução de cidades mais igualitárias e justas, com forte 
caráter coletivo e criativo. 

Embora, posteriormente, no trabalho de conclusão de curso, venhamos a propor uma ação 
urbana no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, localizado no Centro Antigo da cidade de 
Salvador – Bahia – Brasil. Esta comunicação preocupa-se com uma metodologia de revisão 
bibliográfica, ainda inconclusa, justamente para que o levantamento de dados relevantes ao 
tema aqui contemplado possa amparar e instrumentalizar o processo criativo para 
intervenção no bairro em questão. Nesse sentido, a partir da crítica ao planejamento e 
urbanismo modernistas, pretende-se percorrer no tempo até o pensamento contemporâneo 
e suas possibilidades de abertura e entraves. Salientamos também que são evidentes os 
limites de tempo de um trabalho de formação na graduação e os limites que envolvem um 
trabalho de conclusão de curso.  

 

2. O surgimento do urbanismo tático 

2.1. A crise do urbanismo modernista e os Internacionais Situacionistas 

Segundo Brandão (2014), o urbanismo modernista é o maior dispositivo de aprisionamento 
de cidades de meados do século XX até hoje.  

O modernismo tem como suporte teórico o racionalismo, uma corrente de pensamento que  

[...] vê o mundo como um todo lógico, claramente estruturado e ordenado (...). Mas as 
cidades existentes, com suas complexidades, eram tudo menos um todo claramente 
ordenado. Por isso não havia instrumental teórico no movimento moderno para analisá-las 
e criticá-las em profundidade. As poucas críticas eram superficiais e não havia saída para o 
movimento moderno, senão considerar a cidade existente errada e propor sua demolição e 
reconfiguração em bases completamente novas (LYNCH, 2011, p.1). 

Por não dar conta dessa cidade existente, o modernismo tem a tendência de fazer tábua 
rasa do passado, negar as tradições, não respeitar as preexistências e considerar que a 
cidade existente devia ser demolida e reconfigurada em bases completamente novas. 

Além disso, os critérios racionalistas de segregação, inclusive, contribuíram para o avanço do 
individualismo na dinâmica urbana e por conta de seus padrões rígidos, os modernistas 
também não alcançaram a dimensão das dinâmicas espontâneas que ocorriam nos espaços, 
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comprometendo a compreensão da complexidade das relações humanas e da vitalidade 
urbana.  

Nossas cidades têm sido o reflexo de um planejamento urbano com forte sujeição aos 
mercados financeiro e imobiliário e que impõe espaços públicos fragmentados e segregados, 
num processo de apartamento e exclusão da população. Esse alerta já feito por vários 
pensadores, como vozes de resistência e participação cidadã diante de um urbanismo 
autoritário e desumanizado.  

Conforme explica Paola Berenstein (2003), os Internacionais Situacionistas, com destaque 
para a figura de Guy Debord, foram um dos primeiros grupos a criticar de forma radical o 
movimento moderno. Enquanto os arquitetos modernos, em seus primeiros momentos, 
acreditavam que a arquitetura e o urbanismo mudariam a sociedade, eles entendiam que a 
sociedade mudaria a arquitetura e o urbanismo. O papel da arquitetura e do urbanismo seria 
induzir a participação, um posicionamento, portanto, contrário ao monopólio urbano pelos 
urbanistas e planejadores. Eles não propuseram nenhum modelo urbano, mas o 
pensamento situacionista é baseado na construção de situações. Uma vez que eram contra a 
espetacularização, a não participação, a alienação e a passividade da sociedade e 
acreditavam que os indivíduos deveriam participar de todos os campos da vida social, 
entendiam que por meio da construção de situações, através da arte do diálogo, se chegaria 
a transformação da vida cotidiana promovendo uma sociedade participativa, ativa e não 
alienada.  

Entretanto, há ainda quem defenda e pratique um planejamento urbano submetido a um 
grupo minoritário que se coloca como detentor de um saber e que determina e controla 
ações urbanas na produção e reprodução da cidade, com precária ou, na maior parte das 
vezes, ausência de participação social. 

