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Introdução 
 

O urbano vem se constituindo com a principal forma de acumulação de 
capital no mundo, resultando em barbarismo e violência de populações inteiras 
em nome do lucro, seja por conta do transporte público, da insegurança e 
violência urbana ou da precariedade dos serviços públicos urbanos, descreve 
Harvey (2004, 2012, 2014). Estes processos de transformações do capitalismo 
ocorrem no seio da própria estrutura econômica, destruindo incessantemente o 
antigo e criando elementos novos. Essas transformações não são permanentes, 
num sentido estrito, isto é, ocorrem em explosões discretas, separadas por 
períodos de calma relativa. O processo, como um todo, no entanto, jamais para, 



no sentido de que há sempre uma revolução ou absorção dos resultados da 
revolução, ambos formando o que é conhecido como ciclos econômicos. Trata-
se do processo de destruição criativa diz Schumpeter (1961). 

A destruição criativa, desta forma, não somente influenciou questões 
físicas dos grandes centros urbanos, mas também destruiu as solidariedades 
sociais, aumentou as desigualdades sociais, deixou de lado as questões da 
governança urbana democrática e tem aumentado o terror como seu modo 
principal de regulação social. E esta crise urbana mundial constitui o ponto nodal 
de vários conflitos urbanos que vem acontecendo ao redor do mundo, aponta 
Harvey (2012, 2014) no referente à paisagens de consumo e à paisagens de 
devastação (Zukin, 1991). 

O nosso paper é baseado no entendimento de que a crise urbana é o 
terreno comum dos conflitos urbanos em nosso dia-a-dia, conflitos estes pela 
qual as nossas cidades se expressam, tais como os protestos que ocorreram 
nos Estados Unidos, no Egito, na Turquia, no Brasil, em Israel e na Grécia. Ações 
contenciosas e conflitais em relação ás politicas de desenvolvimento urbano e 
de planejamento urbano são questões recorrentes na vida urbana, e ciclos de 
mobilização social são fatores importantes nos moldes das sociedades urbanas. 

Tanto a teoria quanto a pesquisa na área de humanas, em especial, na 
área de planejamento urbano e regional tem há muito tempo atrás reconhecido 
a importância do conflito, uma vez que a pesquisa sobre os conflitos urbanos 
tem tido um papel importante nos estudos sobre políticas públicas urbanas. 

Denominamos aqui politica ou ação contenciosa (Tilly, Tarrow, McAdam, 
2001) uma interação publica, episódica e coletiva entre demandantes e seus 
objetos, quando ao menos um dos que são objeto ou parte do objeto de demanda 
é o governo, sendo que tais demandas, se concretizadas, afetariam os 
interesses de pelo menos um daqueles que demandam. 

Os protestos podem ser entendidos como métodos não-convencionais de 
intervenção em um processo decisório de um governo, descrevem Della Porta e 
Diani (1999). Desta forma, movimentos sociais, partidos políticos, grupos de 
pressão, bem como as mais variadas organizações da sociedade civil podem 
realizar uma ação de protesto com o objetivo de (re)abrir canais de influencia 
com os tomadores de decisão. No entanto, o protesto, em sua forma mais 
inovadora e radical, é considerado como repertório de ação típico dos 
movimentos sociais, com vistas a uma tentativa de acesso aos canais de decisão 
estatais, uma vez que estes atores têm pouco ou nenhum poder de influência 
nestas decisões (Della Porta e Diani, 1999). 

Nesse sentido, de acordo com Tarrow (2009), um ciclo ou onda de 
protestos seria uma fase exacerbada de conflitos na sociedade civil com 
interações intensificadas entre desafiantes e autoridades, onde estes conflitos 
podem terminar em mudanças politicas, reforma, repressão, e, em algumas 
vezes, em revolução. Assim, um ciclo de protestos é constituído por uma rápida 
difusão da ação coletiva dos setores mais mobilizados para os menos 
mobilizados; com a criação de frames (slogans) de ação coletiva, transformados 
ou novos; juntamente com a inovação nas formas de protesto; combinando 
participação organizada com não-organizada; e composto por uma seqüência 
intensificada da interação entre desafiantes e autoridades.   

