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RESUMO 

O trabalho pretende apontar elementos para uma análise sobre o uso de redes sociais em 
movimentos de ocupação urbana, tendo como caso específico o movimento A Batata Precisa 
de Você, em São Paulo, um dos principais coletivos que apostou na organização de 
intervenções no Largo da Batata após a entrega das obras de Reconversão Urbana em 
meados de 2013. A partir do contexto das Manifestações de Junho daquele ano, com 
protestos pautando a mobilidade urbana e o acesso à cidade, a discussão se transbordou 
para uma reivindicação social por maior participação na gestão da cidade, tendo como 
ferramenta de comunicação o uso de redes sociais virtuais juntamente às ocupações das 
ruas. 
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A Batata Precisa de Você: do Facebook ao Largo da Batata 

 

Breve história de Pinheiros  

O bairro de Pinheiros tem sua história iniciada juntamente ao nascimento da cidade de São 
Paulo, sendo inicialmente um aldeamento indígena, expulsos da região com a vinda dos 
portugueses para o Brasil. O Rio Pinheiros era mais estreito nessa região, o que facilitava sua 
travessia, fazendo com que o bairro crescesse como ponto de conexão com o sul do país. 

No final do século XVIII, o bairro era conhecido como um povoado caipira, os índios que ali 
restaram, catequizados pelos jesuítas e utilizados como mão de obra escrava, formaram os 
primeiros habitantes da região. Nesse período, a economia local era formada por 
comerciantes e louceiros, sendo por décadas um dos principais produtos locais (REALE, 1982; 
AMARAL, 1969).  

No século XIX, ainda pouco habitado, o coreto do então Largo da Matriz se tornou palco de  
tradicionais rodas de viola com apresentação de músicos o bairro. Com a constante presença 
de tropeiros que ali pousavam durante suas viagens, surgiu um mercado de mulas, 
estimulando o comércio local.  

No final do século XIX, Pinheiros já possuía lotes residenciais de classe média, aumentando o 
comércio ao longo da Rua Teodoro Sampaio. Nesse período, o bairro recebeu diversas 
melhorias, como linha de bonde, eletricidade, o Mercado Rural e o Mercado de Pinheiros, 
com a criação de uma importante cooperativa de produtores agrícolas (CALDEIRA, 2013).  

O bairro foi acometido por uma tragédia em 1929, com uma grande enchente que desalojou 
parte do comércio e moradores e a destruição de ruas inteiras. Em um contexto de 
sucessivas enchentes, a Light, empresa de serviços elétricos, responsável pela gestão da 
região alagada, trabalhou para retificar o Rio Pinheiros - seu curso foi reduzido de 46 para 
26km, seu leito foi aprofundado, seu curso foi invertido com o auxílio de um forte sistema de 
bombas, seu leito original aterrado e construído um novo canal para a passagem das águas. 
Com o trabalho de reconstrução do Rio Pinheiros feito em parceria entre a Light e o Governo 
do Estado, o Rio deixou de ser o rio natural que existia, para ser tornar o Rio Pinheiros em 
situação de calamidade ambiental que existe hoje.  

Com essa alteração, a região de várzea, antes ocupada para jogos de futebol, foi anexada ao 
bairro, expandindo o desenvolvimento comercial no eixo da rua Butantã e Cardeal 
Arcoverde, e formando uma zona residencial de alto nível junto à Avenida Rebouças e a 
Euzébio de Queiroz.  

Pelo sucesso desse processo de urbanização, foi também criado o Bairros Jardins, ficando 
conhecido como bairro-modelo Alto de Pinheiros, loteado nos anos 30, caracterizado por 
sobrados de classe média. 
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Atualmente 

Em 1995, foi criada a Operação Urbana Faria Lima1, durante a gestão do então prefeito Paulo 
Maluf. A Operação foi uma parceria entre poder público e privado, visando a melhoria de 
determinadas regiões da cidade, objetivando transformar a região de Pinheiros em um pólo 
de escritórios (OUCFL, 2016).  

O projeto buscava resolver problemas de mobilidade com a construção de uma 
infraestrutura de transporte com corredores de ônibus e estações de metrô para priorização 
de transporte público; remanejamento das vias locais, com duplicações e reestruturações e 
ruas e avenidas; além da melhoria dos espaços públicos e das condições de moradia das 
comunidades locais (SALES, 2005; CASTRO, 2007).  

