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Resumo: O ativismo vem ganhando força nas grandes cidades e tem como

objetivo introduzir novas vivências do espaço urbano, transformando a cidade por meio da

interação das pessoas com os espaços públicos. Neste trabalho, apresentarei alguns dos

movimentos de ocupação do espaço público na cidade de Curitiba, apresentando sua

forma  de  atuação  e  intervenção  na  cidade.  Por  meio  de  ações  de  jardinagem,  arte,

artesanato,  feiras  de  trocas  e  outras  atividades,  esses  movimentos  ativistas  urbanos

reúnem pessoas com interesses comuns, ao mesmo tempo em que atuam politicamente.

A cidade surge como espaço de intervenção de movimentos ativistas e de novas formas

de vivência da vida urbana.
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INTRODUÇÃO

Quando  se  fala  sobre  o  processo  de  urbanização  das  grandes  cidades,

algumas das discussões mais frequentes referem-se ao aumento da violência urbana, ao

aumento da privatização da vida coletiva e ao abandono de espaços públicos - fatores

esses que seriam responsáveis pelo caos urbano atual. Contrapondo-se ao esvaziamento

dos espaços públicos, surgem movimentos ativistas urbanos que propõe o retorno aos

espaços  públicos  e  uma nova  experiência  do  urbano  com base  na  reflexão  sobre  o

urbano enquanto estilo de vida -  mais saudável, sustentável,  humanizado, interativo e

participativo. Como cita Berman, 

São  todos  movidos,  ao  mesmo  tempo,  pelo  desejo  de  mudança,  de

autotransformação e de transformação do mundo ao redor e pelo terror da

desorientação  e  da  desintegração,  o  terror  da  vida  que  se  desfaz  em

pedaços (Berman 1986). 

Neste artigo, procurarei pensar a emergência desses movimentos ativistas na

cidade  de  Curitiba,  em especial  os  que  propõem o  uso  e  a  ocupação  dos  espaços

públicos,  investigando qual  a  forma utilizada por  eles  para  intervir  na cidade.  Para a

análise desse cenário urbano proponho um olhar de perto e de dentro (Magnani 2002),

observando  os  atores  que  compõe  esse  cenário  (sua  dinâmica,  ações,  motivações,

formas de sociabilidade, entre outros) e, por meio da etnografia, buscar o entendimento

de questões urbanas contemporâneas.

A CIDADE

Há  muito  tempo  a  cidade  tem  sido  objeto  de  análise  de  urbanistas,

pesquisadores  sociais  e  tema  de  representações  -  nas  mais  diversas  áreas  (filmes,

pinturas,  livros),  que tentam compreender  seus atores,  transformações e significados.

Desde o início dos estudos urbanos,  a cidade surge como locus de convergência de

grandes  correntes  de  pensamento,  interesses  econômicos,  políticos  e  ideológicos:  “A

cidade é o lugar onde pessoas se misturam, ainda que relutante e conflituosamente, para

produzir uma vida comum, embora perpetuamente mutável e transitória” (Harvey 2014).  

Com o crescimento  capitalista  no início  séc.  XX e o início  do processo de

constituição das grandes metrópoles, surgem problemas práticos ligados ao crescimento

das  cidades  como  a  violência,  segregação,  apropriação  do  espaço  e  problemas  de

planejamento  urbano  em  geral  (Velho  1979).  Para  Simmel,  a  vida  nas  grandes

aglomerações  urbanas  seria  um  dos  traços  fundamentais  dos  tempos  modernos  e,



analisando seu impacto sobre os indivíduos, propõe que o excesso de estímulos gerados

pelas atividades urbanas teria reflexo na personalidade dos indivíduos, “gerando sujeitos

que iam perdendo sua capacidade de relação com seu meio circundante, tornando-se

objetivos, impessoais, distantes e calculistas”, o que ele caracteriza como personalidade

blasé (Velho  1979).  Nesse  sentido,  a  modernidade  da  metrópole  constituiria  um

impedimento ao desenvolvimento integrado dos indivíduos (Velho 1994). 

