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Tecendo a Manhã. João Cabral de Melo Neto

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos.

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
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1. Trajetória da 
pesquisa
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No ano de 2011 eu morava em Barce-

lona, muito próximo a Plaza de Cata-

lunya, passava por lá praticamente 

todos os dias, e após alguns protes-

tos percebi que se formou na praça 

um acampamento. Sempre que iria 

passar por lá imaginava que o acam-

pamento teria acabado ou estaria 

diminuindo, mas sempre aumentava. 

Eu perguntava a alguns amigos es-

panhóis o que aquele grupo estava 

fazendo ali e as respostas eram dis-

persas. Ninguém conseguia explicar 

muito bem o motivo daquela mani-

festação, mas de maneira geral havia 

um apoio generalizado entorno do 

movimento. Alguns diziam que eram 

manifestações de apoio a Primave-

ra Árabe, outros que era um protesto 

contra a corrupção e outros diziam 

que eram estudantes desocupados. 

Quando lia o jornal, me parecia que 

mesmo a mídia não compreendia mui-

to bem o que se passava, as narrati-

vas eram confusas e a cada dia re-

tratavam uma demanda diferente 

acerca dos movimentos.

No início do mês de maio fiz uma via-

gem de carro pelo interior da Espa-

nha, saindo de Barcelona e subindo 

1. Disciplina ministrada 
pela Profa. Dra. Giselle 
Beiguelman.

até Bilbao com paradas em diversas 

cidades. Conforme passávamos pelas 

cidades, víamos que também haviam 

acampamentos em outras praças, 

como aqueles de Barcelona. Duran-

te a viagem comentávamos como era 

interessante aquela “organização 

dos espanhóis para se manifestarem 

juntos”, dizíamos “no Brasil isso nunca 

aconteceria de forma tão sincroni-

zada em tantas cidades simultanea-

mente”. Alguns meses depois, quan-

do me mudei de Barcelona confesso 

que ainda não compreendia total-

mente o que era aquele fenômeno 

do 15M, mas mantive uma curiosidade 

distante sobre o tema.  

No primeiro semestre de 2013 cursei 

como aluno especial, na Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU

-USP), a disciplina “Intervenções em 

Redes Urbanas: espaços cíbridos e ex-

pandidos na arte e na cidade contem-

porânea”1. Nos últimos dias de aula, 

no mês de Junho, diversas manifesta-

ções começaram a ocorrer pelo Bra-

sil e a tomar tamanha proporção que 

as próprias aulas foram canceladas 

para que as pessoas fossem se mani-

festar. Esse foi o timing perfeito, eu 

1.1 Apresentação
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estava estudando redes sociais, no 

momento em que explodiram as Jor-

nadas de Junho, e de alguma maneira 

tudo isso me lembrava o que eu ha-

via visto na Espanha.  

Foi neste momento, pelo contato en-

tre pós-graduação e manifestações 

sociais, entre inquietação social e in-

telectual, que se formou o primeiro 

embrião deste projeto de pesquisa. 

Ao mesmo tempo em que tudo isso 

acontecia eu continuava trabalhan-

do com concursos de arquitetura, 

muitos deles voltados ao desenho 

de propostas para espaços públicos, 

e, por estar em contato com diversos 

editais, nacionais e internacionais, co-

mecei a me inquietar intelectualmen-

te com a maneira como os espaços 

públicos eram requeridos e/ou suge-

ridos por órgãos governamentais. 

Nesse período tive a experiência de 

atuar no desenvolvimento de um 

projeto arquitetônico bastante inte-

ressante ganho via concurso públi-

co. O projeto possuía diversas varian-

tes por estar inserido em um espaço 

público, com áreas de proteção am-

biental, zonas protegidas pelo tom-

bamento histórico e próximo a rele-

vantes ícones do turismo nacional. 

Como arquiteto membro da equipe 

do projeto executivo trabalhei com 

a compatibilização de projetos com-

plementares que eram centraliza-

dos por meio de plataformas digitais 

online. Deste modo, tive a oportuni-

dade de entender o funcionamento 

de uma plataforma digital no geren-

ciamento de projetos e de interes-

ses complementares de cada proje-

tista. Além da coordenação e troca 

de informações acerca do projeto 

no âmbito digital, também participava 

de reuniões presenciais com o intuito 

de mediar os interesses dos envolvi-

dos e encontrar soluções que fos-

sem aprovadas em consenso, sempre 

visando a evolução do projeto. Essa 

experiência me fez refl etir sobre a 

necessidade de incluir nos proces-

sos de projeto de espaços públicos 

uma relação direta com os cidadãos, 

e porque não usar plataformas digi-

tais para isso? Esse insight despertou 

em mim a vontade de fazer uma pes-

quisa acadêmica sobre o tema.  

Neste momento eu me via em uma en-

cruzilhada, precisava escolher qual 

projeto de pesquisa eu deveria se-
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guir, os movimentos sociais organi-

zados pelas redes da internet ou a 

utilização de plataformas digitais na 

gestão de projetos. 

O que esta pesquisa pretende de-

monstrar é que esses fatos, na ver-

dade, são um só. As manifestações 

sociais que tiveram início com a Pri-

mavera Árabe, o rápido crescimento 

no uso das redes sociais e o aumen-

to do número de pessoas conecta-

das à internet são todos partes de 

um fenômeno contemporâneo que 

está reinventando a nossa maneira 

de compreender e transformar as ci-

dades. 

d

A crise econômica de 2008 desenca-

deou um processo de reorganização 

social em larga escala. Talvez nunca 

houvesse ficado tão claro que as cri-

ses ambientais, econômicas, sociais e 

políticas são todas partes de um mo-

vimento único de mudança. As possi-

bilidades são muitas e os caminhos 

incertos. Primavera Árabe e radicalis-

mo religioso, Occupy Wall Street e o 

aumento no acúmulo da riqueza, o 

15M e as políticas anti-imigração. A en-

trada desses novos atores sociais in-

dica mudanças na dicotomia público/

privado que permearam as manifes-

tações sociais no século XX.

Em 2008 1,5 bilhões de pessoas es-

tavam conectadas à internet, hoje 

já somos mais de 3,5 bilhões. A inter-

net se desvinculou dos computa-

dores e migrou para vários dispositi-

vos, percorremos espaços urbanos 

conectando nosso corpo à rede vir-

tual. Geramos dados e informações 

computadorizados em uma velocida-

de sem precedentes e aprendemos 

a usar os smartphones como ferra-

mentas de manifestações sociais e 

ocupação urbana. Nas manifestações 

mais recentes as repressões violen-

1.2 Resumo expandido
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tas foram combatidas por fotos e ví-

deos postados nas redes sociais. Mas 

como foi possível isso? Quem convo-

cou tanta gente? Por que tantas crí-

ticas ao Estado emergiram juntas? 

Os indicativos são de que estamos 

aprendendo a utilizar as possibili-

dades da sociedade em rede. Novos 

termos como economia comparti-

lhada, placemaking, DIY e prócomum 

emergem junto com os avanços nas 

Tecnologias de Informação e Comu-

nicação. Mas qual será o papel das 

cidades nessa reestruturação? 

Os modelos organizacionais dos 

movimentos sociais infl uenciaram di-

versos comportamentos, entre eles, 

grupos dedicados a realizar trans-

formações urbanas por suas próprias 

mãos. Esses grupos atuam em um es-

paço híbrido, conectando o espaço 

físico e virtual, engajando pessoas 

pelas redes sociais e promovendo 

ações de transformação em praças e 

parques. São conhecidos como movi-

mentos de "urbanismo bottom-up" por 

inverterem a lógica de produção da 

cidade, ao invés de esperar interven-

ções do Poder Público, os próprios 

indivíduos propõem e realizam as 

mudanças, mas para que essas articu-

lações sejam possíveis é fundamen-

tal que as ações ocorram no espaço 

híbrido. Inicialmente eram algumas 

pessoas, se dedicando a transformar 

determinados espaços, hoje já pode 

ser considerado um padrão emergen-

te de comportamento.

Esta pesquisa analisa os proces-

sos de urbanismo bottom-up por 

meio de suas dinâmicas na esfera vir-

tual. Para isso, realiza uma análise 

das transformações das cidades em 

meio a emergência de uma nova cul-

tura organizacional. Após construí-

das as discussões teóricas, a pesqui-

sa apresenta a análise de um estudo 

de caso. Por meio de investigações 

sobre a atuação desse grupo no Fa-

cebook foi possível indicar seus prin-

cipais atores, características e fre-

quência de eventos, engajamento 

com o público entre outras dinâmi-

cas. Espera-se, com isso, gerar novas 

perspectivas de compreensão e de-

senvolvimento de projetos urbanos 

contemporâneos.
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1.3 Resumo

Esta pesquisa analisa os processos 

de urbanismo bottom-up a partir do 

contexto social em que emergiram 

e de sua atuação em meios digitais. 

Como contexto são analisados os 

movimentos sociais contemporâne-

os, a consolidação da sociedade em 

rede por meio da popularização das 

TICs e a emergência de novas cultu-

ras organizacionais. A análise histó-

rica desse universo é sempre vincu-

lada a seu impacto no processo de 

produção das cidades, até a apresen-

tação da situação contemporânea.

Sobre a atuação nos meios digitais a 

pesquisa investiga por meio da mine-

ração de dados e análise de redes, 

a atuação no Facebook, a partir de 

um estudo de caso. As investigações 

revelam as dinâmicas dos principais 

atores, como o número e frequência 

de eventos, o engajamento com o pú-

blico, os diálogos no espaço virtual 

e as ações de transformação urbana. 

Como resultado, a pesquisa não pre-

tende apresentar conclusões preci-

sas e definições de conceitos, mas 

apontamentos que permitem uma 

melhor compreensão e planejamen-

to do urbanismo contemporâneo. 

Palavras chave:  

Urbanismo bottom-up, 

Sociedade em rede, 

Cidade contemporânea, 

Processo de urbanização, 

Redes sociais digitais.

Jose Hamra
Urbanismo Bottom-up: sociedade em rede e processos de urbanização emergentes.  뺭
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1.4 Abstract

This research analyzes the proces-

ses of bottom-up urbanism from the 

social context in which they emer-

ged and from their presence in digital 

media. As context, are analyzed the 

contemporary social movements, 

the consolidation of the network 

society through the popularization 

of ICTs and the emergence of new 

organizational cultures. The histori-

cal analysis of this universe is alwa-

ys linked to its impact on the produc-

tion process of cities.

About the presence in the digi-

tal media the research investigates 

through the data mining and analy-

sis of networks, the action in Face-

book, from a case study. The investi-

gations reveal the dynamics of the 

main actors, such as the number and 

frequency of events, engagement 

with the public, dialogues in virtual 

space and actions of urban trans-

formation. As a result, the research 

does not intend to present precise 

conclusions and defi nitions of con-

cepts, but notes that allow a better 

understanding and planning of con-

temporary urbanism.

Keywords: 

Bottom-up urbanism, 

Network society,

Contemporary city, 

Urbanization process, 

Digital social networks.

Jose Hamra
Bottom-up Urbanism: network society and emerging urbanization processes.
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Esta pesquisa de mestrado mostra sua importância 
científica vinculada a área de arquitetura e urbanismo 
por estudar fenômenos recentes que estão demons-
trando avanços significativos nos processos de urbani-
zação. Neste sentido, a iniciativa da Universidade de São 
Paulo (USP) em organizar a conferência “Inquietudes 
Urbanas” para debater o tema das ocupações dos espa-
ços urbanos por movimentos de urbanismo bottom-up 
demonstram que a academia está atenta a emergência 
dessas práticas.

O avanço científico desta pesquisa se mostra por 
meio da análise do uso do espaço híbrido em processos 
de urbanização, o que possibilita uma ampla inclusão 
das dinâmicas sociais e da interação direta com a po-
pulação. O avanço nesta área não significa apenas uma 
mudança nas questões de inclusão das dinâmicas so-
ciais na constituição do espaço público, tema recorren-
te nas pesquisas de arquitetura, mas também um posi-
cionamento enquanto método de pesquisa ao utilizar 
a mineração de dados e análise de redes para investigar 
processos de urbanização. 

O fenômeno do urbanismo bottom-up emerge em 
escala global de maneira concomitante. A necessida-
de recente de se compreender melhor esta prática de 
transformação do espaço e suas relações sociais é um 
desafio conjunto enfrentado por diversos países e não 
um recorte regional específico.

Como demonstrado nos exemplos de referência 
para este estudo, muitos dos processos de urbanismo 
bottom-up se deram por meio de processos transdis-

ciplinares, com participação de governos municipais e 
cercados de participantes com características diversas, 
os quais tiveram como resultado não apenas uma trans-
formação física, mas também uma transformação so-
cial por meio da relação que as pessoas desenvolveram 
entre si e com o espaço compartilhado. Este avanço nas 
relações públicas indica que a presente pesquisa abre 
horizontes para possíveis projetos de políticas públicas.

1.5 Justificativa
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1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo geral

O objetivo desta pesquisa é analisar os processos de 
urbanismo bottom-up

por meio de suas dinâmicas na esfera virtual com 
vistas a gerar novas perspectivas de compreensão e de-
senvolvimento de projetos urbanos contemporâneos.

1.6.2 Objetivos específi cos

. Compreender quais as contribuições do urbanismo 
bottom-up para o redesenho de relações projetuais da 
cidade; 
. Compreender como o espaço híbrido pode garantir a 
participação constante e consistente da população nos 
processos de urbanismo bottom-up;
. Analisar o espaço virtual de comunicação entre os ato-
res envolvidos em um processo de urbanismo bottom
-up;
. Compreender o contexto geral responsável pela emer-
são de grupos sociais que têm se apropriado de espa-
ços públicos com a intenção de transformar o espaço 
urbano;
. Compreender se os processos de urbanismo bottom
-up são um movimento isolado em diferentes espaços 
ou se existe, de fato, características que os conectem; 
. Compreender se as dinâmicas que ocorrem na cama-
da virtual dos espaços de urbanismo bottom-up indi-
cam perspectivas de como garantir o caráter público 
dessas atividades.
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2. A que ponto chegamos
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Após a crise econômica de 2008 alguns fatores so-
ciais se agravaram, radicalismo emergiram e algumas 
fraturas sociais foram expostas. Para compreender 
como o desenvolvimento social chegou ao ponto em 
que foi exposto, a pesquisa recorreu a análise histórica 
de Zygmunt Bauman (2009), filósofo polonês que de-
senvolveu boa parte de sua trajetória acadêmica próxi-
ma as correntes de pensadores marxista. É interessan-
te ressaltar que Bauman, apresentado nesta pesquisa 
para elucidar a fragmentação social da pós-modernida-
de, não apenas estudou esses fenômenos, mas os viveu 
como parte de seu contexto histórico. Filho de judeus, 
se refugiou na União soviética durante a invasão nazista, 
período em que se alistou no exército, e futuramente 
na representação do partido comunista da Polônia. No 
momento em que ingressou na vida acadêmica na Uni-
versidade de Varsóvia também foi expulso do exército, e 
quando seus trabalhos acadêmicos teceram críticas ao 
governo comunista na Polônia, foi novamente obrigado 
a deixar seu país para se exilar em Israel, onde lecionou 
na Universidade de Tel Aviv até 1971, quando foi convi-
dado para dar aulas em Leeds na Inglaterra.  

Bauman argumenta que existiram dois importantes 
momentos na história, relativamente recentes, em que 
as relações de medo e confiança entre os cidadãos se 
alteraram. O primeiro momento se deu com a moderni-
dade e a Primeira Revolução industrial. Para justificar as 
mudanças ocorridas neste período, o autor se embasa 

1. A obra específica de 
Robert Castel a qual 
Bauman se refere é “A 
insegurança Social: o 
que é ser protegido?”, 
publicada no Brasil no 
ano de 2005 pela edi-
tora Vozes.

na obra de Robert Castel1 buscando elucidar o fortaleci-
mento do individualismo e a necessidade de uma pro-
teção do indivíduo por parte do Estado, embasando o 
que veio a ser chamado de Estado do bem-estar social. 
A proteção dos indivíduos por parte do Estado resultou 
no fortalecimento dos sindicatos que lutavam - entre 
muitas coisas - por “salários sociais” em tempos de regi-
me de produção fordista. Neste período as medidas so-
ciais adotadas, como leis trabalhistas, foram suficientes 
para reestabelecer relações de confiança que haviam se 
perdido no início do período moderno. 

A segunda mudança relatada pelo escritor, ocorreu 
no início da modernidade líquida, período em que as 
relações econômicas alteraram seu modus operandi 
em escala global e o "Estado de bem-estar social" se 
viu ameaçado pelo mercado internacional. Neste mo-
mento, a desarticulação de vínculos relacionados ao 
trabalho e as legislações nacionais se viram ameaça-
dos pela desindustrialização de alguns países e por um 
novo regime de acumulação de capital. De acordo com 
Bauman, a fragmentação social exposta de maneira 
mais enfática com as consequências da crise econômi-
ca de 2008 ainda são resultantes do comportamento 
do mercado internacional após a segunda Revolução 
Industrial.

Por se tratar de uma pesquisa que busca compreen-
der o papel das cidades na contemporaneidade, este 
trabalho não poderia deixar de dialogar com a obra 

2. A que ponto chegamos:
2.1 Laços sociais rompidos e cidades fragmentadas
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lecidas nas lutas por um Estado de bem-estar social. 
Ao mesmo tempo que se enfraqueciam os sindicatos, 
os próprios Estados perdiam força e viam-se rendidos 
frente às atitudes dos conglomerados comerciais inter-
nacionais. (HARVEY, 2013) 

As rupturas sociais provocadas na pós-modernidade 
tratam-se de fenômenos não superados até o início do 
século XXI, e considerando que esta pesquisa pretende 
compreender e refl etir sobre processos de urbanização, 
surgem questionamentos a respeito de como as rela-
ções de confi ança entre os indivíduos estão relaciona-
das com o espaço urbano. Será possível afi rmar que a 
fragmentação dos laços sociais está  relacionada com 
as transformações das cidades na pós-modernidade? 

de David Harvey, que neste sentido, é consonante a de 
Bauman. Harvey, britânico nascido 8 anos após Bau-
man, é um geógrafo que analisa, entre muitos temas, 
o fenômeno de produção das cidades por uma linha 
marxista heterodoxa. Diferente de Bauman, e apesar 
de suas críticas a pós-modernidade, Harvey faz leituras 
propositivas em relação as possibilidades de recompo-
sição de laços sociais e de produção das cidades. 

No diálogo construído entre esses dois autores é in-
teressante observar que David Harvey (2013) faz uma 
análise semelhante à apresentada por Bauman, não 
apenas no reconhecimento da fragilidade social, mas 
por identifi car dois períodos de mudança nas relações 
entre os indivíduos dentro de um recorte temporal mui-
to parecido ao de Bauman. Em sua obra "Condição pós-
moderna" o autor divide as mudanças nas relações so-
ciais em dois períodos. O primeiro deles destaca como 
o projeto do iluminismo se alterou por meio do advento 
da máquina, provocando rápidas transformações na re-
lação entre tempo e espaço. O segundo momento his-
tórico diz respeito à transição do modernismo ao regi-
me de acumulação fl exível, classifi cado no decorrer de 
seu texto como pós-modernidade (HARVEY, 2013). 

A "pós-modernidade", datada por Harvey a partir da 
crise de 1973, e a "modernidade líquida" conceituada 
por Bauman, são consonantes ao serem colocadas am-
bas como o período de desestruturação dos sindicatos 
e de enfraquecimento das organizações sociais estabe-

2.2 Fragilidade social e espaços 
fragmentados 

Bauman (2009), sem o intuito de demonstrar uma 
relação de causa e consequência, se aprofunda no es-
tudo das relações entre o rompimento dos laços sociais 
causados pela modernidade líquida e o impacto gera-
do nos espaços físicos das cidades. Para o autor, o fenô-
meno do medo, crescente entre os cidadãos, é gerado 
pela insegurança que sentimos devido à falta de conta-
to com nosso entorno imediato. 

Com o início da modernidade líquida passou-se a 
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observar nas cidades um crescimento dos modelos de 
produção dos espaços baseados em cercamentos de 
segurança. Esse modelo de produção espacial, reali-
zado para "proteger" os cidadãos, popularizou-se com 
rapidez em um contexto tão favorável como o anterior-
mente mencionado. Neste sentido, o oferecimento de 
proteção privada em um cenário de poucas garantias 
públicas e o estabelecimento de espaços murados esti-
mularam os indivíduos a se isolarem das camadas pú-
blicas das cidades para habitarem espaços sustentados 
por garantias particulares. 

O surgimento de espaços segregados dos tecidos 
públicos das cidades se deu concomitantemente em 
diversos países, em parte, devido à  mencionada rees-
truturação econômica global que ocorreu a partir de 
1973. Com este fenômeno verificou-se que as minorias 
econômicas de diferentes localidades começaram a ha-
bitar estes mesmos modelos de espaços, segregados de 
seus entornos imediatos mas conectados socialmente 
à outros núcleos semelhantes, ainda que distantes fisi-
camente (BAUMAN, 2009 ). 

Com os isolamentos espaciais de classes econômi-
cas privilegiadas sendo realizados simultaneamente 
em diversos países, Bauman (2009) verifica a criação 
de uma esfera global de relacionamento entre as elites, 
ou seja, a emergência de classes sociais que se sentem 
mais pertencentes a determinado grupo em escala glo-
bal, do que os habitantes com quem compartilham seu 
entorno imediato. 

O grande problema desta articulação social é que no 
modelo econômico emergente neste período, o territó-
rio urbano assumiu um papel de enorme importância 

2.  A obra de Manuel 
Castells à qual  Mil-
ton Santos se refere é 
“Mudança Tecnológica, 
Reestruturação Econô-
mica e a Nova Divisão 
do Trabalho”. Espaço 
e Debates, 6 (17):5-23, 
1986

na movimentação do capital internacional, passando a 
influenciar diretamente o desenho dos espaços urba-
nos. Por meio de dados sobre os valores e estruturas dos 
planos hipotecários, do crescimento dos investimentos 
em propriedades imobiliárias, e da crescente participa-
ção do mercado imobiliário no PIB dos países, é possí-
vel verificar como a situação econômica do novo regime 
de acumulação se interligou com a especulação imobi-
liária das cidades (HARVEY, 2012). 

Neste processo, verifica-se que os fluxos de capital 
controlados por uma elite global, que habita espaços 
físicos desconectados de seus entornos imediatos, ge-
ram modelos de produção espacial voltadas ao cenário 
internacional. Utilizando os espaços urbanos com o in-
tuito de atrair capital internacional, muitas cidades fo-
ram fragmentando seus territórios com a criação de nú-
cleos que se conectam a uma esfera global de espaços 
urbanos, mas que não se relacionam com seu entorno 
imediato. Como coloca Otília Arantes (2012), a partir da 
década de 1970 surgiu um novo modelo de produção 
do espaço urbano que colocou a cidade como um pro-
duto à venda, disponível em um cenário de concorrên-
cia internacional com outras cidades. Daí a sujeição das 
cidades à estratégias de marketing, como tentativas de 
transformar as especificidades locais em qualificações 
para o mercado global. 

