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RESUMO 

As correntes urbanísticas hegemônicas historicamente sempre enfrentaram alguma 
resistência. Nos tempos correntes, esta resistência dá-se contra o planejamento estratégico e 
é acompanhada do aumento na demanda pelo direito à cidade nos diversos segmentos da 
sociedade, estabelecendo-se aí o dissenso entre os diferentes interesses existentes. A 
resistência, então, não é movida apenas por profissionais ligados ao planejamento e ao 
desenho urbano, mas por pessoas com interesses comuns que se mobilizam nos coletivos 
urbanos. Em Salvador, exemplos de coletivos urbanos são o Desocupa Salvador, Nosso Bairro 
é Dois de Julho, Rio Vermelho em Ação, entre outros. Para legitimar como participativos os 
debates acerca da formulação de diretrizes de desenvolvimento da cidade, a Prefeitura de 
Salvador cria espaços de participação controlada. Surgem, como caminhos necessários para o 
enfretamento do planejamento estratégico, propostas e práticas que podem ser chamadas 
de Urbanismo 2.0, por possibilitar às pessoas uma atuação mais efetiva no fazer da cidade, se 
comparadas aos espaços de participação oferecidos pelas práticas hegemônicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Planejamento estratégico; resistência; direito à cidade; coletivos urbanos. 



 

2 

Novas possibilidades do fazer urbanístico: o Urbanismo 2.0 

  

Introdução 

Para abordar o surgimento de novas práticas do fazer urbanístico, que podem ser chamadas 
de Urbanismo 2.0, partirei inicialmente das resistências que historicamente apresentaram-se 
às correntes urbanísticas hegemônicas. Nos tempos correntes, percebemos que esta 
resistência é acompanhada do aumento na demanda pelo direito à cidade nos diversos 
segmentos da sociedade, estabelecendo-se aí o dissenso entre os diferentes interesses 
existentes. Em seguida, abordaremos alguns exemplos, em Salvador, de atuação de coletivos 
urbanos na defesa dos seus interesses e de como a Prefeitura Municipal forja espaços de 
participação controlada nos debates acerca da definição de diretrizes de desenvolvimento, 
para legitimar esses processos como participativos. Por fim, citaremos alguns exemplos de 
práticas e propostas do Urbanismo 2.0, que surgem como possibilidades de fazer a cidade 
segundo princípios diferentes daqueles abraçados pelo pensamento urbanístico 
hegemônico. 

 

Críticas e resistências às práticas urbanísticas hegemônicas 

O pensamento e a prática urbanística hegemônicos – considerados aqui a partir de meados 
do século XIX, quando ocorrem as proposições de Cerdá em Barcelona e as práticas 
higienistas e de embelezamento dos espaços urbanos – depararam-se, em algum momento 
de sua vigência, com críticas e resistências. As ideias de Cerdá e as práticas de higienização e 
embelezamento das cidades foram enfrentadas pelos arquitetos modernistas, que nos 
CIAM’s conformavam as novas experiências, usadas na reconstrução de cidades europeias 
atingidas pela guerra e na expansão de aglomerados urbanos em alinhamento com a 
economia industrial. Os modernistas, adeptos da racionalidade, padronização e 
funcionalidade, por sua vez, foram criticados pelos próprios modernos nos mesmo CIAM’s, 
devido à sua visão totalitária que desconsiderava questões como historicidade, lugar, 
sentidos, ambiente natural... A observância dessas pautas culturais deram lugar às ações de 
revitalização e requalificação em todo o mundo, cujo marco aconteceu no planejamento 
estratégico de Barcelona e que representam o pensamento e prática urbanísticos 
hegemônicos correntes, apesar de os outros modelos ainda serem, de algum modo, 
empregados nas práticas contemporâneas. 

