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Resumo		
A comunicação   analisa a relevância teórica e prática do fenômeno urbano 

contemporâneo num duplo aspecto, enquanto expressão concreta dos 

processos de desregulamentação, atomização e neutralização cultural, mas 

também enquanto lugar de inquietações sociais, manifestações de cidadania 

ativa e desejos coletivos por outras formas de representação e sociabilidade. O 

objetivo é investigar em que medida as contradições urbanas podem funcionar 

como força peso na reprodução das relações sociais, mas também como 

catalisadoras de esforços inventivos.   Para tanto, a comunicação é divida em 

três momentos. O primeiro faz um diagnóstico do contemporâneo no qual se 

evidencia o caráter  espacial  urbano do quadro de tensionamentos e, ainda, a 

presença das experimentações sociais nas cidades. A segunda parte analisa o 

fenômeno denominado “tecnopolítica”, enquanto um paradigma de 

conhecimento coerente com uma sociedade amplamente urbanizada e 

globalmente conectada. Por fim, o terceiro momento trata de duas iniciativas 

estético-politicas nas quais  espaços urbanos se tornam objeto de libido coletiva, 

ora como tema ( problematização), ora como suporte (mediação), ora como valor 

de uso( fruição e re-apropriação) 

Palavras-chave: fenômeno urbano, criatividade social, tecnopolítica; 

experimentações.  

	
	
	
Introdução 
 
A comunicação   analisa a relevância teórica e prática do fenômeno urbano 

contemporâneo num duplo aspecto, enquanto expressão concreta dos 

antagonismos e segregação sociais, mas também enquanto lugar de inquietações 

massivas, manifestações de cidadania ativa e desejos por outras formas de 



representação e sociabilidade. O objetivo é investigar em que medida nos últimos 

cinco anos as contradições urbanas funcionaram, por um lado, como força peso na 

reprodução das relações sociais e, por outro, como catalisadoras de esforços 

inventivos, experimentações na produção de conhecimento e no campo das artes.   

Para tanto, a comunicação é dividida em três momentos. O primeiro faz um 

diagnóstico do contemporâneo no qual se evidencia o caráter  espacial  urbano do 

quadro de tensionamentos, trazendo à tona o impacto do colapso financeiro e das 

políticas econômicas nas dinâmicas urbanas, ônus sociais inclusos.  Num segundo 

momento, trata de um fenômeno recente denominado “tecnopolítica”, enquanto 

conhecimento e horizonte  para a ação política coerente com os avanços técnico-

comunicacionais da sociedade amplamente urbanizada, conectada em escala 

global. A terceira parte analisa experimentações no campo das artes, expondo dois 

casos nos quais a cidade se torna objeto de libido coletiva, ora como tema e 

questão (problemática), ora como suporte (mediação), ora como valor de uso ( re-

apropriação e fruição) para os esforços estético-políticos cujos objetivos  são dar 

forma concreta a outros regimes de existência coletiva. 

  
 
 
1) Feições urbanas do colapso financeiro e das insurgências sociais 
 
O fim dos anos 2000 e o desenrolar da década de 2010  são marcados por 

inquietações sociais que estremecem o solo urbano de grandes cidades da Tunísia 

à Islândia, do Egito aos EUA, da Espanha ao Brasil.  Os levantes irromperam a 

partir de eventos situados, por causas contextuais, mas a crise econômica  

eclodida pelo colapso financeiro em 2008, cuja estabilização econômica teve ônus 

sociais em todos os cantos da aldeia global, certamente aproximou tais fenômenos.  

Manuel Castells (2013:20), teórico que se debruça há algum tempo nas relações 

entre vida urbana e redes comunicacionais, destaca o caráter híbrido desta atual 

vida urbana insurgente quando reflete sobre a formação e a dinâmica de 

movimentos sociais e de protestos. Castells lembra que tais mobilizações ganham 

as ruas em momentos  históricos nos quais parcelas da população  não se sentem 

contempladas por seus representantes políticos, isto é, não vêem na esfera pública 

institucional espaços para  a construção de formas de vida minimamente 

aceitáveis. Ao discorrer sobre os movimentos contemporâneos, defende:  

 



 uma vez que o espaço público institucional – e o espaço constitucionalmente 

designado para a deliberação – está ocupado pelos interesses das elites dominantes e suas 

redes, os movimentos sociais precisam abrir um novo espaço público que não se limite à 

internet, mas se torne visível nos lugares da vida social.  É por isso que ocupam o espaço 

urbano e os prédios simbólicos. Os espaços ocupados tem desempenhado papel importante 

na história da mudança social, assim como na prática contemporânea. (CASTELLS,  2013: 

18) 

 

A esta nova forma de vida pública Castells chama de “espaço híbrido”, na 

medida em que redes virtuais e espaços urbanos ocupados se complementam e 

interagem na busca por uma autonomia comunicativa que visa encontrar formas 

horizontais de decisão, de troca de informações e  de compartilhamento de 

significados. Vejamos em contextos urbanos específicos como se deu a relação 

entre espaços híbridos, vida urbana insurgente e as pressões da sociedade civil 

aos centros de decisão.  

Na Espanha, as medidas de austeridade impactaram fortemente os cidadãos. 

Nos anos seguintes ao colapso financeiro, o desemprego atinge a casa dos 20% e, 

entre os jovens, 40%. Sem conseguir pagar suas hipotecas, muitas famílias 

perdem suas casas, outras muitas vêem suas condições de vida se acirrarem. As 

primeiras mobilizações, que em meados de 2011 se tornaram massivas, 

começaram a partir de protestos contra a execução de despejos  em círculos de 

ativistas do “Plataforma de Afetados pela Hipoteca”,  “V de Vivienda”, bem como 

em círculos  de jovens desempregados como  o “Juventude Sem Futuro” e, ainda, 

entre os cidadãos inspirados no caso da Islândia, onde  alguns meses antes a 

população deliberou por não salvar os bancos responsáveis pela crise.  Estes 

pequenos círculos de cidadãos formam grupos de debates virtuais em blogs e no 

Facebook.  

 O colapso financeiro tem impactos diretos na vida cotidiana da população. 