Muitos destes núcleos, com a necessidade de se 
posicionarem como territórios internacionais, acabam 
se cercando para se isolarem das características locais. 
Ainda que muitos cercamentos não sejam feitos por 
meio de muros e alarmes, diversos tipos de barreiras 
são colocadas na tentativa de  impedir que as especi-
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fi cidades locais invadam a imagem global dos espaços 
construídos. Não se deve, entretanto, considerar que os 
espaços produzidos por um fl uxo de capital internacio-
nal sejam hegemônicos, embora exista um grande es-
forço para isso. É preciso compreender a produção dos 
espaços urbanos levando em consideração que a força 
hegemônica que busca busca internacionalizar deter-
minados espaços urbanos sempre encontra resistên-
cias e especifi cidades locais que que os obriga a realizar 
determinadas alterações.  

Para enriquecer essa discussão a pesquisa recorre a 
dois outros autores, Milton Santos e Manuel Castells, que 
de forma complementar estruturam a sua fundamen-
tação teórica, principalmente no que diz respeito aos 
conceitos de espaço. Milton Santos é um geógrafo bra-
sileiro nascido em 1926, que assim como Harvey, aliado 
as teorias marxistas, dedicou boa parte de seus estudos 
para compreender os processos de urbanização. Assim 
como Bauman, Milton Santos também vivenciou par-
te de suas pesquisas em momentos de tensão, sendo 
preso e exilado durante o regime militar, só retornou 
ao Brasil após 13 anos.  Manuel Castell é sociólogo, es-
panhol, nascido em 1942 e embora tenha dedicado a 
maior parte de sua obra a compreensão do impacto da 
comunicação nas estruturas sociais, é importante res-
saltar que o início de sua vida acadêmica se deu enfo-
cado na sociologia urbana marxista. No que diz respei-
to ao processo de produção das cidades, embora com 
linhas de pensamento diferentes, os 4 autores, Bauman, 
Harvey, Santos e Castells, encontram convergências, e 
possibilitam a construção teórica desta pesquisa.  

 Para compreender as infl uências que os espaços 

urbanos recebem dos fl uxos globais, Milton Santos 
(2012a) propõe uma revisão das ciências que estudam 
os espaços. Para isso, faz referência a Manuel Castells2 
(1986)  buscando exemplifi car a internacionalização da 
economia e a dependência que os países criaram a par-
tir das relações comerciais internacionais. 

No diálogo criado entre Santos e Castells, elucida-se 
que o processo de internacionalização da economia e 
o impacto do mercado internacional nos diferentes re-
gionalismos passaram a organizar os espaços por meio 
de uma lógica global e complexa. Global pelo input 
internacional, local pelo feedback dos regionalismos e 
em virtude da complexa incapacidade de regulamen-
tar o ordenamento espacial por estratégias rígidas. Nes-
te sentido, por mais padronizada e abrangente que seja 
uma infl uência do mercado global, ao impactar em 
contextos regionais ela assume características especí-
fi cas.

Compreender uma região passa por entender 
como funciona a economia em nível mundial e re-
batê-la no território de um país, com a intermedia-
ção do Estado, das demais instituições e do con-
junto de agentes da economia, a começar pelos 
seus atores hegemônicos. (SANTOS, 2012a, p. 53)

No capítulo 3 desta pesquisa serão abordadas as 
manifestações sociais que tiveram início com a Pri-
mavera Árabe e se espalharam por cidades do mun-
do todo. Guardando as devidas proporções, é possível 
fazer uma analogia das "manifestações internacionais" 
com os "fl uxos globais de padronização das cidades" o 
que nos permite compreender como, de determinada 
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maneira, esses fenômenos se comportaram de forma 
parecida. Ambos impuseram características locais em 
fenômenos globais e nem por isso se desconectaram, 
além disso, eles fazem parte de um todo fragmentado, 
porém conectado, que hora se comporta como rede, 
hora como indivíduo. 

Realizando uma aproximação entre a fragmentação 
das cidades e dos laços sociais, Bauman utiliza uma 
referência de Manuel Castells3 sobre o contexto social 
na década de 1980 para argumentar que existiam na-
quele momento duas classes de cidadãos, classificadas 
como “primeira fila” e “segunda fila”. A primeira fila de 
cidadãos seria aquela conectada as relações globais e 
aos fluxos de troca de informação em escala mundial, 
ou seja, os indivíduos distantes das relações locais e do 
interesse pela cidades. A segunda fila seria aquela com-
posta por grupos de cidadãos incapazes econômica e 
socialmente de alcançarem as redes de interações glo-
bais, tornando-se grupos vinculados ao território e ren-
didos a habitarem espaços físicos fragmentados4. 

São nos espaços residuais das cidades, gerados pela 
construção de núcleos isolados, que se desenvolvem 
as dinâmicas sociais da “segunda fila”. De acordo com 
Bauman (2009), embora os espaços residuais sejam 
ocupados pela maior parcela da população e abriguem 
as dinâmicas públicas dos indivíduos, a configuração 
territorial fragmentada das cidades dificulta o desen-
volvimento de dinâmicas capazes de tecer vínculos 
profundos.  

O diálogo construído entre os quatro autores de-
monstra que existem relações entre a espacialidade 
fragmentada e os laços sociais fracionados. Mas pode-

3. O texto de Manuel 
Castells ao qual Bau-
man se refere é “The 
Informational City”, Ox-
ford, Blackwell, 1989, 
p. 228. A publicação 
original do livro de 
Bauman, “Confiança e 
Medo na Cidade”, data 
de 2005, porém, a ar-
gumentação de Cas-
tells à qual Bauman se 
refere já foi revista por 
Castells em suas publi-
cações realizadas após 
2011.

4. A utilização desta 
referência de Bauman 
que classifica as duas 
filas de cidadãos na 
década de 1980 tem o 
intuito de demonstrar 
que esse tipo de classi-
ficação já não é válida, 
e que estamos diante 
de um nova realidade 
social que é demons-
trada no transcorrer do 
texto.

se dizer que este fenômeno também esteja relaciona-
do com o modelo econômico? Os meios de produção e 
de organização do trabalho estavam associados a essa 
forma de produção do espaço urbano?

2.3 O modelo econômico como mo-
delo urbano

Relacionando a produção das cidades com o perío-
do econômico vivido na “modernidade líquida” ou “pós-
modernidade”, é importante ressaltar que a influência 
da indústria do petróleo, principalmente nos EUA, foi 
um fator determinante nos processos de urbanização 
pós Segunda Revolução Industrial. Buscando compre-
ender a influência do modelo econômico no modelo 
urbano, optou-se por trazer para a discussão da pesqui-
sa um economista que trabalha de maneira prática com 
o posicionamento de empresas e países, e não com um 
pensador mais dogmático pautado em uma teoria eco-
nômica. Neste sentido foi adicionado a discussão da 
pesquisa a obra de Jeremy Rifkin, que mesmo não ten-
do uma aproximação marxista com os demais autores, 
possui algumas convergências. Rifkin é um economista 
estadunidense nascido em 1945 que atualmente lecio-
na na Warthon School (Universidade da Pensilvânia) e 
embora seu perfil pareça divergente dos demais pes-
quisadores apresentados até aqui, possui alinhamen-
tos interessantes. Rifkin iniciou seus posicionamentos 
políticos protestando contra a guerra do Vietnã, testes 
biológicos com animais e desastres ambientais, mas ra-
pidamente se posicionou como especialista em ética 
empresarial, consultor econômico sobre novas tecnolo-
gias, impactos sociais e energias renováveis. Rifkin, além 
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de escritor e professor se destaca por sua atuação como 
conselheiro político, já tendo atuado como conselheiro 
do Parlamento Europeu, de Al Gore na vice-presidência 
dos Estados Unidos, de Angela Merkel e Nicolas Sarko-
zy, entre outros.  

 Ao analisar a relação do modelo econômico com o 
modelo urbano, Jeremy Rifkin (2012) coloca que uma 
das bases para o desenvolvimento da indústria que im-
pulsionou a Segunda Revolução Industrial foi a própria 
transformação urbana das cidades Estado-Unidenses, 
o que fez das cidades um modelo gerador de capital. 
Especifi camente no caso americano, Rifkin atribui que 
grande parte deste fenômeno ocorreu por meio da "Lei 
das Rodovias Interestaduais de 1956". Com a criação de 
uma malha viária de escala continental sendo cons-
truída, muitos cidadãos e empresas começaram a se 
mudar para “enclaves urbanos recém-construídos, pró-
ximos as saídas das vias interestaduais.” (RIFKIN, 2012, 
pág. 41)  Neste sentido, a impulsão do sistema viário nos 
EUA, combinado com o mercado especulativo da cons-
trução civil e o incentivo ao uso do automóvel foram 
fatores determinantes no desenvolvimento do desenho 
urbano das cidades americanas. 

Ainda que a análise de Rifkin seja especifi camente 
voltada à situação das cidades estadounidenses, é im-
portante ressaltar a infl uência do modelo econômico 
norte-americano nos demais países, principalmente na 
América Latina. A aposta na indústria do petróleo, nas 
rodovias e no uso do automóvel, infl uenciou decisiva-
mente as conformações urbanas brasileiras no contexto 
pós-segunda guerra mundial.  

Nos Estados-Unidos, o problema econômico trazido 

pelo término da construção das estradas estaduais foi 
concomitante com o ápice da Segunda Revolução In-
dustrial, período em que os imóveis superaram a de-
manda e no qual a recessão começava a se espalhar 
pelo mundo. Porém, segundo Rifkin (2012), a construção 
das estradas juntamente com a criação dos subúrbios 
nas cidades americanas foram a base para o modelo de 
desenvolvimento econômico e urbano que viria a se-
guir. As transformações urbanas ocorridas na Segunda 
Revolução Industrial, embora de enorme impacto para 
as cidades, foram instrumentos que potencializariam o 
protagonismo do espaço urbano na economia estadu-
nidense dos próximos anos. Neste sentido, mais uma 
vez, a cidade foi posicionada como um meio de gerar 
riqueza, diretamente atrelada ao modelo econômico 
planejado.

Segundo o autor, para muitos países parecia o fi m 
da Segunda Revolução Industrial, o sistema econômi-
co dava sinais de falência e o setor da construção civil 
(rodovias interestaduais), grande propulsor do merca-
do por décadas, parecia não conseguir mais estimular 
o crescimento da economia nos EUA. Criou-se então, 
com base nas economias da população, um sistema 
de crédito para solucionar a manutenção do sistema 
econômico. Embora essa solução seja apresentada por 
Rifkin como extremamente custosa, e como um mode-
lo de curta duração, ela foi fundamental para o estabe-
lecimento das bases de um novo modelo de negócio.

A chegada do cartão de crédito e os incentivos da 
publicidade transformaram o ato do consumo em algo 
parecido com um “ritual coletivo”. Os americanos nun-
ca haviam consumido tanto quanto no fi nal da década 
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de 1980, a desproporção entre o salário da população 
americana e os valores em dólares que estavam sendo 
gastos no consumo atingiu níveis alarmantes. O proble-
ma é que o dinheiro que estava sendo gasto vinha do 
acúmulo de anos de economia próspera, não de novas 
fontes. Segundo Rifkin, “o que não queríamos admitir, 
no entanto, era que tudo estava sendo pago usando-se 
as economias de população americana”. (RIFKIN, 2012, 
pág. 43) E para ilustrar os dados deste cenário, “O nível 
de poupança de uma família média no início de 1990 
era em torno de 8% de sua renda. Em 2000, a poupan-
ça de uma família encolheu para cerca de 1%”4.   

Porém, a alta concessão de créditos não conseguiu 
sustentar o crescimento econômico por muito tempo. 
Nos meados da década de 1990 os cidadãos america-
nos já estavam afundados em dívida e foi necessário 
um novo instrumento para levantar a economia. O mo-
delo de “hipoteca subprime”, baseada na especulação 
imobiliária, surgiu como uma falsa ressurreição da eco-
nomia estadunidense. Neste ponto, a leitura de Rifkin 
(2012) e Harvey (2012) são bastante próximas no que 
diz respeito a importância que as hipotecas subprime 
assumiram na economia dos EUA. De maneira geral, 
pode-se dizer que o crescimento urbano do período 
anterior foi utilizado como crédito para que as pessoas 
continuassem com os níveis de consumo alto, evitando 
uma nova crise econômica.

Resumidamente, pode-se dizer que esse sistema 
funcionou como um segundo sistema de crédito, desta 
vez com menos restrições. Os americanos passaram a 
entender seus imóveis como investimentos, visto que 
grande parte do valor de crédito concedido se dava 

4. Rifkin coloca esses 
dados com a seguin-
te referência: Su, B. W. 
(2001). Employment 
Outlook: 2000-10 The 
US Economy to 2010: 
Washington, DC: Bu-
reau of Labor Statist-
cs, http://www.bls.gov/
opub/mlr/2001/11/ar-
t1full.pdf.

com base nos imóveis possuídos. Muitos americanos 
fizerem hipotecas sobre hipotecas para conseguir pa-
gar as contas dos cartões de crédito, e assim o valor dos 
imóveis duplicou ou triplicou, em poucos anos. 

Sustentada pelo modelo de hipotecas, a especula-
ção imobiliária cresceu rapidamente e fez com que o 
valor da terra e das cidades passassem a ser negocia-
dos por grandes estratégias de investimentos privados. 
Neste ponto, embora analisado com outra proposta e 
por uma ótica diferente, a leitura de Rifkin se aproxima 
à de Otília Arantes (2012), principalmente no que diz 
respeito ao papel das cidades no cenário econômico 
internacional.

A importância do setor da construção civil na eco-
nomia dos Estados Unidos e os valores da especulação 
imobiliária cresceram vertiginosamente até 2007, mo-
mento em que a bolha imobiliária estourou e os cida-
dãos americanos se viram incapazes de pagar o valor de 
suas hipotecas, levando a uma desvalorização assusta-
dora no preço dos imóveis hipotecados. 

(…)20 anos atrás a dívida de uma família cor-
respondia a cerca de 83% de sua renda. Dez anos 
atrás, a dívida subiu para 92% da renda familiar e, 
em 2007, subiu para 130% da renda, levando os 
economistas a usar um termo novo, “poupança ne-
gativa”(…) (RIFKIN, 2012, pág. 44). 

Embora a crise econômica tenha se iniciado em 2007, 
seu ápice ocorreu em 2008, ano em que o Lehman Bro-
thers fechou e o estado de “crise global” se estabeleceu. 
Dentre as consequências que se desencadearam deste 
processo, pode-se perceber que o cenário estabeleci-
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do pela quebra do mercado imobiliário não se tratou 
simplesmente de uma crise fi nanceira, mas de um pro-
cesso muito mais complexo, apontado por Rifkin como 
o início da derrocada de todo um modelo econômico. 
Neste sentido, as infl uências no modelo urbano tam-
bém começam agora a ser revistas com profundidade. 
Isso não signifi ca que novos modelos em formatação 
sejam contrários ao modelo anterior ou que buscarão 
uma continuidade, o momento é de mais dúvidas do 
que certezas. A partir de 2010 uma onda de movimen-
tos sociais se espalharam por diversos países, a crise de 
representatividade política e os extremismos religiosos 
e políticos, entre outros comportamentos emergen-
tes, tem demonstrado que vivemos em um cenário de 
transformação estrutural da sociedade. Ainda não se 
pode dizer que existam soluções ou respostas de como 
os fenômenos em curso terão continuidade, mas já é 
possível afi rmar que vivemos em um momento de in-
terregno que afetará tanto a nosso modelo econômico 
quanto urbano.

dos fatos. Buscando enriquecer o diálogo a respeito da 
profundidade das transformações sociais, a pesquisa 
traz para a discussão a obra de Slavoj Žižek, pensador 
esloveno nascido em 1949. A obra de Žižek, outro in-
telectual perseguido politicamente, assim como Bau-
man, por seu pensamento marxista heterodoxo, as-
sim como Bauman, possui alinhamento direto com as 
ideias de Harvey e Bauman. Talvez de todos os autores 
apresentados até aqui, Žižek apresente a posição mais 
fi rme em relação a reestruturação social vigente, e em-
bora seja um pessimista com relação aos encaminha-
mentos sociais em escala global para os próximos anos, 
demonstra acreditar em um futuro social mais justo a 
longo prazo. Ao analisar as transformações sociais que 
tem ocorrido após a crise de 2008, Žižek (2012) se apoia 
em Hegel para demonstrar que as alterações em cur-
so não se tratam de fenômenos isolados dentro de um 
sistema estabelecido. Para o autor, as crises sociais, am-
bientais e econômicas não poderiam ter sido evitadas 
por alterações internas no sistema econômico. Žižek 
argumenta que vivemos em um momento de transi-
ção, de estruturação de um novo sistema econômico e 
social. Nas palavras do autor:

Segundo Hegel, a repetição tem um papel pre-
ciso na história: quando algo acontece uma única 
vez, pode ser considerado como mero acidente, 
como algo que poderia ser evitado se houvesse 
um melhor tratamento da situação; mas quando 
o mesmo evento se repete, é sinal de que estamos 
lidando com uma necessidade histórica mais pro-
funda. (ŽIŽEK, 2012, pág. 41). 

2.4 Interregno
Esta pesquisa se desenvolve ao mesmo tempo que as 

transformações sociais aqui mencionadas. Trata-se da 
análise de um fenômeno em movimento constante e 
muitas vezes inesperado. Trabalhar com um recorte tão 
contemporâneo, e não com um fenômeno do passado, 
estático, impõe certos desafi os. Neste sentido, embora 
os indicativos da pesquisa e a fundamentação teórica 
dos autores indiquem que estamos em um momento 
de reestruturação social, é necessário  evitar afi rmações 
categóricas, buscando certo distanciamento temporal 
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Com uma abordagem semelhante, Bauman, em 
uma entrevista concedida no ano de 20145, afirmou que 
talvez já estejamos vivendo em meio a uma revolução. 
Para exemplificar tal posição, o autor destacou que ao 
pesquisar nos arquivos e jornais do século XIX relatos de 
uma revolução industrial, descobriu que até 1875 não 
existiam menções a uma revolução em curso, apenas 
fatos constatados do que viemos posteriormente a clas-
sificar como uma revolução. 

Embora as considere ainda insuficientes, Bauman 
(2014) identifica, algumas alternativas que estão sendo 
desenvolvidas de maneira propositiva para uma rees-
truturação profunda na organização social. Entre elas, 
são expostas questões relativas a colaboratividade de-
senvolvidas por Jeremy Rifkin e o movimento Indigna-
dos na Espanha.     

Jeremy Rifkin (2012) sustenta que estamos vivendo 
em meio a uma revolução, a qual classifica como a Ter-
ceira Revolução Industrial (TRI). Para ele, a crise econô-
mica mundial de 2008 gerou um impacto irreversível 
para o atual modelo econômico, o que o leva a acreditar 
que as medidas convencionais, como reformas fiscais e 
modificações de leis trabalhistas, não serão capazes de 
restabelecer o crescimento econômico.

A semelhança na construção teórica de Bauman e 
Rifkin não se encontra apenas na constatação de que 
vivemos um momento de reestruturação social, mas 
também no entendimento de que a estrutura social 
que está sendo transformada se construiu com as Re-
voluções Industriais anteriores. Neste sentido fica cla-
ro que, assim como na 1a e 2a Revolução Industrial, as 

5. http://www.frontei-
ras.com/entrevistas/
zygmunt-bauman-e
-possivel-que-ja-este-
jamos-em-plena-revo-
lucao

mudanças em curso estão alterando a maneira como 
trabalhamos, como produzimos bens, como prestamos 
serviços e como nos relacionamos em sociedade. Pode-
se dizer que a crise de 2008 foi um marco, o início de 
um período de mudanças profundas, um momento de 
conscientização de que vivemos em um interregno. 

Considerando que o modelo econômico que vigo-
rou de aproximadamente 1973 até 2008 gerou o enfra-
quecimento das organizações trabalhistas, catástrofes 
ambientais e o aumento da desigualdade social, como 
devemos pensar na reestruturação social em meio as 
transformações em curso? Como os indivíduos podem 
se organizar, nos novos modelos de disputas emergen-
tes, para serem mais combativos na defesa das mino-
rias? Como as articulações sociais podem ser reconstru-
ídas no novo paradigma? Qual será o papel das cidades 
na nova construção social?
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3. Construindo um 
novo paradigma
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Fazendo uma leitura de que as espacialidades urba-
nas fragmentadas possuem relações com grupos so-
ciais dissociados, Bauman, Harvey e Žižek construíram 
leituras propositivas para uma reestruturação dos laços 
sociais.  Para Bauman, talvez o mais pessimista dos três 
autores, o mecanismo global de influências territoriais 
que determina as espacialidades das cidades só pode 
ser enfrentado por uma força global. O grande proble-
ma diagnosticado pelo autor em 2005 pode ser relacio-
nado com o fato dos cidadãos da "segunda fila", incapa-
zes de se conectarem globalmente, não conseguirem 
reestruturar uma articulação global capaz de confron-
tar um poder internacional. 

David Harvey (2012) faz uma leitura convergente com 
a de Bauman, afirmando que as antigas estruturas de 
lutas de classe, já desarticuladas, não possuem poder 
de enfrentamento às práticas de produção do espaço 
urbano que se estabeleceram com a especulação imo-
biliária internacional. 

Assim, dispomos de duas opções: chorar pelo 
desaparecimento da possibilidade de uma revolu-
ção ou mudar nosso conceito de proletariado pelo 
de hordas desorganizadas de produtores de urba-
nização, e explorar suas singulares capacidades e 
poderes revolucionários. (HARVEY, 2012, pág. 350. 
Tradução nossa)

Recorrendo a história, mesmo que com algumas res-
salvas, Harvey (2012) utiliza uma referência de Manuel 
Castells (1986a) sobre a Revolução Francesa, na qual 
comenta que esta não se tratou de um movimento de 
classes ou de um movimento proletário, mas sim de 
um movimento social urbano que reivindicava seu di-
reito à cidade, e que, se queremos uma alteração social 
de similar magnitude, será necessário deixar à margem 
as diferenciações de classe e aproximar a população 
através de causas comuns. 

Na prática, as últimas revoltas do século XX e as pri-
meiras do século XXI parecem ter tido essa mesma re-
cuperação histórica, fazendo da cidade o palco e objeto 
da revolta social. Em menos de 20 anos, podem ser ci-
tados diversos casos movimentos sociais semelhantes. 
Piqueteros bloquearam o tráfego em Buenos Aires, bo-
livianos bloquearam estradas exigindo água e gás e car-
ros foram incendiados em Paris. Já em 2009, manifes-
tações eclodiram em Atenas e Reykjavik e na sequência 
vimos a Primavera Árabe, os movimentos Occupy e os 
Indignados na Espanha (HOLSTON, 2016). 