O  símbolo  da  experiência  dessa  modernidade  é  a  rua.  No  momento  da

modernização  das  grandes  cidades  do  mundo  a  construção  de  ruas  e  avenidas

representou a grande inovação urbana do século XIX. Contudo, ao mesmo tempo em que

representaram  a  modernização  do  espaço  público  urbano,  também  revelaram  as

contradições na vida da cidade moderna. O tráfego, com seu volume e velocidades, por

exemplo,  acabaria  por  transformar  o  ambiente  moderno  em  um  caos.  O  bulevar

parisiense surge como o símbolo perfeito para as contradições da sociedade moderna: “a

velha  rua  moderna,  com  a  sua  volátil  mistura  de  pessoas  e  tráfego,  negócios  e

residências, ricos e pobres, foi eliminada, cedendo lugar a compartimentos separados”

(Berman 1986: 162). 

No  século  XX,  o  desenvolvimento  das  grandes  cidades  e  do  urbanismo

modernista acentuou a separação entre as pessoas e “ajudou a destruir a verdadeira vida

urbana  que  ele  um  dia  almejou  libertar”  (Berman,  1986).  O  crescimento  da  cidade,

associado ao aumento de circulação, da comunicação e do consumo, implicaria cada vez

mais  a  construção  de  “não  lugares”  (autoestradas,  grandes  supermercados,  centros

comerciais, aeroportos), espaços não identitários, não relacionais e não históricos (Augé

1994) onde a experiência da rua e dos espaços públicos como espaço relacional e de

convívio foi se perdendo. 

A partir da década de 1970, surge em Paris um movimento de contraposição ao

processo de edificação e crescimento da cidade que se dedica a promover um modo de

vida urbano mais ecologicamente sensível. No mesmo período, em resposta a uma crise

da  vida  cotidiana  da  cidade,  o  sociólogo  francês  Henri  Lefebvre  escreve  um  ensaio

chamado O direito à cidade com o objetivo de criar alternativas à vida urbana. Por direito

à cidade, se entendem as reivindicações feitas por grupos sociais pelo poder de intervir

no processo de urbanização. A nova concepção de direitos urbanos surge então como o

exercício  de  um  poder  coletivo  sobre  o  processo  de  urbanização,  propondo

transformações para as cidades (Harvey, 2014). 



Nos últimos anos, por meio da articulação de pessoas preocupadas com os

problemas das cidades, o direito à cidade (ou direitos urbanos como também é chamado)

passou por um ressurgimento nas ruas, entre os movimentos urbanos, buscando pensar

um modelo de cidade mais humanizado e um estilo de vida urbano que privilegia o bem

estar, a saúde e a qualidade de vida das pessoas. “... a vida na cidade moderna força

cada  um  a  realizar  esses  novos  movimentos;  mas  mostra  também  como,  assim

procedendo, a cidade moderna desencadeia novas formas de liberdade” (Berman, 1986).

O recente ressurgimento da ênfase na suposta perda da comunalidade

urbana reflete os impactos aparentemente profundos da recente onda de

privatizações, cercamentos, controles espaciais, policiamento e vigilância

na qualidade da vida urbana em geral e, em particular, na potencialidade

de se criar ou inibir novas formas de relações sociais (Harvey, 2014). 

Assim, diante da expansão recente do processo urbano e das transformações

no estilo de vida, os temas da vida e do uso do espaço urbano voltam à tona e surgem

como foco de debate entre arquitetos urbanistas, administradores públicos e ativistas.

ATIVISMO URBANO 

Há na cidade uma série de práticas que trazem possibilidades alternativas para

o uso e a ocupação de espaços públicos...  “ruas e praças estão sendo ocupadas por

artistas, movimentos sociais e coletivos culturais. A ideia é levar diferentes manifestações

culturais, dar vida a lugares públicos e resgatar o verdadeiro sentido de pertencimento

desses  espaços”. Como  destaca  Harvey,  o  que  vem  acontecendo  nas  ruas,  entre

movimentos sociais urbanos, é muito importante em especial no que diz respeito às lutas

sobre quem vai configurar as características da vida urbana cotidiana já que se trata de

um exercício  de  um poder  coletivo  sobre  o  processo  de  urbanização  (Harvey 2014).