Um dos principais pontos dessa Operação foi a Reconversão Urbana do Largo da Batata, 
objeto de Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo em 2002, na gestão 
municipal de Marta Suplicy (PT), promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano, pela Empresa Municipal de Urbanização e pela Administração Regional de Pinheiros 

O Concurso de Reconversão do Largo da Batata representou uma proposta para reorganiza-
lo como parte do desenvolvimento territorial da região - tanto a área do projeto quanto a 
área de influência, como foi chamado o entorno do Largo, uma vez que a proposto causaria 
mudanças em todo o bairro, alterando as dinâmicas de intercâmbio de produtos, pessoas e 
significados que constroem diariamente a história do Largo da Batata e do bairro de 
Pinheiros (LODI, 2008).  

Foi demandado dos projetos uma leitura que contemplasse um redesenho urbano, com: 
“- A proposição em espaços públicos existentes ou propostos e/ou sugestão em áreas 
privadas de elementos arquitetônicos e/ou escultóricos marcantes, de forma a 
promover a constituição de um conjunto urbano de referência na escala da 
metrópole; (PMSP, 2002)  
- Criação de extensas áreas públicas livres e de qualidade para uma valorização 
urbanística compatível com o conceito da Centralidade de Pinheiros na região: 
praças, equipamentos públicos e culturais, mobiliário urbano, arborização, 
organização do transporte público.  
- Promover o interesse da iniciativa privada em empreender no setor, de acordo com 
as normas e procedimentos da Operação Urbana Faria Lima, fato que não vinha 
ocorrendo devido à degradação do bairro e ausência de condições mínimas de 
infraestrutura urbana.  
- Tais objetivos deveriam ser alcançados com um número mínimo de desapropriações 
e com impacto reduzido nas atividades existentes no bairro e no público que as 
utiliza.” 
Trecho do edital do Concurso de Reconversão do Largo da Batata (FRASCINO, 2013) 
 

                                                
1 A primeira Operação Urbana Faria Lima foi aprovada pela Lei 11.732/1995, em. Em 2004 foi aprovada a Operação Urbana Consorciada 

Faria Lima pela Lei 13.769/04, com a adequação para o  Estatuto da Cidade, da Lei Federal 10.257 de 2001. Nesse contexto, foi 
desenvolvido o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – PDE, de 2002, revisado em 2014.  
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 A proposta era a de construção de um novo espaço que tivesse a circulação de pedestres em 
seu planejamento, uma vez que as vias de pedestres existentes eram mal iluminadas e em 
precárias condições de conservação, e simultaneamente, inibisse a presença do comércio 
ambulante, que era até então uma marca do Largo devido à alta circulação de usuários do 
transporte público no local. 

Para o concurso, foi selecionado o projeto do arquiteto Tito Lívio Frascino e seus associados, 
tendo em seu princípio a manutenção dos valores de memória e de identidade do bairro, 
através da “melhoria, ampliação e promoção quantitativa do espaço público local”, para 
"recuperar a condição de referência da região" (FRASCINO, 2013).  

O projeto selecionado propôs o deslocamento de ruas e alteração do trânsito em 
determinadas vias, tendo como objetivo a criação de calçadas e praças, um projeto de 
arborização e iluminação, novos equipamentos culturais (públicos e privados), e 
reestruturação do sistema viário. Além dos benefícios sociais, o projeto buscava também 
valorização imobiliária da região para diferentes faixas de renda, mas sempre tendo como 
prioridade a qualificação dos espaços públicos locais. 

Em entrevista concedida à pesquisadora Letícia Lodi, em 2008, ainda no processo das obras, 
o arquiteto Tito Lívio Frascino falou sobre a dificuldade de se realizar as propostas de 
projetos apresentados nos concursos em geral. No caso do Largo da Batata, além da demora 
para a execução das obras, o projeto selecionado sofreu tantas alterações ao longo do tempo 
que já não seria possível entregar a proposta que havia sido selecionado.  

Na opinião de Frascino, isso se dá muita por conta do vínculo entre o projeto e a 
administração pública atuante naquele momento, não sendo, portanto, um projeto do 
município, mas sim um concurso vinculado àquela gestão no poder. Segundo o arquiteto, no 
modelo que temos hoje de concursos do Brasil, um projeto pode perder sua importância de 
acordo com princípios da gestão naquele momento.  