O planejamento estratégico, assim como os outros modelos, também recebe críticas e 
resistências, devido aos seus megaprojetos atrelados a algum evento ou a projetos ligados 
ao desenvolvimento da indústria ou do turismo. São projetos bem adequados à lógica do 
Capitalismo Mundial Integrado, que não respeita territorialidades existentes ou modos de 
vida tradicionais (GUATTARI, 2004, p. 57). Estes projetos utilizam o pretexto de melhorias 
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nas condições de vida da população local, mas esta população geralmente termina 
prejudicada pelas megaintervenções, mediante o aumento de seu custo de vida que muitas 
vezes desdobra em casos de gentrificação. Essa população passa por um processo forçado 
de desterritorialização, entendendo território não só como espaço físico, mas também 
incluindo os processos de apropriação e subjetivação que lhe são inerentes (GUATTARI, 
2004, p. 139). Contudo, diferentemente dos modelos anteriores, que eram criticados quase 
que exclusivamente por profissionais ligados ao planejamento e desenho urbano, o 
planejamento estratégico tem recebido críticas de diversos segmentos da sociedade, 
denotando uma maior participação da população no debate em torno de temas do ambiente 
(INGOLD, 2012, p. 38-39) da cidade. 

No Brasil, o surgimento da demanda por participação dos diversos segmentos da sociedade 
nas questões do espaço urbano pôde ser assistido desde o último quarto do século passado, 
com os movimentos sociais por moradia nas grandes cidades. Dessa época também são as 
primeiras experiências em planejamento participativo na esfera municipal, com experiências 
de orçamento participativo surgindo em Boa Esperança (ES), Piracicaba (SP) e Lages (SC). O 
enfraquecimento da ditadura militar e o fortalecimento da mobilização popular pela 
retomada da democracia aumentaram o coro pela descentralização política e maior 
participação popular nas decisões governamentais. Como desdobramento, a Assembleia 
Constituinte acolheu abaixo-assinados e incorporou, ao texto final da Constituição de 1988, 
mecanismos que ampliavam a participação popular na gestão pública, incluindo aí os temas 
do espaço urbano: passou a tratar de "direito urbanístico" (art. 24, I) e dedicou um capítulo 
específico à "política urbana" (arts. 182 e 183). Esses últimos dispositivos destinam-se a 
exigir da propriedade urbana e da própria cidade o cumprimento de sua "função social". 
Para tanto, o texto constitucional estabeleceu a obrigatoriedade de plano diretor municipal 
para cidades com população maior que 50 mil habitantes. 

O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) nasceu desse movimento em torno das questões 
urbanas pós-Constituição de 1988 e, após doze anos de tramitação, foi aprovado por 
unanimidade no Senado Federal. Essa lei pretende materializar o “direito à cidade”. 
Tratando do direito à moradia, um dos direitos urbanos, introduz instrumentos para 
aplicação nas legislações municipais, em favor de reivindicações dos movimentos sociais. No 
que tange à gestão democrática da cidade, a lei registra que ela deverá ocorrer por meio da 
ação de conselhos de política urbana, da iniciativa popular de leis e da realização de debates, 
audiências e consultas públicas para a aprovação e a implementação dos planos diretores e 
das leis orçamentárias. 

O direito à cidade, entendido da sua forma mais ampla – a concepção de Henri Lefebvre 
(2001), para além de direitos materiais e individuais, idealmente como um direito à 
construção coletiva da cidade, ou seja, à obra – vem ganhando maior aderência social nas 
últimas décadas, incluindo discussões em torno dos espaços públicos. O direto à cidade 
contempla, então, não só a gestão democrática, mas também o planejamento participativo 
da cidade. 
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O planejamento estratégico, conforme pensadores da época do surgimento dessa corrente 
urbanística, tem, entre os fatores para a transformação urbana, a “vontade conjunta e 
consenso entre os cidadãos para que a cidade dê um salto, tanto do ponto de vista físico 
como do econômico, social e cultural” (BORJA, 1997, p. 84). Prevê que questões decisivas do 
meio urbano – como articulação de agentes públicos e privados, criação de espaços públicos 
qualificados, reconstrução da cultura cívica, reforma político-administrativa para tornar mais 
eficientes e mais participativos os governos locais e modernização de serviços públicos, 
comunicações e áreas empresariais – devem ser abordadas e resolvidas com os diversos 
agentes urbanos. 