O objetivo deste paper, assim, é analisar e comparar a relevância do 
espaço público, em especial, das praças, nas recentes ondas de protesto, a 
saber, a Praça Syntagma, na Grecia, a Praça Taksim, em Istambul, juntamente 



com as manifestações ocorridas no Brasil. 
Para tal, utilizaremos como metodologia o levantamento bibliográfico, os 

materiais produzidos pelos manifestantes e pela sua rede de apoiadores, 
observação direta, materiais compartilhados pela rede de pesquisadores do 
laboratório de pesquisa. 

Nossa hipótese de pesquisa é de que o espaço público, isto é, praças, 
parques, ruas e avenidas não foram somente local de acolhimento das 
populações, mas o fato político que impulsionou a onda de protestos, e estes 
espaços públicos, além disso, foram muito mais que uma união de corpos, a 
saber, foram a retomada da esfera pública. 
 
As recentes ondas de protestos 
 
Praça Syntagma, Atenas, Grecia 
 

A Praça Syntagma, também conhecida como Praça da Constituição, 
recebeu esse nome em 1842 pelo Rei Oto I, que foi forçado a aceitar a 
Constituição do pais após uma rebelião militar. Dois monumentos históricos 
fazem desta praça um local simbólico e importante na atualidade, a saber, o 
tumulo do soldado desconhecido da Grécia e o Parlamento Helênico. Além disso, 
na Praça Syntagma há um ponto turístico importante, a troca da guarda, que é 
realizada varias vezes ao dia, seguindo os antigos rituais de cerimonia, e, por 
isso, é o ponto preferido e aguardado pelos turistas para fotos. 

E para além de ponto turístico, a Praça Syntagma foi palco de inúmeros 
protestos e conflitos que ocorreram ao longo do ano de 2011 e nos primeiros 
meses de 2012. Greves gerais foram convocadas por funcionários públicos 
foram acompanhadas de protestos organizados pela sociedade civil devido aos 
cortes das despesas públicas, contra as privatizações, o aumento de impostos e 
taxas, a intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) no pais, a crise do 
euro e o resgate da divida grega. Somente no inicio de 2012, em fevereiro, que 
houve uma ajuda financeira por parte do FMI e da Comissão Europeia, em troca 
de pesadas sanções e formas de controle sobre a economia e as contas públicas 
do pais, descreve Gohn (2014). E, no fim de 2012 o governo grego aprovou um 
pacote econômico com cortes de gastos, aumento de impostos e reformas 
estruturais para os próximos dois anos, sob o argumento de estar à beira de uma 
moratória de sua divida, e, se isso ocorresse, o pais teria que sair da zona do 
euro. Este contexto politico, social e econômico foi fundamental para impulsionar 
a onda de protestos no pais principalmente entre os anos de 2011 e 2012. 
 No caso da ocupação da Praça Syntagma, em Atenas que ocorreram em 
2011, relata Stravides (2011), quando se olhava rapidamente para a ocupação 
da praça, ela poderia ser descrita como uma ocupação enquanto ponto de 
encontro daqueles que protestam, logo em frente ao prédio do Parlamento, com 
o objetivo de denunciar medidas de austeridade injustas e não democráticas. 
Esta visão não está errada. No entanto, podemos perceber outras questões 
nessa ocupação-protesto: a Praça Syntagma desenvolveu uma rede de micro-
praças conectadas, sendo que em cada micro-praça havia uma característica e 
arranjo espacial e estavam territorializadas na área conhecida por ser a praça 
pública central de Atenas. 
 Cada micro-praça, assim, descreve Stravides (2011), tinha seu próprio 
grupo de pessoas que morava ali por alguns dias, em suas barracas, e este 