 

2.2. Urbanismo como política e o direito à cidade 

De acordo com Harvey (2014), a cidade é um lugar onde uma pluralidade de tipos e classes 
de pessoas se misturam, ainda que de forma relutante e conflituosa, para produzir uma vida 
em comum. Território de múltiplas manifestações, a cidade e o processo urbano que a 
produz são importantes esferas de luta política, social e de classe, que devem ser 
produzidos, geridos e usufruídos por todos os habitantes. 

Concebido pelo filósofo francês Henri Lefevbre (1991), o direito à cidade se configura como 
um direito coletivo concentrado, que reivindica o direito à plena fruição dessa vida urbana e 
inclui todos aqueles que facilitam a reprodução da vida cotidiana. Vai além de um direito de 
acesso, é um direito de mudar e reinventar a cidade de acordo com os nossos desejos. 
Voltando a Harvey (2014), a política do urbano só fará sentido se entendermos que quem 
constrói e mantêm a vida urbana têm uma exigência fundamental sobre o que produziu, 
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incluindo o direito de uma produção em conformidade com seus verdadeiros anseios. 

Lefevbre, na citada obra, entende a produção social do espaço, no âmbito da esfera da 
discussão política. Assume a perspectiva do cidadão e critica a sujeição dos espaços urbanos 
a sistemas de significações e interpretações a respeito dos problemas urbanos (por parte de 
arquitetos, urbanistas, administradores públicos, técnicos) e não a vivência destes espaços. 
O que se pretende com o direito à cidade, portanto, é promover um controle direto das 
pessoas sobre a forma de habitar a cidade, produzindo uma obra coletiva onde se expressam 
nossas diferenças.   

A realidade de urbanização capitalista que vivemos, no entanto, tende a destruir “a cidade 
como um comum social, político e habitável” (HARVEY, 2016, p. 156). A perpétua 
necessidade de lucro e a busca por territórios férteis que o alimentem moldam nossos 
espaços, pressionando nossa vida urbana e o meio ambiente. 

Entretanto temos instâncias político-administrativas que assumem o papel de interventores 
na dinâmica urbana – seja diretamente (através de políticas públicas, investimentos, etc.), 
seja indiretamente (por meio de incentivos fiscais, fomentos, legislações, etc.) - e que 
também são responsáveis por conciliar os interesses do capital e da população. Por outro 
lado, essas mesmas instâncias são costumeiramente cooptadas pelo poder econômico, 
desde a campanha eleitoral. Torna-se um aliado do Capital, mais suscetível a fornecer os 
interesses de grupos dominantes em detrimento do bem-estar da coletividade. 

Desse modo, ainda que o direito à cidade garanta três dimensões (CARVALHO, RODRIGUES, 
idem) - o direito de permanecer na cidade; o direito de usufruir plenamente da vida urbana 
(ter acesso aos benefícios que se distribuem pela cidade); e o direito de participar 
politicamente dos projetos que desenham o futuro da cidade -, a cidade legal não é a mesma 
do ponto de vista de todos os habitantes.  

As leis urbanísticas costumam regulamentar uso e ocupação do solo que só são possíveis de 
serem observados por quem tem condições econômicas privilegiadas. O restante da 
sociedade, que em sua maioria é de baixa renda, vive na cidade na ilegalidade, ainda que 
não tenham sido banidos dela, não só porque o modelo capitalista vigente ainda precisa 
dessa mão de obra, mas porque “o poder soberano só se sustenta se preservar a vida, ou 
pelo menos a capacidade de produção e consumo” (HARDT, NEGRI, 2014, p. 42). Portanto, a 
lei, enquanto aliada aos interesses dos mercados, demonstra uma natureza elitista e 
excludente. Inclusive,  

[...] tentativas de criar novos tipos comuns urbanos podem ser facilmente capitalizadas. Na 
verdade, podem ser projetadas justamente com essa finalidade. Os parques urbanos quase 
sempre aumentam o preço dos imóveis nas áreas vizinhas [...]. A recém-criada High Line em 
Nova York provocou um tremendo impacto nos valores das propriedades residenciais 
próximas, negando, assim, a possibilidade de moradia acessível na área à maioria dos nova-
iorquinos por causa do rápido aumento dos aluguéis” (HARVEY, 2014, p. 147) 
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A reflexão sobre o direito à cidade é essencial para que enxerguemos com um olhar crítico 
como essas possibilidades de intervenção promovem uma vida urbana efetivamente menos 
alienada e mais significativa, e em que medida essas cidades têm sido reproduzidas para 
atender interesses de grandes empresas e não dos seus habitantes.  