Este consenso entre os cidadãos, aludido como necessário ao planejamento estratégico, 
permanece no plano das ideias, não se realiza. A cidade é, por natureza, lugar do dissenso. 
Em sua complexidade, ela reúne diversos grupos, possibilita múltiplas relações sociais, entre 
diversos seres, com diversas expectativas acerca do ambiente urbano. Harvey (2014, p. 134) 
confirma esse entendimento, ao conceber a cidade como “o lugar onde pessoas de todos os 
tipos e classes se misturam, ainda que relutante e conflituosamente, para produzir uma vida 
comum, embora permanentemente mutável e transitória”. Em meio aos conflitos e às 
diversas expectativas que se podem encontrar na cidade, vão se estabelecendo ao mesmo 
tempo aproximações e distanciamentos, a depender do perspectivismo de cada ser. Vale, 
então, para a cidade, o entendimento de Deleuze e Guatarri (2012, p. 134) acerca da 
distância crítica entre dois seres da mesma espécie como marco expressivo do território. 

Para tentar chegar a algum nível de consenso entre os cidadãos, planejadores urbanos 
adeptos do planejamento participativo veem-no como um empreendimento comunicativo, 
como alguns teóricos inspirados nas reflexões de Habermas (2003) em torno da razão e do 
agir comunicativos, que possibilitam chegar a acordos voluntários em nome da cooperação. 
Habermas (2003) defende que a racionalidade instrumental situa-se no âmbito da “ação 
estratégica”, orientada para a busca da eficiência e geralmente portadora de alguma 
dimensão de manipulação e/ou dominação; por outro lado, a racionalidade comunicativa 
orienta-se para o entendimento comunicacional. Souza (2011, cap. 7) alerta que a fraqueza 
do planejamento comunicativo/participativo reside no fato de que alguns conflitos de 
interesse não podem ser superados simplesmente com o uso da comunicação; a existência 
de algumas desigualdades dificulta a prática do agir comunicativo. O agir comunicativo pode 
contribuir para haver maior autonomia, mas é preciso certo grau de autonomia individual e 
coletiva como condição para o efetivo agir comunicativo. 

Participação no fazer da cidade: exemplos de ações de coletivos urbanos e da Prefeitura 
Municipal em Salvador 

Para fazer frente às ações do planejamento estratégico – ou de outras correntes urbanísticas 
– que contrariam seus interesses, organizam-se articulações de indivíduos com 
desdobramentos no espaço da cidade e no espaço virtual. As redes sociais do espaço virtual 
permitem o surgimento de novas aproximações, reunindo seres com concepções 
semelhantes de cidade. Também possibilitam o agendamento de ações no espaço urbano, 
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para dar visibilidade às suas questões, cooptar mais integrantes para o movimento e tentar 
fazer valer seus interesses na definição dos espaços da cidade. 