grupo focava suas ações coletivas e seu ambiente micro-urbano em uma tarefa 
especifica, como o playground das crianças, a campanha pelos sem-teto, uma 
área de leitura e meditação, um ‘time bank’ (uma forma de troca de serviços 
baseada na eliminação do dinheiro e do lucro), uma campanha ‘we don’t pay’ 
(organização de um boicote nas taxas de transporte), um centro medico de 
primeiros socorros, um núcleo de multimídia, um grupo de tradução, etc. Desta 
forma, havia muitos níveis que estas micro-comunidades estavam conectadas e, 
além disso, todas elas tinham que seguir as regras e decisões da assembleia 
geral da ocupação. 
 Todavia, expõe Stravides (2011), as diferenças dos arranjos espaciais 
destas micro-praças eram muito aparentes e podiam ser visualizadas no uso de 
banners, placas, adesivos, imagens e trabalhos artísticos de seus membros. 
Embora a causa e alvo comum, a saber, o Parlamento, era dominante, cada 
micro-praça estabelecia diferentes rotinas e organizava variados micro-eventos 
durante a ocupação. Mesmo cada grupo tendo seus micro-eventos, a 
assembleia geral da ocupação teve tanto um papel simbólico quanto funcional 
na produção de praticas coletivas centralizadas tendo o Parlamento como alvo 
de suas demandas. 
 O espaço comum, assim, enquanto praças re-apropriadas nos recentes 
protestos, descreve Stravides (2011), envolve a produção e uso de entre-
espaços. Os espaços comuns, explica o autor, emergem enquanto espaços 
limiares, espaços que não são demarcados por um perímetro definido. Desta 
forma, enquanto o espaço publico está relacionado com uma autoridade 
governamental demarcando um espaço na cidade, o espaço comum é um 
espaço aberto, espaços em movimento, espaços-passagem. 

E, nesses espaços comuns ocupados, explica Stravides (2011), o espaço 
comum é um processo de criação de uma rede de espaços limiares. As divisões 
de espaço, portanto, que são necessárias para a criação de micro-comunidades, 
ou micro-praças, não resultam da departamentalização do espaço, uma vez que 
as micro-praças são porosas por si mesmas, e uma rede de espaço-passagens 
constituem um arranjo espacial que lembra uma cidade em miniatura ao ar livre. 
Além disso, espaços limiares nem definem quem os usa nem são definidos por 
estas pessoas. Sua função é mediar negociações entre as pessoas por meio do 
uso e significado do espaço. Desta forma, estes espaços correspondem a 
caracterização da experiência na praça, da cidade em miniatura, da cidade dos 
limiares, onde encontros e dispersões constroem espaços de negociação e 
osmoses na qual as pessoas exploram a cultura publica baseado na 
solidariedade e respeito mútuos. 

Logo, as micro-praças e micro-comunidades na Praça Syntagma, afirma 
Stravides (2011), bem como as diferentes ondas de protestos que ocorreram ao 
redor do mundo indicam sociedades em movimento. E este movimento vai além 
da aglomeração de demandas particulares expressados por diferentes grupos 
sociais na busca de interesses particulares. Nas praticas de improvisação 
coletiva e inventividade coletiva os espaços comuns são criados por pessoas 
não somente para expressar suas angustias e necessidades, mas também para 
desenvolver formas de vida em comunidade, mesmo tais experiências sendo 
frágeis, precárias, efêmeras e contraditórias em termos ideológicos. Mas esta 
produção coletiva de espaços comuns re-inventa politicas dissidentes, gera 
novas formas de praticas que sobrepõem as fronteiras de papeis sociais 
dominantes por meio do compartilhamento e da solidariedade, e, além disso, é 



um espaço onde as pessoas comparam seus sonhos e necessidades, 
redescobrem a solidariedade e lutam contra a destrutiva individualização dos 
destinos imposta por politicas dominantes.   
 