Ativistas escrevem, no início de maio, o  manifesto Democracia Real Ya, pedindo a 

observância de direitos básicos –  estão destacados moradia, trabalho, saúde, 

educação – e uma negação expressa dos imperativos econômicos na gestão da 

crise.1 No dia 15 de maio, em Barcelona 20 mil pessoas vão às ruas, em Madrid 50 

mil pessoas ocupam as principais avenidas, acampam em torno do marco urbano 

Puerta del Sol e formam suas comissões de debates, a titulo de compartilhar 

experiências, qualificar posições e estudar propostas. Mais de cem cidades 

																																																								
1 O Manifesto Democracia Real Ya está disponível em: www.democraciarealya.es/manifiesto-comun 



espanholas seguiram o exemplo dos então denominados 15-M ( em menção ao 15 

de maio) e em poucos dias um movimento de ocupações e encontros públicos se 

difundiu por cerca de 800 cidades do mundo (CASTELLS, 2013: 93). O diagnóstico 

dos ativistas era compartilhado por outras mobilizações que naquele momento 

tomaram o 15M como exemplo: a desconfiança em relação à democracia 

representativa, à forma partido e a necessidade de abertura de espaços de 

participação. As saídas, no entanto,  não apareciam com a  mesma clareza, dada a 

amplitude das mudanças necessárias e a multiplicidade dos grupos envolvidos. Em 

2011,  a crítica da política institucional e a ausência de saídas efetivas  teve efeito  

reverso nas eleições parlamentares e o partido mais conservador ganhou espaços 

com o descrédito geral, o que levou a mídia a crer que a população em geral 

recusava os expedientes dos Indignados.   O programa de austeridade se manteve, 

assim como o clima de intensa agitação nas cidades.  Em 2014 o  grupo 

denominado Observatório Metropolitano de Madrid, um coletivo híbrido de 

pesquisas e intervenção urbana, lança na internet um texto cujo titulo é  “A Aposta 

Municipalista – a democracia começa pelo próximo”; neste os autores reconstituem 

historicamente as estratégias e os ônus sociais do modelo de empreendedorismo 

urbano, no qual a cidade é administrada como balcão de negócios. Mas sobretudo 

apostam, como o titulo já evidencia, que a retomada do protagonismo coletivo nas 

decisões políticas e  a observância dos direitos humanos básicos –  o resgate de 

uma democracia real – inicia nas instâncias mais imediatas e tangíveis de poder: 

nos municípios. 2 É a partir desta esfera que se constroem formas mais diretas da 

gestão de bens públicos e  de patrimônio ambiental, além  de modelos horizontais 

de um empreendedorismo ligado ao tecido local. Para os municipalistas, a 

democracia não diz respeito apenas à forma de instituições, mas depende do 

envolvimento direto, do exercício de uma imaginação política e de  uma disposição 

ativa para o autogoverno. Com isso, os municipalistas retomam, agora com um 

ponto bem concreto e os ânimos bem direcionados, as esperanças do 15M.3 Por 

enquanto, é impossível verificar com sistematicidade se o texto impactou ou foi 

impactado por aquela paisagem revolvente do 15M, mas nas eleições municipais 

de 2015 grandes cidades como Madrid, Barcelona, Zaragoza e La Coruña são 

																																																								
2	Nos termos dos autores: “a aposta municipalista compreende uma hipótese que poderíamos resumir da 
seguinte maneira: ‘se tomamos as instituições que resultam mais imediatas aos cidadãos, os municípios, e os 
convertimos em âmbitos de decisão direta, podemos tornar realidade uma democracia digna de tal nome”. 
(OBSERVATORIO METROPOLITANO, 2014: 143) 	
3  Esta relação entre os municipalistas e o movimento 15M é estabelecida em OBSERVATORIO 
METROPOLITANO, 2014: 71.  



eleitas figuras diretamente ligadas a movimentos por moradia, com pautas 

levantadas pelas organizações da sociedade civil e bastante alinhadas ao ideário 

segundo o qual uma democracia concreta  exige uma vida pública densa e 

participativa.4 

As mobilizações urbanas estadunidenses conhecidas como Occupy foram em 

grande medida inspiradas pelos levantes dos Indignados espanhóis; as causas 

estruturais também eram parecidas. Quando a crise imobiliária estoura, centenas 

de milhares não conseguem pagar suas hipotecas e perdem suas casas, milhões 

de outras vêem os preços de seus imóveis despencarem e,  sob medidas de 

austeridade, assistem ao sistema financeiro – os agentes quase consensualmente 

reconhecidos como responsáveis pelo detonar da crise – ser socorrido pelo 

governo federal.  As contradições capitalistas se tornam gritantes. Como lembra 

Castells( 2013:21), em 1976  o 1% de pessoas mais ricas concentrava 9% da 

renda estadunidense, em 2007 saltou para 23,5%.  O crescimento cumulativo de 

produtividade entre 1998 e 2008 subiu 30%, mas os salários cresceram nem um 

1/10 deste número. Na década anterior à crise, os salários reais por hora 

aumentaram 2%, enquanto a renda dos 5% mais ricos aumentou 42%. Em 1980 o 

salário de um diretor executivo era 50 vezes maior que o do trabalhador médio, em 

2010 era 350 vezes. Estes números ganharam um rosto concreto nos grandes 

contingentes de população insubordinada às instituições. Ativistas digitais de 

plataformas como AmpedStatus e Anonimous publicizavam muitos desses 

fenômenos. Twitter e Facebook reverberavam estes ânimos. Em 13 de julho de 

2011, a revista de crítica cultural Adbusters posta em seu blog a seguinte 

convocação: #occupywallstreet. O texto no blog conclama o uso das experiências 

na praça Tahrir e dos Indignados da Espanha na superação da “empresocracia”, 

em nome da uma democracia renovada.  

 Esta foi, lembra Castells, a centelha dos movimentos de protestos que se 

seguiram, ocupando Wall Street, Zucotti Park,  e depois se difundindo por Chicago, 

Boston, Washington, São Francisco, Los Angeles, Nova Orleans, Cleveland, New 

Jersey entre outras.   