Em Salvador, essas expressões revelam-se de forma contundente no início de 2012, quando 
moradores, artistas e intelectuais realizaram, a partir de articulações nas redes sociais 
virtuais, uma série de protestos, que configuraram ações em espaços públicos do 
movimento “Desocupa Salvador” – tema de artigo de Serpa (2014). Esse movimento 
questionava o processo licitatório de uma praça de 9.000 m² na Avenida Oceânica, em 
Ondina, para uso comercial por cinco anos consecutivos, no período do carnaval, para 
instalação de camarotes privados. Em contrapartida, ficaram definidos o pagamento de R$ 1 
milhão à prefeitura, a instalação de arquibancada no carnaval e a realização de melhorias 
permanentes no espaço público. A empresa vencedora, Premium Produções, pode isolar a 
praça 90 dias antes do início do carnaval para montagem do Camarote Salvador, um dos 
maiores do circuito Barra-Ondina. O movimento Desocupa Salvador construiu um blog na 
rede mundial de computadores, para dar visibilidade às suas ações, rebater as críticas da 
imprensa local e divulgar articulações com outros movimentos e entidades de interesses 
comuns. Ao longo do seu desenvolvimento, percebeu-se uma ampliação das ações do 
movimento, abarcando temáticas mais abrangentes e de interesse para a cidade como um 
todo, como as discussões sobre legislação urbanística e ambiental e sua aplicação no 
município, além de apoiar demandas de bairros populares de Salvador. O Desocupa Salvador 
realizou, em parceria com o Teatro Vila Velha, o Fórum A Cidade Que Queremos, com 
debates e mesas redondas acerca de temas urbanos diversos. Esse movimento desdobrou-se 
em vários outros, como o “Vozes de Salvador” e o “Participa Salvador”, que mantém blogs e 
páginas nas redes sociais e passaram a discutir de forma permanente as questões de 
interesse coletivo da cidade, com apoio do Ministério Público da Bahia. 

Outras articulações contrárias às ações de requalificação promovidas pela gestão municipal 
de Salvador formaram-se a partir dessa experiência: Artífices da Ladeira da Conceição, Nosso 
Bairro é Dois de Julho, Centro Antigo Sangra, Rio Vermelho em Ação, entre outros. São os 
chamados coletivos urbanos. Caracterizam-se por serem movimentos sem estrutura 
institucional ou hierárquica, com horizontalidade de relações, com forte utilização das redes 
sociais para articulação dos integrantes e realização de manifestações. 

Os coletivos urbanos representam a mais recente configuração dos movimentos sociais no 
espaço da cidade; “surgem como modo de organização capazes de criar culturas defensivas 
diante de situações-problema vivenciadas no espaço urbano” (LIMA, 2015, p. 41). 
Contribuem para organizar e despertar a sociedade para questões de interesse coletivo, 
desenvolvendo práticas de pressão ou mobilização em torno de suas demandas – ações que 
integram o fazer cotidiano da cidade. Seus múltiplos agentes, caracterizados pela 
heterogeneidade, articulam-se em redes relativamente abertas e plurais, e assumem 
múltiplas figurações. Os coletivos urbanos ilustram o pensamento de Castells (2013, p.79) 
sobre dos moradores da cidade que 

[...] resistem ao processo de individuação e atomização, tendendo a agrupar-se em 
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organizações comunitárias que, ao longo do tempo, tecem um sentimento de pertença e, 
em última análise, em muitos casos, uma identidade cultural, comunal. Apresento a 
hipótese de que, para que isso aconteça, faz-se necessário um processo de mobilização 
social, isto é, as pessoas precisam participar de movimentos urbanos (não exatamente 
revolucionários), pelos quais são revelados e defendidos interesses em comum, e a vida é, 
de algum modo, compartilhada, e um novo significado pode ser produzido. 

Nesta nova configuração da disputa em torno de definições do devir cidade, o protagonismo 
de arquitetos, urbanistas e gestores urbanos tem sido questionado ou mesmo negado pelos 
coletivos urbanos. Os cidadãos requerem uma nova postura destes profissionais, exigindo o 
exercício do seu direito à cidade no que compreende o direito à obra, a participar da 
elaboração dos projetos de intervenção no tecido urbano. 