Frascino ainda aponta que o ideal seria que esses concursos estivessem vinculados ao 
interesse público municipal de forma desvinculada da gestão. Ou seja, independente do 
partido, se uma obra for considerada de benefício publico, ela será executada enquanto uma 
responsabilidade da gestão municipal, independente do partido em atuação. No caso de 
concursos privados, vinculados à empresas como a Petrobras, Frascino  afirma que há 
maiores índices de realização dos projetos, uma vez que há uma política de continuidade dos 
editais e concursos abertos dentro das empresas (LODI, 2008).  

Aprovado em 2002, as obras propostas pelo projeto selecionado no Concurso de 
Reconversão do Largo da Batata só tiveram início em 2007, devido à diferentes questões de 
natureza técnicas e também políticas, como a mudança de gestão municipal, o que acarretou 
em importantes alterações no projeto.  

As obras tiveram início em 2007, já na gestão de Gilberto Kassab, depois de um prolongado 
processo de demolições e desapropriações. Em 2007, houve um grave desmoronamento nas 
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obras da Estação Pinheiros da linha 4-amarela do Metrô, paralisando as obras. Em 2009, os 
trabalhos foram interrompidos novamente para análise do sítio arqueológico da região, 
quando foram encontrados objetos dos séculos XVIII e XIX. Finalmente, em 2013, no 
conturbado contexto das manifestações daquele ano, as obras foram entregues, mas já não 
representavam o projeto inicialmente proposto. 

Ao final da reforma, o Largo da Batata tornou-se um grande vazio cimentado e árido. Sem 
assentos para permanência, espaços com sombra, proteção para chuva ou abrigos para os 
passageiros de ônibus, as obras de revitalização não entregaram um dos seus principais 
objetivos: a criação de equipamentos públicos e privados que valorizassem o espaço 
enquanto local de convívio e lazer.  

No projeto inicial havia, inclusive, a proposta de um pequeno coreto, trazendo uma 
referência das rodas de viola que aconteciam na época da formação do bairro.  “Desistimos 
do coreto e do espaço para banquinhas  de artesanato por acreditar que seria difícil manter 
tudo isso limpo e por temer que moradores de rua ocupassem o espaço”2, explica Ricardo 
Pereira da Silva, diretor da SP Obras, órgão municipal responsável pela reforma. 

 
No mesmo momento em que, finalmente, foram entregues as obras de revitalização do 
Largo da Batata, ocorriam as Manifestações de Junho de 2013. Iniciadas pelas pautas contra 
o aumento das passagens do transporte público, organizadas pelo Movimento Passe Livre, o 
Largo da Batata ganha visibilidade (ainda com a tapumes, cimento e outros resíduos das 
obras que estavam em processo de finalização) sendo um dos locais utilizados para 
concentração das atividades relacionadas às manifestações, junto de outros pontos da 
cidade com a Avenida Paulista, a Praça Roosevelt e as mediações da Consolação.  

As manifestações de 2013 trouxeram, pela primeira vez no contexto brasileiro, as redes 
sociais como plataforma de articulação dos manifestantes, seguindo exemplos como a 
Primavera Árabe, Occupy Wall Street e outras manifestações conectadas online ao redor do 
mundo (TATAGIBA, 2014; MALINI, 2013; ARORA, 2015).  

Neste contexto de grandes manifestações políticas, somado à entrega da reforma do Largo 
da Batata como um grande vazio cimentado, descampado e árido, com grande circulação de 
pessoas, mas sem a capacidade de ser um ambiente de permanência, surge, oficialmente no 
início de 2014, o movimento A Batata Precisa de Você.  O movimento surge exaltando a 
existência desse não lugar que o Largo se tornou pós-obras e a necessidade de se criar 
estratégias de ocupação para devolver à Batata a possibilidade de ocupação e vida pública, 
para além de uma via de passagem como ele havia se tornado.  

O movimento da Batata Precisa de Você foi formado por moradores e frequentadores do 
Largo, objetivando reviver este espaço como um local de convivência. Almejando a criação 
de uma gestão compartilhada entre cidadãos, associações locais e o poder público, o grupo 

                                                
2 Os problemas da reurbanização do Largo da Batata Disponível em https://vejasp.abril.com.br/cidades/os-problemas-da-reurbanizacao-
do-largo-da-batata/ Acesso em 18 Ago 2017 
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propôs a utilização do local como palco de experimentações voltadas à criação de mobiliários 
urbanos, atividades culturais e intervenções artísticas, se auto definindo como Laboratório 
Metropolitano de Mobiliário Urbano. 