Praça (Praia) da Estação, Belo Horizonte/Minas Gerais, Brasil 
 

A Praça Rui Barbosa é uma praça situada na região centro-sul de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, região esta onde se situa a maioria das praças da 
cidade e região também habitada pela elite da cidade. No entanto, é mais 
conhecida como Praça da Estação por estar localizada em frente ao prédio da 
antiga estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, hoje Museu de Artes e 
Ofícios (MAO). E na Praça da Estação está situada, também, a entrada da 
Estação Central do Metrô de Belo Horizonte. Ela foi a porta de entrada de toda 
a matéria-prima utilizada na construção da nova capital de Minas Gerais, no final 
do século XIX, começou a ser urbanizada em 1904, e, desde as Diretas Já até 
os dias de hoje, a praça é um espaço livre para manifestações populares de 
todas camadas sociais. 

E foi na Praça da Estação que a Praia da Estação surgiu no ano de 2010 
como uma reação a um decreto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
gestão de Marcio Lacerda (Partido Socialista Brasileiro) que proibia a realização 
de eventos de qualquer natureza na Praça da Estação, um dos pontos turísticos 
mais antigos da capital mineira, devido à reclamações de barulho e bagunça 
feitas por moradores da região e por representantes de um museu situado na 
praça. Para justificar a interdição, alegou-se “a dificuldade em limitar o número 
de pessoas e garantir a segurança pública” e “a depredação do patrimônio 
público verificada em decorrência dos últimos eventos realizados na Praça”. 

Imediatamente após a assinatura deste decreto pela Prefeitura, um blog 
anônimo, chamado ‘Vá de branco’, começou a divulgar e questionar a proibição 
da realização de eventos e convocou as pessoas a se reunirem na praça, com 
vestimentas brancas, como forma de protesto ao decreto. 

No dia 07 de janeiro de 2010, reuniram-se na praça cerca de 30 pessoas, 
em grande parte desconhecidas, mas com uma preocupação em comum, a 
saber, o uso da Praça da Estação. Foi criado, então, um grupo de e-mail 
chamado “Praça Livre” para manter a conversa sobre a reação ao decreto, e, a 
partir desse grupo originou-se a sugestão de realizar a praia como forma de 
protesto. No dia 16 de janeiro de 210 aconteceu a primeira Praia da Estação. A 
partir de 2010, aos sábados, a Praça da Estação converte-se na praia mineira. 
E essa praia é uma forma de protesto politico. 

A Praia pode ser caracterizada como um movimento horizontal, sem 
lideranças, auto organizado, sem porta-voz. Além disso, a Praia é constituída por 
cada um dos banhistas que se junta a ela e por isso pode ser constituída um dia 
por 20 pessoas, e em outro, por 500. Na Praia podem ser agregados desde 
movimentos políticos a blocos de carnaval. Lá encontram-se cadeiras de praia, 
guarda-sol, caixas de isopor e até farofa. O banho é garantido pelas fontes da 
praça e por um caminhão pipa contratado com a arrecadação dos banhistas. 

No entanto, antes das questões de divertimento, a Praia da Estação é um 
ato político de apropriação do espaço público que propõe uma nova forma de 
experimentar a cidade: mais livre, democrática e sem repressão. O slogan “Ei, 
polícia, a praia é uma delícia!” é um dos tão entoadas “gritos de guerra” que pode 



ser escutado pelos banhistas na Praia e faz referência a repressão que o próprio 
movimento sofreu no início. 

Os banhistas e frequentadores da Praia são pessoas apaixonadas pela 
cidade que trazem uma praia para o meio de Belo Horizonte, uma vez que, segue 
o lema dos banhistas, “Já que Minas não tem mar, eu vou pra praça me banhar”. 