Harvey acredita que uma reestruturação dos movi-
mentos sociais deve ser construída por meio de uma 
aproximação entre movimentos de luta de classe com 
os movimentos urbanos. Neste sentido, o autor argu-
menta que como todos os cidadãos são de alguma 
maneira produtores da cidade, estes teriam direito a 
participação na confecção deste produto oferecido ao 

3. Construindo um novo paradigma
3.1 Propostas teóricas para a reconstrução dos laços sociais
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mercado. Na visão de Harvey, caberia então aos indi-
víduos requererem seus direitos sobre o produto que 
estão constantemente produzindo. Para isso, sua pro-
posta pode ser traduzida na metáfora da fábrica como 
cidade, na qual se produz valor e mais-valia, deste 
modo, o autor sugere que se coloque todos os cidadãos 
que de alguma maneira estão envolvidos na produção 
da cidade como proletários produtores de valor espe-
culativo, e assim, que todos possam almejar controle e 
participação ativa nessa produção de valor.

Quando modifi camos o foco sobre o entorno 
social em que tem lugar a luta, então o sentido de 
quem poderia ser o proletariado, e quais seriam 
suas aspirações, se transforma. A composição de 
gênero da luta política é muito diferente quando 
as relações fora da fábrica saem a luz. As dinâmi-
cas sociais do local de trabalho não são homólogas 
com as do local onde se vive. Neste último as dis-
tinções baseadas em gênero, raça, etnia e religião, 
com frequência marcam mas profundamente o 
tecido social, enquanto as questões de reprodução 
social desempenham um papel mais importante, 
inclusive dominante, na formação da subjetivida-
de e da consciência política.”(HARVEY, 2012, pág. 
352. Tradução nossa)

    
Na mesma linha de raciocínio, a proposta de Žižek 

(2012) para a formação de laços sociais no atual contex-
to de fragilidade social, é a busca de projetos comuns 
dentro de diferentes grupos sociais. Ou seja, o autor 
sugere que seja abandonado o discurso da tolerân-
cia, dando lugar a um engajamento da população em 
torno de causas comuns, assim, mais do que discutir 
a tolerância, devem ser discutidos quais os pontos de 

convergência  que podem garantir o aparecimento de 
ideologias comuns. 

A única maneira de sair desse impasse é pro-
por um projeto poivo universal, compartilhado por 
todos os interessados, e lutar por ele. São muitas 
as causas em que “não há homens ou mulheres, 
tampouco judeus ou gregos”, desde a ecologisita 
até a economia. Há alguns meses aconteceu um 
pequeno milagre na Cisjordânia ocupada: palesti-
nas que se manifestavam contra o muro estavam 
acompanhadas de um grupo de judias lésbicas de 
Israel. A desconfi ança mútua inicial foi desfeita no 
primeiro confronto com os soldados israelenses 
que guardavam o muro, e houve uma solidarieda-
de sublime na forma de uma palestina em trajes 
típicos abraçada a uma lésbica judia de cabelo cor-
de-rosa arrepiado – um símbolo vivo de como de-
veria ser nossa luta.(…)

Não apenas respeitar os outros, oferecer uma 
luta comum, porque hoje nossos problemas são 
comuns. (ŽIŽEK, 2012, pág. 51)   

Por mais que as propostas teóricas sejam proposi-
tivas quanto aos caminhos que os movimentos sociais 
devem seguir, não existem nem propostas práticas para 
reestruturar os movimentos sociais em escala global, 
nem  ideias de ações com o objetivo de  aproximá-los 
aos movimentos sociais urbanos que já estão em curso. 
Mas se analisarmos o conjunto dos movimentos sociais 
citados acima, fi ca clara a sua relação com as insatis-
fações sociais, as quais não são novidades. Mas qual o 
fator responsável pela emergência desses movimentos 
em uma margem razoavelmente próxima de tempo? 
O que está sendo alterado no sistema econômico que 
nos faz pensar em novas possibilidades? Por que alguns 
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autores argumentam que o atual momento trará uma 
reestruturação social tão profunda quanto a das Revo-
luções Industriais? 

3.2 Transformações estruturais

Para Rifkin (2012), embora o acesso à internet tenha 
sido liberado a mais de duas décadas, as reformula-
ções estruturais correlatas a sociedade em rede foram 
uma novidade recente, decorrente da convergência 
entre novos meios de comunicação com novos siste-
mas energéticos, tais como o aumento de pessoas com 
acesso à internet e a exploração das fontes de energia 
renováveis. Neste sentido, por mais que a comunicação 
em rede tenha evoluído na década de 1990, um fator li-
mitador da desconstrução de hierarquias em estruturas 
organizacionais foi o sistema energético utilizado nos 
modelos econômicos das Revoluções Industriais, uma 
vez que este ainda permitia o controle centralizado so-
bre os meios de produção e/ou de comunicação. Atu-
almente, ao passo que as energias renováveis vêm se 
popularizando, assim como o aumento no número de 
pessoas com acesso à internet, novas formas de organi-
zação social também passaram a emergir.  

Para entender esse fenômeno da convergência en-
tre energia e comunicação, é interessante recorrer à 
análise histórica da Primeira Revolução Industrial. Ao 
observar as transformações sociais daquele período, 
pode-se perceber que o uso dos telégrafos não impac-
tou exclusivamente na velocidade de comunicação, 
mas na maneira centralizada de emitir informações en-
tre as estações de trem, na hierarquia e direcionamento 
de informação entre um comunicador e um receptor 

e na implicação da alfabetização da população para 
que pudessem utilizar esses aparelhos. Este processo é 
análogo ao atual aprendizado diante dos meios digitais 
para nos comunicarmos em rede, que tampouco estão 
criando apenas novas formas de nos comunicarmos, 
mas de nos organizarmos. Nesse sentido, ao passo que, 
como indivíduos e como sociedade, aprendemos a uti-
lizar as redes de comunicação, passamos a nos organi-
zar de uma maneira diferente. 

No que diz respeito à reestruturação social trazida 
pelo avanço nos meios de comunicação, percebe-se a 
quebra de um antigo paradigma das revoluções indus-
triais anteriores, a comunicação deixa de ser um meio 
direto de informação entre emissor e receptor. Os te-
légrafos, muito utilizados para ordenar ações, transmi-
tiam informações de núcleos superiores na escala hie-
rárquica de cada organização para os núcleos inferiores, 
a informação caminhava de maneira linear. A comuni-
cação em rede faz com que diversos agentes se comuni-
quem de maneira concomitante, gerando informações 
e retroalimentando o sistema de informação que pode 
ser acessado em diferentes momentos por diferentes 
atores. Neste sentido, as informações em rede, devido a 
seu sistema complexo, se estruturam de maneira cada 
vez mais livre, sem interferência de possíveis domínios 
e influências (Rifkin, 2012).

Este fenômeno tem um rebatimento no âmbito po-
lítico. A falta de transparência nas esferas governamen-
tais de diferentes países tem entrado em conflito com 
os novos ideais de transparência que a sociedade em 
rede está construindo. A velocidade na comunicação e 
a disponibilidade de informações no espaço virtual tem 
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sido utilizada como instrumentos de democratização 
de informações governamentais em meio a atual crise 
de representatividade política que vem se instalando 
de maneira generalizada.

As reivindicações atuais não são pautadas na busca 
pela cooperação por meio de um modus operandi já 
existente, cobra-se o direito de alterar o modelo atual 
e criar novas formas de atuação. O modelo de partici-
pação descentralizado, organizado em subsetores bu-
rocráticos, vem sendo substituído pela interação direta, 
fenômeno que ocorre com a própria sociedade quando 
interage em rede. De uma sociedade descentralizada, 
passamos agora à uma sociedade distribuída, organi-
zada por meio de uma rede multiconectada. O modelo 
anterior oferecia à população a possibilidade de parti-
cipação nas tomadas de decisão, o modelo distribuído, 
por outro lado, exige dos governos a possibilidade de 
interação. 

Mas porque esta demanda por interação parece tão 
latente? Porque neste momento específi co a popula-
ção passa a cobrar de maneira mais direta seus repre-
sentantes? Por que surgem tantas iniciativas simultâ-
neas que se propõem a transformar  a cidade com as 
próprias mãos? 

Diagrama 1 - https://twitter.com/mattwoodham/status/719892655820431361

mente se imaginarmos que analogamente aos grafos, 
indo da esquerda para a direita, representam uma linha 
histórica do desenvolvimento das estruturas sociais. 

O primeiro grafo, referente a uma organização cen-
tralizada, representaria uma sociedade feudal, na qual 
todas informações precisam passar por um único pon-
to centralizado, inclusive se quiserem se dirigir a outros 
pontos. Durante muito tempo acreditava-se que este 
era o meio mais efi ciente para se manter controle so-
bre grupos, mas à medida que cresceram, e conforme 
as tecnologias evoluíram e a sociedade adquiriu novos 
comportamentos, esse método se tornou inefi ciente. 

3.3 Mas afi nal, o que muda na socie-
dade

Neste ponto parece necessário elucidar quais são 
as diferenças estruturais de uma organização em rede 
quando comparada a uma organização descentrali-
zada. Se tomarmos o diagrama de Paul Baran como 
exemplo, essa diferença pode fi car mais clara, principal-

Grafo 1 
Centralizado

Grafo 3 
Distribuído

Grafo 2 
Descentralizado

Diagrama 1 - Diagrama de Paul Baran
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A evolução dessa estrutura nos levou a modelos des-
centralizados, e como se pode ver no grafo número 2, 
isso não significa que a organização não tenha centro, 
mas sim que existem vários centros, cada um responsá-
vel por organizar um grupo de pontos. Apenas os ele-
mentos/pontos centrais possuem conexão entre si, os 
demais, para interação com pontos de outros grupos, 
precisam se dirigir ao seu centro mais próximo para que 
ele o conecte ao centro responsável pelo grupo do pon-
to com quem deseja interagir, e aí sim ao seu destino/
ponto almejado. Esse sistema pode ser comparado às 
primeiras centrais telefônicas, nas quais um indivíduo 
(ponto) ligava a um telefonista (centro) e pedia para 
entrar e contato com outro indivíduo (ponto). Isso não 
significava que as pessoas não poderiam se comunicar 
entre si, mas elas precisavam passar por intermediários 
(determinados subnúcleos) antes. Imaginemos agora 
que esse mesmo grafo possa ser uma analogia com o 
nosso sistema federativo, como o Brasil. Imaginemos hi-
poteticamente que um indivíduo queira fazer uma so-
licitação pública que dependa do presidente da nação, 
então ele deve entrar em contato com o seu vereador, 
que falará com o prefeito, depois o governador até che-
gar à presidência da república. Na prática o indivíduo 
e o presidente estão em contato, mas existem muitos 
graus de separação entre eles, o que pode tornar esse 
sistema ineficaz em sistemas muito grandes. 

No grafo número 3 é possível observar que todos os 
nós estão conectados a todos os outros nós de maneira 
direta6. Isso significa que se um ponto deseja se comu-
nicar com outro, ele pode fazer isso de maneira direta 
e caso essa opção seja interrompida por algum motivo, 

6. Neste grafo todos 
os nós estão conecta-
dos a todos os outros 
nós de maneira direta, 
mas isso o tornaria vi-
sualmente incompre-
ensível, por isso as re-
duções visuais.

ele tem inúmeros outros caminhos para se comunicar, 
passando por mais ou menos pontos de apoio, a de-
pender de suas escolhas e necessidades. Nesse mode-
lo, caso algum ponto deseje propagar uma mensagem 
para toda a rede, isso não aconteceria de maneira gra-
dual, a partir de núcleos menores para maiores, mas 
sim de maneira distribuída por toda a rede ao penetrar 
em todas as conexões.

Vale ressaltar ainda duas curiosidades sobre os gra-
fos desenvolvidos por Paul Baran, a primeira delas é que 
os pontos dos 3 grafos são exatamente os mesmos, al-
terando-se apenas as conexões entre eles. Outro ponto, 
é o contexto e o motivo pelo qual ele foi desenvolvi-
do. Baran trabalhava para a Rand Corporation em 1962, 
entidade que desenvolvia inteligência para o Departa-
mento de Defesa dos Estados Unidos, e devido a tensão 
da Crise dos Mísseis ele foi designado para pensar em 
um sistema de comunicação que resistisse a um ataque 
nuclear. Foi neste momento que Baran desenvolveu o 
grafo 3, considerado por alguns como um embrião da 
internet. Colocado ao lado dos grafos 1 e 2 Baran pode 
demonstrar como a comunicação deveria evoluir para 
evitar riscos.

Na explicação da sociedade em rede as analogias 
mais comuns são aquelas relativas aos sistemas de co-
municação, mas isso não significa que apenas a comu-
nicação esteja se reinventado ou mesmo a organização 
dos grupos sociais. Tampouco pode-se dizer que o fe-
nômeno da sociedade em rede tem início na comuni-
cação e depois se propaga por determinados setores de 
maneira sequencial, trata-se, na verdade, de um proces-
so de transformação sistêmica amparado por relações 
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em rede.
À medida que experimentamos novas formas de 

organização alteramos nossas formas de produção, de 
trabalho, de moradia e inclusive de produção energé-
tica. Quanto à questão do modelo de matriz energéti-
ca, Rifkin defende que está em ascensão a “internet da 
energia”.  A produção energética está cada vez mais re-
lacionada a um sistema em rede, produzida em escala 
micro, pelos cidadãos em suas próprias casas, como por 
exemplo, por meio das fontes de energia livres como o 
sol, vento, calor geotérmico e  biomassa. Esse mesmo 
processo também vem sendo identifi cado na escala 
macro, com a produção de energia sendo realizada por 
meio do vento, águas, ondas e marés do oceano. Por 
meio de múltiplos pontos produtores de energia e das 
fontes livres de produção, acredita-se que ocorrerá o 
desenvolvimento de uma rede inteligente e distribuída 
de energia. 

Esta nova maneira de produzir energia por meio de 
fontes renováveis implica na negação de um recurso 
atrelado as primeiras Revoluções Industriais, os com-
bustíveis fósseis. Na TRI as energias das elites, baseadas 
nos combustíveis fósseis e no alto valor de produção, 
perdem  seu protagonismo, e se constrói uma nova re-
lação entre economia e energia.  Rifkin classifi ca esta 
nova maneira de produzir e compartilhar energia como 
“energia lateral”. Na opinião do economista, por meio 
da energia lateral, caminhamos para uma nova revolu-
ção industrial mais distributiva das riquezas produzidas, 
com a qual as relações de mercado se alterariam, adap-
tando-se as relações em rede. Segundo o autor, essas 
mudanças irão modifi car a orientação dos negócios, e 

algumas dicotomias comuns ao mercado serão reestru-
turadas (Rifkin, 2012). 

Para demonstrar a concretude do conceito “internet 
da energia”, Rifkin exemplifi ca os contratos de ‘econo-
mia compartilhada’ entre proprietários e inquilinos na 
Suíça. Como na Suíça apenas 30% dos moradores tem 
casa própria, a relação entre locador e locatário é um en-
trave para a realização de reformas nos imóveis, assim a 
instalação de fontes de energias renováveis particulares 
fi cava prejudicada. Neste contexto, foram criados mo-
delos de contrato, no qual os proprietários fi nanciam a 
instalação das tecnologias de geração de energia lim-
pa, enquanto os inquilinos se comprometem a repassar 
aos proprietários os valores correspondentes aos valores 
economizados nas contas de energia. A energia exce-
dente gerada neste processo é injetada na rede muni-
cipal de distribuição elétrica. Neste sentido, a produção 
energética, que implica na sobrevivência dos indivíduos 
e manutenção das cidades, antes dependente de gran-
des produtores e distribuidores, ganha autonomia a 
partir da produção individual e do compartilhamento 
entre pares. 

Com todo este panorama otimista traçado, é neces-
sário ressaltar que a questão conceitual da TRI é tão 
importante no cenário atual quanto foi nas revoluções 
anteriores. Como aconteceu nas primeiras Revoluções 
Industriais, é necessário que a sociedade entenda que 
a nova convergência entre meios de comunicação e 
as novas possibilidades energéticas estão gerando um 
novo paradigma econômico, e que a infraestrutura que 
está sendo criada irá alterar profundamente a relação 
temporal e espacial da sociedade, que por sua vez irá 
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cobrar novas formas de gerenciar os novos padrões de 
vida.

Assim como nas cidades, as empresas e organiza-
ções também cresceram, e os métodos de gerencia-
mento, devido ao custo organizacional, foram coloca-
dos em cheque por novos modelos que começaram 
a emergir. O pesquisador de sociedade em rede Clay 
Shirky (2012) classificou os grupos que substituíram a 
rigidez das hierarquias por sistemas distribuídos como 
"grupos de estrutura frouxa" devido a suas culturas or-
ganizacionais. Esse fenômeno não implica apenas em 
alterações na cultura organizacional de determinados 
grupos, mas no surgimento espontâneo de diversos co-
letivos que encontraram, sem a necessidade de uma 
coordenação central, uma maneira de permanecerem 
unidos e produzindo aquilo ao que se propuseram em 
um primeiro momento. 

Utilizando o mesmo exemplo de Shirky este fenô-
meno fica mais claro. Há alguns anos, para que um 
determinado evento tivesse uma cobertura fotográfica, 
era necessário contratar uma equipe de fotógrafos ou 
um veículo de mídia, como um jornal. Para esse jornal 
cobrir o evento era necessário um direcionamento, ou 
seja, alguém que coordenasse a equipe, selecionasse as 
fotos tiradas e escolhesse quais seriam publicadas. Esse 
trabalho implica em um custo para quem desejasse fa-
zer a cobertura para remunerar os profissionais envolvi-
dos, que não eram apenas os fotógrafos, mas todos os 
envolvidos no processo gerencial, ou seja, o diretor do 
grupo jornalístico, os gerentes, o setor administrativo, o 
chefe de edição e então os fotógrafos, assim como as 
impressões e os meios de distribuição. Essa é uma es-

7. A compreensão que 
Shirky e Sennett tem 
palavra compreen-
são é diferente, o que 
pode ser apena sum 
problema de lingua-
gem ou tradução. Na 
prática o conceito de 
cooperação de Sen-
nett é bastante próxi-
mo ao que Shirky tem 
de "ação coletiva".

trutura grande e cara, que em muitos casos inviabiliza 
o serviço não pelo preço do produto final, no caso fotos, 
mas pelo custo de manter toda a organização neces-
sária. 

Agora imaginemos quais são os custos de gerencia-
mento para os usuários de redes sociais digitais, como 
o Flickr e o Instagram, e como elas possibilitam a reu-
nião de grupos de fotógrafos, ainda que amadores, que 
estão cobrindo um evento. Isso sem contar as fotos dos 
próprios participantes dos eventos e a possibilidade de 
linkar todas as fotos disponíveis na web sobre um de-
terminado evento por uma "tag", um direcionamento 
de que aquela foto foi tirada em determinada ocasião. 
(SHIRKY, 2012)

Assim como o exemplo citado, pode-se afirmar que 
é exponencial o crescimento no número de grupos que 
se unem por um determinado tema, com objetivos que 
vão desde aulas de línguas até o compartilhamento de 
receitas. Shirky argumenta que se trata da consequên-
cia da possibilidade de atuar de maneira conjunta sem 
a necessidade de gerenciamento. Atualmente, grupos 
diversos são criados no espaço virtual, sem necessida-
de de se encontrarem fisicamente, diferentes tipos de 
mídias são disponibilizadas em formato digital, sem 
necessidade de impressão e diversas pessoas que dese-
jam saber desse assunto se encontram facilmente atra-
vés de hyperlinks. Neste sentido, para Shirky, a socieda-
de em rede está facilitando um instinto natural do ser 
humano, o de se agregar em grupos de interesse. 

A formação de grupos ridiculamente fácil im-
porta porque o desejo de ser parte de um gru-
po que compartilha, coopera ou atua de comum 
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acordo é um instinto humano básico que sempre 
foi limitado por custos transacionais. Agora que a 
formação de grupos passou de difícil a ridicula-
mente fácil, estamos vendo uma explosão de ex-
perimentos com novos grupos e novos tipos de 
grupo. (SHIRKY, 2012, pág. 50)

to mais do que a literalidade das palavras e se compor-
tem sem o excesso de ênfase. Por isso, estar atento ao 
comportamento corporal e entender a expressividade 
faz parte da boa escuta (SENNETT, 2012). 

Mas para que os exercícios de escuta sejam incorpo-
rados ao nosso comportamento diário e para que con-
sigamos nos comunicar de maneira efetiva com desco-
nhecidos, é necessário nos empenharmos nos rituais de 
cooperação. Os mesmos são conceituados como técni-
cas que nos habilitam a mostrar aos outros muito mais 
do que podemos dizer com palavras. São exercícios ne-
cessários para que a comunicação subjetiva consiga ser 
expressada e compreendida por aqueles aos quais nos 
referimos como “outros” (SENNETT, 2012). 

Esse aprendizado é consolidado na prática, não 
pode ser transmitido somente por regras de boa con-
vivência, é necessária uma complementaridade entre 
teoria e prática que una as capacidades comunicativas 
da expressão direta e indireta. Portanto, para que a boa 
cooperação seja efetiva, é necessário que os canais de 
comunicação sejam consistentes, ou seja, os espaços de 
comunicação precisam ser apropriados para que diálo-
gos de diferentes âmbitos se estabeleçam de maneira 
plena.

Mas o que é necessário para que um grupo se for-
me e comece a atuar de maneira conjunta? Para Shirky 
(2012) o sucesso na atuação de um grupo se baseia na 
atuação em três níveis de interação que são potenciali-
zados pelas ferramentas digitais da sociedade em rede. 
Em nível crescente de difi culdade e complexidade, 
Shirky argumenta que a consolidação da atuação de 
um grupo depende do compartilhamento, da coopera-

3.4 Como cooperar na sociedade 
em rede?

Para a constituição de projetos que sejam capazes de 
convergir indivíduos diferentes, é importante entendê
-los como projetos de cooperação. Para Sennett (2012), 
a “boa cooperação” é aquela que consegue reunir indi-
víduos com as mais diversas opiniões para a realização 
de ações específi cas ou para a resolução de problemas 
objetivos. Portanto, a boa cooperação exige habilidades 
específi cas e a clareza das diferenças entre simpatia e 
empatia. A simpatia ultrapassa as diferenças, buscando 
a unidade, já a empatia, enquanto exercício mais caute-
loso, faz com que os indivíduos se coloquem na posição 
do outro para compreenderem e entenderem a justi-
fi cativa de cada pensamento. No entanto, ambas são 
necessárias para que a cooperação seja próspera.

A habilidade de cooperar cobra não apenas a boa 
expressividade para elucidar posições sem o excesso de 
exaltação, mas também o exercício do bom ouvinte. No 
que diz respeito a fala, a cautela com as palavras utiliza-
das em diálogos com indivíduos diferentes tem maior 
potencial de abrir canais de comunicação do que a re-
produção de certezas impetuosas. De todas as formas, 
é importante que as pessoas estejam aptas a ouvir mui-
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ção7 e da ação coletiva.
Compartilhar seria o primeiro passo, indivíduos que 

compartilham assuntos em comum nas redes sociais 
estão mais conectados, compartilhar o mesmo tema 
que muitos outros indivíduos já os posiciona, de certa 
forma, em um grupo social. Claramente, esse compar-
tilhamento também pode ser feito de forma direciona-
da, quando uma pessoa partilha determinado assunto 
com um grupo que se interessa por esse tema ou exclu-
sivamente com uma outra pessoa. 