Em Salvador, os gestores públicos promoveram, em 2015 e 2016, encontros com agentes 
sociais para debater o Plano Salvador 500 – que estabelece diretrizes para o 
desenvolvimento da cidade até o seu aniversário de 500 anos, que acontecerá em 2049 – e o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), um dos desdobramentos do Plano 
Salvador 500. Estes encontros compreendiam Oficinas de Bairro, Fóruns Temáticos e 
Audiências Públicas. Nas 29 Oficinas de Bairro realizadas, houve esvaziamento das atividades 
e baixa representatividade de bairros e movimentos sociais, ocasionadas pela frágil 
divulgação. A metodologia dos encontros visava identificar forças, oportunidades, fraquezas 
e ameaças dos bairros participantes, bem como o levantamento de propostas para o futuro 
de Salvador, com participação passiva da população. Os Fóruns Temáticos objetivaram tratar 
de temas específicos (desenvolvimento econômico e social, mobilidade e estrutura urbana, 
meio ambiente e cultura, habitar na cidade e instrumentos da política urbana); contudo, 
como foram majoritariamente realizados no STIEP e no Caminho das Árvores e a linguagem 
utilizada nos debates era eminentemente técnica, registrou-se também pequena 
participação. As Audiências Públicas, reuniões entre o poder público e os diversos agentes 
da sociedade para debater o Plano Salvador 500, possuíam natureza consultiva, já que não 
existia nenhuma garantia de que as proposições colocadas pela população seriam 
contempladas pela administração pública. A participação popular na elaboração do Plano 
Salvador 500 e do PDDU parece ter sido controlada e dirigida pelos agentes da Prefeitura 
Municipal, que se utilizaram dos mecanismos de participação apenas para justificar ao 
Ministério Público que a consulta popular foi efetivada. Por outro lado, as decisões 
estruturantes parecem ter sido delimitadas em um outro tipo espaço, longe dos segmentos 
populares e próximo dos setores hegemônicos (TANAJURA, 2017, p. 62-66). 

Urbanismo 2.0 

Enquanto as instituições governamentais utilizam superficialmente processos participativos 
tão somente para validar seus projetos para a cidade, podem-se observar as atuações de 
coletivos e profissionais em outra direção, buscando questionar as ações hegemônicas, 
problematizar as questões urbanas, propor novas formas de fazer urbanismo e o fazer 
coletivo do espaço urbano em pequena escala. Estas atuações confirmam o pensamento de 
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Guatarri (2004, p.52-53), para quem as linhas de fuga convergem com as linhas objetivas de 
desterritorialização do sistema, criando uma aspiração irreversível a novos espaços de 
liberdade. São atuações que podem ser chamadas de Urbanismo 2.0, em associação à Web 
2.0. 

O termo Web 2.0 foi primeiramente usado em 2004, em uma conferência entre a O’Reilly 
Media e a MediaLive International – empresas produtoras de eventos e conteúdos 
relacionados às tecnologias da informação. Esta conferência visou a analisar as recentes 
características da rede, identificar tendências e prever as prováveis inovações para os anos 
que seguiriam. Basicamente, o termo designa a segunda geração de serviços e aplicativos da 
rede, bem como recursos, tecnologias e conceitos que permitem um maior grau de 
interatividade e colaboração na utilização da Internet. Ele considera controle de dados pelos 
próprios usuários, arquitetura participativa, flexibilidade de dados, incentivo à inteligência 
coletiva, entre outros aspectos. Apesar de haver críticos ao termo, que apresentam, entre 
seus argumentos, o fato de que a Internet foi inicialmente concebida para ser utilizada 
conforme o que se denomina Web 2.0, é inegável que o surgimento cada vez mais veloz de 
novas representações – sejam programas, interfaces ou aplicações web – favorecem a 
produção de novas percepções nos usuários da rede, que vão constantemente lhe 
imprimindo novas formas (BRESSSAN, 2007). 

O Urbanismo 2.0, em associação ao termo Web 2.0, assinala, portanto, uma nova forma para 
o fazer urbanístico, onde os próprios citadinos atuam mais efetivamente no fazer da cidade, 
seja no compartilhamento de ideias, no debate acerca das questões urbanas, na proposição 
de soluções, no acompanhamento e/ou questionamento das ações da gestão municipal. São 
formulações e ações promovidas por profissionais ou coletivos ligados ao direito à cidade, 
em formatos variados, que por vezes são específicas para determinado ambiente e outras 
vezes podem ser reproduzidas em situações diversas. 