É na chave dos espaços híbridos e da autonomia comunicativa que Castells 

entende o movimento Occupy. De acordo com Castells,  a forma de existência 

material do movimento foi  a ocupação do espaço público, “um espaço em que os 
																																																								

4 O fenômeno foi considerado uma virada na política espanhola, amplamente noticiado. Cf. por 
exemplo, http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/25/internacional/1432510725_227200.html . E 
também: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/13/internacional/1434184191_318317.html .   



manifestantes podiam reunir-se e formar uma comunidade para além de suas 

diferenças. Um espaço de convivência. Um espaço de debate”(2013: 132). Esta é, 

argumenta o sociólogo, a nova forma de uma cultura de autonomia comunicativa 

que relança no horizonte a possibilidade de uma democracia real.  Castells defende 

ainda que “o movimento Occupy construiu uma nova forma de espaço, uma mistura 

de espaço de lugares, num determinado território, e espaço de fluxos, na internet”; 

e como destaca, “um não conseguia funcionar sem o outro; esse espaço híbrido é 

que caracterizava o movimento”(2013:132). Castells não se exalta numa visão 

idealizada do movimento que se esgotou após alguns meses sem grandes 

conquistas imediatas. No entanto, não deixa de apontar diversas contribuições 

destes fenômenos em termos de experiência de politização e de empoderamento 

para os envolvidos, de experimentação de práticas transformadoras e de injeção de 

ânimos na cultura urbana das grandes cidades conectadas globalmente. 

Quando David Harvey (2012) analisa o Occupy Wall Street e suas semelhanças 

com outros movimentos contemporâneos ocorridos noutras cidades, o geógrafo o 

compreende num sentido parecido ao de Castells. Harvey salienta que as táticas 

deste movimento são “tomar um espaço público central, um parque ou uma praça, 

próximo à localização de muitos dos bastiões do poder e, colocando corpos 

humanos ali, convertê-lo em espaço político de iguais” (2012:60). Esta tática, 

lembra Harvey, multiplicou-se pela Praça Tahrir, no Cairo, praça do Sol em Madrid, 

praça Syntagma em Atenas.  Em todas estas a tática mostra “como o poder 

coletivo dos corpos no espaço público continua sendo o instrumento mais efetivo 

de oposição quando o acesso a todos os outros meios está  bloqueado”.(2012:61) 

E nesse sentido reforça: “a praça Tahrir mostrou ao mundo uma verdade óbvia: são 

os corpos na ruas e praças, não o balbucio de sentimentos no Twitter ou Facebook, 

que realmente importam.”(HARVEY, 2012: 61)  

No Brasil, a série de mobilizações que tomam as ruas ao longo dos anos 2013 e 

2014 têm como causa uma teia complexa de questões sociopolíticas e econômicas 

das grandes cidades. As causas são portanto mais locais, ainda que tragam 

relações com o quadro geral dos países capitalistas.  Entre estas causas, 

extraímos apenas duas: a precarização das condições de vida e a crise de 

mobilidade urbana.  

  A partir do ano de 2009,  as cidades brasileiras passam por um crescimento 

bastante significativo, alavancado em larga  medida por programas de crédito do 

governo federal visando reverter o déficit habitacional e os sinais locais da crise 



econômica global.5 Há uma multiplicação de arranha-céus, mas o crescimento 

pautado pelas dinâmicas de mercado, sem medidas eficazes de controle de preços 

e de uso do solo, não mitiga o déficit habitacional e, ainda, acentua a especulação 

imobiliária,  acelera o aumento do valor de aluguéis e do custo de vida em geral, o 

que tenciona  problemas arraigados ligados à segregação socioespacial e ao 

próprio déficit habitacional 6 . Outro problema antigo da cidade acirrado neste 

período é o da  mobilidade urbana pautada pelo incentivo ao automóvel individual e 

pela pouca atenção ao transporte coletivo. Os deslocamentos se tornaram mais 

sofríveis, abarrotamento de ônibus e automóveis batem recordes de 

congestionamento diariamente. O anúncio de aumento de passagem se torna, não 

pela primeira vez, estopim das convulsões sociais.7 Protagonizados inicialmente 

pelo grupo de ativistas chamado Movimento Passe Livre, em alguns dias os 

protestos se multiplicam por estratos  diversos da sociedade,  as ruas das cidades 

são tomadas, parando avenidas e ganhando espaço em redes socais e mesmo na 

mídia pouco sensível a tais problemáticas.8 As mobilizações, antes restritas ao Rio 

de Janeiro e São Paulo, difundem-se por Brasília, Curitiba, Recife, Florianópolis, 

Porto Alegre e mesmo cidades interioranas. As insurgências massivas chamam a 

atenção de autoridades. A presidente afirma em rede nacional a importância de 

“ouvir a voz das ruas”, o que, como lembra Castells( 2012:182), conferiu 

legitimidade às mobilizações e estimulou dirigentes locais a reverem o aumento. 

Novamente em rede nacional a presidente afirma que chamará uma Assembleia 

Constituinte para deliberar com cidadãos reformas estruturais, tentativa que é 

abafada por grupos conservadores diversos – da oposição mas também da base 

governista, do Legislativo e do Judiciário.9 Na cidade de São Paulo  houve uma 

reorientação significativa no que tange ao modelo de mobilidade urbana, no sentido 

																																																								
5 De acordo com o Ministério das Cidades,  em 2012 o déficit habitacional total de São Paulo estava 
em torno de 470 mil domicílios.    
6 Estima-se que em São Paulo, entre 2009 e 2014,  a alta no valor de imóveis gira em torno de 90%; 
a inflação no período foi em torno de 40%. Como destaca a urbanista Ermínia Maricato, “a disputa 
por terras entre o capital imobiliário e a força de trabalho na semiperiferia levou a fronteira da 
expansão urbana para ainda mais longe: os pobres foram expulsos para a periferia da periferia”. 
MARICATO, E., 2013: 24.  Já há um estudo mais detido acerca das contradições do programa 
habitacional em questão  em SANTO AMORE, Caio [et alii], 2015.  
7 Maricato afirma: “ os congestionamentos de tráfego em São Paulo, onde circulam diariamente 5,2 
milhões de automóveis, chegam a atingir 295 quilômetros das vias. A velocidade média dos 
automóveis em São Paulo, medida entre às 17hs e 20h em junho de 2012, foi de 7,6km/h, ou seja, 
quase igual  a da caminhada a pé”. ( 2013:25) 
8 Para uma análise mais detida desta trajetória das mobilizações, vale conferir de JUDENSNAIDER, 
Elena et alii, 2013.  
9 Pouco depois foi publicada uma obra coletiva onde se retoma o percurso histórico da pauta da 
reforma política e, ainda, a importância de uma reforma com participação popular efetiva. RIBAS, 
Luiz Otávio, 2014. 