O segundo passo para a consolidação de um grupo, 
na escala de Shirky, é a cooperação. O principal avanço 
do compartilhamento para a cooperação é a mudança 
de posicionamento que exige certo alinhamento entre 
duas partes, e não apenas "gostar de algo em comum". 

A "ação coletiva" descrita por Shirky, que na prática é 
muito próxima a cooperação apresentada por Sennett, 
exige não apenas uma ação conjunta, mas um alinha-
mento de expectativa de resultado e de unidade do 
grupo. De acordo com Shirky: 

A produção colaborativa é uma forma mais de-
dicada de cooperação, pois aumenta a tensão en-
tre os objetivos do indivíduo e do grupo. O princí-
pio da produção colaborativa é simples: ninguém 
pode receber crédito individual pelo que é criado, 
e o projeto não pode surgir sem a participação de 
muitos. (SHIRKY, 2012, p. 47) 

 
O desafio imposto pela ação coletiva é que toda 

produção realizada por um grupo sem hierarquias de-
pende de negociações entre ele, depende, portanto, 
de indivíduos dispostos a dedicar parte de seu tempo 

para realizarem algo em comum. Ainda que em um 
primeiro instante pareça pouco provável que em uma 
sociedade individualistas as pessoas estejam abertas a 
isso, existem indicativos de que indivíduos influencia-
dos pela fragmentação social, descrita por Bauman, se 
demonstrem dispostos a realizar ações conjuntas por 
causas comuns. 

De acordo com Shirky isso se deve não apenas as 
possibilidades de conexão existentes, mas também aos 
modelos que alcançaram sucesso e inspiram novos mo-
vimentos. Há alguns anos atrás era difícil imaginar que 
uma das maiores enciclopédias do mundo seria cons-
truída de forma aberta, espontânea e gratuita por um 
grande grupo de indivíduos como o exemplo da Wiki-
pedia.  

As ferramentas digitais são os atalhos organizacio-
nais que não possuíamos no passado, e que agora estão 
aptos a facilitar a formação e gestão destes grupos. En-
tretanto alguns autores fazem ressalvas sobre as ações 
coletivas de cooperação que ocorrem exclusivamente 
nos meios digitais. Sennett (2012) ressalta que o grande 
equívoco é confiar que as redes sociais, por si só, tratam-
se de meios de comunicação eficientes para práticas 
de cooperação. Ao analisar-se a comunicação virtual, 
percebe-se, por exemplo, a incapacidade dos meios di-
gitais em transmitir a carga subjetiva das  mensagens. 
Quando o diálogo ocorre apenas neste espaço, as opi-
niões se demonstram demasiadamente  afirmativas e 
a recorrência a grupos de opinião semelhante acaba se 
fortalecendo. Os diálogos do tipo “nós-contra-eles” pros-
peram quando a subjetividade do corpo não transmite 
a informação completa daquilo que o bom ouvinte es-
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taria apto a compreender.
Para Bauman (2016), as redes sociais são uma arma-

dilha. Ao mesmo tempo que proporcionam um espaço 
de interação no qual os indivíduos não se sentem sozi-
nhos, esses também representam um pretexto para a 
alienação social.  As possibilidades de seleção do gru-
po social fazem com que os indivíduos pensem que as 
opiniões de seu ciclo de relações virtuais são verdades 
totalizantes, ou “opiniões da maioria”. Deste modo, o 
quando o diálogo se estabelece apenas pelo meio vir-
tual, o senso de comunidade, real e complexo, acaba 
sendo camufl ado pela rede social restrita que estabe-
lecemos. 

A diferença entre a comunidade e a rede é que 
você pertence à comunidade, mas a rede perten-
ce a você. É possível adicionar e deletar amigos, e 
controlar as pessoas com quem você se relaciona. 
Isso faz com que os indivíduos se sintam um pou-
co melhor, porque a solidão é a grande ameaça 
nesses tempos individualistas. Mas, nas redes, é tão 
fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades 
sociais não são necessárias. Elas são desenvolvidas 
na rua, ou no trabalho, ao encontrar gente com 
quem se precisa ter uma interação razoável. (BAU-
MAN, 2016)

Para que os indivíduos compreendam a esfera pú-
blica da comunidade, respeitando as diferenças e bus-
cando projetos comuns, é necessário que  a cooperação 
seja colocada em prática. Embora Sennett e Bauman 
tenham uma visão crítica a respeito do uso das redes 
sociais, não queremos atribuir juízo de valor a existência 
“per si” dessa ferramenta. As redes são apenas canais 

de comunicação que abrem novas possibilidades de in-
teração, caracterizadas por uma maior independência 
em relação a aos meios tradicionais.  

Claramente a abrangência dos novos meios de co-
municação trazem um impacto social, assim como foi 
com o rádio e a televisão, mas não se deve pressupor 
que essa estrutura, por si só, seja prejudicial ou benéfi ca 
a sociedade. As redes sociais não possuem uma inten-
ção prevalecente, elas representam meios de comuni-
cação que podem vir a potencializar ações, quaisquer 
que sejam elas. Nesse sentido, o seu uso visando à co-
esão ou a segregação social, serão determinados pelos 
usuários, e não por uma intencionalidade previamente 
determinada. A rede de internet que conecta aproxi-
madamente 50% da população do planeta é um es-
paço a ser explorado, cheio de possibilidades, do qual 
ainda conhecemos muito pouco.

Não se trata, entretanto, de um juízo de valor sobre 
as transformações em curso, mas de um apontamento 
sobre possibilidades futuras que podem vir a se tornar 
preponderantes. Claramente, embora o cenário traçado 
seja otimista, todo esse processo passará por inúmeras 
disputas de poder e domínio dos meios de produção.  
Mas para sustentar a argumentação de que o atual sis-
tema econômico e os meios de produção tradicionais 
ainda não sabem lidar com as alterações em curso, Ri-
fkin (2012) apresenta alguns casos, como por exemplo: 
o despreparo da Microsoft em lidar com a concorrência 
de softwares abertos como o Linux, as tradicionais enci-
clopédias perdendo espaço para o modelo de enciclo-
pédia colaborativa da Wikipédia, e as redes de busca di-
gitais e redes sociais como o Google e o Facebook, que 
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têm reinventado nossa maneira de viver em sociedade.
 Buscando elucidar práticas emergentes no 

mercado e na sociedade, que surgem embasadas nos 
princípios de TRI,  Rifkin apresenta os casos da empre-
sa Etsy8, as micro-operadoras financeiras como a Gra-
meen Shakti9, a facilitadora de microcréditos KIVA10, a 
Community Supported Agriculture (CSA)11, a I-Go12 e o 
Couchsurfing13. De acordo com Rifkin, estes novos mo-
delos de negócio estão fundamentados em um princí-
pio básico, “colaborar em espaços sociais digitais”. 

A relação adversária entre vendedores e com-
pradores é substituída por uma relação colabo-
rativa entre fornecedores e usuários. Interesses 
próprios cedem lugar a interesses partilhados. In-
formações sigilosas são suplantadas por uma nova 
ênfase na abertura e na confiança coletiva. O novo 
foco na transparência, e não no segredo, se baseia 
na premissa de que agregar valor à rede não de-
precia os próprios recursos, mas, em vez disso, va-
loriza as posses de todos como nós iguais em um 
esforço comum. (Rifkin, 2012, pág. 137)

 Embora a visão de Rifkin esteja embasada na 
perspectiva econômica, ele esclarece que as alterações 
proporcionadas por meio de energias limpas, comu-
nicação em rede, construção verde, nanotecnologia, 
carbono zero e rede distribuída de TI não se referem a 
mudanças circunscritas ao campo econômico, ao con-
trário, ele reconhece que as transformações em curso 
estão alterando os modos de vida, as relações em so-
ciedade e a nossa maneira de ver e exercer a política e 
a cidadania. Argumentando pelo alcance que as altera-
ções em curso têm nos diversos setores que compõem 

8. A empresa Etsy é 
uma plataforma virtual 
na qual pessoas que 
produzem móveis ar-
tesanais se conectam 
com potenciais com-
pradores de diversas 
partes do mundo. A 
ideia da empresa é 
realizar uma aproxi-
mação empática entre 
produtores e compra-
dores, rompendo com 
os modelos tradicio-
nais de produção de 
massa. 

9. A Grameen Shakti é 
um ramo do Grame-
en Bank que trabalha 
com pequenos em-
préstimos no forma-
to de microcréditos. 
Muitos deles para a 
instalação de sistemas 
solares residenciais e 
demais tecnologias 
de energias renováveis 
em localidades rurais.

10. A Kiva é uma orga-
nização facilitadora de 
microcréditos sem fins 
lucrativos. O modelo 
de atuação da Kiva se 
assemelha as platafor-
mas de crowdfunding, 
na qual os empreen-
dedores se expõem e 
explicam como o di-
nheiro recebido será 
aplicado.

a sociedade, Rifkin entende que vivemos em um mo-
mento de revolução, de completa alteração dos modos 
de coexistência em sociedade.  

 
A TERCEIRA REVOLUCÃO INDUSTRIAL EMER-

GENTE não está apenas mudando nossa maneira 
de fazer negócios, mas também nosso modo de 
pensar a política. A luta entre os interesses de po-
der mais antigos e hierárquicos da Segunda Revo-
lução Industrial está dando origem a uma nova di-
cotomia política, refletindo as forças competitivas 
que anseiam por dominar na arena comercial. Um 
novo roteiro político está sendo escrito, reformu-
lando a maneira como as pessoas verão a política 
à medida que adentrem na nova era. (Rifkin, 2012, 
pág. 158)  

3.5 Ressalvas ao novo paradigma

As tendências apontadas no tópico anterior indicam 
que caminhamos rumo a consolidação de uma estru-
tura social mais horizontal e menos hierárquica, pau-
tada nos preceitos do compartilhamento e da distri-
buição, ainda que este seja um processo a longo prazo. 
Porém, como normalmente acontece com as inovações 
nas TICs, é necessário ressaltar que toda inovação é um 
risco para as estruturas até então dominantes, que rea-
gem e/ou se adaptam a elas (WU, 2012).

Como coloca Tin Wu (2012), sempre que uma novi-
dade desperta, surgem dois posicionamentos antagô-
nicos, dedicar-se imediatamente à inovação e tentar ser 
dominante no novo cenário ou evitar os riscos da inova-
ção usando todas as forças para retardá-la. Em ambos 
os casos, os grandes atores das disputas de poder, quer 
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sejam empresas, Igrejas ou partidos políticos, tendem a 
continuar ativos e a usar a bagagem adquirida para se 
manterem em posições de liderança, tanto econômica 
quanto de popularidade. Ainda que reativos as mudan-
ças em um primeiro instante, a partir do momento em 
que a novidade vira tendência e se consolida, os grupos 
as assumem e se adaptam as elas. 

Outro fator que deve ser levado em consideração, 
como apontado por Bauman no enfraquecimento do 
"Estado de Bem-estar Social", é que a mudança gera 
insegurança, e as inseguranças são um terreno próspe-
ro para os radicalismos e lutas visando a manutenção 
do status quo. Clay Shirky (2012) explica esse fenômeno 
através da teoria da "Tragédia do Terreno Comunal" do 
biólogo Garret Hardin. Nessa metáfora social, o pasto 
é um terreno comum dividido por pastores que dei-
xam as ovelhas comerem o sufi ciente, mas sem abusos 
que prejudiquem o bem comum. Se todos os pasto-
res fi zerem uso consciente o pasto se mantém bem, 
mas se alguém quiser apressar a engorda das ovelhas 
e deixá-las comer mais do que o necessário, os outros 
pastores terão de reduzir a engorda de seu rebanho. O 
problema, segundo Shirky, é que o benefício da venda 
das ovelhas é individual, e não coletivo, o que deixa os 
pastores tendenciosos a deixá-las comer mais do que o 
necessário. Quando existe uma coesão social do grupo, 
o elo de confi ança se mantém, mas quando os laços 
entre aqueles que partilham o bem comum são rompi-
dos, todos fi cam mais parciais a retirar o maior proveito 
individual do terreno comum. Nestes casos, se um dos 
pastores quebra o acordo, automaticamente os outros 
tendem a fazê-lo para também se benefi ciarem, ainda 

que estejam conscientes de que isso destruirá o pasto. 

A analogia desta situação com o processo de urba-
nização é o modelo de produção da cidade capitalista, 
e como coloca Shirky, existem duas medidas para se 
controlar a "Tragédia do Terreno Comunal", a primeira é 
dividir o pasto, ou a cidade, em terrenos privados para 
que cada indivíduo seja o único responsável pelo uso 
de seu terreno. A segunda medida é a governança, ou 
no caso das cidades os impostos obrigatórios, que são 
a garantia de que os indivíduos contribuam com a ma-
nutenção do que é necessário. De maneira generalista, 
no atual contexto global, temos cidades fragmentadas 
pela preponderância de terrenos cercados e a ausên-
cia de garantias de governança em relação aos escassos 
"terrenos comunais". Com a crise global de representa-
tividade política que se agrava desde a Primavera Árabe 
a desconfi ança no Poder Público e no bem comum é 
cada vez mais presente, mas novos modelos de gover-
nança vem emergindo e contrapondo a "Tragédia do 
Terreno Comunal".  

Nesse sentido, uma potencial vantagem da socieda-
de em rede que está sendo construída é que as pos-
sibilidades de coordenação estão aumentando, assim 
como o número de grupos que encontram causas co-
muns para partilhar. Mas para que um grupo promova 
ações conjuntas é necessário que exista uma coesão 
forte entre os membros, ou sempre que as atitudes em 
nome do grupo não tiverem alinhamento o grupo per-
derá membros. Mas quais serão os grupos realmente 
fortes atuando em causas comuns?  Quais os grupos 
que estão emergindo com mais frequência? Devemos 
pensar em ações auto organizadas de transformação 
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urbana? É para isso que as redes sociais serão utilizadas? 

 No contexto atual é inevitável pensar nos radicalis-
mos emergentes após 2008, período em que o sistema 
econômico mostrou sua fragilidade e no qual as rela-
ções sociais começaram a se transformar. As inseguran-
ças trazidas pelas inovações despertaram fanatismos 
que, com sucesso, vêm sendo utilizados como motiva-
ção ideológica para agregar indivíduos. De acordo com 
Žižek (2012), percebe-se um crescimento considerável: 
da intolerância religiosa, do preconceito racial e das 
rejeições ao multiculturalismo, demonstrando como 
projetos de ideologias emergentes vêm sendo deline-
ados em meio e inexistência de um tecido social con-
sistente. Para sustentar estes argumentos, Žižek (2012) 
analisa fatos como os ataques de Breivik, o atentado de 
fundamentalistas cristãos, os ataques às paradas gays 
na Sérvia e na Croácia, o crescimento do antissemitis-
mo disfarçado de crítica à política sionista do Estado de 
Israel, a expansão dos fundamentalistas norte-america-
nos e a atuação do partido Fidesz na Hungria.   

O problema dos radicalismos emergentes é que, em 
meio a um tecido social esfacelado, os políticos liberais 
e progressistas não têm encontrado alternativas para 
garantir um engajamento estruturado por parte da po-
pulação, enquanto os radicalismos, como demonstrado 
pelas políticas anti-imigração na Europa, têm avança-
do em ritmo acelerado. Nas palavras de Žižek (2012), o 
cenário atual demonstra uma “ruptura entre os liberais 
anêmicos e os fundamentalistas fervorosos (…). ‘Os me-
lhores’ já não são tão capazes de se engajar, ao passo 
que ‘os piores’ se engajam no fanatismo racista, religio-
so e sexista. Como romper com esse impasse?” (Žižek, 

11. A CSA é um mo-
delo de negócio que 
está revertendo a ma-
neira de produção de 
alimentos em massa, 
como o agronegócio e 
recuperando a impor-
tância da agricultura 
familiar. Neste modelo 
a agricultura apoiada 
pela comunidade é 
uma joint venture, na 
qual os compradores 
financiam o produtor 
antes de receberem o 
produto, o quê garante 
que o preço final seja 
mais acessível. Nesse 
modelo, os riscos da 
perda da safra tam-
bém são compartilha-
dos.

12. A I-Go é um aplica-
tivo que fornece aos 
usuários diferentes 
possibilidades de des-
locamento através de 
diversos modalidades 
de transporte, incluin-
do desde transpor-
te público até carros 
compartilhados. Além 
disso, o app também 
fornece informações 
sobre a redução de 
gastos e de emissão 
de CO2.

2012, pág. 50).   

Tendo em vista que vivemos em um momento de in-
terregno e que as questões de transformação do espa-
ço urbano estavam fortemente vinculadas ao modelo 
econômico estabelecido anteriormente, são inevitáveis 
os questionamentos sobre como será alterada a produ-
ção das cidades neste novo paradigma. Quais terrenos 
comuns serão construídos? Quais serão os "terrenos 
comunais" do espaço urbano? Qual será a atuação dos 
grupos engajados em pautas urbanas, serão preponde-
rantes os protestos sociais indicados por Harvey e Hols-
ton ou os que fecham as portas para refugiados?

3.6 Como o novo paradigma altera 
a relação dos indivíduos com as 
cidades? 

No atual contexto social, percebe-se que a popula-
ção vem aprendendo gradualmente a utilizar os novos 
meios de comunicação para se organizar por redes dis-
tribuídas. As novas maneiras de organização estão alte-
rando tanto as organizações particulares quanto públi-
cas, o que impacta diretamente nas dinâmicas sociais e 
no desenvolvimento das cidades. 

No que tange a produção das cidades, embora Mil-
ton Santos (2012) argumente que todos os indivíduos 
são de alguma maneira seus produtores, trata-se de um 
processo indireto de participação, de uma atitude não 
consciente. A produção das cidades é vista como um 
processo complexo e desorientado, ao qual não se pode 
atribuir o controle de sua transformação, ainda que 



47

unidades centralizadoras como o setor público e con-
glomerados comerciais exerçam forte infl uência sobre 
a confi guração dos espaços. Já os cidadãos, enquanto 
indivíduos, ainda que se sintam parte constituinte da 
cidade, se consideram impotentes para promoverem 
alterações de maneira direta.

Ela (a cidade), porém, impõe-se como um 
amontoado de signos aparentemente desencon-
trados, agindo, no entanto, em concerto, para li-
mitar mais do que para facilitar a minha ação, 
tornando-me impotente diante da multiplicidade 
das coisas que me cercam e de que posso dispor. 
(SANTOS, 2012b, p. 27)

Ao pensar na cidade como um produto resultante 
de diversas ações, e ao retomar a proposta teórica de 
Harvey para que os cidadãos assumam controle sobre 
a sua produção, deve se questionar até que ponto esses 
cidadãos podem tornar-se conscientes em relação à 
sua produção. Será possível, no caso das cidades, assim 
como nos modelos empresariais elucidados por Rifkin 
(2012), criar sistemas de atuação descentralizados, e ao 
mesmo tempo efi cientes? 
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4. Cidades em rede
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Na visão de Jane Jacobs (2009) o real ordenamento 
das cidades não é determinado por sistemas centrais 
de planejamento urbano, mas sim pelas interações que 
acontecem quando os indivíduos trocam informações 
no espaço público. Devido a esta concepção, Johnson 
(2003) as classifica como “sistemas bottom-up”, ou 
seja, um sistema no qual o ordenamento parte das in-
terações coletivas, e não de um sistema central.  Esta 
análise indica que a compreensão das cidades deve 
ser próxima à de um sistema vivo, ou seja, capaz de se 
adaptar as variáveis insurgentes por meio de trocas de 
informação entre os agentes que a constituem. Isso 
não significa que as instituições do Poder Público não 
exerçam influência sobre o ordenamento das cidades, 
mas, sim, que as instituições públicas são resultado de 
interações entre os indivíduos, e, portanto, também po-
dem ser alteradas por eles. Neste sentido, a qualificação 
das cidades fica diretamente relacionada à capacidade 
de auto-organização da população de acordo com as 
transformações em curso.

O que se inverte sob esta óptica é que as instituições 
modernas de gerenciamento das cidades, organizadas 
em sistemas descentralizados, perdem o seu protago-
nismo como mantenedoras da ordem, e este papel 
passa a ser atribuído a interatividade entre os indivídu-
os em um sistema distribuído. Isso não significa que as 
instituições públicas devam deixar de existir, mas as co-
loca como resultante das relações entre indivíduos que 

13. O Couchsurfing é 
uma plataforma digi-
tal que permite que 
viajantes encontrem 
anfitriões dispostos a 
recebê-los gratuita-
mente em suas casas.

podem alterá-las. A combinação deste fenômeno com 
a sociedade em rede indica que o fluxo de informações 
armazenadas e o aumento na interatividade entre os 
indivíduos já não são compatíveis com as instituições 
governamentais atuais, o que pode ser um indicativo 
da causa de tantas crises de representatividade política 
e do despontar de grupos que assumem a responsabi-
lidade por problemas coletivos, a partir da vontade de 
"realizar transformações com suas próprias mãos". 

Sob esta compreensão de ordenamento do espaço 
urbano, para que as cidades consigam se transformar 
de maneira eficiente, é necessário que os indivíduos e 
atores sociais que as constituem consigam trocar infor-
mações de maneira rápida e consistente. Quanto mais 
abertos são os processos de comunicação, maior é o 
número de variáveis presentes na troca de informações, 
aumentando exponencialmente as conexões entre as 
dinâmicas sociais e as mudanças necessárias para a 
transformação das cidades. É por esta via argumen-
tativa que Johnson (2003) defende a importância do 
espaço público, por ser nele que ocorrem as trocas de 
informações mais completas e complexas, abrangendo  
o maior número possível de atores. Neste sentido é pos-
sível dizer que a crise dos nossos terrenos comunais tal-
vez esteja diretamente relacionada com a crise urbana.  

A compreensão que Johnson (2003) tem das calça-
das apresentadas por Jacobs (2009) é de que possuem 
o papel de conectoras dos indivíduos, espaços dos flu-
xos de informações no qual os indivíduos recebem e 

4. Cidades em rede
4.1 As cidades e seu ordenamento bottom-up
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transmitem informações presentes em um mesmo sis-
tema, a cidade. Nos espaços públicos ocorrem diversas 
trocas de informações e diálogos que podem ser divi-
didos de maneira generalista em duas categorias, dire-
tos e indiretos. As trocas diretas são os encontros pro-
positais, conversas e confl itos presenciais que ocorrem 
a todo instante nas cidades. As trocas de informação 
indiretas ocorrem pelo próprio comportamento dos 
transeuntes por meio de olhares, expressões e compor-
tamentos que são emitimos naturalmente ao estarmos 
em meio as cidades. São nas calçadas que as diferen-
ças precisam ser negociadas, e isso só ocorre por meio 
de processos de comunicação diretos e indiretos. Por 
isso, mais uma vez, a importância de espaços públicos 
que consigam agregar o maior número de disparida-
des possíveis. 