Quando enxergamos o impacto dos megaeventos no Brasil (como a Copa do Mundo de 
2014, as Olimpíadas de 2016), por exemplo, nos damos conta de como “a própria cidade se 
transformou em mercadoria, que será consumida por quem é capaz de adquirir algumas 
frações de seus territórios” (CARVALHO; RODRIGUES, 2016, p. 18).  

Nossos espaços públicos carecem de fruição, mas não devem ser meros cenários de 
espetáculos alienantes. Temos um espaço urbano que tem sido (re)produzido para atender 
ao consumo e ao turismo, em detrimento das demandas de seus habitante. São espaços que 
passam por um processo crescente de privatização, segmentação e fatiamento pelas forças 
do capital e da individualização e consumo contemporâneos, em um processo geralmente 
associado à expulsão do segmento mais pobre, substituído por um grupo com maior poder 
aquisitivo, na conhecida gentrificação. 

Junto a isso, como explica Leitão (2017), as cidades brasileiras continuam a produzir um 
ambiente hostil, centrado no espaço privado. Dois exemplos materializam-se como 
expressão da primazia dessa opção privativista da sociedade brasileira, os condomínios 
fechados e os shopping center. Em ambos os casos se justificam esses espaços com o 
argumento da insegurança1 e da violência urbana. Em verdade, eles reafirmam valores 
excludentes e traduzem uma sociedade disciplinar que promove um espaço urbano 
segregado.  

Segundo Araújo (2017), com o tempo podemos entender que essa sociedade disciplinar 
foulcaniana passa por uma intensificação tornando-se uma sociedade de controle, tal como 
aponta Gilles Deleuze. Um controle mais severo e refinado, mas não menos aterrorizador 
uma vez que se desenvolveram estratégias cada vez mais sutis e imateriais.  

Para Foucault o poder tem a função de adestrar a sociedade disciplinar através de uma 
vigilância hierárquica e de sanções normalizadoras, no caso da sociedade de controle, 
Deleuze articula a noção de biopoder com a questão do controle.  

O controle não é uma disciplina. Com uma estrada não se enclausuram pessoas, mas ao 
fazer estradas multiplicam-se os meios de controle. Não digo que esse seja o único objetivo 
das estradas, mas as pessoas podem trafegar até o infinito e “livremente”, sem a mínima 
clausura, e serem perfeitamente controladas. Esse é o nosso futuro. (DELEUZE, 1988, p. 
200-201 apud QUEIROZ, 2004, p. 168)  

                                                 
1 Segundo Harvey (2014), quando em nome da segurança se exige que o ambiente seja constante e ativamente 
condicionado, este conceito de segurança é uma forma de biopoder, um tipo de guerra, individualizada, 
portanto uma tortura. Nessa lógica, há uma perversão do comum ao concebê-lo como objeto de controle. 
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A vigilância hoje se expande para os espaços abertos. Vivemos sob uma proliferação de 
câmeras, ao mesmo tempo que vivemos escravizados na busca por uma sedutora liberdade. 

Pensar a cidade e em um planejamento urbano para as pessoas é andar na contramão de 
uma arquitetura de controle e de ações excludentes no cenário urbano, como ações 
higienistas recorrentes em se tratando de planejamento urbano - inclusive no Brasil desde 
Pereira Passos no Rio de Janeiro no início do século XX até o que vem acontecendo 
atualmente em Salvador (com a colocação de cactos embaixo de viadutos para evitar que 
moradores de rua ocupem estes espaços), em São Paulo (que, no período do inverno, 
policiais retiram colchões de moradores de rua), além do caso do Rio de Janeiro (com as 
recentes transformações urbanas devido aos jogos da Copa 2014 e Olimpíadas 2016, a 
exemplo do projeto Porto Maravilha e a gentrificação por ele acentuada).  