Recetas Urbanas é um projeto que acontece em Sevilha, Espanha, e segue as diretrizes do 
Urbanismo 2.0. Liderada pelo arquiteto Santiago Cirugeda, compreende pequenas atuações 
em espaços residuais da cidade: utilização temporária de edifícios abandonados, ocupação 
de terrenos baldios, instalação de arte urbana, entre outras, definidas a partir de solicitações 
e necessidades dos habitantes locais. O projeto visa, mediante melhorias em pequena 
escala, contribuir progressivamente para modificações em escala maior. Empregam técnicas 
de construção rápida, reciclagem de materiais e mão de obra voluntária na execução das 
ações planejadas. Trabalham à margem das legislações urbanísticas, sem se submeter à 
burocracia da gestão municipal para obter licenças para executar suas ações, situando-se em 
uma zona que denominam “alegal”. 

Basurama é um coletivo nascido em 2001 na Escola de Arquitetura de Madri, Espanha, com 
área de estudos e de atuação na produção massiva de lixo na sociedade de consumo, nos 
processos produtivos, seus dejetos as possibilidades criativas que os rodeiam. Produz, com 
dejetos, instalações artísticas e ambiências em espaços públicos, que favorecem o encontro, 
a permanência e o lazer. Mediante uma plataforma virtual, mantém contato com pessoas de 
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todo o mundo. Já realizou mais de 100 projetos em quatro continentes e possui oficinas 
permanentes em São Paulo (Brasil) e Bilbao (Espanha). 

Uma das proposições para um novo fazer urbanístico está colocada pelo arquiteto Anthony 
Ling (2012). Ele a chama de Urbanismo Colaborativo 2.0. Ele parte de plataformas 
colaborativas virtuais para tomada de decisões municipais, como Cidade Democrática e 
PortoAlegre.cc, chamando-as de Urbanismo Colaborativo 1.0. Esses sites, onde as pessoas 
podem livremente indicar as demandas locais, têm de positivo aumentar a aproximação 
entre os cidadãos e a prefeitura, tornando a democracia mais eficiente. Para Ling, o ponto 
frágil é o baixo investimento para a população refletir acerca das prioridades de 
investimento, o que leva a uma imprecisão entre os milhares de pedidos de mudança 
cadastrados nestas plataformas. O arquiteto argumenta que, se os recursos financeiros 
fossem direcionados à população local, para que ela decidisse onde os investir, haveria 
maior engajamento e reflexão dos cidadãos, o que poderia até mesmo diminuir a estrutura 
das prefeituras. Para conceber o Urbanismo Colaborativo 2.0, Ling une a ideia do Urbanismo 
Colaborativo 1.0 ao conceito de crowdfunding, utilizado em plataformas virtuais como a 
Catarse: nelas, os usuários podem criar e financiar causas de forma colaborativa. Essas 
causas podem ser de mudança social, como a Marcha da Maconha, ou visar um objetivo 
particular, como custear a gravação e o lançamento de um CD musical. No Urbanismo 
Colaborativo 2.0, além de ser possível o financiamento coletivo de propostas para a cidade, 
uma parte dos impostos poderia ser devolvida pela prefeitura à população, que avaliaria as 
demandas locais para estabelecer as prioridades. O orçamento para projetos seria 
distribuído entre usuários da plataforma; como os recursos são limitados, havendo 
incentivos para avaliar onde os investir, boa parte da população participaria do processo 
decisório, já que a ausência nas discussões implica a possibilidade de não ver seus interesses 
contemplados. Segundo Ling, o Urbanismo Colaborativo 2.0 não somente aproxima a 
população do processo decisório, mas também coloca a decisão nas mãos da própria 
população. Para a proposta ser viável, entretanto, fazem-se necessários mecanismos 
transparentes na plataforma, de modo a evitar distorções ocasionadas pela política, cada vez 
mais evidentes no Brasil. 