 Com a troca de informações que ocorrem nas cal-
çadas os indivíduos se comportam reagindo as infor-
mações obtidas, de maneira que as suas ações são, na 
verdade, reações ao fl uxo de informações presentes no 
meio em que estão inseridos. Neste sentido, a interação 
nas calçadas demonstram que as ações dos indivíduos 
são constantemente alteradas devido as informações 
trocadas, ou seja, um “feedback” à informação recebida. 
(JHONSON, 2003)

Este processo faz com que certos comportamentos 
percebidos por uma parcela considerável da população 
possam ser entendidos como "respostas coletivas" as in-
formações recebidas, como por exemplo, de maneira 

reducionista, quando um grupo de pessoas atravessa 
a rua ao ver uma abordagem policial violenta em seu 
caminho. Não é necessário que essas pessoas conver-
sem para analisar a situação, de alguma maneira todos 
tiveram a mesma atitude e se todas as pessoas que ca-
minham naquela calçada começarem a ter o mesmo 
comportamento, atravessar a rua passa a ser um "pa-
drão emergente". São padrões por indicarem que um 
número considerável de pessoas está realizando a mes-
ma atitude, e emergentes por terem se iniciado em um 
curto espaço de tempo e/ou de maneira inesperada.  
Assim, de acordo com a classifi cação utilizada por esta 
pesquisa, padrões emergentes são, de maneira sintéti-
ca, comportamentos coletivos gerados devido às inte-
rações que acontecem com as trocas de informações. 

Neste ponto Johnson (2003) faz uma importante res-
salva, de que a maioria dos urbanistas viam a defesa de 
Jacobs sobre as calçadas como ideais de espaço público 
e/ou político, mas que a visão da autora está muito mais 
próxima ao entendimento das cidades como sistemas 
complexos, e das calçadas como conectoras do fl uxo de 
informação dentro destes sistemas. No entendimento 
que Johnson (2003) tem da obra de Jacobs (2009), as 
retribuições que os indivíduos recebem ao conviverem 
no espaço público não estão relacionadas às questões 
imediatas de tolerância e convívio com as diferenças. 
Para o autor, se tratam de processos muito mais indi-
retos, nos quais os habitantes que se encontram no 
espaço público trocam muito mais informações e au-
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mentam o número de interações entre os componen-
tes do sistema, permitindo o crescimento potencial de 
novos padrões de comportamento que estabilizam a 
ordem das cidades, beneficiando a todos os habitantes. 
Por isso, para Jacobs, as cidades melhoram de acordo 
com o aumento de interações entre seus indivíduos, 
pois quanto maior o número de interações, maior será 
a probabilidade de emergirem novos comportamen-
tos, e maior será a capacidade da cidade de se adaptar 
as transformações. Se adaptarmos esse discurso para a 
análise da sociedade em rede, deve-se levar em consi-
deração que quanto mais interagimos mais nos aproxi-
mamos, ou nas palavras de Franco (2015), "tudo o que 
interage se aglutina". Quanto mais interagimos com ou-
tros indivíduos mais nos aproximamos deles, diminuin-
do o grau de separação entre as pessoas. Neste sentido 
é necessário compreender que o ato de convívio é uma 
interação local que promove o desenvolvimento de 
uma “ordem complexa”. Nas palavras de Johnson:

As calçadas existem para criar a ‘ordem com-
plexa’ da cidade, não para tornar os cidadãos me-
lhores. Elas funcionam porque permitem intera-
ções locais para criar uma ordem global. (Johnson, 
2003, pág. 70) 

Mas se as cidades são sistemas complexos ordenados 
por uma lógica bottom-up, porquê só as reconhecemos 
desta maneira  em tempos mais recentes? Para respon-
der essa pergunta é preciso entender que boa parte do 
conhecimento que temos a respeito do funcionamento 
de sistemas complexos vieram com a evolução da com-
putação. Neste momento parece oportuno recorrer à 

14. http://www.simci-
ty.com/en_US/game/
info/what-is-simcity

15. Ao colocar descen-
tralizado me refiro 
a explicação do dia-
grama de Paul Baran 
constante no capítulo 
anterior.

história, mais especificamente aos experimentos de Oli-
ver Selfridge relatados por Johnson (2003), para relem-
brar que o conhecimento que temos sobre a evolução 
dos sistemas complexos se deu com a criação de mo-
delos desenvolvidos para ensinarem os computadores 
a aprenderem. A proposta do autor consistia na análise 
da capacidade dos computadores de coletarem dados, 
e alterarem as conexões entre eles, para reconhecerem 
padrões de comportamento, indicando assim aque-
les razoavelmente distorcidos ou inconstantes. Com o 
desenvolvimento tecnológico os computadores torna-
ram-se mecanismos extremamente capacitados para 
trabalharem com grande volume de dados e capazes 
de indicar padrões constantes e emergentes.

Os investimentos para a criação de modelos compu-
tacionais voltados aos estudos de sistemas complexos 
tinham como objetivo demonstrar que as transforma-
ções não partem de ordens emanadas por unidades 
centrais, mas, sim, a partir das diferentes interações 
que ocorrem entre as partes. Esses estudos, conforme 
avançaram, permitiram a criação de sistemas computa-
cionais ordenados por uma lógica bottom-up, ou seja, 
sistemas que atuam a partir da interação entre seus 
componentes, e não por ordens pré-determinadas. 

Devido ao avanço nesses sistemas e a popularização 
de seu uso, um grande número de indivíduos passou a 
se familiarizar com esta nova estrutura organizacional. 
Este fenômeno fez com que os sistemas complexos, or-
denados por uma lógica bottom-up, deixassem de ser 
experimentos de laboratórios e se tornassem presentes 
no cotidiano. A facilidade com que diversos indivíduos 
passaram a lidar com esta estrutura organizacional fez 
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com que a sua replicabilidade se expandisse para di-
versas áreas do conhecimento. Inclusive, para mostrar 
a concretude da aplicação dos sistemas bottom-up, 
Johnson toma como exemplo o funcionamento do 
jogo Sim City14, desenvolvido para a indústria de entre-
tenimento. (Johnson, 2003)

Mas o fato que mais interessa a esta pesquisa em 
relação ao uso intenso dos sistemas bottom-up, diz res-
peito ao fato destes sistemas estarem transformando a 
maneira como raciocinamos. A utilização de mecanis-
mos que operam por sistemas bottom-up tem nos feito 
entender, cada vez melhor, seu funcionamento, o que 
tem alterado a maneira como estamos acostumados a 
ver os sistemas organizacionais procurando centralida-
des. 

“Nossas mentes podem estar ligadas para pro-
curar líderes, mas sem dúvida estamos aprenden-
do a pensar bottom-up.” (Johnson, 2003, pág. 49)

No que diz respeito ao espaço urbano, o que se per-
cebe, é que as relações em rede estão conscientizan-
do os indivíduos de que as transformações dos espaços 
urbanos se dão, na verdade, como sistemas complexos 
que são ordenados por uma lógica bottom-up. Para Ed-
gar Morin (2005) a complexidade se embasa no conhe-
cimento multidimensional e não na segmentação dos 
saberes em áreas isoladas. A complexidade não cami-
nha no sentido de uma simplifi cação generalista, mas 
na busca por compreender as relações que se estabele-
cem entre partes supostamente separadas. 

O que se constata com esse fenômeno é que não 

apenas sistemas novos estão sendo criados para ope-
rarem por essa lógica, mas também estamos deixan-
do de lado nossa tendência em procurar centralidades 
para compreender como sistemas antigos, como por 
exemplo as cidades, já estão estruturados pela lógica 
bottom up.

4.2 A produção das cidades no novo 
paradigma

As cidades, como resultantes de diversas atividades, 
estão cada vez mais sujeitas às interferências de ativi-
dades auto organizadas que não passam pelos proces-
sos tradicionais das instituições governamentais. A for-
mação de grupos auto-gestionados, como referido no 
capítulo anterior, tem adicionado uma quantidade in-
calculável de novos atores urbanos. Ao mesmo tempo, 
assim como grandes organizações, as cidades demons-
tram a inefi ciência de seu modelo de gestão descentra-
lizado15 e hierárquico, que com a crise de representati-
vidade política vem sendo questionados. Também não 
são poucas as críticas ao custo de funcionamento dos 
modelos organizacionais das cidades, que em tempos 
de crise econômica parecem cada vez mais inefi cientes 
pelos recursos que dispõe.   

Assim como nas empresas e organizações, a possi-
bilidade de órgãos centrais terem controle real sobre 
seus diversos bairros e setores administrativos é cada 
vez mais rara. Não se trata apenas do aumento da espa-
cialidade física das cidades, mas do aumento dos fl uxos 
e da velocidade das dinâmicas urbanas que acrescen-
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tam novas variáveis ao contexto urbano.
 A grande mudança que ocorre quando se analisam 

as cidades sob a ótica dos sistemas complexos é que as 
setorizações tradicionais das cidades, como, por exem-
plo, habitação, transporte e saúde, não podem mais ser 
analisadas como partes isoladas. Neste sentido, a quali-
ficação das cidades não permite que seus setores sejam 
avaliados de maneira isolada, a análise deve partir da 
relação entre as partes. Trata-se de uma perspectiva de 
análise muito mais focada na conexão entre os pontos 
do que nos pontos em si. 

As crises globais, tal como a ambiental, demonstram 
a necessidade emergente de mudarmos não apenas o 
que produzimos, mas a maneira como produzimos as 
cidades. Mas como os avanços tecnológicos e as reestru-
turações sociais geram novos processos urbanos? Como 
os grupos autogestionados estão fazendo intervenções 
urbanas? O que mudou na maneira como compreen-

4.3 Comunicação em rede, espaço 
híbrido e o cibridismo

A inovação nos sistemas de comunicação e o au-
mento do número de usuários conectados à internet 
fizeram com que os próprios indivíduos iniciassem uma 
compreensão das possibilidades fornecidas pela socie-
dade em rede. Não se tratam apenas de novas possibili-
dades para empresas ou grupos de fotografia, mas tam-
bém de grupos dedicados a atuar com a pauta urbana 
e questões sociais. 

Quer seja para derrubar ditaduras ou para colocar no 

poder governantes reacionários, os próprios cidadãos 
vêm compreendendo as possibilidades de atuação em 
rede. As mudanças nesse sentido se dão em escalas di-
versas, seja nos bairros ou nos continentes, os indivíduos 
estão aprendendo e construindo uma nova cultura or-
ganizacional para realizar as ações que desejam. Como 
argumentado por Shirky, nunca foi tão fácil criar e ge-
renciar grupos que atuam em propósitos comuns.

A consolidação da sociedade em rede não se deve 
apenas ao fato de termos um número cada vez maior 
de usuários com acesso à internet, mas aos avanços 
nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
que possibilitaram que diversos dispositivos, como por 
exemplo telefones celulares e tablets, operassem co-
nectados à internet. Com este fenômeno, as possibili-
dades de conexão as redes virtuais se expandiram, já 
não se restringindo mais aos computadores. Com o 
aumento do número de dispositivos conectados à in-
ternet e o barateamento deste tipo de tecnologia, uma 
parcela cada vez mais significativa da população conse-
gue acessar à rede digital de informações em diversas 
localidades.  

De acordo com Castells, a chamada "brecha digital", 
está "praticamente superada", o aumento significativo 
de usuários da internet faz com que a consideração do 
espaço virtual como um espaço de interação social não 
seja mais uma perspectiva para o futuro, mas sim um 
dado do presente. Quanto mais os indivíduos se conec-
tam e interagem por meio do espaço virtual, mais este 
espaço passa a ser considerado como parte constituin-
te das relações sociais.
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Existe um dado confi ável em nível global que 
é: 50% da população adulta do mundo tem um 
smartphone atualmente. A projeção para 2020 é 
de que a porcentagem seja de 80% da população 
adulta do mundo. Portanto, a difusão de smar-
tphones no Brasil é também, no mínimo, de 50% 
da população adulta. E o smartphone por defi -
nição tem acesso à internet, porque senão não é 
“smart”. (CASTELLS, 2015)

No atual cenário, é preciso entender a Internet como 
território (LÉVY, 2011), não como canal de comunica-
ção. Conceito que, neste caso, não se trata somente 
de uma maneira direta de transmissão de informação, 
mas abrange toda a carga comunicacional que os fenô-
menos socioculturais transmitem à aqueles que, de al-
guma maneira, interagem com eles. Assim, as informa-
ções transmitidas no espaço virtual estão muito além 
das relações entre emissor e receptor, o que também 
é constantemente experienciado com a interação no 
espaço físico, uma vez que o receptor acessa ininterrup-
tamente informações do meio externo. Deste modo, a 
possibilidade de percorrer espaços, buscar informações 
e socializar virtualmente acentuam o comportamento 
da internet como espaço de interação pública e como 
um campo organizacional da sociedade (CASTELLS, 
2013). 

O que se percebe neste cenário é a transmutação 
- talvez crescente - para a esfera virtual, de parte das 
ações que historicamente ocorriam nos espaços físicos. 
De fato, na medida em que vivenciamos a fragmenta-
ção do espaço concreto, as relações de vizinhança, as 
discussões políticas - entre outros - atrelados, por essên-
cia e tradição, ao convívio físico, têm ocorrido cada vez 

mais virtualmente (LÉVY, 2011).
Como muitas das ações realizadas por meio das 

redes virtuais impactam ou se relacionam de alguma 
maneira com o espaço físico, o que se percebe não é a 
dicotomia entre físico e virtual, mas, sim, uma hibridi-
zação dos espaços, conceituando o que é chamado de 
espaço híbrido. Já o fenômeno de transitar por espaços 
físicos dotados de dispositivos móveis conectados às re-
des virtuais é chamado de cibridismo. Segundo André 
Lemos (2008), o quê se constata atualmente não é o 
abandono do espaço urbano, mas sim o despontar do 
ato de habitar esse espaço conectado com aparelhos 
digitais e interligados por redes sem fi o.  

O cibridismo foi ganhando força à medida que a 
Internet se expandiu, fazendo com que o computador 
deixasse de ser o único meio de hibridação entre es-
paço físico e o virtual, possibilitando que as dinâmicas 
sociais fossem facilmente assimiladas em um espaço 
único. De acordo com a pesquisadora Giselle Beiguel-
man (2004), esse fenômeno implica na perda do limite 
entre estar "on" e "off" line. A conexão entre o corpo e 
redes virtuais, por meio de dispositivos móveis, faz com 
que nossas ações sejam transmitidas ao espaço imate-
rial a todo momento, gerando informações que fi cam 
disponibilizadas virtualmente. Essa carga de informa-
ção transmitida no espaço virtual, fi ca disponível para 
acesso e infl uencia novas ações físicas.

Nesse sentido, o cibridismo está diretamente re-
lacionado com as possibilidades emergentes para se 
compreender como as interações entre os fenômenos 
sociais no espaço híbrido podem alterar a conformação 
das cidades. A importância dessa manifestação se re-
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laciona com a possibilidade de digitalizar e armazenar 
ações no espaço virtual, possibilitando mapear as dinâ-
micas sociais e cruzar informações em uma escala sem 
precedentes. Devido a esta capacidade de mapeamen-
to e armazenamento , o cibridismo tem demonstrado 
que os processos de transformação das cidades, por 
meio das interações entre os indivíduos, pode se tornar 
cada vez auto-gestionados.

Milton Santos (2012a) descreve que a constituição 
dos espaços é resultado da paisagem, da configuração 
territorial e das dinâmicas sociais que ocorrem em de-
terminado local, ou seja, “o espaço resulta do casamen-
to da sociedade com a paisagem”. (SANTOS, 2012a, p. 
79) Nesse conceito, ressalta-se, o entendimento do con-
ceito de “dinâmicas sociais” enquanto todas as disputas 
de poder e conflitos entre público e privado que ocor-
rem no território das cidades. 

Com a consolidação do espaço híbrido, o campo de 
impacto das dinâmicas sociais ganham outra dimen-
são. Não se pode mais pensar em “sociedade” sem levar 
em consideração as relações virtuais, tampouco se pode 
falar em paisagem sem considerar o espaço virtual. O 
que se verifica na prática é que as ações dos indivíduos 
já não se diferenciam mais pelo espaço de atuação – 
real ou virtual – já que fazem parte de um sistema único.  

A esfera virtual do espaço público é considerada 
como um espaço de maior liberdade à comunicação, 

4.4 O Cibridismo e a expansão do 
conceito de espaço urbano.

o que a diferencia de alguns meios tradicionais de mí-
dias, como revistas e emissoras de televisão, que podem 
ser facilmente controlados por terem sistemas centra-
lizados de organização. Isso não quer dizer, entretanto, 
que o espaço das redes sociais digitais sejam livres e 
abertos, afinal, tratam-se de propriedades de empresas, 
como o próprio Facebook, que possuem autonomia to-
tal sobre determinado espaço de comunicação. 

Neste ponto existe uma questão delicada, pois em-
presas multinacionais, como argumentado por Harvey, 
diminuem o poder de ação dos Estados. No caso das 
empresas de redes sociais isso também é válido, ainda 
que possam significar uma liberdade de expressão que 
o próprio governo de seus países não permitiria. Exis-
tem diversos casos que elucidam este conflito entre a 
liberdade dada por uma empresa de redes sociais digi-
tais e os cerceamentos advindo a partir do Poder Públi-
co de cada país. Talvez o mais emblemático deles seja 
a prisão preventiva do vice-presidente do Facebook na 
América Latina, Diego Jorge Dzodan, após a empresa 
negar cooperação em uma investigação criminosa que 
solicitava informações privadas de seus usuários. Inde-
pendente de ser uma investigação criminosa ou não, 
as empresas têm garantido aos usuários um nível de 
privacidade e liberdade que inverte a relação que os in-
divíduos mantinham com seus governos.

De todas as formas, o espaço virtual do Facebook, 
por exemplo, pode não ser público, mas ele adiciona 
novas camadas virtuais aos espaços urbanos. E ainda 
que este espaço esteja sujeito a permanência e regras 
de uma empresa, ele pode ser recriado por outros or-
ganizadores, afinal, em contraponto à cidade, o espaço 
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virtual é infi nito e não um recurso escasso e dominá-
vel como as cidades. Desta maneira, a interação entre 
indivíduos, tradicionalmente atrelada ao espaço físico, 
pode ocorrer neste espaço conectado de maneira mui-
to mais desimpedida do que nas cidades contemporâ-
neas (CASTELLS,2013). Os espaços virtuais são locais de 
encontros, onde a possibilidade de interagir com gru-
pos de afi nidades comuns é muito maior do que nas 
cidades.

Porém, para que se constituam dinâmicas efetivas 
de transformação do espaço urbano ou de grande di-
mensão social, na qual esteja envolvida toda a com-
plexidade que compõem essas esferas, a ocupação da 
camada física do espaço urbano é fundamental. É ne-
cessário que o espaço físico seja ocupado, é com a pre-
sença do corpo neste espaço que as dinâmicas sociais 
se consolidam. Isso ocorre não apenas pela quantida-
de de envolvidos ou pela organização de determina-
dos movimentos sociais, mas também pela disposição, 
quando necessária, de enfrentar fi sicamente o poder 
institucional (CASTELLS, 2013). Essa presença humaniza 
os processos de comunicação e complementa o diálo-
go virtual, avançando importantes barreiras na constru-
ção de propostas que agregam partes diferentes. 

É interessante analisar que um dos pontos em co-
mum entre diversos movimentos sociais que eclodiram 
no período da Primavera Árabe foi a agressão física aos 
manifestantes. As manifestações na praça Tahir cresce-
ram após os ataques das tropas de Mubarak, na Turquia 
a repressão violenta aos manifestantes do Parque Gezi 
atraiu ainda mais pessoas, nas Jornadas de Junho a vio-
lenta repressão policial fez as manifestações crescerem 

exponencialmente em um curto espaço de tempo e no 
Occupy Wall Street, quando a polícia esperava o inverno 
espantar os manifestantes, os moradores do entorno os 
levavam comidas e roupas quentes. Estes fatos corro-
boram com as argumentações de Sennett (2012) e Cas-
tells (2013) de que a presença do corpo físico no espaço 
humaniza as relações, aumenta a empatia e supera as 
diferenças entre manifestantes e apoiadores.

A pauta urbana é grande, transformar as cidades por 
novos métodos é um desafi o que não pode ser reali-
zado apenas no espaço virtual. Mas será que já somos 
capazes de realizar atuações coordenadas dessa mag-
nitude, indo dos espaço virtual aos espaços urbanos? 

4.5 Movimentos sociais em rede: 
muito mais que a Primavera Árabe

Talvez o melhor exemplo prático de como o novo pa-
radigma social pode ser usado para causas de coope-
ração social seja a Primavera Árabe. Esses movimentos 
sociais comprovam os fundamentos teóricos aponta-
dos  por Rifkin (2012) e Castells (2009 e 2013) no que diz 
respeito ao protagonismo da comunicação nas trans-
formações sociais. Porém, para que possamos entender 
o papel estrutural da Primavera Árabe em escala global, 
é  necessário entendê-la como uma nova  forma de mo-
vimento social. 

Como coloca Castells, o quê nos assegura que o mo-
delo de movimento social iniciado por este evento não 
se tratou de um caso isolado, foi a rápida replicação de 
outros movimentos sociais iniciados pela internet em 
diversas localidades. Nesse sentido, a importância da 
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organização da sociedade civil no espaço virtual pode 
ser vista desde a Revolução das Panelas, na Islândia16, 
até os movimentos Occupy17, que se espalharam por 
951 cidades de 82 países, incluindo o famoso Occupy 
Wall Street, em Nova Iorque, e o movimento Indigna-
dos18, na Espanha. (Castells, 2013)

Embora a causa da insurgência dos movimentos so-
ciais possa parecer diversa em cada contexto, é impor-
tante compreender as semelhanças entre eles, que po-
dem se tornar obscuras com as adaptações locais que 
sofrem em cada caso. Além de certa conformidade nas 
causas de cada movimento, é importante ressaltar que 
a concomitância em seus surgimentos se deu perante 
a sensação de empoderamento trazida pela comuni-
cação em rede. Afinal, foi por meio do espaço virtual 
que as minorias desconexas se viram capazes de atuar 
coletivamente para enfrentar problemas comuns (Cas-
tells, 2013). Como coloca Castells, no espaço virtual os 
descontentamentos se encontraram, os indivíduos per-
ceberam que não eram os únicos a quererem mudar a 
situação do país e ao se conectarem em grupos perce-
beram que era possível realizar uma ação coletiva.  

Qual seria o fio comum que unia, na mente das 
pessoas, suas experiências de revolta, a despei-
to de contextos amplamente diversos em termos 
culturais, econômicos e institucionais? Em resumo, 
era a sensação de empoderamento. Ela nasceu do 
desprezo por seus governos e pela classe política, 
fossem eles ditatoriais ou, em sua visão, pseudo-
democráticos. Foi estimulada pela indignação 
provocada pela cumplicidade percebida entre as 
elites financeira e política. Foi desencadeada pela 
sublevação emocional resultante de algum evento 

16. A Revolução das 
Panelas teve início em 
2008, embora tenha 
se intensificado em 
2009.

17. Os movimentos Oc-
cupy tiveram início nos 
Estados Unidos no ano 
de 2011.

18. O movimento In-
dignados, também 
conhecido como 15M, 
teve início no ano de 
2011.

insuportável. E tornou-se possível pela superação 
do medo, mediante a proximidade construída nas 
redes do ciberespaço e nas comunidades do espa-
ço urbano. (Castells, 2013, pág. 23)

Algumas analogias na maneira de atuação e orga-
nização destes movimentos nos permitem entender, 
inclusive, como a Internet se tornou um meio de rein-
venção dos movimentos sociais. Os novos meios de co-
municação, agora estruturados em sistemas de redes 
distributivas e sem hierarquias, são parte importante  
desse processo de mudança. De acordo com Castells 
(2013), a auto-organização e a ausência de hierarquias 
entre os envolvidos nos movimentos sociais atuais se 
deve a capacidade de interação contínua entre os par-
ticipantes, que tem se organizado sem a presença de 
líderes ou de gestões centralizadas.  