de retomar  a importância do transporte coletivo e de formas alternativas de 

deslocamento10. Dirigentes reconhecem que, utilizando a força da demanda dos 

movimentos, a Prefeitura conseguiu abrir em seis meses uma extensão de faixas e 

corredores exclusivos de ônibus que levaria quatro anos em clima de realpolitik.11 

Nos meses seguintes, as mobilizações reverberam em diversas outras esferas da 

opinião pública, como por exemplo a Bienal de Arquitetura de São Paulo, que 

reservou espaço privilegiado para cartazes, grafismos e documentário produzidos 

no calor da hora por integrantes destes levantes. 12 Em 2014 intervenções  do 

Movimento Passe Livre circulam em outra exposição em São Paulo, esta sobre 

design gráfico, chamada Cidade Gráfica13. Pelo menos dois grandes veículos de 

informação, Jornal Folha de S. Paulo e Revista Carta Capital, produziram  

retrospectivas com suas versões dos acontecidos14; pesquisadores da área de 

comunicação social fizeram balanços sobre a presença dos fenômenos na opinião 

pública e as limitações da abordagem midiática(INTERVOZES – COLETIVO 

BRASIL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2014). Além disso, desdobramentos destes 

fenômenos se tornaram pauta em diversos departamentos universitários de 

Urbanismo, de Filosofia e Ciências Humanas 15  e, ainda, de associações de 

classe.16  

O sentido de Junho ainda está em disputa, pois agentes sociais o avaliam  e 

utilizam de modos muito distintos, alguns inclusive de modo regressivo. Para os 

estudos urbanos, o que parece mais prudente é não idealizá-lo, tampouco esvaziá-

lo, mas perceber os vetores formados nos momentos seguintes.  No segundo 

																																																								
10 Cf. http://brasil.elpais.com/brasil/2014/01/03/politica/1388787506_411833.html  
11  Cf. entrevista de Fernando Haddad ao jornal El País, em: 
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/01/03/politica/1388787506_411833.html 
12 Cf. número especial da revista Monolito sobre a X Bienal de São Paulo. ed.17, 2013.  Conferir 
Também COLOSSO, Paolo. “Uma Bienal como intervenção socioespacial”, disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/14.081/5197 
13 A exposição que contava com o manifesto do Movimento Passe Livre ocorreu no Itaú Cultural Av. 
Paulista, entre os dias 20 de Novembro de 2014 a 04 de Janeiro de 2015. Disponível em: 
http://novo.itaucultural.org.br/programe-se/agenda/evento/cidade-grafica/ 
14 Cf. documentário “Zerovinte” de Carta Capital e “Junho – o mês que abalou o Brasil” do jornal  
Folha de S.Paulo.  
15  Conferir conferências do  Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em 
Filosofia(ANPOF)  2014. Ainda que os diagnósticos sejam bastante diferentes, vale mencionar as 
falas dos professores Marcos Nobre e Paulo Arantes. http://www.anpof.org/portal/index.php/en/2-
uncategorised/236-agenda-de-mesas-conferencias-e-homenagens 
16 Para ficarmos no exemplo de nosso campo de estudo, é digno de nota  a presença destes 
fenômenos sociais  numa recém fundada Revista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo( CAU-SP). Já em sua   primeira edição, onde a revista apresenta seu escopo, há duas 
remissões às mobilizações como um desejo por mudança e por Direito à Cidade. Cf. p.11 e p.36.  
Na segunda edição a revista retoma a importância das funções públicas do arquiteto na 
reorientação do fenômeno urbano. Apenas nesta edição, há mais duas remissões de professores e 
intelectuais às ditas mobilizações de junho. Cf. p.33 e 63. 



semestre de 2013 e primeiro de 2014, o clima político mais propenso à participação 

social encoraja diversas categorias a expor nas ruas suas demandas. Ocorrem 

greves de  agentes metroviários, professores, caminhoneiros, agentes de limpeza 

urbana. O megaevento da Copa do Mundo 2014,  que impulsionou a especulação 

imobiliária nas capitais e contou com remoções massivas de habitantes ao redor de 

estádios, torna-se mais um estopim para o descontentamento das camadas 

populares diretamente impactadas( JENNINGS, ANDREW et alii, 2014) 

 Em 2014, neste quadro de mobilizações com pautas específicas, uma das 

categorias se destaca por seu volume, organização e inteligência em aproximar as 

redes dos espaços públicos físicos: a dos trabalhadores sem moradia digna nas 

cidades. Movimentos sociais já consolidados levam, seguidas vezes, 15 a 20 mil 

pessoas às ruas, a acampamentos em frente à Câmara dos Vereadores de S. 

Paulo,  pressionando o Legislativo  na aprovação do Plano Diretor  e o Executivo 

no pedido de desapropriação de algo em torno de 40 edifícios ociosos da área 

central.17 Estes movimentos constroem também uma pauta clara de demandas por 

mudanças nas políticas habitacionais regidas pela iniciativa privada, levada em 

seguida ao Executivo Federal. Estes mesmos movimentos desenvolvem canais de 

comunicação com mídias alternativas – algumas delas também consolidadas 

depois de junho –, o que amplia as possibilidades de trabalhos de base.18 Um dos 

coordenadores do Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST) passa a publicar 

semanalmente artigos num dos jornais de  grande circulação do país. Estima-se 

que o Movimento de Trabalhadores Sem Teto tenha realizado em torno de 60 

manifestações em 2014.19  Ainda nesses ânimos expansivos e conexionistas, em 

2015 o MTST obtém, por meio de um site de financiamento coletivo chamado 

Catarse, mais de R$40.000,00 para suas mobilizações.  Diante destes processos, 

não é difícil perceber o quanto estas relações entre as redes, as ruas e as 

plenárias, utilizadas pelos movimentos de moradia,  conseguem contribuir 

ativamente para implementar parte da reforma urbana.  
																																																								