A Batata na rede virtual 

As ações do grupo A Batata Precisa de Você estão inseridas dentro de um contexto de 
movimentos urbanos que se relacionam com o urbanismo tático e outros termos que 
denominam processos semelhantes como Urbanismo Faça Você Mesmo (Do it Yourself), 
urbanismo bottom up, urbanismo de guerrilha, urbanismo peer to peer. Esta abordagem do 
urbanismo, considera a mudança da cidade de forma gradual, agindo nos espaços urbanos 
em escala local, buscando ideias e desafios que possam ser executados a curto prazo e com 
baixo orçamento, sendo fundamental a participação dos moradores nesses processos de 
gestão e intervenção nos espaços públicos (LYDON, 2011). 

O termo “urbanismo tático” foi utilizado inicialmente durante as ações de reformulação da 
Times Square, em Nova York, em um experimento iniciado em 2009 pelo Departamento de 
Transportes (DOT), mas que, devido ao seu sucesso, se tornou permanente. A experiência foi 
simples: a criação de um espaço que deu prioridade à circulação de pessoas, diminuindo os 
espaços dedicados aos veículos. 

A partir deste evento, um grupo de urbanistas criou a empresa de design e planejamento 
urbano “The Street Plans Collaborative”. Muito amparada às tecnologias de 
compartilhamento virtual, o grupo produz cartilhas apresentando experiências ao redor do 
mundo de processos de intervenção em espaços públicos. 

O funcionamento dessas intervenções leva em consideração a capacidade de auto-
organização da sociedade civil, fomentando o empoderamento das pessoas em relação aos 
espaços da cidade e, consequentemente, uma perspectiva de participação na organização e 
gestão desses espaços. Em última análise, é esperado que esses processos possam identificar 
demandas e produzir conhecimento para pautar a agenda do poder público em relação à 
gestão desses espaços.  

Para responder à necessidade de diálogo que esse processo participativo necessita, o uso das 
redes sociais vem se tornando uma ferramenta profícua na articulação das pessoas 
interessadas - sem, contudo, substituir a necessidade de encontros presenciais.  

No caso da Batata Precisa de Você, foi criado um grupo na rede social do Facebook em 18 de 
janeiro de 2014 para comunicação entre os envolvidos, sendo estabelecido encontros 
presenciais semanalmente às sextas-feiras a noite no Largo, como um espaço aberto de 
diálogo e tomada de decisões para construção de ações.  

Em entrevista de 2015, Laura Sobral, coordenadora do movimento, falou sobre seu início:  
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“Me propus com um grupo de amigos, vizinhos, família e todo mundo que mora por aqui a 
estar todas as Sextas feiras no Largo para transformar um espaço que foi completamente 
entregue sem vida e sem estrutura. (...) Já passou a ser A Batata Precisa de Você, número 
UM, e eu achei que poderia fazer uma ação regular que eu acredito que é como se 

transformam os lugares” e ainda “Apesar de usar a ferramenta virtual para se articular, a 
gente não acredita no ciberativismo, ativismo de sofá, a gente precisa de gente que faz. 
Pode dar o palpite que você quiser na internet, ele não vai ser deliberativo se você não vier 

aqui decidir.” (GIANNELLI, 2017) 

O gráfico a seguir demonstra as interações (soma de publicações, curtidas, comentários e 
compartilhamentos) no grupo do Facebook da Batata Precisa de Você, desde o período de 
sua criação, em Janeiro de 2014 até Junho de 2017. Os dados foram raspados utilizando o 
aplicativo Netvizz e planilhadas para criação do gráfico. Nele é possível identificar as linhas de 
tendência de cada período e o número de interações mensal de cada ano. 

Gráfico 1. Interações no grupo do Facebook A Batata Precisa de Você 

Em janeiro de 2014 foi criado o grupo no Facebook com as primeiras ações de divulgação das 
movimentações na Batata e adesão de novas pessoas. Neste ano houve um constante 
aumento no número de interações no grupo, com pico em Agosto, mês de maior atividade 
do grupo em todo o período analisado. 