As características dos processos de comunica-
ção entre os indivíduos engajados em movimentos 
sociais determinam as características organizacio-
nais do próprio movimento: quanto mais interativa 
e autoconfigurável for a comunicação, menos hie-
rárquica será a organização e mais participativo o 
movimento. É por isso que os movimentos sociais 
da era da internet representam uma nova espécie 
em seu gênero. (Castells, 2013. Pág. 19)

A maneira de organização horizontal dos movimen-
tos sociais aproxima mais uma vez a leitura de Castells 
das de Rifkin e Bauman. De acordo com os três autores, 
a organização desierarquizada dos movimentos não 
provém apenas dos avanços tecnológicos na comunica-
ção, mas também da crise de representatividade polí-
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tica impulsionada pela descrença em líderes e partidos 
políticos. Essa falta de credibilidade das lideranças se 
expande à medida que os movimentos sociais experi-
mentam, com sucesso, novas maneiras descentraliza-
das de organização. Inclusive, este fenômeno colaborou 
para o desencadeamento de um processo de cobran-
ça por participação direta nas decisões políticas. Nes-
te ímpeto, ansiosos por mudanças e potencializados a 
trabalhar com informações horizontais, os movimentos 
insurgentes começaram a cobrar estruturas governa-
mentais mais interativas.  

Novas vias de mudança social, mediante a ca-
pacidade autônoma de comunicar-se e organizar-
se, têm sido descobertas por uma nova geração de 
ativistas, para além do alcance dos métodos usuais 
de controle empresarial e político. (Castells, 2013, 
pág. 24)

Outro fator comum aos movimentos sociais con-
temporâneos é o fato do espaço virtual estar sendo uti-
lizado como plataforma de lançamento para apoiar o 
fortalecimento dos movimentos sociais. Após as articu-
lações virtuais é interessante perceber que a ocupação 
de espaços urbanos nas cidades tem sido uma praxe. O 
quê não quer dizer que a internet deixe de ser utilizada 
pelos movimentos após o início das articulações no es-
paço físico. Na verdade, o que pode ser diagnosticado  
é que esta ocupação é tão intrínseca a atuação dos mo-
vimentos sociais quanto o uso da internet. Atuando de 
maneira conjunta, tanto no espaço físico como no virtu-
al, os movimentos sociais estabeleceram processos de 
comunicação horizontais interligados. Usualmente, as 

assembleias presenciais aconteceram com transmissão 
no espaço virtual, e se estruturaram de modo que todos 
os participantes tivessem participação ativa. (CASTELLS, 
2013). 

O espaço de atuação dos movimentos é, portanto, 
um espaço híbrido. Das redes do espaço virtual até as 
ocupações do espaço urbano, o movimento está sem-
pre organizado pela dinâmica de seus usuários pre-
sentes em um espaço conjunto. Ao se organizarem de 
maneira desierarquizada em um espaço híbrido, os 
movimentos sociais fi cam cada vez menos suscetíveis 
a possíveis dominações, tanto por parte de instituições 
privadas, como de partidos políticos ou do próprio Po-
der Público. Devido a esta organização, Castells (2013) 
passa a chamar o espaço utilizado pelos movimentos 
sociais como “espaço da autonomia”.

É importante ressaltar que os movimentos sociais 
parecem sempre trabalhar em duas escalas. Uma delas, 
mais próxima a realidade e ao curto prazo está muito 
relacionada às ocupações do espaço físico e a tentativa 
imediata de sua transformação, a outra está mais rela-
cionada ao espaço virtual e a projetos de mudança de 
longo prazo. Os movimentos possuem ações nos locais 
físicos das cidades, mas estão sempre conectados, pe-
las redes da Internet, em um projeto de transformação 
global. Desta maneira, fi ca claro a existência de uma 
consciência e cooperação global entre os movimentos 
em curso.

Neste sentido, é interessante ressaltar que na primei-
ra manifestação que aconteceu na Praça Tahrir (Cairo, 
Egito) os manifestantes gritavam “A Tunísia é a solução”, 
em referência as manifestações que deram início à Pri-
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mavera Árabe. Da mesma forma, quando surgiram as 
primeiras articulações do movimento Indignados (Es-
panha) em maio de 2011, os manifestantes gritavam “A 
Islândia é a solução”, em alusão à Revolução das Pane-
las. Nessa mesma linha, o primeiro acampamento do 
movimento Occupy Wall Street foi chamado de “Praça 
Tahrir”, mesmo nome dado ao acampamento criado 
pelos Indignados na Praça de Catalunya, em Barcelona 
(Castells, 2013, p. 23).

19. http://largodabata-
ta.com.br

20. http://wikipraca.
org/sp/

21. http://www.parque-
augusta.cc/ja/

4.6 Da Primavera Árabe ao 
urbanismo bottom-up: uma cultura 
organizacional.

A reinvenção dos movimentos sociais contempo-
râneos e a compreensão das cidades como sistemas 
complexos está diretamente relacionada com os pro-
cessos de urbanização que começaram a emergir após 
a Primavera Árabe. O que se constata no atual cenário 
é que por meio da ação de grupos auto-organizados 
cresce o número de intervenções urbanas realizadas 
sem a participação direta do Poder Público. 

Movimentos sociais diversos têm emergido com o 
intuito de se apropriar, não como propriedade privada 
no sentido legal, mas como gestores e construtores de 
determinados espaços urbanos. Esse interessante fluxo 
tem reforçado a expansão  das novas práticas de produ-
ção e alteração do espaço baseadas nos preceitos das 
relações em rede.

No contexto brasileiro, mais especificamente na ci-
dade de São Paulo, movimentos que começaram no 

Largo da Batata (2014)19, no Largo do Arouche (2014)20 
e no Parque Augusta (2015)21 têm demonstrado novas 
maneiras de participação popular direta  que atuam 
na configuração dos espaços urbanos. São movimentos 
consolidados, reconhecidos pelo Estado e com práticas 
indiscutivelmente contundentes. A atuação destes mo-
vimentos urbanos, assim como nos movimentos sociais, 
ocorrem no espaço híbrido, as ações são discutidas tan-
to no espaço físico quanto nas redes virtuais de comu-
nicação.

A maneira de atuação destes movimentos têm de-
monstrado, por parte dos participantes, um amplo co-
nhecimento de que as questões de empoderamento 
da sociedade não ocorrem apenas em campos isola-
dos, como na comunicação ou na luta pelo direito à ci-
dade, mas como partes de uma complexa rede. Ações 
relacionadas ao meio ambiente, educação, cultura, 
transporte e política, por exemplo, são elaboradas de 
maneira conjunta e complementar, colocando a pró-
pria transformação do espaço físico como consequên-
cia de outras atividades dos grupos. 

Por meio de modelos democráticos inovadores, o 
próprio grupo delibera sobre as ações à serem realiza-
das. As decisões partem da base para o topo, enquan-
to o planejamento e a execução representam parte de 
uma organização auto-gerida por todo o grupo. Em 
muitos casos o Poder Público só toma conhecimento 
sobre as transformações efetuadas a posteriori. Devido 
as suas estruturas organizacionais e à maneira como re-
alizam determinadas ações, essas práticas emergentes 
de transformação espacial são denominadas, de ma-
neira ampla, como “urbanismo bottom-up”.  
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Na prática, o que fi ca cada vez mais claro para os 
envolvidos nesses processos de urbanismo é que o 
real ordenamento das cidades não é determinado ex-
clusivamente por sistemas centrais de planejamento 
urbano, mas também pelas múltiplas interações que 
acontecem no espaço público, tanto as diretas quanto 
as indiretas. Conscientes da importância de suas ações, 
capacitados a criar grupos pelas ferramentas digitais e 
motivados pelo encontro com indivíduos que anseiam 
pelas mesmas mudanças, esses grupos motivados pela 
práticas de urbanismo bottom-up começam a surgir.

É importante ressaltar que práticas de transforma-
ção de espaços públicos por organizações bottom-up já 
existem há muito tempo, não são raros os casos de mu-
tirões e comunidades que se juntaram para transformar 
um espaço da vizinhança onde habitam. Mas para que 
essas intervenções tenham um impacto realmente ur-
bano, principalmente no caso de grandes cidades, é 
necessário que elas estejam conectadas com muitas 
outras práticas semelhantes, o que as qualifi ca como 
novo gênero de ator de transformação urbana. Com a 
consolidação da sociedade em rede, as possibilidades 
de se atuar de maneira conjunta entre grupos distantes 
fi sicamente, como ocorreu nos movimentos Occupy, se 
tornaram populares. Esse fato não se deve apenas a um 
avanço tecnológico, mas ao impacto social dessas tec-
nologias e aos aprendizados que os indivíduos tiveram 
ao participar dos movimentos sociais. Desta maneira, 
pensar em um grupo que atue em um determinado 
espaço da cidade implica também em conectá-lo a ou-
tros grupos que atuam de forma semelhante.    

Como nesses casos as ações costumam ser elabo-

radas por grupos multidisciplinares, o que se percebe 
é que muitos dos conceitos que começam a ser utili-
zados na arquitetura e urbanismo aparecem conco-
mitantemente em outras áreas, como por exemplo na 
economia, na computação e na sociologia. A semelhan-
ça entre os conceitos se deve ao fato de suas formula-
ções estarem embasadas em uma conformação social 
na qual a dissociação entre as áreas do conhecimento 
se torna cada vez mais difícil. Alguns exemplos destes 
conceitos que transpassam as áreas de conhecimento 
são: economia colaborativa, projeto colaborativo, facili-
tadores, hackear a cidade, urbanismo P2P, cidade de 
código aberto, procomún,  placemaking, do it your self, 
wikipraça, microplanejamento, urbanismo tático e ur-
banismo emergente. 

No entanto, não se trata unicamente de utilizar 
ferramentas digitais e dinâmicas trazidas do movi-
mento de software livre, mas de saber interpretá
-las em termos arquitetônicos e urbanísticos visan-
do sua implementação nos projetos e intervenções. 
Neste sentido temos que começar a incorporar em 
nosso vocabulário e nos processos criativos certos 
conceitos provenientes de outros âmbitos e disci-
plinas. (Paisaje Transversal, 2015, tradução nossa)

É possível que grande parte dos conceitos emer-
gentes tenham como base as premissas da economia 
colaborativa, que se fundamenta na proposta de com-
partilhamento de bens e serviços entre as pessoas. Para 
exemplifi car esta ideia central pode-se dizer que carros, 
casas e serviços podem ser compartilhados por usuá-
rios diferentes para reduzir as despesas de manutenção 
entre os usuários. A economia colaborativa está relacio-
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nada com o fim da ideia de posse e com o incentivo 
ao acesso. O fenômeno de compartilhamento é impul-
sionado, portanto, com a consolidação da estrutura dis-
tribuída de comunicação, por meio da qual é possível 
eliminar intermediários e conectar indivíduos que pro-
curam ou oferecem bens e serviços.  

Já os projetos colaborativos são aqueles que aconte-
cem quando diversos atores envolvidos em uma causa 
comum - que pode ser, por exemplo, a transformação 
espacial - estabelecem um processo de projeto horizon-
tal, no qual a proposta pode ser alterada simultanea-
mente por vários envolvidos sem um processo decisório 
hierárquico. Em grande parte dos casos o projeto é de-
senvolvido em uma base comum, que pode ser digital, 
na qual são feitas alterações constantes. A emergência 
desta nova  prática está diretamente relacionada com o 
fim da autoria de projetos, que passa a ser coletiva em 
diversas áreas. Na prática de arquitetos e urbanistas o 
que se percebe é que os produtos finais dos processos 
de projeto estão se distanciando das competências tra-
dicionais do exercício profissional. 

Nesse sentido, na prática do projeto colaborativo o 
arquiteto se coloca cada vez mais na função de facilita-
dor de processos, neste papel  ele deve garantir que as 
práticas colaborativas  produzam mudanças espaciais 
efetivas e exequíveis. Cabe também ao “arquiteto faci-
litador” informar, durante todo o processo, os impactos 
que as transformações espaciais causam em seu entor-
no, sendo o responsável por conscientizar o grupo do 
impacto de suas ações. 

Ressalta-se, inclusive que  o aparecimento de facili-
tadores de processo não se restringe ao campo da ar-

22. http://www.emule.
com/pt-br/emule-per-
guntas- f requentes/
que-e-emule/

23. http://datos.
m a d r i d . e s / p o r t a l /
s i t e / e g o b / m e n u i -
tem.400a817358ce-
9 8 c 3 4 e 9 3 7 4 3 6 a 8 a -
409a0/?vgnextoid=eb
a412b9ace9f310VgnV-
CM100000171f5a0aR-
CRD&vgnextchannel=e
ba412b9ace9f310VgnV-
CM100000171f5a0aR-
CRD&vgnextfmt=de-
fault

24. https://www.wikipe-
dia.org

quitetura e urbanismo, em diversas outras atividades 
que permeiam a economia colaborativa surge cada vez 
com mais frequência a necessidade de pessoas que 
assumam o posicionamento de facilitação para que o 
grupo alcance seus objetivos. 

Para que a economia e os projetos possam se de-
senvolver de maneira colaborativa, é necessário que os 
indivíduos estejam conectados, fenômeno que emerge 
com a consolidação da sociedade em rede. Ao gerar-
mos constantemente informações disponibilizadas no 
espaço virtual, alimentamos as possibilidades de ha-
ckeamento. Desta forma, hackear a cidade consiste no 
ato de extrair informações disponíveis sobre o municí-
pio, por exemplo, tal como a utilização de dados trans-
mitidos pelos motoristas por meio de seus smartpho-
nes para monitorar o trânsito e indicar caminhos com 
menos trânsito. Nesse processo, se constata que com 
o aumento da quantidade de informações disponibi-
lizadas no espaço virtual, crescem as possibilidades de 
hackeamento das cidades. 

Na sociedade em rede as pessoas tendem a eliminar 
intermediários, passando a atuar como fontes diretas 
de informação. Nesse sentido, o termo “urbanismo P2P 
(peer-to-peer) surge a partir de uma arquitetura de rede 
de computadores, na qual todas as máquinas , ou nós 
da rede, são tanto servidores como consumidores das 
informações, caso por exemplo de programas como  o 
eMule22. Esta estruturação de rede distribuída não está 
restringida à uma aplicação tecnológica, tendo se ex-
pandido à sociedade de modo a impactar na manei-
ra como nos comportamos e compartilhamos nossas 
informações. O conceito P2P aplicado ao urbanismo 
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contemporâneo consiste em propostas de alteração es-
pacial por meio de relações “pessoa-a-pessoa”, na qual 
os usuários do espaço também são os responsáveis por 
suas alterações, o que não permite a vinculação de uma 
transformação espacial a um usuário central, todos são 
usuários e todos são construtores. 

Tanto o conceito de “hackear a cidade” como o de 
“urbanismo P2P” partem do pressuposto que os dados 
das cidades e suas propostas de intervenção sejam 
abertos, ou seja, qualquer indivíduo deve ter acesso livre 
e desimpedido as informações e dados municipais. Um 
exemplo prático e bem sucedido da disponibilidade 
desses dados é o Portal de Dados Abertos da Prefeitu-
ra de Madrid23. Essa plataforma tem o objetivo de de-
monstrar o destino dos recursos públicos, incentivando 
o desenvolvimento de ferramentas criativas que cola-
borem com os habitantes da cidade. 

A disponibilidade dos dados e informações muni-
cipais da cidade de Madrid demonstra uma aplicação 
direta do conceito de “cidade de código aberto”, que 
deriva dos softwares de código aberto. Quando um sof-
tware é disponibilizado com o seu código de funciona-
mento aberto, torna-se possível que qualquer usuário 
o transforme da maneira que lhe parecer mais ade-
quada. É importante ressaltar que os códigos abertos 
estão sempre disponíveis para que os usuários possam 
constantemente aprimorar o software, compartilhando 
as alterações realizadas com outros usuários. A cidade 
de código aberto propõe com esse mesmo direciona-
mento que os processos decisórios ocorram por meio 
de vias mais claras e participativas. 

Com as práticas de aperfeiçoamento colaborativo 

derivadas do conceito de cidades de código aberto, 
surge também o termo “procomún”, que é conceitua-
do como o compartilhamento livre de dados e infor-
mações sem patente, aptos a serem utilizados e aper-
feiçoados por qualquer um a qualquer instante, e sem 
a possibilidade de privatização por parte de nenhuma 
empresa ou indivíduo.

Quando o objeto a ser transformado é o espaço ur-
bano, aplica-se o conceito de placemaking, que está 
embasado na participação direta da população no pro-
jeto, construção e gestão de espaços públicos. Nesses 
processos, o projeto busca relacionar camadas subjeti-
vas que aproximam afetivamente as pessoas dos espa-
ços que habitam. Muito próximo das práticas do pla-
cemaking encontra-se também o conceito “Do it your 
self” (DIY), que quando relacionado às práticas urbanas 
aborda as iniciativas em que os próprios usuários de-
cidem e realizam por conta própria uma intervenção 
espacial. Uma vertente do urbanismo DIY se expandiu 
para o conceito Do it with others (DIWO), e está mais 
próxima das práticas de intervenção urbana baseadas 
nos movimentos colaborativos (Sá, 2014). 

Também no que diz respeito às práticas colabora-
tivas, o conceito de Wikipraça tem se tornado um ex-
poente. O termo Wiki, mais conhecido por meio da 
plataforma Wikipedia24, está embasado na construção 
coletiva das informações que fi cam sempre disponibi-
lizadas de maneira aberta e suscetíveis a alterações por 
qualquer usuário.  Com uma abordagem semelhante, o 
Wikipraça busca levar para o espaço urbano as práticas 
de construções colaborativas dos espaços virtuais. 

Para que não surjam dúvidas sobre o alcance e a 
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competência das atividades de urbanismo bottom-up, 
é importante ressaltar que grande parte dessas práticas 
de transformação são realizadas na escala do “micropla-
nejamento”. As ações emergem nas pequenas escalas 
dos bairros e são realizadas pela própria população em 
espaços como praças e terrenos vazios. O microplaneja-
mento consiste no ato de pensar as transformações es-
paciais destes pequenos espaços comuns do território. 
Muitos desses processos acontecem de maneira experi-
mental, a partir da relação que as pessoas estabelecem 
entre si e com o local a ser transformado, sem que exis-
ta uma metodologia de intervenção pré-estabelecida. 

Algumas dessas ações, embora locais, pretendem 
despertar o debate sobre fenômenos emergentes, bus-
cando impactar o território urbano e/ou debates em 
um nível mais amplo. Nestes casos, quando a inten-
ção da transformação está além da intervenção física 
no próprio espaço, usa-se o termo “urbanismo tático”. 
Termo que engloba as transformações urbanas pontu-
ais e consistentes que tenham como intuito não a sua 
consolidação em si, mas o início de um novo padrão de 
comportamento ou o debate sobre determinada ques-
tão.

Tendo em vista a complexidade dos fenômenos 
apresentados, essa pesquisa considera como proces-
sos de urbanismo bottom-up as atividades que visam 
transformar, de acordo com os conceitos descritos, um 
determinado espaço urbano. Mas para isso é preciso ter 
clareza de que as atividades que visam transformar um 
espaço não são exclusivamente àquelas que propõe 
uma ação física imediata, mas também aquelas que 
colaboram com processos mais longos. Tendo em vista 

25. FIX, M. São Paulo 
Cidade Global: fun-
damentos financei-
ros de uma miragem. 
São Paulo: Boitempo, 
2007.

que um espaço arquitetônico não é transformado ex-
clusivamente por alterações nos elementos físicos que 
o compõe, mas também pela subversão do uso progra-
mado, é que diversas atividades são consideradas par-
tes constituintes destes processos. 

Claramente, açõe como festas e feiras por exemplo, 
se vistas isoladas, não constituem necessariamente um 
processo de urbanismo bottom-up. Porém, se realiza-
das em conjunto, com periodicidade e tendo um pro-
pósito alinhado de impactar o espaço urbano, se tor-
nam peças essenciais nestes processos. A descrição do 
que esta pesquisa compreende como processos de ur-
banismo bottom-up não pretende desenvolver concei-
tos ou padrões de classificação, apenas demonstrar que 
a análise de um processo como um todo é que permite 
classificá-lo e não avaliação de atividades específicas. 

Independente das classificações, é possível perceber 
entre as práticas e conceitos citados acima a existência 
de uma linha comum, uma conexão em rede que faz 
com que as diversas práticas apontadas estejam rela-
cionadas de diferentes maneiras. Não se trata de um pa-
drão específico ou da definição de conceitos definitivos, 
mas sim de um “urbanismo emergente” que começa a 
despontar com relevância.  São ações de transformação 
do espaço urbano que surgem de maneira intrínseca 
às novas condicionantes sociais, vê-se, portanto, como 
mencionado anteriormente, de forma cada vez mais 
clara a consolidação de um novo urbanismo pautado 
nas características da sociedade em rede. 
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Ao observar os processos de urbanismo bottom-up sur-
gem importantes questionamentos sobre o papel do Po-
der Público em meio às mencionadas transformações. Por 
exemplo, como as instituições públicas garantirão que essas 
ações sejam realmente públicas? Como garantir que as deli-
berações sobre determinados espaços sejam abertas à am-
pla participação popular e não dominadas por determinados 
grupos sociais que habitam a proximidade dos espaços e que 
tenham interesses particulares ou desejos segregacionistas? 
A questão que se coloca diz respeito aos perigos de domina-
ção que as cidades passam a sofrer na relação com esses 
tipos de novos movimentos que pressupõe uma diminuição 
do poder do Estado. Não se trata de retomar a antiga dico-
tomia entre público e privado, mas dos cuidados que devem 
ser tomados na construção dos novos processos de transfor-
mação urbana.

Como demonstrou Mariana Fix (2007), a ideia de asso-
ciações entre habitantes de um determinado espaço com o 
intuito de “cuidar” melhor do espaço público que os une já 
ocorreu nos EUA, porém com resultados prejudiciais à esfera 
pública. A autora analisa em um de seus livros25  os BIDs, 
um modelo de associação bastante distinto dos processos 
de urbanismo bottom-up, mas que nos alerta sobre eventuais 
problemas derivados de associações comunitárias vincula-
das a espaços público urbanos. 

O Business Improvement Districts (BID) é um modelo 
de associação de moradores de determinados bairros que 

4.7 Novas práticas, novas 
possibilidades de cooptação: os 
riscos do urbanismo bottom-up.

permite aos cidadãos se organizarem voluntariamente para 
recolherem fundos que visem à manutenção e melhoria dos 
espaços públicos. Porém, quando um BID se estabelece em 
um determinado bairro e é reconhecido pelo governo, a taxa 
de contribuição determinada passa a ser obrigatória, sendo 
recolhida como qualquer outro imposto. A diferença dos ou-
tros impostos é que esta taxa é devolvida ao próprio BID para 
ser aplicada em seu distrito (Fix, 2007). 