17 As mobilizações por moradia ganham destaque na mídia nacional. São tidas, em certo veículos, 
como  “novos protagonistas”. Cf. http://www.cartacapital.com.br/revista/802/os-novos-protagonistas-
631.html 
18 Conferir, por exemplo, o artigo de  2014, que conta com a entrevista de um dos coordenadores do 
MTST a um site de midia livre. http://outraspalavras.net/blog/2014/08/20/por-que-o-mtst-volta-as-
ruas-esta-tarde/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=por-que-o-mtst-volta-as-ruas-
esta-tarde 
 Neste outro o coordenador vai a uma TV Pública: 
http://tvbrasil.ebc.com.br/espacopublico/episodio/espaco-publico-recebe-coordenador-do-mtst-
guilherme-boulos 
19  Refiro-me a Guilherme Boulos, então por volta de 30 anos, formado em Filosofia pela 
Universidade de São Paulo. Os dados sobre as mobilizações são de Boulos.  
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Uma literatura recente ( MORAES, 2014) reforça que a  mudança no clima 

político – e se quisermos, nas práticas e representações espaciais – também foi 

sentida em outras cidades para além do eixo Rio-São Paulo. Grupos ativistas de 

Recife, por exemplo, relatam – sem idealizar o dito junho de 2013 – que estes anos 

foram de re-encorajamento das lutas sociais ligadas à cidade. Irrompeu em junho, 

mas se estendeu por 2014 a luta por participar do projeto urbano de uma área 

importante da cidade, chamada Cais Estelita, o que deu  nome ao movimento 

#OCUPEESTELITA. Tal movimento ficou conhecido por questionar o modelo 

corporativo de gestão urbana local, organizar acampamentos com atividades 

educativas e culturais diversas e, depois de removidos do antigo Cais, ocupar a 

Prefeitura local exigindo diálogo e participação. Não é o momento de reconstituir o 

percurso  deste movimento, mas apenas lembrar das palavras de uma de suas 

idealizadoras, para quem o Ocupe Estelita conseguia “agregar várias bandeiras, 

muitas delas presentes nas Jornadas de Junho e que indicavam a necessidade de 

discutir o poder das instâncias burocráticas tradicionais e conferindo poder à 

participação popular”.20 Em seu contexto argumentativo, a proposição dos ativistas 

não significa um desfocamento do objeto da mobilização, mas sim um 

amadurecimento que, ao longo desta, dá-se conta de que a retomada coletiva do 

Cais Estelita seria apenas um ponto concreto a partir do qual desenvolver o desejo 

de uma cidade socializada e, ainda, reorientar a política urbana: “a cidade deveria 

ser para as pessoas e também pelas pessoas. Nós estávamos tomando o debate 

em nossas mãos, estávamos gritando e estávamos criando as condições de 

																																																								
20 Cf. ANDRADE, Érico  et alii. “Nem solitárias nem amargas: a luta pelo direito à cidade para e 
pelas pessoas – o caso do #Ocupe Estelita”, em:  MORAES e alii, 2014. 



sermos ouvidos. Estávamos mudando o jogo”.(ANDRADE, 2014:142) As 

proposições dos ativistas são situadas, mas podem ser generalizadas a estes 

movimentos no Brasil e no exterior. Para todos, a densidade da vida urbana se 

encontra no momento em que a sociedade civil retoma o destino da cidade, ou se 

quisermos, o momento de re-apropriação da cidade por seus cidadãos.   

Tais fenômenos  internacionais deslocaram as dinâmicas do espaço público, 

utilizando o amplo aparato tecnológico virtual das redes de volta  às ruas, trazendo 

novamente à cena – e à cultura urbana – questões  ligadas ao chamado Direito à 

Cidade.21 Estes eventos são sinais fortes de que, quando o regime de produção do 

espaço deixa grandes contingentes de cidadãos aquém de condições dignas de 

sobrevivência e às margens das decisões coletivas, dos bens públicos da cidade e 

de direitos básicos – isto é característico do urbanismo enquanto espaço para 

negócios – , em algum momento os consensos públicos são rompidos. E neste 

momento a cidade se torna um território em disputa. Tais fenômenos mostram, 

ainda, que nas questões das cidades –  o modo como são concebidas, vividas e 

produzidas – as contradições socioespaciais contemporâneas se tornam mais  

tangíveis aos cidadãos que nela padecem. Isto significa que as práticas crítico-

transformadoras encontram na cidade um ponto de partida mais concreto e um 

impulso mais efetivo para a busca por regimes de vida coletiva horizontalizados e 

livres.  

 

 
2) Tecnopolítica: o paradigma do conhecimento-ação entre as redes e as 

ruas 
O primeiro dos fenômenos aqui analisados, cuja força ganha visibilidade nos 

últimos anos,  desdobra as reflexões de Manuel Castells a respeito do caráter de 

“espaço híbrido” da vida urbana recente,  na medida em que estudam as formas de 

conhecimento e ação política coerentes com a complexidade de uma sociedade 

amplamente urbanizada e globalmente conectada em redes.  O grupo 

@Datanalysis, formado por  intelectuais da Universidade Aberta de Catalunha,  

compreendem os eventos engendrados pelo 15M como “um marco conceitual de 

																																																								
21 Ainda que não esteja no escopo deste trabalho fazer uma pesquisa exaustiva deste ponto, vale 
alguns exemplos que indicam  a presença do “Direito à Cidade” como ideia-força dos movimentos 
urbanos. Esta aparece, por exemplo, nos relatos de ativistas de Junho: potência das ruas e das 
redes, páginas 122, 136, 158 e 162. Esteve presente na Bienal de São Paulo. Presente também na 
segunda edição da Revista Móbile, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, nas 
páginas 32, 53 e 55.  



tipo experimental”, uma concatenação de fenômenos, práticas e acontecimentos 

geradores de um antagonismo frente ao poder constituído, capaz de engendrar 

transformações sociais ( TORET, 2013:13). Consideram-no com este estatuto pois 

além de ser um fio historicamente demarcável entre a primavera árabe e as 

mobilizações ocidentais subsequentes, trouxe uma serie de novidades em termos 

de conhecimento e ação política.   

Para o grupo, ainda que o uso das tecnologias em rede já tenham sido utilizadas 

e estudadas amplamente entre o fim dos anos 1990 e primeira década de 2000, 

“uma problemática fundamental que apresenta  o 15M é a de pensar um sujeito e 

uma subjetividade política como construção coletiva, híbrida, eventual” e, mais do 

que isso, “multicamada, auto-organizada e autônoma” (TORET, 2013: 19). Este  

paradigma de ação coletiva e subjetividade política da sociedade em rede é 

condensado no termo “tecnopolítica”. Em termos gerais a noção, que é também 

uma chave analítica,  pode ser entendida como o uso tático e estratégico de 

ferramentas digitais para organização, comunicação e ação coletiva. E em termos 

mais específicos, “tecnopolítica é a re-apropriação das ferramentas e espaços 

digitais para construir estados de ânimos e noções comuns necessários para 

empoderar-se, possibilitar comportamentos coletivos nos espaços urbanos que 

levem a tomar as rédeas dos assuntos comuns”( TORET,2013: 45). Ainda não é o 

momento de reconstituir detidamente isto que para o grupo @DataAnalysis é 

germe de um paradigma para tempos vindouros, mas pelos menos elencar alguns 

de seus elementos basilares.   