Neste mês de agosto de 2014, o Largo recebeu diversos novos mobiliários produzidos pela 
equipe do movimento da Batata, as Batatas Construtoras; foi aberto o Bicicletário pela 
Prefeitura Municipal e o Bike Anjo pelo coletivo; diversos grupos externos promoveram 
intervenções no local, com festas, mobiliários, exposições, oficinas; o evento Design 
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Weekend em parceria com o coletivo Design OK, produziu o Jardim Pop Up, posteriormente 
doado para o Largo sob responsabilidade da sub prefeitura de Pinheiros; foi construída uma 
mesa de ping pong financiada coletivamente via Catarse; o lançamento do edital Redes e 
Ruas da Prefeitura Municipal, no qual a Batata foi selecionada posteriormente; foi feita a 
primeira publicação propondo a mudança de nome da Estação de Metrô Faria Lima para 
Estação Largo da Batata; aconteceram feiras de artesanato e de produtos orgânicos; a Virada 
Sustentável realizou ações dentro do Largo; e aconteceram diversas conversas sobre a gestão 
do espaço, como o agendando de dias para montagem de mobiliários, ações de plantio de 
árvores, de limpeza do espaço, sistematização dos lixos recicláveis e diversos eventos ao 
longo das semanas, com noites de forró e outras festas temáticas. 

Além da programação no espaço físico, outros temas pautaram as discussões, aproximando o 
grupo de acontecimentos externos, como o Movimento Ocupe Estelita, a movimentação do 
Parque Augusta, a ativação da Wikipraça no Largo do Arouche, o  início da discussão sobre o 
Concurso do Batata Lab (realizado no ano seguinte) e a ocupação do terreno ao lado da 
Igreja Nossa Senhora de Monte Serrat, com jardins verticais e estrutura na parede para 
exibição de filmes.  

O ano de 2014 foi marcado pelas eleições presidenciais com forte disputa entre os 
candidatos Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). No grupo online, não há nenhuma 
menção aos nomes de nenhum dos candidatos ao longo de todo o ano. Nos dias próximos às 
eleições, realizadas no dia 5 e 26 de Outubro, primeiro e segundo turno, respectivamente, ou 
nos dias posteriores, também nada foi comentado sobre as eleições.  

Postagens pontuais sobre a crise hídrica sofrida pelo estado naquele período começaram a 
surgir em Agosto, mas apenas em Setembro é apontado o nome de Geraldo Alckmin (PSDB), 
reeleito governador, com divulgação de manifestações contra o governo que seriam 
realizadas no Largo.  

O prefeito eleito naquele ano, Fernando Haddad (PT), foi citado em postagens que buscavam 
apoio ao movimento da Paulista Aberta e outras divulgações pontuais de diálogos entre 
movimentos relacionados às ações de intervenção urbana e a prefeitura municipal.  

A palavra “manifestação” apareceu por três vezes nas postagens: a primeira apontando a 
estrutura de carros policias ocupando todo o entorno do Largo, e outras duas no final de 
Outubro sobre a crise hídrica do estado, novamente nomeando o governador reeleito, mas 
com ausência de qualquer debate sobre o contexto do momento.  

Em contrapartida, a palavra “mobiliário” foi usada 39 vezes, indicando ações no Largo ou 
referências de outros lugares, e outras 14 referências à “intervenção”, todas se referindo 
também às ações internas ou externas.  

No ano seguinte, Abril de 2015 foi o mês com maior número de interações, seguido  
especialmente pelo casamento de Laura Sobral em Junho, realizado com uma festa pública 
no Largo da Batata. Novas oficinas de mobiliários temporários foram realizadas, os eventos e 
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reuniões semanais continuavam sendo divulgados, e postagens sobre a gestão do espaço 
relacionados à manutenção dos mobiliários, novas plantas e limpeza do local foram pautas 
de discussão.  

Neste ano, também houve ausência de discussões políticas em relação à Dilma, que vivia seu 
primeiro ano de gestão, quando passou a ser alvo de investigação no processo que culminou 
em seu impeachment no ano seguinte. Como tema político, novamente a questão da crise 
hídrica foi levantada, mas com citações em apenas quatro momentos ao longo de todo ano. 

Em âmbito municipal, o então prefeito Fernando Haddad foi citado em nove postagens 
referentes, em sua grande maioria, à divulgação do que acontecia com o movimento do 
Parque Augusta, e em duas situações às negociações entre prefeitura e A Batata, com 
indicações de abertura de diálogo com a prefeitura, sem um embate entre o grupo e o poder 
público, mas sim o desejo de construção de uma relação de cooperação entre as duas 
instâncias.  