Ao desafiar abertamente a prefeitura, parodiando a ausência do litoral em 
Minas, relata Foureaux (2014), as pessoas que banham-se na Praia reivindicam 
com seus corpos o uso do espaço público. Naquele espaço público, assim, há 
uma ressignificação da cidade, local este de fundação e inauguração da capital 
republicana, planejada e organizada, onde há um monumento à Terra Mineira, 
os banhistas despem-se, molham-se, festejam. 

Desta forma, todo o conjunto arquitetônico da Praça da Estação é 
ressignificado, reocupado, reutilizado, desde a Praça da Estação, seguindo o 
caminho da rua Aarão Reis (engenheiro responsável pela definição do local da 
nova capital, no final do século XIX), até a porta da Serraria Souza Pinto, 
embaixo do viaduto Santa Tereza. E, desta forma, descreve Foureaux (2014), a 
Praia promove fluxo vital à urbes. 

Além disso, a Praia é ponto de encontro dos blocos de carnaval de rua, 
que puderam, com a reocupação da Praça, retomar seus ensaios e encontros, 
já que a festa popular havia sido suprimida da região central da cidade. A sujeira, 
o barulho e a vontade política empurraram o carnaval belorizontino para longe 
da região centro-sul, diz Foureaux (2014), e a Praia foi vital para a retomada 
deste espaço urbano e é espaço de encontro, de convivência e de manifestação 
politica. 

Simultaneamente à consolidação da Praia da Estação, ano após ano, e 
ainda sem a permissão da prefeitura, os blocos de carnaval de rua continuaram 
a se multiplicar na cidade, estabelecendo, até, seu próprio calendário, a saber, 
cuidando de suas baterias, dos concursos, arranjando repertórios e fabricando 
marchinhas que tornam-se hinos políticos. E, segundo Foureaux (2014), aos 
poucos o poder público foi obrigado a resgatar a festa que havia empurrado para 
as margens da cidade, isto é, o desfile das Escolas de Samba já havia voltado 
para a área central e os blocos caricatos retomaram seu espaço dentro do desfile 
oficial. Todavia, blocos não oficiais como o “Pula Catraca”, “BloComum”, “Tico 
Tico Serra Copo”, “Filhos de Tchatcha”, continuam ocupando as ruas no pré-
carnaval, durante o feriado e ao longo do ano. 

Em setembro de 2011, o prefeito Lacerda sancionou, enfim, aquela que 
ficou conhecida como ‘Lei da Praça Livre’, que permite a realização de eventos 
de pequeno porte nos espaços públicos da cidade sem depender de autorização 
municipal. Todavia, era tarde demais: àquela altura, a Praia da Estação já tinha 
se firmado como ponto de encontro dos críticos da prefeitura, a saber, enquanto 
tomam cerveja e comem salgadinhos, os veranistas reclamam da perseguição 
aos moradores de rua, do transporte público deficitário, da privatização da saúde 
e da educação e das obras para a Copa. 

 



 
Praça Taksim, Istambul, Turquia 
 
 A Praça Taksim tem seu território desenhado para ser área de passagem, 
isto é, há acesso as linhas de metrô e terminal de ônibus, bem como um local 
para assistir grandes atos cívicos. No entanto, não há bancos ou arvores na 
praça, há somente cimento, contrastando com a parte esquerda, anexo à praça, 
o arborizado Parque Gezi, a maior área verde de Istambul. 
 Os protestos na Praça Taksim iniciaram após o governo islâmico 
moderado Recep Tayyip Erdogan decidir remodelar o Parque Gezi, um dos 
poucos espaços verdes ainda restantes de Istambul. O objetivo do governo seria 
destruir a área verde para ali construir um shopping center. No entanto, descreve 
Gohn (2014), a tentativa do governo de remodelar o parque foi rejeitada pela 
própria comissão municipal, mas foi reformulada pelo poder central para uma 