Primeiro, o modelo de estudo e ação da tecnopolítica engloba a ideia anterior de 

ciberativismo e os estudos sobre os fluxos de informação em rede, mas pretende ir 

além disto. Reforça, a partir da experiência do 15M, que se trata de uma 

capacidade coletiva de combinar uma ação distribuída entre os espaços públicos 

físicos, as redes e as mídias(TORET, 2013: 20). Segundo, o estudo da 

tecnopolítica compreende que a crise econômica foi condição necessária para as 

mobilizações, mas não suficiente. Compreende-se um solo antropológico destas 

mobilizações, ou dito de modo mais concreto, a necessidade de uma massa crítica 

em forma de “multidão conectada”22 , no interior da qual esteja minimamente 

solidificada uma cultura política de desejo e luta por defesa das liberdades e de 

																																																								
22 Esta pode ser definida como “a capacidade de conectar, agrupar e sincronizar, através de 
dispositivos tecnológicos e comunicativos e em torno de objetivos, os cérebros e corpos de um 
grande número de sujeitos em sequências de tempo, espaço, emoções, comportamento e 
linguagens”. TORET, 2013: 20 



práticas tecnopolíticas; No caso espanhol, isto se deu ao longo dos anos 2000, 

com o estabelecimento das práticas de compartilhamento de arquivos de música e 

vídeo e com a defesa politizada, por colunistas, blogueiros e internautas, de uma 

internet livre e neutra. ( TORET, 2013:33) Terceiro, nesta perspectiva se entende 

que a mobilização não é organizada apenas racional e estrategicamente, mas 

depende de uma explosão emotiva e simbólica que funciona como um “contágio 

tecno-logicamente estruturado”. ( TORET, 2013:59) Este contágio é construído por 

uma campanha viral da massa crítica no sentido de mobilizar estados de ânimo de 

indignação e empoderamento da sociedade civil, tornando as redes e as ruas 

lugares de manifestação de cidadania ativa e de auto-organização. No caso 

espanhol, as emoções que mais motivaram a adesão massiva às manifestações 

foram, obviamente além da indignação com a politica econômica, a empatia com os 

que protestavam pacificamente nas praças e eram desalojados,  a indignação com 

a ação desmesuradamente repressiva da polícia, a emoção de encontrar-se e 

tomar legitimamente os espaços públicos. ( TORET, 2013:60) Quando estas 

emoções são amplamente compartilhadas, tem-se o que denominaram 

“acontecimento aumentado”, um momento que suspende o regime cotidiano de 

sociabilidade e as representações cristalizadas, tornando-se um marco experiencial 

coletivo de reabertura de possibilidades.23 

Com suporte teórico de Castells, os autores defendem que estes espaços 

ganham uma autonomia em relação ao contexto geral; e permitem um 

agrupamento não por proximidade física, mas por uma proximidade de interesses, 

gostos, desejos e projetos, o que constitui uma identidade coletiva e um ambiente 

propicio à uma sociabilidade mais inventiva. Portanto, a tecnopolítica diz respeito 

também à capacidade de construir acontecimentos, primeiro desejados e 

projetados na web e depois efetuados no espaço urbano. Há, por isso, uma  

“dimensão performativa” da tecnopolítica, na medida em que a ação é criada 

propositivamente pelos agentes e ganha vida por meio da interação social que a 

apropria ( TORET, 2013:52). 

  O texto traz outros aspectos da tecnopolítica do 15M, dos quais 

extrairemos pelo menos mais um, qual seja, seu caráter de estrutura aberta, 

emergente, policêntrica, marcada pela cooperação entre nós. Para o autores, isto é 

																																																								
23 TORET, 2013:67. “O 15M como acontecimento opera uma modificação radical e súbita entre o 
intolerável e desejável. Desterritorializa as identidades prévias, com a modificação dos sentidos, 
linguagens e emoções. O acontecimento transforma os limites entre os corpos, provocando um 
impacto na lógica da sensação, obrigando-nos a novas produções de sentidos” 



necessário para entendê-la não somente como um movimento social, tampouco 

como clima político, mas como um comportamento coletivo autônomo e dinâmico 

na forma de “sistema rede”. Isto permite entender, por exemplo, que o  15M não 

tem apenas objetivos específicos, mas age de modo transversal. Além disso, “os 

movimentos sociais fazem alianças entre sujeitos constituídos, o 15M é sempre 

uma atualização expressiva, sem modelos de representação. O sistema rede 15M 

é configuracional e não afiliativo” ( TORET, 2013:86). Deste modo, os autores 

pretendem enfatizar que um sistema emergente nascido de redes digitais e 

humanas, incluindo os elementos do “contágio tecnologicamente estruturado” e do 

“acontecimento aumentado”, tem maiores possibilidades de agir como um conjunto 

de redes, comunidades, procedimentos e práticas que nascem e evoluem 

conjuntamente, em fases distintas, com nós que se somam, sobrepõem-se ou se 

desfazem – por isto se fala num sistema multi-camadas  e multi-escalas físicas e 

digitais. Torna-se, no limite, um sistema autopoietico dotado de dinâmicas vivas. ( 

TORET, 2013:89) No que diz respeito  às fases ou momentos deste sistema rede 

de organização distribuída, reconhecem  a de gestação, de explosão, de evolução-

mutação ou globalização e, ainda, de aniversário. Estas fases compreendem níveis 

variados de envolvimento e de apoio da população, de número de nós, de 

conectividade e de sincronização e coesão das redes humanas e digitais.  

Ao analisar a presença dos marcos do 15M – especialmente o uso político de 

telefones celulares e vídeos virais -- numa revolta estudantil conhecida como 

“primavera valenciana”, ocorrida em 2012, os autores reconhecem que as 

modulações do sistema rede se propagam, em termos de estudos de 

comportamento coletivo, em padrões fractais e multifractais ( TORET, 2013:117). 