O estudante Matheus Tanajura, em seu trabalho final de graduação (TFG) em Arquitetura e 
Urbanismo, propôs interferências no fazer da cidade que qualificou como lúdico-urbanísticas 
/ físico-virtuais. Estas interferências surgiram “na tentativa de encontrar uma forma de 
participar que fosse coerente ao modo de vida do século XXI, caracterizado pela aceleração 
voraz em função das imensas quantidades de informações, acontecimentos, mercadorias e 
inovações tecnológicas” (2017, p.204). Ele partiu da análise de duas intervenções que se 
desenrolavam na cidade enquanto realizava os estudos para fundamentar seu TFG: o edifício 
La Vue – empreendimento residencial de alto luxo que previa a construção de um edifício 
com 107 metros de altura na cota mais baixa da Ladeira da Barra, em Salvador, Bahia, com 
grande prejuízo para o patrimônio tombado em seu entorno e para a paisagem natural e 
urbana da cidade, e cuja construção atualmente está embargada pelo Ministério Público 
Federal – e a Vila Cultural da Barroquinha – objeto de edital da Prefeitura Municipal de 
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Salvador que visa selecionar uma proposta para requalificar ruas e edificações do entorno da 
Ladeira da Barroquinha, prevendo a implantação de galerias de arte, ateliês, casas de 
espetáculos, centro gastronômico, agências de turismo, casas de câmbio, entre outros usos, 
sem considerar a participação dos habitantes da região. Por meio da arte performática 
urbana, da confecção e instalação de lambe-lambes1, da produção de vídeos e gifs2 que 
foram compartilhados em redes sociais como Facebook e WhatsApp, da confecção de jornal 
impresso distribuído gratuitamente à população, da criação de plataformas colaborativas no 
Facebook, visou a “despertar o olhar da sociedade - na tentativa de estimular o debate e a 
ação - e disputar espaço no território planejado sob perspectiva hegemônica” (2017, p. 204). 
Tanajura propôs um novo fazer urbanístico, acreditando que agir nas relações – sociais, 
econômicas, históricas, culturais, espaciais e políticas – pode ser tão relevante quanto 
projetar e construir espaços. 

As iniciativas e proposições acima apresentadas são resultantes do desejo por novos espaços 
de liberdade, expressões do devir cidade. São exemplares da revolução molecular a que se 
refere Guattari (2004). São novas terras onde se encontram os que haviam seguido por 
linhas de desterritorialização próximas. Estes espaços de criatividade permitem pensar o 
mundo de forma diferente daquelas impostas pelo discurso hegemônico. Discursos e 
práticas do Urbanismo 2.0 apresentam-se não como vias alternativas, mas sim como 
caminhos necessários para que não haja o apagamento de populações e de seus desejos 
acerca da cidade, em meio ao fazer urbanístico hegemônico que desconsidera as diferenças. 

 

Considerações finais 

Vimos que o enfrentamento do planejamento estratégico, corrente urbanística atualmente 
hegemônica, dá-se não somente entre os planejadores e gestores urbanos que se 
posicionam contrários aos danos decorrentes dos megaprojetos ou de intervenções ligadas 
ao desenvolvimento da indústria ou do turismo, mas também por meio da formação de 
coletivos urbanos que reúnem pessoas com interesses comuns sobre a cidade. O 
enfretamento do planejamento estratégico requer criatividade na formulação de propostas, 
no aproveitamento de recursos e na execução de ações. Por vezes é necessário desobedecer 
a normas estabelecidas em acordo a esta corrente urbanística, ressignificar materiais, utilizar 
ferramentas digitais de modo inovador... Pode parecer que este cenário permite somente 
gestos curtos ou pequenas possibilidades de atuação, mas o encontro de diversos agentes 
nos coletivos urbanos potencializa as forças individuais e possibilita maiores alcances para 
seus atos.  

                                                 
1 Cartazes fixados em postes, muros, paredes ou outras estruturas do espaço público. 

2 Graphics Interchange Format (formato de intercâmbio de imagens) é um objeto virtual que se desenvolve a 
partir de imagens sequenciadas, gerando um pequeno vídeo que se repete indefinidamente, propiciando 
assisti-lo repetidas vezes. 
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