proposta que iria retirar cerca de 600 arvores do Parque Gezi, anexo à Praça 
Taksim, para restaurar um antigo quartel no local, sob o argumento de que o 
quartel seria um sitio histórico. E, junto com a restauração, seria construído 
também um complexo comercial. 
 Segundo Gohn (2014), no inicio, os protestos em 2013 na Praça Taksim 
eram protestos ambientais pacíficos, empreendidos por 50 ambientalistas. O 
primeiro protesto ocorreu dia 27 de maio, devido a essa decisão governamental 
da restauração do quartel, que teria um significado simbólico para o governo e 
negativo para a população. Assim, em relação ao conteúdo dos protestos, além 
da defesa do verde, da rejeição ao resgate de tempos militares passados, havia 
também questões éticas como denuncias de corrupção relativas à escolha do 
Grupo Kalyon como a principal empreiteira do projeto, e também, os protestos 
foram contra as politicas islamizantes de Ergogan. 
 Desde que foi anunciado, o projeto foi questionado por vários setores da 
população contrários a sua implementação. Não havendo canais de diálogo, e 
diante da iminente demolição do parque, não houve outra saída senão a 
resistência no próprio local, com acampamentos e protestos.  
 De acordo com Rolnik (2013), a transformação da Praça Taksim foi a gota 
d’água de uma série de projetos adotados pelo governo de Istambul, projetos 
estes que têm transformado radicalmente o tecido sócio territorial da cidade e 
contra os quais a população tem resistido. Em especial, por exemplo, tem sido o 
“Sulukule”, projeto de renovação urbana que deslocou moradores tradicionais de 
áreas centrais para as periferias, além de uma série de privatizações de espaços 
públicos de uma cidade que tradicionalmente vive as ruas. Contra esses projetos 
de renovação urbana, desde 2005 um movimento pelo direito à cidade, 
inicialmente constituído por profissionais ligados à temática urbana e pessoas 
afetadas pelas remoções foi ganhando apoio, até que em maio foi deflagrada a 
ocupação da Praça Taksim. Assim sendo, o que pode ser visto nos protestos na 
Praça Taksim é uma grande manifestação pelo direito à cidade. Contudo, depois 
da forte repressão policial, os protestos transformaram-se em mais do que isso. 
Tornaram-se também uma manifestação por liberdade de expressão e contra 
violações de direitos humanos. 

Por conseguinte, é cada mais evidente que um modelo de 
desenvolvimento urbano voltado fundamentalmente para abrir espaços para 
investimentos imobiliários – em suas vastas conexões com os circuitos 
financeiros internacionais – está sendo questionado em todo o mundo. 

 
Considerações finais 

 
Atualmente podemos observar um fenômeno que há muito tempo não se 

via – uma eclosão simultânea e contagiosa de ondas de protesto com 
reivindicações peculiares em cada região, mas, afirma Carneiro (2012), com 
repertórios de ação coletiva muito assemelhados e de solidariedade mutua. 
Repertórios de ação coletiva estes semelhantes e que começaram no norte da 
África, derrubando ditaduras na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iêmen; estendeu-
se para a Europa, com as ocupações e greves na Grécia e na Espanha e a 
revolta dos subúrbios em Londres, eclodiu no Chile e ocupou Wall Street, nos 
Estados Unidos, alcançando várias cidades no final do ano, até mesmo a Russia. 

E em todos estes protestos houve uma mesma forma de ação coletiva: 
ocupações de praças, uso de redes de comunicação alternativas e a recuso ao 



espaço institucional tradicional. E, sob o pano de fundo destas mobilizações 
estava uma crise social, econômica e financeira que se arrastava desde 2008, 
implicando em carestia dos gêneros alimentares, aumento do desemprego e 
ausência de alternativas politicas organizadas. Poderíamos dizer, assim, que 
haveria uma certa relação no referente aos diversos protestos que ocorreram ao 
longo do ano de 2011, isto é, descreve Alves (2012), o Occupy Wall Street, que 
surgiu no bojo da aguda crise financeira que atingiram o núcleo orgânico do 
capitalismo global desde 2008 foi inspirado nos protestos europeus como o 
Geração à Rasca, de Portugal, o Movimento dos Indignados, da Espanha e os 
protestos da Praça Syntagma, na Grécia, e estes, por sua vez, foram 
influenciados pela Primavera Árabe e a derrubada dos governos na Tunísia e no 
Egito. 