Em 2016, as temáticas que percorrem o mês de Junho, pico das interações daquele ano, 
foram divulgações de eventos externos relacionados às temáticas urbanas; uma postagem 
com discussão buscando retomar os mutirões de limpeza e atividades no Largo, apontando 
também a falta de suporte oferecido pela prefeitura; a necessidade de revitalização das 
jardineiras do Largo; organização de novas festas, especialmente de forró; divulgação dos 
documentos organizados pela prefeitura, o Caderno sobre a Operação Urbana Consorciada 
Faria Lima3 e um documento4 sobre ações promovidas no Largo, identificando diversos 
mobiliários construídos pelo movimento da Batata.  

No ano em que o impeachment da presidenta Dilma foi homologado, houve quatro 
postagens de posicionamento contra processo de impeachment que estava em processo, 
todas pontuando serem apartidárias.  

A postagem com maior número de interações daquele ano aconteceu em Abril, sobre a 
manifestação #ForaCunha que seria realizada no Largo. A segunda postagem mais 
comentada reclamava das manifestações contra o impeachment que ocupava o Largo, com 
tom de deboche ao falar em golpe. Como resposta, uma acalorada discussão dividida entre 
quem se posicionou pelo direito democrático de manifestação política, quem defendia a não 
utilização do grupo para discussão desse tema, enquanto outros definiam as manifestações 
contra o processo de impeachment como badernas de petistas - este último, como uma 
definição pejorativa.  

O prefeito Fernando Haddad foi citado apenas em poucas situações de divulgação de eventos 
que buscavam pressionar a prefeitura em ações referentes a movimentos de urbanismo, 

                                                
3 Relatório Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/faria_lima/index.php?
p=19591 > 

4Largo da Batata. Disponível em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/FARIA_LIMA/20160610_publicacao.
pdf Acesso em 18 Ago 2017 
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como o Parque Augusta e o fechamento de espaços culturais na cidade. Também não houve 
discussão sobre temas políticos para além da divulgação das ações que aconteceriam nos 
espaços físicos da cidade ou assinatura de petições online.  

Apesar de ter sido ano eleitoral, desta vez para as eleições municipais, as postagens de 2016 
no grupo não tiveram nenhuma discussão política sobre os candidatos, Fernando Haddad 
(PT)  para reeleição e João Dória (PSDB), eleito no primeiro turno.  

O ano de 2017, analisado neste trabalho até o mês de Junho, marcou a menor interação na 
rede virtual desde sua criação, tendo seu pico com número semelhante aos piores meses dos 
anos anteriores.  

Esse pico aconteceu em Fevereiro, com diversas discussões sobre o carnaval no Largo da 
Batata, o maior evento realizado no espaço com a concentração de milhares de foliões, mas 
um forte despreparo em relação à limpeza do local e destruição de diversos mobiliários e 
canteiros. Desde o período pré-carnaval, o Largo foi cercado com tapumes fechando a 
circulação no espaço, foi construída uma roda gigante muito criticada pelos integrantes da 
Batata por ter fins publicitários e depois, durante as festas, especialmente no dia 28 de 
Fevereiro, foram registradas ações de repressão policial contra os foliões com uso de bomba 
de gás lacrimogêneo. 

O ano é marcado também pelas ações anti pixação do prefeito eleito João Dória, pintando 

com tinta cinza grafites que ocupavam o Largo e seu entorno. Também houve um novo 

movimento de ocupação do terreno ao lado da Igreja Nossa Senhora de Monte Serrat, com a 

construção do Bosque da Batata através de iniciativa popular, retomando a ocupação feita 

em 2014 que não foi levada adiante.  

Em junho, foi realizado um grande evento a favor das Diretas Já no Largo, com shows de 
músicos como Pitty, Criolo, Emicida. Apesar da importância política do evento, no grupo da 
Batata houve apenas duas postagens sobre o tema, sem nenhuma discussão: uma 
perguntando sobre melhores prédios para cobertura fotográfica do evento, e outra 
divulgando uma foto durante a manifestação  

O ano de criação do grupo foi o que teve o maior número de interações, atividades e ações 
de ocupação do Largo. Os anos seguintes foram todos com índices menores de interações, 
tendo picos pontuais de acordo com os acontecimentos das ações no espaço físico da Batata, 
mas sempre abaixo dos dois anos iniciais.  