Isto porque os fluxos de informação e o nível de sincronização  de multidões 

conectadas não se difunde linearmente. E na medida em que a rede estrutura um 

conjunto de nós, torna-se mais resistente para o ciclo seguinte de ampliação. 

Denomina-se “fractal” quando se refere o fluxo de informações em  conectividades 

próximas temporal e espacialmente; mas “multifractais” quando se trata de uma 

propagação cujos nós são mais complexos, mais distantes  e menos previsíveis, 

como no caso da relação entre o 15M de 2011 e a primavera valenciana de 2012.  

 

 

3) Experimentações estético-politicas.  



Nesta última parte, a análise  ainda está voltada para  práticas   sociais recentes 

que usam a cidade na busca por outras formas de representação e sociabilidade, 

por abertura de espaços, desestabilizando instituições vigentes e regimes 

cristalizados de poder. No entanto, as iniciativas agora elencadas gozam de um 

teor mais estético, ou estetizante, orientam-se portanto mais em direção ao campo 

das artes e da contracultura, mas também evidenciam que em tempos de 

intensificação e inquietações sociais as fronteiras entre o estético e o político se 

tornam mais porosas.   

Estas práticas tem como contexto cidades cujo modelo de circulação é pensado 

em torno de veículos individuais – o que em estudos urbanísticos denominamos 

rodoviarismo ou paradigma do automóvel – e seu crescimento foi alavancado pelas 

dinâmicas de mercado. Isto significa, no mais das vezes, tecidos urbanos 

descontínuos e incoerentes, com altas densidades próximas a longos vazios,  

centralidades altamente providas de infraestruturas protegidas  por enclaves 

fortificados, de uso privativo. Alta concentração de capitais e também de população 

em situação de vulnerabilidade e pauperização. Soma-se a isto uma modernização 

cujos ciclos se sobrepõem de modo autofágico e irracional. Em poucas décadas, 

constroem-se e destroem-se grandes estruturas; outras são mantidas  ociosas, 

ainda que tenha grande potencial urbano. A modernização avança mas não 

equaciona suas mazelas historicamente constiiuídas. 

Estas iniciativas estético-políticas aqui descritas se relacionam com tais cidades 

pretendendo negá-las, mas também acessá-las. Os espaços urbanos se tornam 

ora tema e questão, ora suporte ativo para estabelecer regimes instáveis de 

sociabilidade ampliada e lúdica, ora enquanto objeto comum de fruição e re-

apropriação coletiva.  

A primeira delas se deu na cidade de São Paulo, mais especificamente no 

conhecido elevado Presidente Costa e Silva,  uma via expressa de 3,4km que 

cruza o centro  a 5 metros de altura. Mais conhecido como Minhocão, o elevado 

fora instalado no inicio da década de 1970, no auge da politica dita rodoviarista, 

gerando imediatamente um grande fluxo de automóveis. Sua proximidade com os 

edifícios lindeiros  e o fato de se tornar uma enorme barreira física dividindo o 

bairro,  levou os imóveis do entorno a uma desvalorização seguida de 

esvaziamento e deterioração.  

A intervenção chamada Piscina no Minhocão foi parte da X Bienal de Arquitetura 

de S.Paulo (2013), intitulada Cidades: modos de fazer modos de usar.  A Piscina 



foi idealizada por um coletivo de moradores ( Coletivo Baixo Centro), que trouxe ao 

espaço uma lona plástica com profundidade de 30 cm e comprimento de uma 

piscina olímpica, onde pessoas poderiam se banhar e dar usos completamente 

outros ao espaço pensado para o trânsito mecanizado e atomizado dos 

automóveis. O dia da instalação estava frio, mas as condições adversas para o uso 

da piscina não impediram que crianças e adultos corajosos se dedicassem ao 

prazer de  brincar na água sem calcular o frio depois da saída dela.   No espaço 

somaram skatistas, DJ’s atentos às novas miscigenações de samba e rock, 

dançarinas com bambolês, carrinhos ambulantes de milho verde, de churrasco 

árabe e de refrigerantes. 	
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A intervenção tinha a intenção, evidentemente, de colocar a cidade em questão, 

dar visibilidade pública a uma infraestrutura desastrosa do ponto de vista urbano, 

fazer circular no tecido social um debate  realizado em universidades há algum 

tempo. Mas trouxe à pauta ainda outros pontos da agenda urbana. Como 

lembraram seus idealizadores, a piscina foi um modo poético de levar águas para 

cima, numa cidade onde as águas são sempre escondidas, fazendo menção à 

política urbana sistemática de canalização de mais de 300 rios – entre os 

principais, o rio Pinheiros, Tamanduateí, Anhangabaú, Itororó, Saracura, -- com 

intuito de abertura de avenidas. Uma politica, hoje se sabe, cujos ônus são 

diversos e a razoabilidade questionável.  Na intervenção, a cidade é colocada 

como questão mas também como mediação ou suporte ativo para explorar a 

sociabilidade lúdico-festiva e, ainda, como objeto dotado de valor de uso que 

oferece encontros e gozos.  



Não por acaso afirmam seus idealizadores: “o projeto da piscina é aberto a 

apropriações de todo tipo: intervenções artísticas, esportivas, ou simplesmente o 

hedonismo possível num domingo de verão com cheiro de cloro”24. A ideia de 

apropriação ou re-apropriação não é  fortuita. É com ela que o filosofo e sociólogo 

Henri Lefebvre descreveu, nos anos 60 e 70, o modo como indivíduos e grupos 

podem assenhorear-se de seu tempo, de seu espaço e de seus desejos no intuito 

de estabelecer formas de vida urbana livres e criativas, que rompam o ethos 

marcado por relações abstratas, formais e mediadas pela mercantilização. A re-

apropriação do espaço urbano é, desde Lefebvre, fundamental na restauração de 

vínculos, na abertura ao lúdico, ao deleite [jouissance] 25 A Piscina no Minhocão 

soube se alimentar deste ideário com um  gesto que combina crítica e poetização, 

reinvestindo libido coletiva nos espaços áridos do elevado rodoviarista. Neste 

sentido, se quisermos, há uma erotização da cidade capaz de torná-la, ainda que 

temporariamente, menos abstrata, estranhada e segmentada.  