Surgem assim possibilidades de ação coletiva com o objetivo de criar algo novo. 

Um novo ativismo de certos movimentos que,  desde a última década,  vem

implementando  novas  formas  de  intervenção  urbana  criativa,  visando  sensibilizar  a

população e o poder público para os vários problemas das cidades, como a mobilidade

urbana e o esvaziamento dos espaços públicos. Na cidade de Curitiba, alguns coletivos

têm se mobilizado no sentido de pensar o uso e a ocupação dos espaços públicos. Esses

grupos  que  atuam  no  espaço  urbano,  na  maior  parte  das  vezes,  não  são

institucionalmente  organizados  e  também não  possuem formas  de  ação  previamente

definidas,  ao  contrário,  atuam  coletivamente,  utilizando  as  redes  sociais  para  a  sua



organização e para a criação de espaços de discussão e de atuação coletiva. Apresento a

seguir alguns dos movimentos ativistas que atuam na cidade, buscando pensar qual a

forma e o propósito de ocupação desses espaços.

COLETIVO INTERLUX

Um dos grupos que iniciou as discussões sobre os espaços públicos na cidade

foi o Coletivo Interlux de Arte Livre, fundado em 2002. O Coletivo reuniu artistas locais -

artistas  plásticos,  músicos,  designers,  vídeo-makers,  cientistas  sociais,  fotógrafos  e

filósofos,  e desenvolviam ações que eram essencialmente artísticas,  mas que,  com o

passar do tempo, foram adquirindo um caráter mais ativista e passaram a consistir “numa

crítica  do  processo  civilizatório  e  da  crise  de  percepção  da  sociedade  do  consumo

espetacular”. 

Assim, ao longo de mais de 10 anos de existência, o Coletivo Interlux realizou

uma série de intervenções urbanas, ações artísticas e performáticas, com o objetivo de

refletir  sobre  o  uso  e  a  ocupação  do  espaço  público  urbano  como,  por  exemplo,  a

Jardinagem Libertária, as Bicicletadas, o Música para Sair da Bolha, o Domingo na Urbe e

a Praça Pirata, entre outros. 

A Jardinagem Libertária era uma intervenção contínua que tinha como ação

principal  o  plantio  de  mudas  de  plantas  nativas  em  locais  específicos  da  cidade,

caracterizado  por  meio  de  placas  indicativas.  A  proposta  tinha  como  objetivo  a

apropriação do espaço através do reflorestamento  urbano e  da intervenção botânica.

Outra ação contínua que foi introduzida pelo Coletivo na cidade foram as ‘Bicicletadas’,

nome dado à marcha de bicicletas (também conhecida como massa crítica em alusão ao

critical mass, movimento pioneiro que começou nas ruas de São Francisco nos EUA no

início dos anos 90), que era uma manifestação livre reunindo ciclistas para pedalar pela

cidade com o objetivo de questionar o paradigma da mobilidade urbana atual. Durante a

realização do projeto ‘Música para sair da bolha’ o coletivo convidava músicos para um

show espontâneo num local de movimento da cidade, provocando motoristas e pedestres

a saírem dos carros e interagirem na via  pública.  O Domingo na Urbe,  por  sua vez,

consistiu na apropriação temporária de um posto de gasolina abandonado onde foram

realizadas  diversas  intervenções  artísticas  e  uma  série  de  performances  musicais  e

cênicas  e  a  Praça  Pirata,  de  forma  semelhante,  tinha  como  proposta  a  ocupação

temporária  de  um  terreno  baldio  nas  imediações  do  ateliê  do  coletivo  onde  eram

realizados encontros e atividades artísticas.