Uma experiência que inspirou e se repetiu nestes repertórios de ação 
coletiva do ano de 2011, como já foi colocado, foi o uso do espaço público como 
seu lócus de ação, em especial, as praças, parques, ruas e avenidas 
emblemáticas na memória da população local. Inclusive a praça não foi somente 
local de acolhimento das manifestações - ela foi o fato político que impulsionou 
os protestos, como no caso da Praça Taksim, em Istambul/Turquia e a defesa do 
Parque Gezi, anexo à ela, afirma Gohn (2014). No caso da cidade de São Paulo, 
por exemplo, com o deslocamento do eixo da centralidade econômico-financeira 
da cidade para outras localidades, o lócus dos protestos acompanhou essas 
mudanças, ocorrendo, assim, na Avenida Paulista. 

As praças centrais da cidade são marcos referenciais na historia das 
sociedades, seja por serem o lócus de manifestações artísticas e de lazer, ou de 
atividades econômicas e administrativas, bem como para protestos e 
mobilizações sociais. Na Grécia antiga, por exemplo, a praça era um espaço 
para o exercício da nascente democracia, nos discursos na Ágora. Já nas 
cidades da Idade Média, a praça era o centro das trocas, do comércio, e da 
punição. E, nas cidades coloniais, as praças herdaram o ‘espetáculo’ da forca 
para controlar a população e seus possíveis insurgentes. Na Idade Moderna, por 
sua vez, as praças centrais das cidades ganharam status, reuniam os casarões 
das elites, hotéis, a prefeitura, igreja, câmaras, e o comércio crescente e seus 
estilos arquitetônicos e suas funções se alteraram com o passar dos séculos. As 
praças, assim, afirma Gohn (2014) se tornaram se lócus por excelência de 
espaço público para o exercício da cidadania. 

Atualmente, as praças centrais das cidades tem sido resignificadas e 
revitalizadas, tornando-se pontos culturais de atração, local de circulação de 
jovens, readquirindo antigas funções de sociabilidade e de convivência social, e, 
muito mais que isso, as praças tem sido o local de participações organizadas da 
sociedade civil na realização de protestos desde a Primavera Árabe até o 
movimento Occupy. 

Haveria nestas ondas de protesto de 2011, assim, diz Alves (2012), um 
fervor em reconquistar de maneira coletiva e pacifica territórios urbanos, praças 
e largos, verdadeiros espaços públicos marginalizados pela logica neoliberal 
privatista que privilegiou não espaços de manifestação social, mas sim, espaços 
de consumo e fruição intimista. Tratava-se, desta forma, de individualidades 
pulsantes de indignação e rebeldia criativa, cada um com suas preocupações e 
dramas humanos singulares de homens e mulheres proletários, com seus 
sonhos e pequenas utopias pessoais capazes de dar sentido à vida por meio da 



ressignificação do cotidiano como espaço de reivindicação coletiva de direitos 
usurpados, relata Alves (2012). 

As praças, assim, com suas ocupações, tornaram-se lugares simbólicos 
para reparar as divisões dentro do capitalismo, afirma Davis (2012), e para 
ocupar produtivamente o espaço público, isto é, reivindicar os bens comuns. As 
táticas do movimento Occupy, assim, relata Harvey (2012), eram tomar um 
espaço público central, um parque ou uma praça, próximo à localização de 
muitos das fortalezas de poder e colocar corpos humanos lá, convertendo o lugar 
em um espaço politico de iguais, um lugar de discussão aberta e debate sobre o 
que esse poder está fazendo e as melhores formas de se opor ao seu alcance. 
Esta tática, reforça Harvey (2012), até então em curso na Praça Tahrir, no Cairo, 
alastrou-se por todo o mundo, a saber, para a Praça do Sol, em Madri, para a 
Praça Syntagma, em Atenas, e também para as escadarias de Saint Paul, em 
Londres, além da própria Wall Street. 