Vale lembrar. Para que  A Piscina chegasse às vias de fato, foi necessário um 

longo processo de negociação com o  poder público local, incluindo laudo técnico 

sobre o peso gerado na via elevada,  até a obtenção do alvará. Detalhes dignos de 

nota, pois evidenciam que a atmosfera lúdica da  Piscina não prescindiu de outros 

tantos saberes protocolares e enfrentamentos regimentais. Gozou ainda da 

permeabilidade de uma Bienal que de saída conferiu legitimidade aos esforços do 

coletivo, o que não ocorreu com setores mais tradicionais da opinião publica.  

A segunda iniciativa aqui tratada diz respeito ao que podemos chamar de 

ocupação artística. Um grupo de jovens abrigam-se num edifício ocioso há mais de 

dez anos na área central de São Paulo, mais especificamente na rua Ouvidor, 63, o 

que motivará a denominação da Ocupa Ouvidor 63. Esta iniciativa tem em comum 

com a anterior o fato de fazer da cidade objeto de libido coletiva, enquanto questão, 

suporte ativo e fruição. Neste caso, a  ocupação de um imóvel deteriorado e sem 

uso, que contribui para acentuar a imagem de abandono do entorno.  

 

																																																								
24Disponível em:  https://www.catarse.me/pt/piscinanominhocao.   Consultado em 12/09/2015 
25 Lefebvre desenvolve a ideia de re-apropriação ( do tempo, do espaço e dos desejos) em 
contraste com as formas passivas de lazer e satisfação, características da sociedade de consumo. 
Conferir por exemplo LEFEBVRE, 1991: 90: 92: 94 
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De imediato, a iniciativa dos jovens  coloca em pauta a questão da função social 

da propriedade, prevista pela Constituição Nacional de 1988. Mas o que motivou a 

ocupação foi a busca por ter um espaço de produção cultural autônomo, onde 

também fosse possível habitar e viver cotidianamente. No olhar de seus 

idealizadores, o edifício teria de ser visto como um grande laboratório aberto a 



qualquer iniciativa artística, dividido apenas por seus pavimentos. Um pavimento 

seria um estúdio de músicas, outro um grande espaço de exposição de artes 

visuais, outro para produção de conteúdos informacionais livres. O provimento do 

edifício se dava mediante cotização e por eventos festivos organizados no local. As 

decisões coletivas, já de inicio, eram tomadas em forma de assembleias 

deliberativas, os trabalhos de manutenção do espaço, de restauração de 

infraestruturas – o edifício estava sem redes hidráulicas, elétricas e sanitárias – e 

de provimento de alimentos eram divididos por grupos que se alternavam nas 

funções.  Todo tipo de politização de agenda progressista era bem vinda: uma 

horta orgânica a ser instalada no ultimo andar, promoção de pluralismos culturais, 

participação em outras mobilizações da sociedade civil – a ideia de ocupação 

eclodiu no clima político dos anos 2013-2014. 

 Percebe-se que no horizonte da ocupação reside a vontade de romper divisões 

estabilizadas pela modernidade capitalista, dividida entre trabalho necessário, lazer 

passivo e vida privada atomizada26. A ocupação se pretende uma negação em 

bloco com forte teor heterotópico, cujas referências remetem-se a formas de vida 

cooperativas, horizontalizadas e flexíveis. Em termos de representações, 

espalham-se pelo interior do edifício iconografias de um imaginário hippie, de um 

comunitarismo pré-moderno, o que confere um teor um tanto evasivo à algumas 

propostas. Mas se por um momento esta postura tende a um caráter nostálgico, 

sua esterilização por completo é inconcebível, pois a fuga não se dirige mais a uma 

paisagem agropastoril, mas sim aos espaços residuais no núcleo de uma 

metrópole de grande densidade. Esta é uma novidade deste espaço heterotópico 

recente em relação àqueles dos anos 60 e 70. Aqui, é inevitável o contato com as 

energias coletivas das múltiplas camadas e centralidades do tecido urbano 

consolidado; é inevitável ser afetado pelas contradições e desejos iniciais que 

motivaram a ocupação.  

          Seria demasiado ingênuo achar que de tudo ali emergirão recombinações 

inovadoras em termos artísticos. É bem mais provável que o caráter experimental 

destas iniciativas coletivas e formas de sociabilidade estejam antes nas 

disposições de ânimos do que em resultados formais.  

 
																																																								

26  Para assumir que este é o caráter predominante da vida social atual utilizamos ainda a 
caracterização feita em LEFEBVRE, 2009. É Lefebvre quem vislumbra na vida cotidiana moderna 
um conjunto de esferas separadas e bloqueadas, divididas entre trabalho abstrato, lazer passivo e 
uma vida privada circunscrita, separada dos processos sociais mais gerais e, portanto, privada de 
realidade.   



 
Considerações 
 
Ao fazer uma análise de dinâmicas urbanas contemporâneas, a comunicação  

pretendeu ter evidenciado, de saída, o duplo caráter do fenômeno urbano atual. 

Por um lado, as cidades são a expressão concreta da reprodução de relações 

sociais marcadas por ausência de cidadania, espoliação e desintegração. Por outro 

lado, os mesmos processos de modernização fizeram do urbano o lugar por 

excelência das inquietações sociais e insurgências políticas, portanto ponta de 

lança  na abertura de possibilidades para outras formas de representação e 

sociabilidade. Esta proposta mais geral abriu-se para duas práticas. 

  A primeira delas está mais ligada à produção de conhecimentos, cujo teor 

crítico  fomenta a abertura de espaços públicos acessíveis e, ainda, a construção 

de regimes de poder mais horizontalmente distribuídos. Em torno da ideia-força de 

tecnopolítica, há uma arquitetônica conceitual cujas vigas-mestras são a 

socialização de conhecimentos insurgentes, o hibridismo dos espaços públicos, o 

potencial de ampliação de massas críticas enquanto “multidões conectadas”; uma 

comunicação autônoma mobilizada por um “contágio tecnologicamente 

estruturado” e, ainda, o impacto de um acontecimento ampliado.  

O último bloco tratou de práticas estético-políticas, onde as condições urbanas 

são colocadas em questão, mas também re-apropriadas como suporte ativo e valor 

de uso. Ambas são experimentações que visam estabelecer, temporariamente, 

vínculos lúdicos, trocas criativas, bens não-mercantis que se tornam marcos 

experienciais para subjetivações e sociabilidades não-adaptadas. 
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