 

2.3. Urbanismo tático – surgimento e possíveis conceitos 

No contexto do urbanismo contemporâneo, há uma tendência crescente de resgate da 
escala humana e de uma maior participação da comunidade nas intervenções urbanas e nos 
destinos das cidades. Uma das possíveis centelhas dessa tendência ativista global é, por 
muitos, atribuída ao movimento Occupy Wall Street começado em Nova York como reação à 
crise de 2008. Outros movimentos populares vêm se desdobrando desde então propondo 
discussões, como os protestos de 2013, na Turquia, em defesa do Gezi Park (em detrimento 
da construção de um shopping center) e o Movimento Passe Livre, em 2014, no Brasil. 

De todo modo, cidadãos insatisfeitos com o planejamento urbano impositivo, num quadro 
de restrição crescente dos espaços democráticos, têm se movimentado para ocupar os 
espaços públicos na busca por melhorias na qualidade de vida e são cada vez mais 
frequentes intervenções desenvolvidas por aqueles que vivenciam e percebem seus espaços 
públicos.  

Em meio a efervescência dessas manifestações, diversas nomenclaturas têm surgido, dentre 
as quais a do “urbanismo tático”. O termo foi usado pela primeira vez pelo planejador 
urbano Mike Lyndon (sócio fundador da empresa Street Plans) e pode ser compreendido 
como um projeto de baixo custo, rápida construção e efêmero construído a partir de uma 
abordagem voluntária de construção da cidade.  

Pode-se pensá-lo também como uma possibilidade de ampliação de processos democráticos 
de construção de cidadania. Cidadãos que possam imaginar juntos como construir cidades e 
seus espaços públicos, envolvendo técnicos, população e instituições. Uma possibilidade de 
construção do comum, segundo o entendimento de Hardt e Negri (2014), em amplos 
processos colaborativos entre diferentes, numa espiral expansiva das relações, consideradas 
hoje, segundo esses autores, como central na produção social contemporânea. 
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Intervenções de larga escala, nos moldes tradicionais, requerem um investimento 
substancial de tempo e recursos financeiros com resultados difíceis de serem previstos e 
benefícios que não tem como serem garantidos. O urbanismo tático através de suas 
intervenções e ativações pontuais dos espaços públicos permitiria a esse planejamento de 
longo prazo uma fase de experimentação constituindo-se, assim, como uma oportunidade 
para se analisar cuidadosamente o contexto de determinado espaço urbano e as 
transformações alí provocadas por aquela ação, no sentido da operatividade do comum. 
Afinal, não existe um modelo aplicável a todas as cidades.  

É importante colocar que o urbanismo tático não substitui uma dinâmica de planejamento 
urbano de maior escala, mas ele pode ser responsável por auxiliá-la. Em se tratando de 
experimentações feitas de forma flexível e barata, é possível fazer ajustes antes de se 
avançar em direção a grandes investimentos, seria uma maneira de preparar investimentos 
significativos e permitir que os atores pudessem testar novos conceitos antes de assumir 
compromissos políticos ou financeiros de maior proporção. Esse urbanismo pode ser usado, 
inclusive, para alertar a consciência pública na identificação de problemas mais urgentes. Se 
bem realizadas, essas micro mudanças poderiam funcionar como uma primeira etapa na 
realização de uma ação mais duradoura.  

Segundo Jane Jacobs, as cidades são como laboratórios de experimentação em termos de 
construção e desenho urbano e é nesse laboratório que o planejamento urbano deveria 
aprender e elaborar suas teorias. É em harmonia com esse pensamento que se pode 
reconhecer o urbanismo tático.  

A cidade é uma construção do espaço e para produzirmos e reproduzirmos estes espaços, 
para experimentarmos, precisamos conhecer e reconhecer a pluralidade, as dinâmicas e os 
usuários daquele contexto uma vez que compreender o espaço urbano implica em 
compreender a sociedade e sua influência mútua. Desse modo, o exercício do urbanismo 
não se sustentará se não for contextualizado, complexo, de caráter multidisciplinar, 
transversal e, eminentemente, político.  