Em 2012, as atividades do coletivo foram paralisadas (apesar do grupo não ter



sido dissolvido formalmente) e cada integrante do grupo seguiu um rumo distinto, alguns

deles dedicando-se mais fortemente à produção artística, outros ao empreendedorismo e

alguns deles ao ativismo social. Aqueles que continuaram se dedicando ao ativismo, com

foco na questão da mobilidade urbana e  uso e  ocupação do espaço público urbano,

estimularam a criação da Associação de Ciclistas do Alto-Iguaçu com o objetivo dialogar

com o  poder  público  para  a  criação  de  políticas  de  mobilidade  urbana,  em especial

políticas de estímulo da bicicleta como meio de transporte (uma pauta no Coletivo Interlux

desde as primeiras bicicletadas em 2005). Anualmente, durante o mês de setembro, a

Ciclo Iguaçu promove o festival ARTE BICI MOB para comemorar o Dia Mundial  sem

carro, com atividades que incluem debates, rodas de conversa, exibição de filmes, shows

de música, exposições de artes visuais, performances e alguns eventos como o Desafio

Intermodal e a Marcha das bicicletas. 

A  ideia  de  um  grupo  organizado,  uma  associação  –  nasceu  da

necessidade de forçar um diálogo com o poder público. É isso mesmo –

forçar – porque foi assim que agimos desde sempre. Se o interlocutor te

ignora, você faz algo para chamar sua atenção. Junta um monte de gente

na  rua.  Sai  gritando.  Cria  fantasias.  Cria  fatos.  Pinta  ciclo  faixas.  Re-

organiza  o  espaço  urbano.  Re-significa  as  coisas”.  “MOB  pretende

questionar,  através da arte e cultura, os rumos do urbanismo, a política

de mobilidade e as formas disponíveis de atuação política e cidadãs

PRAÇA DE BOLSO DO CICLISTA

A mais recente das realizações promovidas e incentivadas pela Ciclo Iguaçu,

em conjunto com outros ativistas locais, foi a construção da Praça de Bolso de Ciclista no

centro de Curitiba. Inaugurada em setembro de 2014, a Praça foi construída de forma

colaborativa,  por  meio  de  mutirões,  num  terreno  desocupado  doado  pela  Prefeitura

Municipal  e  em parceria  com diversos órgãos municipais  (meio  ambiente,  urbanismo,

trânsito). A ideia era que a praça fosse um local de encontro e convivência no centro da

cidade e, desde o início dos mutirões para a sua construção, foram realizadas diversas

atividades artísticas como shows musicais, feiras, oficinas, entre outros. Inicialmente, as

atividades eram propostas e organizadas pelos integrantes do movimento de construção

da  Praça,  mas  aos  poucos,  os  artistas  e  outros  agentes  locais  passaram  a  aderir

espontaneamente as ações, inclusive em relação à sua organização e programação que

extrapolou os limites da Ciclo Iguaçu.

A construção levou cerca de cinco meses e, após a sua inauguração, a Praça



foi  incorporada pela  cidade  e  passou  a  ser  frequentada  por  outros  grupos além dos

‘praceiros’ (aqueles que participaram da construção da praça). Hoje, atividades diversas

acontecem na praça, como a feira de orgânicos, distribuição de sopa durante o inverno,

shows musicais,  exibição de filmes,  entre outros.  O local  passou a ser  um ponto  de

encontro  para  diferentes  grupos  jovens  da  cidade,  de  origens,  classes  sociais  e

ocupações diversas.

SALVEMOS O BOSQUE DA CASA GOMM

Simultaneamente aos mutirões da praça, outro movimento ativista mobilizava-

se  na  cidade.  O  movimento  ‘Salvemos  o  Bosque  da  Casa  Gomm’ propõe  o  uso  e

ocupação do Bosque Gomm, um espaço público localizado no entorno da Casa Gomm no

bairro Batel, próximo ao centro de Curitiba. A casa Gomm foi tombada pelo patrimônio

histórico do Estado em 1989, por seu valor histórico e arquitetônico e no seu entorno há

uma área verde que inclui  o bosque. Parte do terreno foi comprada nos anos 1980 e

recentemente a área foi destinada para a construção do shopping Pátio Batel. De acordo

com os ativistas que defendem a preservação da área, a construção do shopping Center

teria causado impactos urbanísticos destrutivos na região ao redor pelo alargamento de

ruas e aumento do tráfego, assim como impactado o próprio terreno, com a supressão de

área verde e rebaixamento do lençol freático devido à construção do estacionamento do

complexo. 