Os problemas encontrados neste modelo de gestão dos 
espaços públicos são muitos, e a obrigatoriedade de uma 
nova taxa monetária é somente um deles, acelerando o pro-
cesso de gentrifi cação e a disparidade de recursos levanta-
dos em cada distrito. Vale ressaltar que este modelo de ge-
rência de espaços públicos tem se tornado um instrumento 
de atração de investimentos do mercado imobiliário, visto que 
os espaços públicos de determinados bairros não fi cam mais 
sujeitos as complexidades administrativas das metrópoles. 

Este instrumento gera a dissociação de determinados es-
paços da cidade, em parte, devido à entrada do capital pri-
vado em medidas desigualitárias. Ademais, esta medida não 
apenas tematiza certos distritos para sua venda em um cená-
rio internacional, mas também leva a privatização de espaços 
públicos a patamares que ameaçam a própria presença do 
Estado. Mariana Fix descreve alguns destes casos:

Um desses distritos chegou a implementar uma “cor-
te comunitária” de justiça imediata para crimes locais 
– prostituição, pequenos furtos, invasões, organização 
de jogos de carta pega-trouxa na rua – em um teatro 
desocupado na região, doado pelo seu proprietário(…). 
(Fix, 2007, p. 114) 

A difi culdade em contestar a legitimidade dos BIDs é que, 
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O projeto Dream Hamar (2012, Hamar, Noruega) chama 
a atenção pelo grupo que iniciou o processo de urbanismo 
bottom-up, neste caso a iniciativa foi liderada pelo próprio 
Poder Público. A prefeitura da cidade de Hamar alterou sua 
metodologia tradicional de gerência dos espaços urbanos 
para transformar a praça Stortorget Square, por meio da con-

26. “Think thank’s” são 
grupos que se organi-
zam para trabalharem 
um tema de interesse 
comum e promove-
rem a expansão deste 
conhecimento. Esses 
grupos também atu-
am promovendo mu-
danças sociais a partir 
do tema que os une.

tratação de um escritório espanhol de urbanismo, chamado 
Ecosistema Urbano.

 A principal mudança pretendida pela prefeitura era que se 
desenvolvesse um processo de interação naquele espaço e 
não um projeto consolidado. Deste modo, buscava-se a cria-
ção de uma dinâmica para que a população se envolvesse 
nas ações de transformação do local, foco considerado mais 
importante do que a transformação em si. O objetivo principal 
era que a população se unisse na gerência da praça de ma-
neira contínua, e que mesmo após a saída do escritório as 
dinâmicas de transformação continuassem a acontecer. 

Para alcançar os objetivos pretendidos, o Ecosistema Ur-
bano se distanciou das práticas tradicionais de arquitetura e 
urbanismo para atuar de maneira mais próxima à uma equi-
pe de “think tank”26. A proposta foi criar em conjunto com a 
população um ambiente colaborativo de pesquisa, reflexão e 
proposição de práticas de transformação espacial. Para que 
obtivesse sucesso, uma equipe multidisciplinar esteve pre-
sente na cidade de Hamar durante 5 meses. 

O grande desafio na cidade era criar um processo que 
mantivesse a constância das dinâmicas depois que o escri-
tório de arquitetura se retirasse, para isso foram apresenta-
das, trabalhadas e desenvolvidas ferramentas, conexões e 
formas de atuação que permitissem a consolidação não de 
um projeto acabado, estático, mas de um processo. Inclu-
sive, para envolver a população com as possibilidades de 
transformação, optou-se por práticas comuns aos processos 
de urbanismo bottom-up. 

O desenvolvimento do processo com a população contou 
com uma sede fixa, localizada em um edifício em frente a 
praça a ser transformada. Neste espaço foram desenvolvi-
dos workshops, palestras, exposições e deliberações, e hoje 

4.8 Uma perspectiva de atuação do 
Poder Público nas relações com o 
urbanismo bottom-up.

embora por medidas excludentes, de certo modo eles me-
lhoram a qualidade de vida dos habitantes daquele espaço, 
seja por meio da segurança privada ou da proposição de 
um novo desenho urbano. A argumentação dos entusiastas 
desta prática é assustadoramente semelhante a de alguns 
movimentos de urbanismo bottom-up: Se afirma que frente a 
inoperância do Estado no zelo pelo espaço público, os BIDs 
se tornaram um exemplo de sucesso nas questões de “go-
vernança local”.  

Nesse sentido, o risco que emerge no contexto atual se 
deve em grande parte  aos resultados da crise financeira, 
que exibiu a fragilidade do sistema econômico fortalecendo 
as inseguranças com o Estado e a expansão das rupturas 
dos laços sociais. Em meio a uma forte crise de ideologias 
antes capazes de articular grupos sociais, os extremismos 
têm despontado com mais frequência. Este fator novamente 
nos alerta para os perigos que podem surgir quando grupos 
sociais tentam se apropriar de determinados espaços públi-
cos. Por fim, deve ser recordado que a distribuição geográfi-
ca da população em muito se relaciona com a distribuição da 
renda, o que reforça a necessidade de atenção a este tema. 
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ainda continua sendo utilizado como sede das discussões e 
exposições sobre a programação da praça. O Projeto Dre-
am Hamar também construiu espaços virtuais para o envol-
vimento dos cidadãos, consolidando-se como o projeto de 
um espaço híbrido, neste caso realizado especifi camente por 
contratação pública. 

Devido a maneira inovadora de atuação optou-se por es-
truturar o processo em sete áreas de trabalho para que os 
próprios envolvidos compreendessem com clareza as ações 
em curso. São elas: 

1)Desenho preliminar do espaço urbano: Pautada em 
premissas levantadas ao longo de dinâmicas de diálogo com 
a população. Nessa fase, a equipe do Ecosistema Urbano 
desenvolveu diretrizes para a alteração física do espaço. A 
proposta não consistia em sequências de desenhos a serem 
seguidos, mas, sim, em linhas conceituais ilustradas que fo-
ram dividias em três frentes. São elas: ruas animadas co-
nectadas com o entorno, área arborizada e elementos fi xos 
(instalações, sistema de iluminação, etc…) e espaço aberto 
com múltiplos usos para promover a interação social.

2) Laboratório físico: o espaço utilizado como base do Es-
critório Ecosistema Urbano durante o período do projeto foi 
também utilizado para workshops e exposições referentes ao 
desenvolvimento do projeto. Hoje o espaço continua em uso 
pela população envolvida e apto a ser apropriado para abri-
gar novos temas relacionados ao projeto.  

3) Ofi cinas no local: foram desenvolvidas palestras com 
convidados residentes e estrangeiros afi m de debater os 
seguintes tópicos: tecnologia, atividades, entorno, pessoas 
e estratégias sazonais. O material debatido nas ofi cinas foi 
registrado, armazenado e disponibilizado como banco de da-
dos do projeto.

4) Ações urbanas: foram desenvolvidas ações no próprio 
espaço da praça para incentivar os cidadãos a experiencia-
rem possíveis usos e soluções para o futuro daquele espa-
ço. As ações foram desenhadas com o intuito de demons-
trar para a população como o espaço da praça poderia ser 
rapidamente alterado com poucos recursos e em um curto 
período de tempo.  

5) Laboratório digital: Foi construída uma plataforma digi-
tal por meio de um grande sistema de comunicação integra-
do com a disponibilização de ferramentas de participação. 
A construção desta plataforma teve enorme importância por 
abrir o projeto à participação global. Além das redes sociais, 
a plataforma transmite os workshops realizados no espaço 
do Dream Hamar para a participação online, aumentando o 
alcance da experiência. Também foi desenvolvido um aplica-
tivo para dispositivos móveis, por meio do qual as pessoas 
interessadas conseguem compartilhar suas opiniões sobre o 
projeto de maneira georreferenciada. E por meio do labora-
tório digital foi criada a Hamar Experience, uma transmissão 
ao vivo, semanal, que acontece todas as segundas-feiras às 
18hrs (Horário da Noruega), reportando as atividades plane-
jadas.

6)Rede acadêmica: o processo de brainstorming constan-
te do projeto tem envolvido diversas universidades ao redor 
do mundo. Estudos de diferentes áreas tem adotado Dream 
Hamar como um estudo de caso, participando dos proces-
sos desenvolvidos e sugerindo ações como experimentos de 
suas pesquisas. Alguns estudantes que estão contribuindo 
com o projeto têm visitado o espaço constantemente e par-
ticipado de ações no local, também como forma de estudo e 
contribuição.

7)Projeto “Mochila Cultural”: Dream Hamar está conecta-
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Como demonstrado até aqui, os grupos que atuam com 
urbanismo bottom-up possuem grande parte de sua atuação 
nas redes sociais digitais. É por meio da atuação no espaço 
híbrido que as ações são organizadas, eventos de transfor-
mação espacial são criados e novos indivíduos se aproxi-
mam dos grupos, portanto, para se compreender a dinâmica 
desses processos é necessário analisar a camada virtual de 
seus espaços de atuação. Também é por meio do espaço 
virtual que as práticas de urbanismo bottom-up podem ser 
mais facilmente monitoradas, tanto por parte dos indivíduos 
quanto do Poder Público. Talvez esteja na análise da cama-
da virtual destes processos algumas repostas que possam 
equacionar novos métodos, entre os BID's e Deam Hamar, 
que sejam aplicáveis em grandes cidades.  

As atividades de urbanismo bottom-up em um determina-
do espaço normalmente se iniciam com um grupo específi-
co de pessoas realizando ações, mas é comum que novos 
grupos sejam formados por causas diferentes. Em algumas 
situações, um grupo se dedica exclusivamente a cuidar das 
plantas, outros a promover eventos de música e outros a pro-
duzir mobiliário urbano, mas isso não significa que estejam 
disputando àquele espaço, embora possam vir a existir con-
flitos. 

Para a pesquisa prática apresentada a seguir,  o conjunto 

desses grupos, ou subgrupos, é considerado como o "gru-
po que está promovendo um processo de urbanismo bot-
tom-up". Ou seja, quando se fala em analisar o processo de 
urbanismo bottom-up, refere-se à totalidade dos grupos que 
desenvolvem suas atividades em um mesmo espaço, e não a 
um ator específico que realiza intervenções, por exemplo, em 
uma praça. Uma das etapas da própria pesquisa é descobrir 
quais são os grupos que atuam na espacialidade objeto de 
investigação. 

Levando em consideração que muitos subgrupos atuam 
em um determinado espaço físico, mas que não necessaria-
mente se encontram presencialmente nele, fica evidente a 
importância do espaço virtual de comunicação, tanto para a 
autogestão dos envolvidos quanto para as análises que pre-
tendem compreendê-los. Neste sentido, analisar as dinâmi-
cas de um processo de urbanismo bottom-up por meio de 
seus espaços virtuais de comunicação demonstra um poten-
cial de compreensão que talvez não possa ser adquirido no 
meio físico. Não se deve pensar, entretanto na superioridade 
de um método de análise em relação ao outro, são simples-
mente estratégias diferentes para adquirir materiais diversos 
para análises que podem ser complementares.  

4.9 A atuação no espaço virtual como 
base do novo paradigma urbano.

do ao projeto Mochila Cultural, que possibilita para diversos 
jovens do ensino fundamental e médio da Europa a oportuni-
dade de participar do projeto para desenvolverem as habili-
dades participativas requeridas neste tipo de projeto.
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5. Pesquisa prática



72

Com o contexto apresentado foi realizada a esco-
lha por analisar os processos de urbanismo bottom-up 
por meio de espaços virtuais de comunicação. No caso 
desse trabalho escolheu-se mais especificamente uma 
rede social digital, o que levou em consideração alguns 
fatores: i) as práticas bottom-up para alterar um espaço 
urbano já existiam anteriormente, ii) a difusão das TICs 
tornaram essas práticas um padrão emergente as posi-
cionando como um novo ator urbano; iii) a análise das 
redes sociais digitais são de fácil acesso e rastreio, per-
mitindo encontrar dados e informações em volumes 
e velocidades muitos superiores aos meios físicos; iv) 
embora existam diferenças quantitativas entre o meio 
físico e o virtual, como por exemplo no caso dos "confir-
mados" em um evento, o meio virtual parece ser mais 
preciso para se estipular o número de pessoas do que 
fazer perguntas a indivíduos que estavam presentes em 
eventos que aconteceram há 2 anos atrás 27; v) embora 
ainda pouco explorados nas pesquisas urbanas, os mé-
todos de mineração de dados e análise de redes sociais 
se mostraram os mais adequados para a compreensão 
deste fenômeno contemporâneo.

O estudo desenvolvido não tem a pretensão de che-
gar a conclusões específicas e definir novos conceitos, 
trata-se de uma pesquisa inicial que busca investigar 
um tema recente. Mais do que conclusões precisas, 
busca-se entender novas possibilidades e oportunida-
des de atuação. Por isso, ao invés de recortar variáveis 

27. Vale ressaltar que a 
metodologia propos-
ta inicialmente con-
tava com atividades 
presenciais, mas que 
após a participação 
em alguns encontros 
se mostrou ineficien-
te e imprópria para 
alcançar os objetivos 
almejados. Houve, 
portanto, a tentativa 
de participação direta 
e de hibridização das 
metodologias, mas as 
atividades presenciais 
se mostraram inade-
quadas.

do fenômeno estudado, o trabalho busca analisar os 
processos de urbanismo bottom-up por meio de suas 
dinâmicas na esfera virtual com vistas a gerar novas 
perspectivas de compreensão e desenvolvimento de 
projetos urbanos contemporâneos .

5. Pesquisa prática
5.1 Introdução

5.2 Conceitos e termos

Considerando o caráter transdisciplinar do trabalho 
e a utilização recorrente de termos bastante específicos 
e não necessariamente usuais no ramo da arquitetura e 
urbanismo, foram elencados e elucidados os principais 
conceitos e termos utilizados na redação da pesquisa. 
Como as expressões utilizadas podem apresentar mais 
de um significado conforme o contexto de sua utiliza-
ção, já estão identificados os significados que cada um 
dos termos trará na conjuntura deste estudo. 

Nós: os "nós" de uma rede representam os pontos de 
convergência, ou seja, elementos de contato de uma 
rede. No estudo de caso apresentado na sequência 
deste trabalho, é apresentada a análise da rede de co-
nexões de uma página no Facebook, ela já é um nó da 
própria rede, assim como as demais páginas com as 
quais está conectada. Nesse caso, os nós são as páginas 
de Facebook que se relacionam com a página analisa-
da.
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Arestas: São as conexões estabelecidas entre os nós. No 
caso da rede estruturada nesta pesquisa cada aresta é 
representada pelo "like" de uma página em relação a 
outra. 

Clusters: São agrupamentos de nós de acordo com cri-
térios de afi nidades. 

Crunching: Fenômeno de diminuição das distâncias 
que conectam os nós em uma rede. Este fenômeno 
está diretamente relacionado a diminuição do grau de 
separação entre as pessoas no mundo. Quanto mais in-
teragimos nas redes mais nos aproximamos.

API: "Application Programming Interface" ou em por-
tuguês "Interface de Programação de Aplicativos". São 
padrões de programação de computação que dão 
acessos a determinados usos de um software. O melhor 
exemplo talvez seja o Google Maps, que disponibiliza 
um api para que criadores de outros sites conectem o 
Google Maps em suas própria páginas para que encon-
trem sua localidade ao navegar em seu site. No caso 
desta pesquisa foi utilizado o API Netvizz, do próprio 
Facebook, desenvolvido para que pessoas possam tra-
balhar com alguns dados da rede.

Rede Social: A partir da popularização de redes digitais 
como Orkut, Facebook, e Instagram, que se auto-deno

minaram redes sociais, passou a haver uma confusão 
entre o que é uma rede social e uma rede digital. De 
fato, redes digitais se tornaram redes sociais pela intera-
ção que passou a ocorrer mediante sua utilização. É es-
sencial ressaltar que as redes sociais existem para além 
do conceito de redes digitais, ou seja, independente da 
tecnologia.  No entanto, por não ser escopo desta 
pesquisa uma discussão sobre a sociologia das redes 
em um sentido mais abrangente, todas as vezes em 
que aparecer o termo "rede social" ele fará referência 
exclusivamente às redes sociais digitais, tal como Face-
book, Twitter, Instagram, etc… 

Like ou Curtidas: refere-se a uma ferramenta de inte-
ração do próprio Facebook que pode ser utilizada por 
qualquer página ou pessoa cadastrada na rede para de-
monstrar interesse por outra/o ou por algum conteúdo 
publicado.

ID: A sigla ID é utilizada pelo próprio Facebook para a 
abreviatura de identifi cação. As informações de ID são 
códigos numéricos que visam proteger as informações 
privativas de usuários da rede.
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Tendo em vista o contexto global apresentado e dis-
cutido no referencial teórico, e com o objetivo de de-
senvolver uma análise mais substancial sobre o tema, 
optou-se por uma pesquisa prática para compreender 
como atuam no espaço virtual os grupos que se dedi-
cam as práticas de urbanismo bottom-up. 

Para isso buscou-se entender, por meio de dados, 
como e porque as transformações sociais debatidas no 
referencial bibliográfico aconteceram nesses determi-
nados momentos. Neste sentido, a primeira etapa da 
pesquisa prática buscou compreender o crescimento 
do número de pessoas com acesso à internet no Brasil 
e no mundo assim como a relação entre os dois cresci-
mentos ao longo dos últimos 10 anos. Também foram 
pesquisados dados sobre o aumento do número de 
smartphones no mundo, o que possibilitou o desloca-
mento e ocupação das cidades com dispositivos mó-
veis conectados à internet e o crescimento do número 
de usuários do Facebook no mundo ao longo dos anos. 
No que diz respeito à tentativa de verificar relações en-
tre a porcentagem da população conectada à internet 
e a emergência de práticas bottom-up, foram coletados 
e analisados dados sobre os países com maior número 
de usuários de Facebook e com maior número de pes-
soas com acesso à internet. 

Não se trata de uma pesquisa aprofundada sobre a 
popularização da internet e de seus meios, mas dos fa-
tores relacionadas à internet que contextualizam como 
os movimentos sociais como a Primavera Árabe desen-

cadearam um novo padrão de comportamento social e 
ocupação do espaço público. 

Neste ponto é importante clarear que o objetivo da 
pesquisa é a investigação de um fenômeno global, que 
transpassa a consolidação da sociedade em rede e seus 
desdobramentos enquanto novas práticas sociais. Essa 
manifestação global, ao acontecer em diversas cidades 
do mundo assume características regionais e impacta 
a transformação de um espaço urbano específico por 
meio de práticas bottom-up. Por isso, para   possibilitar 
uma compreensão mais ampla do fenômeno analisa-
do, a estrutura da pesquisa será apresentada mediante 
3 escalas: a global, a regional e a local. 

Assim sendo, a pesquisa aborda (i) A análise da es-
cala global através da relação da Primavera Árabe, dos 
Movimentos Occupy e das Jornadas de Junho no Brasil, 
tanto entre si como na projeção de outros movimentos 
de urbanismo bottom-up. O material de análise desta 
etapa são os dados coletados sobre a popularização da 
internet, das redes sociais, dos smartphones e da pró-
pria rede do Facebook a partir de um grupo escolhi-
do como estudo de caso. (ii) A escala regional aborda 
o surgimento dos nós da rede analisada no estudo de 
caso e o impacto urbano de suas atuações por meio da 
análises e georreferenciamento dos movimentos. A es-
cala local trabalha com os dados extraídos da página de 
Facebook do estudo de caso e alguns dados extraídos 
de páginas complementares no Facebook, tendo como 
objetivo compreender o funcionamento do grupo no 
processo de transformação espacial. 

Os dados coletados para essa contextualização vie-
ram de diversas fontes, devidamente referenciadas, e 

5.3 Do global ao local: a trajetória de 
aproximação da pesquisa
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foram organizados manualmente em planilhas que 
posteriormente foram transformadas em grafos e grá-
fi cos a fi m de facilitar e elucidar as análises. Todos os 
gráfi cos e grafos apresentados foram produzidos pela 
própria pesquisa, assim como a maioria dos dados, que 
foram coletados no próprio Facebook. Em alguns casos 
os dados foram coletados de outros estudos e posterior-
mente transformados nos gráfi cos apresentados mais 
adiante, nestes casos estão devidamente referenciados. 
A partir desse material, foram feitas as correlações entre 
os dados analisados e a teoria debatida nos capítulos 
teóricos, indicando o aprofundamento da pesquisa. Es-
pera-se, dessa maneira, que a pesquisa tenha analisado 
as 3 escalas de ação ao qual se propõe, do global ao 
local, comprovando o caráter "glocal" (SIENA, 2009) do 
fenômeno de urbanismo bottom-up.

telita e Praias do Capibaribe. A seleção do Largo da Ba-
tata como estudo de caso não determinou apenas sua 
análise em si, mas também seu posicionamento dentro 
de uma escala regional e global, a partir do território de 
São Paulo. 

O processo de pesquisa também defi niu a escolha 
de uma rede social, neste caso o Facebook, como fonte 
de dados para a análise da rede. A seleção levou em 
consideração a (i) escolha de uma rede que permitisse 
buscar dados em larga escala, (ii) o fato de ser a maior 
rede social do mundo e com maior alcance no Brasil, 
(iii) a facilidade na busca de informações e (iv) a pos-
sibilidade de utilizar diversos meios de comunicação, 
como  imagens, sons, textos e links. Soma-se a isso, ob-
viamente, o fato de ter sido a rede social mais utilizada 
para organizar ações no Largo da Batata durante o re-
corte temporal estudado.

5.4 A seleção do estudo de caso

Como estudo de caso, para a realização de uma aná-
lise mais profunda na escala local, foi escolhido o Lar-
go da Batata na cidade de São Paulo, . A seleção desse 
espaço dentro de um grupo prévio de 4 pré-seleciona-
dos teve como critérios (i) a longevidade das ações, que 
excluiu da pré-seleção movimentos como a Wikipraça 
no Largo do Arouche, (ii) a permanência de atuação no 
espaço público, que eliminou movimentos como o Par-
que Augusta, (iii) a possibilidade de visitas presenciais 
ao espaço e contato com integrantes dos movimentos 
e (iv) conhecimentos prévios adquiridos sobre o contex-
to urbano, social e político da cidade em que estivesse 
inserido, o que descartou movimentos como Ocupe Es-

5.5 Materiais e métodos

A partir da seleção do estudo de caso e da base de 
informações a ser analisada, o próximo passo foi a sele-
ção da página de Facebook central a partir da qual a in-
vestigação deveria ser conduzida. A seleção da página a 
ser analisada levou em consideração a atividade do gru-
po nos meios digitais, (i) a constância no espaço físico, 
(ii) a popularidade da página e (iii) a intenção primeira 
do grupo em transformar o espaço. De acordo com es-
ses critérios a página selecionada foi "A Batata Precisa 
de Você" (ID: 259834324182947 , Link: https://www.face-
book.com/abatataprecisadevoce/). 