 

3. Reconhecimento de experiências brasileiras 

As táticas urbanas não surgiram agora, um exemplo é o caso dos bouquinistes de Paris. Os 
livreiros ilegais começaram a ocupar as margens do Sena a partir do século XVI e os 
proprietários das livrarias começaram a reclamar até que eles foram proibidos em 1649. No 
entanto eles eram tão populares que que foi preciso permitir sua presença, ainda que 
regulamentada (locais determinados e ao final do dia, as lojas fechadas dentro de uma 
caixa). De acordo com o volume 2 do manual “Urbanismo Tático - Ação a curto-prazo, 
mudança a longo-prazo”, eles teriam sido o primeiro registro de urbanismo tático no mundo. 

No que diz respeito ao reconhecimento do urbanismo tático no Brasil, foram escolhidas 
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quatro experiências brasileiras para que analisássemos suas potencialidades e seus limites.  

 

3.1. Praia da Estação 

A Praia da Estação é uma intervenção urbana, política e performática que desde janeiro de 
2010 ocupa a Praça da Estação e a transforma em praia (uma manifestação simbólica, uma 
metáfora desse espaço público de vivência irrestrita de qualquer camada social). A Praia é 
um movimento horizontal, sem lideranças e autorganizado que nasceu motivado por um 
decreto (no 13.798 de 9 de dezembro de 2009) do prefeito em exercício naquele ano, Márcio 
Lacerda, que proibia a realização de eventos de qualquer natureza na Praça Ruy Barbosa, no 
centro da cidade de Belo Horizonte - também conhecida como Praça da Estação por conta 
do prédio histórico da estação ferroviária. Além disso o movimento também lutava contra a 
privatização do espaço público pela prefeitura de Belo Horizonte que vinha fazendo acordos 
com empresas para que estas assumissem a manutenção das praças, podendo legislar sobre 
elas e determinar seus usos. 

Durante quase um ano a praça foi palco dessa manifestação política, cultural e lúdica 
articulada por diversas pessoas com trajes de banho, cadeiras de praia e guarda-sóis que 
reivindicaram seu direito a ocupar os espaços públicos da cidade e a experimentavam. Belo 
Horizonte passava por um processo de higienização e gentrificação com projetos como o 
Projeto Olho Vivo que colocava câmeras no centro da cidade e a Praia provocou uma força 
irradiadora cidadã, funcionando como uma espécie de onda, um movimento fluido e 
agregador que disseminou discussões acerca dos conflitos que envolviam os espaços 
públicos da cidade. 

Em 2011 foi assinada a Lei da Praça Livre (No 10.277 de 27 de dezembro de 2011), liberando 
os espaços públicos da cidade para realização de atividades artísticas e culturais de pequeno 
porte sem depender de autorização municipal.  

A potência dessa ação está na sua interferência na dinâmica da própria cidade uma vez que 
se desdobrou em outros movimentos de ocupação das praças da capital mineira, como o 
OcupaBH, Samba da Madrugada, Tira o Pé do Meu Queijo, Ocupaí, dentre outros, como 
também contaminou o carnaval de rua, uma festa que até 2008 era marginalizada. A praia 
também foi apropriada por outros movimentos, que estabeleceram na praça um ponto de 
apoio de marchas e manifestações, como foi o caso da Marcha das Mulheres (SlutWalk), a 
Marcha da Maconha e a Marcha da Liberdade e, inclusive, em 2012, se juntou a outro 
movimento, o Fora Lacerda (um movimento contra o prefeito Márcio Lacerda) uma 
experiência que ocorreu em 2 de fevereiro e que foi chamado de Praia de Iemanjá.  
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3.2. A Batata Precisa de Você  

A Operação Urbana Faria Lima, que durou 11 anos, foi responsável pela reurbanização do 
Largo do Batata (localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, destino da imigração 
japonesa e migração nordestina e que tem forte tradição comercial). Em 2013 foi entregue 
para a população um espaço desertificado, inviável para uso, feito “sob medida para que 
nada mais aconteça efetivamente ali” (WISNIK, 2015), o que que provocou moradores e 
frequentadores a ocuparem o espaço. O movimento tomou proporções maiores surgindo 
então um coletivo que propõe a transformação desse lugar árido em um espaço agregador, 
de permanência e convivência e não apenas passagem.  

O coletivo se coloca, como um movimento de cidadãos ativos que participam da vida pública 
da cidade. Propõe o diálogo com o poder público e acredita que a articulação das pessoas é 
responsável por fortalecer a relação afetiva da população com o Largo uma vez que se 
reconheça o espaço público como uma oportunidade de intervenção e reinvenção. 