A  construção  do  shopping  center  e  todas  as  ações  dela  decorrentes

ocasionaram  a  mobilização  da  população  local  em  torno  do  movimento  chamado

‘Salvemos  o  Bosque  da  Casa  Gomm’  que  passou  a  ocupar  esse  espaço  público

reivindicando o seu uso (com a abertura de seus portões, por exemplo, pois antes a área

encontrava-se  fechada)  ou  ainda  tentando  impedir  o  asfaltamento  de  mais  ruas  em

prejuízo da área restante do Bosque. Assim, desde 2013, principalmente aos sábados, o

movimento organiza diversas atividades de lazer cultural no local, como o cultivo de horta,

atividades de jardinagem, oficinas culturais, feira de trocas, taichi e meditação.

Todos  esses  acontecimentos  despertaram  uma  forte  reação  por  parte  da

população, que organizada no movimento Salvemos o Bosque da Casa Gomm

não  só  passou  a  ocupar  o  espaço  público  num ato  de  resistência,  como

aconchegou-se no lugar  com a intenção afirmativa de  regenerá-lo  em seu

sentido simbólico e ambiental, tornando-o um laboratório a céu aberto para a

prática de diversos cultivos agroflorestais, e de afirmação criativa, libertária,

afetiva  e  consciente  de  novos  e  melhores  experimentos  de  sociabilidade



urbana

LONGA VIDA AO ARQUIPÉLAGO DE CAMÕES

O  mais  recente  desses  movimentos  é  o  ‘Longa  Vida  ao  Arquipélago  de

Camões’, um movimento formado por moradores da região do Alto da XV, na cidade de

Curitiba,  que  se  sentiram afetados  pelo  projeto  da  Prefeitura  municipal  que  prevê  a

construção de um binário nas ruas Camões e Germano Mayer. O objetivo do movimento é

preservar áreas (jardinetes e praças) que seriam atingidas pela construção do binário,

mobilizando a população em relação aos impactos da obra projetada pela Administração

Pública. Assim, desde o início de 2014 o grupo vem promovendo encontros e atividades

nas praças e jardinetes da região, com o objetivo de ocupar esses espaços e mobilizar a

população local sobre o projeto. Desde o início de 2015, o movimento vem ocupando o

Jardim Poeta Leonardo Henke, e realizando periodicamente a Feira de Descartes (feira

de trocas, vendas e doações de objetos usados) e a Feira de trocas poéticas (organizada

pelo coletivo artístico quandonde de intervenções urbanas, parceiro do movimento) com o

objetivo de dar maior visibilidade a esses espaços e também informar a população que

frequenta a região sobre o movimento.

O movimento LONGA VIDA AO ARQUIPÉLAGO DE CAMÕES, formado

por moradores, mas que agrega pessoas de todas as partes de Curitiba

interessadas  por  urbanismo,  qualidade  de  vida,  gestão  democrática,

transporte público, educação, arte e poesia, surge para recolher e exportar

maiores  informações  e  visa  mobilizar  a  população  curitibana  em  torno

deste projeto a fim de analisá-lo e repensar a cidade no viés urbanístico e

de mobilidade sempre pautando uma gestão democrática, pensando em

UMA CIDADE COM QUALIDADE DE VIDA e repensando uma cultura para

além da cultura do automóvel,  que tem destruído Curitiba. É importante

pensarmos em uma cidade com mais espaços de convivência e calma,

aberta e agradável

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os movimentos ativistas da cidade objeto dessa pesquisa conectam-se e inter-

relacionam-se. Assim como alguns dos membros do Coletivo Interlux, mesmo após o fim

de suas atividades,  estimularam a criação da Associação de Ciclistas  do Alto  Iguaçu

(Ciclo Iguaçu) e da Praça de Bolso do Ciclista,  alguns dos  praceiros  (construtores da

Praça  de  Bolso  do  Ciclista)  passaram  a  fazer  parte  das  atividades  do  movimento

Salvemos o Bosque da Casa Gomm, ou seja,  tornaram-se também  bosquímanos.  Da



mesma  forma  alguns  frequentadores  do  Bosque  Gomm  também  são  apoiadores  do

movimento  Longa Vida ao Arquipélago de Camões e  com eles dialogam.  Durante os

mutirões da Praça de Bolso ou nas atividades do Bosque Gomm, seus integrantes se

reconhecem mutuamente (ora como praceiros ou como bosquímanos) e também formam

uma rede básica de sociabilidade. Assim, quem frequenta aquele espaço de forma mais

assídua, participa das atividades comunitárias e é reconhecido como parte dessa rede de

relações, passa  a ser do pedaço e portador “... dos mesmos símbolos que remetem a

gostos,  orientações,  valores,  hábitos  de  consumo  e  modos  de  vida  semelhantes”

(Magnani 2002).