Esta tática mostrou como o poder coletivo de corpos no espaço publico 
continuou sendo o instrumento mais efetivo de oposição quando o acesso a 
todos os outros meios estava bloqueado. A Praça Tahrir, explica Harvey (2012), 
mostrou ao mundo uma verdade obvia: eram os corpos nas ruas e nas praças, 
não o balbucio de sentimentos no Twitter ou Facebook que realmente 
importavam. Desta forma, uma vez que todos os outros canais de expressão 
estão fechados pelo poder do dinheiro, não haveria outra opção se não ocupar 
parques, praças e ruas de nossas cidades até que as opiniões fossem ouvidas 
e as necessidades atendidas. 

Desta forma, ao final da primeira década deste século, especialmente 
após 2008, os movimentos e mobilizações sociais mudaram novamente seus 
territórios e o eixo de seus repertórios discursivos. Passaram da antiglobalização 
(ou alterglobalização) para a negação da globalização e seus efeitos sobre a 
economia e o social, especialmente após a crise econômico e financeira de 2008, 
tomando, como vimos no ano de 2011, uma escala global. 

O campo temático das lutas e protestos contemporâneos continuou a 
destacar o plano macro econômico, mas foi mais detalhista – focalizou nesse 
cenário o capital financeiro, contestam os resultados das políticas econômicas 
para a vida dos cidadãos, a financeirização como norma reguladora do cotidiano 
dessas vidas – via a gestão das dívidas de seus cartões de crédito, o 
desemprego e falta ou má qualidade de serviços públicos. E, com este contexto 
de crise também surge uma nova denominação entre a população, a de 
precariado, os filhos de uma sociedade precária onde impera a desigualdade 
social e econômica, é um novo proletariado, do setor informal, trabalhando em 
empregos terceirizados, flexibilizados e sem garantias legais. 

Como vimos acima, é possível dizer que os repertórios de ação coletiva 
iniciados no Oriente Médio, como na Tunísia e no Egito conseguiram pautar, de 
certa forma, o formato e o conteúdo das ações coletivas do movimento Occupy, 
a saber, em especial, a experiência do local dos protestos, isto é, as praças e 
espaços públicos; o modo de mobilização dos manifestantes, ao utilizarem a 
Internet, em particular, as redes sociais, para a comunicação entre os 
manifestantes; e um conteúdo em especial, a questão da democracia 
atravessada pelo contexto de crise financeira. Os repertórios de ação coletiva, 
assim, como propõe Tilly, são apreendidos e compartilhados a partir do saber e 
da memória, e foram disseminados desde o Oriente Médio até chegar a Wall 
Street. 



As praças, assim, são o cenário, que assistem e acolhem, dinamicamente, 
todas as mudanças sociais em curso. Quer seja na sua estrutura física, quer seja 
no uso de seus espaços, a ressignificação é permanente. Nos casos 
apresentados neste paper, praças e avenidas são lugares simbólicos do capital 
- Wall Street é o centro norte-americano do dinheiro e o touro que existe na Praça 
é o símbolo da época dos bons negócios da Bolsa de Nova Iorque. Os espaços 
físicos e simbólicos do capital, seu coração financeiro, símbolo e ícones do 
capitalismo, estão sendo apropriados pelos manifestantes em protesto. As 
praças são os territórios e o que as imortalizam na História são os fatos e 
fenômenos sociopolíticos e culturais que lá ocorrem. 
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