A Batata Precisa de Você funciona como uma plataforma colaborativa para organização de 
eventos variados fornecendo o apoio logístico. Desde janeiro de 2014 o movimento faz 
ações regulares, além de se organizarem também online e hoje, o Largo é como um centro 
cultural a céu aberto autogerido que dialoga com a prefeitura e que colhe resultados 
positivos frutificados a partir desse movimento, como a transformação do largo num 
laboratório metropolitano de mobiliário urbano. Como coloca Russo (2015), “pensar na 
Batata é pensar em novos métodos de produzir o espaço público da cidade. Ferramentas, 
ações e colaboração fomentam e abrem caminhos para um novo pensar urbano”.  

 

3.3. Praias do Capibaribe 

O coletivo Praias do Capibaribe nasceu a partir do projeto de audiovisual “Eu quero nadar no 
Capibaribe”, de 2008 e é um projeto de microintervenções que realiza praias efêmeras e 
estimula a vivência das margens do Rio Capibaribe, no Recife, desde 2011. O projeto nasce 
da necessidade de promover vivências e resgatar, através de ações lúdicas e artísticas 
(palestras, debates, workshops), o convívio da população com esse elemento significante da 
cultura recifense que é o Rio Capibaribe (um dos rios mais poluídos do país). Hoje o coletivo 
já ampliou o olhar para as populações ribeirinhas e para a apropriação coletiva da própria 
cidade e de seus espaços públicos indo além das margens. 

A contaminação dos rios por dejetos domésticos e industriais e a vontade da população de 
usufruir das águas fluviais se elas fossem limpas não é uma exclusividade de Recife, este ano 
durante o Habitat III, que ocorreu em Quito (Equador), ruas e espaços públicos foram 
experimentados por propostas urbanas de gestão e desenvolvimento sustentável. Dentre 
elas, os pesquisadores do INCITI (grupo transdisciplinar de pesquisa da Universidade Federal 
de Pernambuco) foram responsáveis pela ativação I want to swim in my river – Manchágara 
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Beach, com a criação de uma praia urbana, estimulando o público a fruir e refletir sobre o 
espaço público no que diz respeito ao rio Manchágara, principal curso d’água que corta a 
cidade e que hoje está poluído. Estas atividades foram inspiradas nas ações do coletivo 
Praias do Capibaribe, aliadas à metodologia de ativação de espaços públicos implementadas 
pelo INCITI.  

 

3.4. A Cidade Precisa de Praias 

A Cidade Precisa de Praias é um interessante projeto de intercâmbio entre os dois coletivos 
anteriores, o Batata Precisa de Você e o Praias do Capibaribe, um projeto viabilizado pelo 
Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais 11ª Edição do Ministério da Cultura. 

Ambos os coletivos provocam o debate a respeito do direito à cidade ocupando 
artisticamente espaços urbanos que precisam ser apropriados por moradores e 
frequentadores para que haja entre eles vínculo afetivo e se transformem em espaços vivos. 
Além de compreender as diferenças e semelhanças dos seus respectivos processos 
colaborativos (desenvolvidos em São Paulo e no Recife), o projeto também se propunha ao 
fomento de uma rede de conexões que estimulassem e facilitassem outros coletivos a 
estabeleceram intercâmbios (virtuais ou presenciais) possibilitando troca e aprendizado de 
estratégias de ação e possibilidades de apropriação do espaço público. Essa experiência foi 
escolhida como um exemplo de que a articulação e o diálogo devem também existir entre os 
agentes das diversas ações urbanas que se desenvolvem no contexto de um mesmo país. 
Como diz Hard e Negri (2014), a multidão (sujeito social ativo internamente diferente e 
múltiplo cuja constituição e ação se baseia naquilo que tem de comum) é a subjetividade 
que surge dessa dinâmica de singularidade e partilha.  