A forma de ocupação dos espaços também guarda semelhanças. Desde 2005,

o Coletivo Interlux já pensava a ocupação de espaços públicos abandonados por meio de

projetos  de  intervenção  urbana.  Algumas  vezes  as  ocupações  eram  temporárias  e

informais, como nos projetos Domingo na Urbe, Praça Pirata, Música para Sair da Bolha,

outras vezes adquiriam o caráter de maior permanência no espaço.  Com a Praça de

Bolso do Ciclista, essa ocupação tomou um caráter mais permanente - já que previa a

construção de uma praça - e formal, pois contava com o apoio da Administração Pública.

Em todas as situações, a ocupação se destaca pela forma como é realizada, por meio de

atividades  sociais  e  culturais  como  shows  musicais,  feiras  de  trocas,  intervenções

artísticas, arte, artesanato, jardinagem, conversas e oficinas que, ao mesmo tempo que

propõem a convivência e a permanência no espaço público, também refletem o caráter

ativista dos movimentos e buscam a adesão de novos integrantes e apoiadores. 

Apesar dos objetivos específicos de cada movimento e das diferentes formas

de  apropriação,  há  a  preocupação  comum  de  transformar  esses  espaços,  antes

abandonados ou pouco utilizados, em espaços de convívio, levando as pessoas a usufruir

dos  espaços  públicos  e  dar  novo  significado  a  lugares  que  antes  levariam  “à

individualidade solitária, à passagem, ao provisório e ao efêmero” (Augé 1994). 

A  pesquisa  também  vem  mostrando  conflitos  entre  a  visão  de  ativistas,

iniciativa privada, Poder Público e outros usuários do espaço público, pois muitas vezes

esses grupos possuem interesses diversos, o que pode resultar em conflitos políticos e

até mesmo disputas.  Se algumas vezes essas ocupações se dão em parceria com a

Administração Municipal,  como é o caso da Praça de Bolso do Ciclista,  outras vezes

geram conflitos, como é o caso do Bosque Gomm da Casa Gomm. E, mesmo entre seus

usuários, há negociações constantes em relação ao seu uso.

Como  propósito  mais  geral,  esse  artigo  tinha  como  objetivo  apresentar  os

movimentos ativistas que vêm discutindo o uso e a ocupação de espaços públicos na



cidade de Curitiba, identificando essas práticas, algumas regularidades e formas de ação.

Apesar dos diversos problemas das grandes cidades, do esvaziamento e abandono dos

espaços públicos, a vontade de apropriar-se da cidade subsiste, assumindo novas formas

e contornos.  A experiência  da rua e do espaço público vem ganhando novos atores,

significados  e  formas,  e  os  movimentos  ativistas  urbanos  trazem  algumas  dessas

propostas para a ocupação do espaço público. 

As  grandes  metrópoles  contemporâneas  não  podem  ser  vistas

simplesmente como cidades que cresceram demais e desordenadamente,

potencializando  fatores  de  desagregação.  Elas  também  propiciaram  a

criação de novos padrões de troca e de espaços para a sociabilidade e

para os rituais da vida pública (Magnani 2002).

A criação de novos espaços públicos se apresenta como um exercício do poder

coletivo sobre o processo de urbanização e o papel dos movimentos ativistas não é tanto

o de resolver problemas, “mas o de chamar a atenção para eles, apresentando pequenas

alternativas,  denunciando grandes dilemas,  propondo formas de intervenção política e

reflexiva que são a um só tempo teóricas,  práticas e estéticas sobre o viver  urbano”

(Duarte, Santos 2012).
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