No momento atual, com diversas reformas em votação em Brasília, uma política municipal de 
desmonte das estruturas montadas no Largo, como os canteiros construídos por membros da 
Batata Precisa de Você, o grupo é tomado por postagens que reclamam das ações públicas, 
mas não conseguem retomar qualquer diálogo com o poder público e seguem vendo suas 
ações serem desmontadas e os mobiliários destruídos pelo tempo sem manutenção.  

Apontamentos 



 

 

11 

Dentro do urbanismo tático, a base para a gestão de um espaço é o compartilhamento de 
ideias, experiências e técnicas de forma livre e colaborativa. Desta forma, propõe-se a 
produção para além de um espaço urbano, de uma comunidade de pessoas que participam 
da construção da cidade, que acompanham seu desenvolvimento, reivindicam a cidade e o 
espaço urbano para discutir a gestão pública, em um movimento contrário ao da 
privatização dos espaços urbanos que vemos hoje nas cidades e na atual gestão de São 
Paulo. 

Desenvolve-se hoje, na prática, modos de operacionalizar as conexões possíveis entre redes 
online e ruas (ARORA, 2013), uma dando forma e conteúdo à outra a partir da participação 
de diferentes atores sociais: os usuários online, os manifestantes nas ruas, os coletivos 
organizados, a imprensa, e o poder público.  

Direta ou indiretamente, toda a cidade se envolve quando espaços urbanos são ocupados, 
seja para apoiar ou reprovar essas ocupações. Com o uso das redes sociais na atuação dessas 
ocupações, os espaços virtuais também se tornam plataformas para debate, gestão da 
ocupação, compartilhamento de informações, e uma tentativa de construção conjunta e 
aberta com toda sociedade interessada e com a possibilidade de alcançar novos públicos.  

As várias manifestações ocorridas nos últimos anos em diferentes países demonstram que as 
plataformas digitais podem ser usadas como espaço de resistência pela sociedade, 
atualizando as possíveis formas de participação social na construção de uma agenda pública. 
A relevância das redes sociais neste contexto é buscar formas de ressignificar ou possibilitar 
a construção de novos espaços de atuação da sociedade contra o aparelho de Estado 
atrasado, antiquado e corrupto (SINGER, 2013).  

É essencial, no entanto, frisar que os espaços físicos e virtuais são complementares, 
percebendo a limitação do engajamento superficial que a internet permite, com baixo 
envolvimento na causa defendida - como assinaturas em petições online que encerram a 
participação no ato da assinatura (ARORA, 2015).  

Apesar do otimismo inicial representado pela nova dinâmica de comunicação impulsionada 
pelas novas mídias, aparentemente tão ágeis e independentes do monopólio de 
comunicação tradicional, o uso dessas tecnologias de comunicação não são por si só 
suficientes para construção de espaços de mobilizações públicas e reflexão crítica (CHAUÍ, 
2013; MARCONDES, 2007).  

O limite do envolvimento online é percebido também no silenciamento das redes, como no 
caso do grupo online da Batata Precisa de Você, que não se mantém ao longo do tempo 
como uma plataforma de debate, mas talvez como uma plataforma de gestão do espaço, ou 
ainda, primordialmente, enquanto espaço de divulgação das criações de mobiliários. Neste 
cenário, A Batata Precisa de Você vista através de suas atividades online, atua enquanto um 
laboratório de design de mobiliários urbanos, e não como um movimento político de disputa 
pelo espaço urbano.  
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O silêncio não está presente apenas no movimento da Batata. Se comparado à 2013, quando 
grande número de pessoas ocupou as ruas de todo país contra o aumento do transporte 
público, ou 2015 quando sucessivas manifestações contra ou a favor do impeachment de 
Dilma Rousseff ocupavam, ao menos, a Avenida Paulista. O primeiro semestre de 2017 
representou o silenciamento das redes e das ruas frente às sucessivas votações por reformas 
e divulgação de corrupção envolvendo diretamente importantes nomes da política nacional, 
como o presidente da república Michel Temer (PMDB), que assumiu o cargo de presidência 
após atuar ativamente no processo de impeachment de Dilma Rousseff, de quem era vice, e 
Aécio Neves (PSDB), presidente do senado, candidato derrotado na última eleição à 
presidência e um dos principais nomes da oposição de Rousseff, também atuando 
ativamente no processo de seu impeachment.  