 

4. Urbanismo tático frente ao desenvolvimento capitalista das cidades 

Diante da complexa e dinâmica realidade urbana que vivemos, promover um urbanismo 
mais crítico e participativo, cria possibilidades de (re)humanização dos espaços públicos, 
através de sua apropriação e constante ressignificação. O que significa planejar as cidades a 
partir do entendimento do comum, atento ao sentimento de pertencimento e respeitando a 
pluralidade das pessoas, seus desejos, demandas e afetos.  

No entanto, também é preciso refletir como se dá essa autogestão e autoprodução dos 
espaços públicos, frente ao desenvolvimento capitalista das cidades. Ou seja, de que 
maneira a emergência destes fenômenos legitimam um discurso liberal de Estado mínimo, o 
qual se mostraria incapaz de oferecer e gerir serviços e bens coletivos, produzindo uma 
constante privatização desses bens. Ou ainda, até que ponto encontramos experiências 
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autênticas quando temos a ingerência da iniciativa privada, como no caso do cicloativismo 
que, no Brasil, tem o apoio do Banco Itaú.  

Através do urbanismo tático de fato caminhamos em direção a uma construção coletiva, 
criativa e afetiva da cidade? Até que ponto é possível avançar para além da escala de 
ativação local para que este “desejo de cidade” tenha a potência de promover efetivamente 
a construção de uma consciência cidadã que seja capaz de questionar e promover mudanças 
estruturais? 

É também importante refletir sobre o processo de desenvolvimento dessas experiências e 
do quão participativas e democráticas elas de fato são e o quanto atendem aos desejos e 
demandas sociais a que se referem.  

Dessa maneira, espera-se contribuir com a reflexão crítica sobre o potencial e os limites 
dessas iniciativas urbanas que possam viabilizar a construção de espaços coletivos, a partir 
da participação e trocas entre diversos saberes e agentes sociais, sejam eles urbanistas, 
artistas, planejadores, técnicos e o próprio cidadão comum. Afinal, uma população 
constituída em uma cidadania baseada na potência da ação, pode apontar para a 
reprodução de cidades igualitárias e justas, com forte caráter coletivo e criativo. 

 

5. Em resposta ao neoliberalismo, o comum 

Segundo Guilherme Wisnik (p. 4) 

[...] a atitude de muitos coletivos ativistas que hoje usam e ocupam temporariamente 
praças e outros espaços de cidades pelo mundo parece voltar-se menos a esse horizonte 
canonicamente público do que à noção de “comum” (“commom”), tal como definem 
Antonio Negri e Michael Hardt. [....] O “comum” supõe uma aproximação ao espaço público 
que não exclui a dimensão privada. 

O comum definido por Hardt e Negri (2014), baseia-se na comunicação entre singularidades 
e se manifesta através de processos sociais colaborativos de produção. A noção de comum é 
importante, inclusive, quando alcançamos discussões de raça e de gênero no sentido de que 
essas diferenças não devem deixar de existir, mas devemos caminhar para o mundo em que 
possamos expressá-las livremente. Essa vontade é a expressão de um desejo da multidão.  

Por sua vez, o conceito de multidão, também trabalhado com Hardt e Negri (idem) é um 
conceito de classe e pode ser entendida como uma produção biopolítica que inclui como 
sujeitos ativos os trabalhadores imateriais, industriais, agrícolas, pobres e migrantes. A 
multidão se constitui, portanto, como um sujeito social ativo, internamente diferente e 
múltiplo, cuja constituição e ação se baseia naquilo que tem de comum. Em outras palavras, 
funciona como uma confluência espontânea de grupos heterogêneos que, em comum, 
produzem o comum.  
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Conclusão 

A partir de uma cidadania reconhecida na força da ação coletiva na transformação de uma 
cidade, a incorporação dos interessados e a sua participação e identificação no desenho de 
suas cidades devem ser reconhecidas como possibilidades concretas de enfrentamento das 
diferenças no sentido da construção do comum. Deve ser um direito inalienável, e por isso 
politico, criar uma cidade mais em conformidade com seus verdadeiros desejos e, assim 
como diz Harvey, chegaremos a uma politica do urbano que venha a fazer sentido. E 
fundamentalmente, segundo ainda Hardt e Negri (2014), a criação de uma “produção 
biopolítica”, o que envolve não só o aspecto econômico do trabalho de produção dos bens 
materiais, mas também os aspectos da vida social como cultural e política. 
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