A urbanização ainda é uma questão classista, pensar em reestruturação e requalificação de 
espaços costuma estar paralelo à processos de gentrificação - como no caso do bairro de 
Pinheiros, que já vem há algum tempo expulsando moradores antigos e classes baixas, 
aumentando os custos de moradia e vendo o fechamento de diversos comércios 
tradicionais, dando lugar a comércios e serviços direcionados a uma classe social com maior 
poder aquisitivo, como bares e restaurantes de classe média.  

Por isso, e talvez contra isso, a resistência feita por práticas urbanas que defendem o direito 
à cidade (HARVEY, 2012; LEFEBVRE, 1991), buscando novas ferramentas e formas de 
apropriações mais inclusivas, opondo-se à cidade vista por seu valor de troca. Para além do 
movimento de intervenções no Largo, há uma agenda urbana sendo pensada e questionada 
em toda a cidade de São Paulo, seguindo um movimento global de urbanismo com 
estratégias que visam maior mobilidade de pedestres e espaços públicos mais convidativos - 
como o Parque Augusta, o Minhocão, a Praça Roosevelt e a Avenida Paulista.  

A mobilidade urbana, estopim das manifestações de 2013, se mantém pauta constante nas 
discussões sobre a cidade, sendo reivindicado, dentre outras coisas, a criação de novas 
ciclovias e a melhoria do transporte público, visando desafogar o trânsito caótico da cidade. 
Em oposição, a atual gestão municipal da capital paulista segue uma agenda política 
fundamentada no financiamento privado, atuando com políticas públicas como o 
fechamento de ciclovias e o aumento do limite da velocidade das marginais do Tietê e de 
Pinheiros, priorizando o transporte individual.  

Dentro deste contexto, há um estranhamento quanto a ausência de discussões e 
posicionamentos políticos na rede virtual da Batata. A análise do conteúdo das postagens no 
grupo online demonstra um descolamento entre o que aconteceu nas ruas do Largo em 
2013 com seu protagonismo no campo político, em relação às atividades do grupo na rede 
virtual atualmente.  

Em algumas situações, defendendo a liberdade de opinião e evitando discussões não 
deliberativas, o grupo foi omisso na criação de diálogos sobre o momento político pelo qual 
o país tem passado. Ao não discutir sobre o processo que culminou no golpe de 2016 contra 
a presidenta eleita, ou atualmente no contexto das reformas políticas, o movimento da 
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Batata Precisa de Você se ausenta do debate, deixando de usufruir de seu capital social e 
político para ser propositivo em relação aos desmanches democráticos que estão sendo 
executados. 

O desgaste do movimento, representado pela forte queda das interações do grupo na rede 
social e diminuição das ações de ocupação física no Largo, é visível também na dificuldade 
de estabelecer diálogos com a subprefeitura de Pinheiros, alinhada à uma gestão que 
defende uma agenda urbana de privatizações. 

O enfraquecimento do movimento para negociar a gestão do espaço com o poder público, é 
resultante de uma política de negligenciamento do poder social em prol do poder 
econômico e político. Essa situação demonstra, por um lado, a incapacidade de uma 
organização da sociedade civil em manter a longo prazo um enfrentamento atuante contra  
esse sistema, e por outro, a força dessa política tradicional, e por isso sua tradição, em 
manter sua autoridade em diferentes situações.  

O que o contexto político atual demonstra é que os canais de diálogo e de cooperação entre 
os movimentos sociais e o poder público não estão disponíveis para serem construídos. Ao 
contrário, os últimos meses têm exposto as contínuas políticas de desmonte de ações como 
as que aconteciam no Largo e de outras organizações populares.  

No entanto, a história mostra que a política tradicional não defende os mesmos ideais dos 
movimentos sociais, e é nesse desencontro que movimentos como os de ocupação urbana 
se apresentam enquanto uma alternativa de luta pela participação popular na gestão 
pública.  

Neste cenário de silenciamento diante do aniquilamento de direitos e conquistas 
democráticas que está diante do país, movimentos de resistência precisam se reorganizar 
para poder pressionar e fortalecer suas vozes enquanto sociedade civil organizada e impedir 
a continuidade dessa política de opressão.  
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