A página "A Batata Precisa de Você" é uma página 
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privada, em que apenas os proprietários ou pessoas au-
torizadas podem atuar como editores, realizar publica-
ções e criar eventos. Embora tenha essas características, 
a página está vinculada a um grupo público no próprio 
Facebook chamado “A BATATA PRECISA DE VOCÊ!” (ID: 
602802213101983, Link: https://www.facebook.com/se-
arch/top/?q=A%20Batata%20Precisa%20De%20Voc%-
C3%AA ) e criou um calendário virtual aberto (http://
largodabatata.com.br/) em outra plataforma para que 
qualquer pessoa com acesso à internet consiga marcar 
seus eventos no espaço. 

Uma vez selecionada a página que daria início a pes-
quisa da rede do Largo da Batata, a partir de agora cha-
mado de "nó 01" da rede, passou-se a análise da rede 
em si, para a qual utilizou-se a API Netvizz, do próprio 
Facebook. 

O método de coleta de dados do Netvizz utilizado 
para essa parte da pesquisa foi o “Page Like Network” 
referentes à página “A Batata Precisa de você” (nó 01). 
Este método de coleta de dados cria uma rede de co-
nexões entre os nós, neste caso outras páginas do Fa-
cebook, por meio do rastreamento das “curtidas” que 
ocorrem entre elas, ou seja, entre uma página/nó e ou-
tra. Dessa maneira, nesta rede, as páginas do Facebook 
simbolizam nós, e as curtidas (likes) trocadas entre elas 
as arestas de conexão (edges), como mencionado ante-
riormente. Os dados adquiridos foram coletados com 
profundidade número 2 (depth 2), ou seja, não se refe-
rem apenas às páginas que se conectam diretamente 
com a página analisada, mas também àquelas páginas 
que se relacionam com outras páginas, que por sua vez 
se conectam com a página analisada, criando assim ca-

minhos de no máximo 3 nós e 2 arestas.
Todas as relações entre os nós, ou seja, as conexões 

entre eles, foram coletadas de  maneira direcionada, o 
que nos permite verificar o sentido das arestas. A análi-
se dessa especificidade nos possibilita verificar se a co-
nexão entre determinados nós é recíproca ou se apenas 
uma das partes se conecta a outra, no caso, sem ter o 
“like” recíproco. Esse mecanismo também nos permi-
te verificar a existência de possíveis robôs, os famosos 
“bots”, que criam uma página no Facebook e começam 
a “curtir” sistematicamente diversas outras páginas com 
o intuito de se posicionarem na centralidade das redes, 
se tornando “populares”, mas que, na prática, não rece-
bem a mesma proporção de “likes” em retorno.

Os dados extraídos por esse método indicam 9 vari-
áveis de cada nó da rede, sendo elas: 1. o "id" do nó no 
Facebook (identificação numérica de cada página no 
Facebook), 2. o label (título que cada nó utiliza como pá-
gina do Facebook), 3. username (nome de usuário com 
o qual a página é identificada no endereço eletrônico), 
4. category (a categoria de atuação em que cada página 
se autonomeia, como por exemplo, Organização Não 
Governamental, Sociedade Civil Organizada, empresa, 
etc…) 5. post_activity (a quantificação das atividades de 
postagem de cada página) 6. fan_count (número de fãs 
de cada página, que corresponde ao número de curti-
das que cada página recebeu) 7. talking_about_count 
(que corresponde ao número de vezes em que uma pá-
gina é citada em comentários de outras páginas e ou-
tras pessoas) 8. user_can_post (identifica quais páginas 
são abertas para que outras pessoas possam fazer pos-
tagens em sua linha do tempo e quais requerem auto-
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rizações específi cas para isso) e 9. link (endereço virtual 
de acesso à página). Todos esses dados são extraídos e 
sistematizados em uma planilha, a partir da qual traba-
lha-se a relação entre as variáveis coletadas e as arestas 
existentes entre os nós. 

Além da rede do "nó 01" citada, utilizou-se também 
o próprio Netvizz para coletar dados do grupo público 
de Facebook "A BATATA PRECISA DE VOCÊ!", que por 
ser aberto a publicações de qualquer indivíduo, tornou-
se um espaço de maior interatividade entre as pesso-
as que frequentam, utilizam e transformam o Largo da 
Batata. 

Os métodos utilizados para a extração dos dados 
do grupo foram diferentes dos métodos "nó 01", o que 
se deve ao fato da estrutura dessas páginas no próprio 
Facebook serem diferentes.  Utilizou-se o próprio Fa-
cebook como fonte de dados e do Netvizz como me-
canismo extrator, mas o  "Group data" como método 
de coleta de dados. Os dados extraídos por esse mé-
todo que foram utilizados nesta pesquisa se dividem 
em 15 variáveis, sendo elas: type (que se refere a cate-
goria do post publicado, como por exemplo, foto, vídeo, 
link, etc…), by (identifi cação numérica do usuário que 
fez a postagem), post_id (identifi cação numérica da 
postagem), post_link (endereço eletrônico para aces-
sar a postagem), post_message (parte textual de uma 
postagem), picture (endereço eletrônico de acesso de 
baixa resolução para as imagens postadas), full_pic-
ture (endereço eletrônico de acesso de alta resolução 
para as imagens postadas), link (endereço eletrônico 
de links compartilhados no grupo), link_domain (pro-
prietário do domínio do link compartilhado no grupo), 

post_published (ano, mês, dia e hora da postagem), li-
kes_count_fb (quantidade de likes que uma postagem 
recebeu), comments_count_fb (quantidade de comen-
tários que uma postagem recebeu), reactions_count_fb 
(soma da quantidade like mais emojis de reação que 
uma postagem recebeu), shares_count_fb (quantidade 
de vezes em que a postagem foi compartilhada), enga-
gement_fb (índice de engajamento medido pela soma 
das "reactions" com a quantidade de comentários e 
compartilhamentos da postagem).  Todos os dados co-
letados foram sistematizados em uma tabela unifi cada, 
que a partir das métricas traçadas, tiveram seus resulta-
dos elucidados por gráfi cos.

A partir da extração automática de informações des-
se grupo teve início a coleta de dados manuais, que 
verifi cou em todas as postagens do grupo e em todo 
o calendário desde a sua criação quais eventos ocor-
reram no Largo da Batata. No total foram catalogados 
281 eventos, sobre os quais foi possível registrar a data, o 
nome, o horário, o organizador, a categoria com que o 
próprio organizador se classifi ca no Facebook , a página 
virtual do evento, a descrição do evento, o número de 
interessados, o número de pessoas que confi rmaram 
presença e o número de pessoas que foram convida-
das. Além desses dados extraídos, todos os eventos fo-
ram analisados manualmente e receberam 3 "tags" de 
identifi cação de acordo com suas descrições. No total 
foram utilizadas 67 tags diferentes, como por exemplo 
esporte, gênero, música, dança, teatro e paisagismo. 
Vale ressaltar que as tags foram criadas pelo autor da 
pesquisa a partir da análise da descrição dos próprios 
eventos em suas páginas no Facebook e, em alguns 
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casos, de tags criadas pelos próprios movimentos por 
meio de ferramentas do Facebook.

5.6 Complementação da base de 
informações

Ao se analisar os dados das atividades realizadas 
no grupo público, da página “A BATATA PRECISA DE 
VOCÊ!” e do calendário virtual, percebeu-se que alguns 
dados, como por exemplo eventos, estavam duplicados 
em mais de um meio de comunicação. Percebeu-se, 
também, que alguns grupos que atuavam com certa 
frequência no espaço físico do Largo da Batata não pu-
blicavam suas atividades nas páginas com maior nú-
mero de acesso e vinculadas diretamente ao espaço do 
Largo, mas apenas em suas próprias páginas. 

Neste sentido, visando complementar informações 
e evitar duplicidades, todos os eventos marcados nas 3 
páginas de acesso acima mencionados foram revisados 
um a um. Algumas páginas auxiliares foram analisa-
das e tiveram seus dados extraídos manualmente para 
complementar as informações sobre os eventos que 
ocorreram no espaço. Com o mapeamento dos eventos 
no Largo e a percepção da presença de muitos atores 
atuando no local, foi necessário determinar o escopo 
temporal que seria analisado. O período selecionado é 
compreendido entre o primeiro evento registrado no 
Facebook encontrado pela pesquisa, abril de 2014, e o 
final do ano de 2017, data em que se encerraram as ati-
vidades de coleta de dados para a análise.
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É possível que o ano de 2013 seja lembrado como 
um dos anos mais marcantes da história recente do 
Brasil em termos de manifestações populares. Diversas 
pesquisas (HOLSTON, 2016 ; ALC NTARA, MONTEIRO, 
BARBOSA, 2016) indicam novas formas de organização 
social, alguns pesquisadores argumentam pelo surgi-
mento de novos gêneros de movimento social (BAPTIS-
TA; ESPINOZA, 2016; CASTELLS, 2013), diversos debates 
na mídia abordam os temas dessas manifestações que 
tiveram início em junho de 2013 e que posteriormen-
te ficaram conhecidas como "As Jornadas de Junho". 
Como amplamente abordado pela bibliografia já pro-
duzida (HOLSTON, 2016; CASTELLS, 2013), a maneira 
como as manifestações se iniciaram e como engajaram 
o público são indicativos de que as Jornadas de Junho 
foram a vertente brasileira dos movimentos Occupy ou 
Indignados, não pelas causas defendidas, embora haja 
semelhanças, mas pela forma de organização. Neste 
ponto, talvez seja possível dizer que as Jornadas de Ju-
nho foram um exemplo tardio no Brasil ainda vinculado 
às já referidas manifestações que de dezembro de 2010 
a junho de 2011 se espalharam por 951 cidades de 82 
países. 

No Brasil, assim como em outros países como a Tur-
quia, o estopim das manifestações estava vinculado a 
pauta urbana. Na Turquia as revoltas se iniciaram de-
vido a destruição do Parque Gezi para a construção de 
um Shopping Center, no Brasil o Movimento Passe Livre 

saiu às ruas para protestar contra o aumento das tarifas 
de ônibus na cidade de São Paulo. No Brasil, especifica-
mente, vivíamos um momento de inquietação social e 
denúncias de desalojamentos de população de baixa 
renda em prol da Copa do Mundo e das Olimpíadas. 
Outro fator de semelhança entre esses movimentos é 
que em ambos os países o grande engajamento da po-
pulação nas manifestações não se deu pela pauta das 
manifestações em si, mas pela violenta repressão poli-
cial que ocorreu contra os primeiros manifestantes. A 
repressão policial violenta por si só não é novidade e 
nunca havia sido capaz de engajar tamanho número 
de pessoas de maneira tão rápida em diversos países. O 
fator que diferenciou essas manifestações das demais 
que já haviam ocorrido foi a transmissão do que estava 
ocorrendo nas ruas por novas formas de mídia e canais 
de comunicação diretos entre os participantes e àque-
les que os assistiam. 

Vale ressaltar que essa pesquisa não tem por obje-
tivo discutir as relações entre comunicação e poder, 
tema já analisado por Castells em mais de uma obra 
(2013 e 2009), tampouco cabe ao trabalho se aprofun-
dar na análise das Jornadas de Junho, tema ampla-
mente abordado por outros pesquisadores (HARVEY, 
2013 ; MARICATO 2013 e  SAFATLE 2013). Neste sentido, 
o objetivo desta pesquisa ao comentar essas movimen-
tações sociais é salientar que, assim como ocorreu nos 
movimentos Occupy, a presença de pessoas portando 
smartphones representou um marco na maneira de 

6. Escala global
6. 1 Introdução



81

atuar dos movimentos sociais.
 Os fatos ocorridos nas jornadas de junho foram 

os primeiros confl itos brasileiros de grande proporções 
entre instituições de poder em face de uma socieda-
de empoderada com smartphones. Neste sentido, tal-
vez pela primeira vez, os indivíduos tenham se sentido 
capazes de transmitir acontecimentos em tempo real 
e criar suas próprias narrativas com amplo alcance de 
divulgação. Claramente, narrativas individuais de con-
fl itos sempre existiram, mas pela primeira vez as narra-
tivas individuais superaram o alcance e o engajamento 
dos veículos de mídia tradicional. Dessa maneira, nar-
rando a história das manifestações em tempo real, cada 
vez mais pessoas se aproximavam dos movimentados 
e fi cavam indignadas, não só com a repressão policial 
desproporcional, mas também com o posicionamento 
da mídia tradicional.

 Levando em consideração esses fatores, pode-
se dizer que as Jornadas de Junho representaram um 
marco na conscientização da população, criando uma 
primeira percepção de que vivemos em uma sociedade 
em rede hiperconectada. Não se trata, entretanto, de 
uma conscientização plena de todos os fatores envol-
vidos no fato de estarmos amplamente conectados vir-
tualmente, mas de uma consciência de que podemos 
nos articular em grupos de novas maneiras. 

Talvez a melhor equivalência das Jornadas de Ju-
nho como fato conscientizador seja a auto imolação 
de Mohamed Bouazizi na Tunísia, que uma vez trans-

mitido via canais virtuais foi o estopim da Primavera 
Árabe. Assim como no Brasil, não se pode dizer que os 
tunisianos tenham tomado ampla consciência do que 
é uma sociedade em rede, mas uma grande parcela da 
população alterou sua forma de comportamento, até 
então submissa ao governo, a partir da  percepção de 
que estavam conectados e empoderados por estarem 
unidos. (CASTELLS, 2013) 

Independe do juízo de valor sobre as consequências 
a longo prazo tanto da Primavera Árabe quanto das 
Jornadas de Junho, essa pesquisa ressalta esses fenô-
menos sociais por suas novas formas de organização e 
articulação para ações. Não se trata, portanto, de com-
preender esses fenômenos do ponto de vista de suas 
conquistas, mas de sua cultura organizacional e da 
abertura de um novo horizonte de potencialidades. No-
vamente, vale ressaltar que não se trata de uma visão 
otimista da consolidação de uma sociedade em rede, 
mas da constatação de que novas maneiras de organi-
zação social emergiram e serão utilizadas para realiza-
ções, confl itos e disputas de poder.

Parece ter ocorrido no curso desses movimentos so-
ciais contemporâneos um instante de refl exão (ainda 
que não cem por cento consciente), um momento em 
que a sociedade envolvida nesses fenômenos se olha, 
tateia os primeiros poderes da hiperconexão, e se reco-
nhece como grupo conectado. É a sensação de grupo, 
gerada pelo encontro com descontentamentos seme-
lhantes no espaço virtual que gera a motivação pela 
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a partir deles desenvolvidos gráficos que permitiram a 
análise do crescimento do acesso à internet a partir de 
2006.

Se considerarmos um período de análise a partir de 
2006, data a partir da qual os dados são mais precisos e 
confiáveis, pode-se verificar que entre o final de 2010 e o 
início de 2011 atinge-se a marca de 2 bilhões de pessoas 
no mundo conectadas à internet. Essa marca é signifi-
cativa, em termos práticos, por representar que no ano 
de 2011 aproximadamente 1/3da população mundial 
passou a estar conectada à internet (ver gráfico 01).

Analisando o crescimento do número de indivíduos 
conectados em relação aos anos anteriores, percebe-se 
que de 2006 à 2016 os 4 maiores percentuais de cres-
cimentos ocorreram justamente antes da eclosão das 
manifestações mencionadas. Em 2007 o crescimento 
chega a 19,18% em relação ao ano anterior, em 2008 
o crescimento é de 13,17%, em 2009 o aumento é de 
11,76% e em 2010 de 15,15%. Após atingir os 4 maiores 
picos de crescimento dos 10 anos compreendidos entre 
2006 e 2016, eclodiram as manifestações sociais com as 
proporções globais e com uso do espaço virtual e co-
nectividade já mencionadas (ver gráfico 02).

Esses dados podem indicar que nos momentos de 
reconhecimento da sociedade em rede, quando existe 
um rápido aumento da conectividade entre as pessoas, 
os sentimentos de indignação se encontram, se conec-
tam, e favorecem a ressonância dos pedidos por melho-
rias sociais conforme defendido por Castells (CASTELLS, 
2013) 

No Brasil, o crescimento da porcentagem da popu-
lação com acesso à internet não acompanha o mesmo 

mudança (CASTELLS, 2013). Esse processo coloca para 
a sociedade um novo horizonte de possibilidades de 
transformação. 

Em meio ao contexto de crise urbana no Brasil, um 
dos avanços advindos dessa nova capacidade de orga-
nização diz respeito a luta pelo "direito à cidade" (LEFE-
BVRE, 2011). Na cidade de São Paulo, especificamente, 
a combinação da crise urbana com as Jornadas de Ju-
nho gerou um estopim, um boom de movimentos em 
prol da cidade que reivindicaram diferentes causas do 
espaço urbano. Em menos de 6 meses após as Jorna-
das de Junho começaram a emergir nas redes sociais 
movimentos que atuam com temas diversos, desde 
questões ambientais amplas, em escala nacional que 
impactam nas terras do município, como movimentos 
indígenas que atuam no Pico do Jaraguá, até causas 
de mobilidade urbana, grupos de moradores de fave-
las, auto-gestão de praças e parques, etc. Este capítulo 
busca apontar algumas relações que foram responsá-
veis pela emergência desse novo padrão de comporta-
mento.

6.2 O crescimento do número de 
pessoas com acesso à internet

O primeiro ponto de investigação da pesquisa prá-
tica foi verificar possíveis relações entre o aumento do 
número de pessoas com acesso à internet no mundo 
e as manifestações que se espalharam por 951 cidades 
de maneira praticamente concomitante entre o final 
de 2010 e o início de 2011. Com este objetivo alguns da-
dos foram consultados, sistematizados em planilhas e 
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ritmo de crescimento do resto do mundo. Como é pos-
sível observar no (gráfico 02) as linhas de crescimento 
se cruzam com uma frequência máxima de 2 anos. O 
Brasil tem seu pico máximo em 2006, com um cresci-
mento recorde de 35,62%. Neste sentido, o crescimento 
rápido do número de pessoas com acesso à internet no 
Brasil não significou a presença de movimentos sociais, 
o que pode ter sido amortizado pela razoável tranqui-
lidade política e econômica que o país vivia (apesar de 
ter sido um ano de eleições presidenciais). Já em 2014, 
momento em que eclodem a maioria dos movimentos 
de urbanismo bottom-up, analisados mais adiante, ve-
rifica-se um crescimento de 13,86%. 

Analisando os gráficos 03a e 03b,  que abordam o 
contexto da população brasileira, é possível verificar que 
de 2005 a 2016 o crescimento do número de pessoas 
com acesso à internet é muito superior ao crescimento 
da população. O crescimento da população se mantém 
muito próximo a média de 1% ao ano, ao passo que o 
crescimento do número de pessoas com acesso à inter-
net chega a atingir um pico de 35,62% (ano). Existem 
ainda outros picos de crescimento da população com 
acesso à internet, como em 2009 em que o acesso à 
internet cresce 17,08% e o crescimento da população 
brasileira é de 0,99%. Dessa maneira, ainda que o cres-
cimento de acesso à internet seja instável ao longo do 
período analisado, é sempre muito superior ao cresci-
mento da população. Hoje estima-se que a internet já 
seja acessada por 69% da população brasileira (Consu-
mer Barometer With Google) em menos de 25 anos de 
disponibilidade do serviço. (ver gráficos 03a e 03b)

Os dados analisados nestes gráficos mostram que, 

embora a maior parte da população brasileira já esteja 
conectada e os picos no aumento de conexão tenham 
sido registrados há mais de 10 anos atrás, o ritmo de 
crescimento ainda se mantém acelerado (a cima de 
5%) e projeta que a concretização de uma taxa de co-
nectividade superior a 90% da população (índice de pa-
íses como Finlândia) não esteja tão distante. Esse dado 
pode ser um indicativo de que o acesso à internet não 
esteja necessariamente vinculado à renda e localização 
geográfica, apontando novas possibilidades de conexão 
entre grupos sociais e talvez um dos indicadores da he-
terogeneidade nos movimentos sociais contemporâne-
os como registrado por Castells (2013)

6.3 Smartphones e o acesso à 
internet móvel

Um dos fatores que colabora com a expansão do 
acesso à internet é a popularização dos smartphones 
devido ao preço mais acessível que os computadores 
e seu caráter de mobilidade (possibilidade de desloca-
mento). Neste quesito pesam dois fatores importantes, 
o fato das pessoas poderem se deslocar pelas cidades 
estando conectadas à internet, tema amplamente de-
batido por Beiguelman (2004) e Lemos (2008)  e a pos-
sibilidade das pessoas que não possuem conexão à in-
ternet em suas casas e/ou planos de dados contratados 
de suas operadoras, se deslocarem com seus dispositi-
vos para pontos de acesso com internet aberta e gra-
tuita, como por exemplo praças, bibliotecas e centros 
culturais. 
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Usuários de Internet (milhões) População do país (milhões)
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Crescimento da população brasileira e do número de pessoas com acesso à

internet (milhões). 

Percentual de  crescimento da população brasileira e do número de pessoas

com acesso à internet.  

GRÁFICO 03A

GRÁFICO 03B

Fonte de dados: https://www.consumerbarometer.com/en/trending/?countryCode=BR&category=TRN-NOFILTER-ALL
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banismo bottom-up que serão analisados mais adiante.

6.4 A popularização das redes sociais

Levando em consideração a importância desses dis-
positivos para os processos de urbanismo bottom-up 
decidiu-se também coletar dados sobre seu uso e in-
vestigar a relação entre o aumento de sua populari-
dade, as manifestações analisadas e os processos de 
urbanismo bottom-up.  Como se pode observar no grá-
fico 04 a venda de Smartphones no mundo teve seu 
maior crescimento em 2010, 72,09% de aumento em 
relação ao ano anterior. Neste mesmo período o nú-
mero de smartphones vendidos alcançou a marca de 
296 milhões (ver gráfico 05). O aumento no número de 
vendas de smartphones no mundo teve seus maiores 
crescimentos consecutivos nos anos de 2010, 2011, 2012 
e 2013, ano em que ocorrem as Jornadas de Junho no 
Brasil e foram seguidos em 2014 pela Revolução dos 
Guarda Chuvas em Hong Kong.

Se na análise das manifestações de 2011 já ficava 
evidente a importância dos smartphones, que nessa 
época alcançava a marca de 472 milhões de disposi-
tivos vendidos por ano, nas Jornadas de Junho esses 
dispositivos se tornam instrumentos imprescindíveis. 
A presença dos smartphones influenciaram a comuni-
cação entre os participantes, a transmissão em tempo 
real dos acontecimentos, a criação de canais de mídia 
independentes e a organização dos próprios grupos de 
manifestantes. Embora o número indicado seja relati-
vo ao total de smartphones vendidos no mundo todo, 
não se pode ignorar que em 2013, quando ocorrem as 
Jornadas de Junho, a venda ultrapassa no Brasil 969 mi-
lhões de aparelhos. 

O uso dos smartphones nas manifestações os colo-
cam como ferramentas básicas para os processos de ur-

Outro fator de forte influência sobre os grupos de 
urbanismo bottom-up que emergiram após as mani-
festações foi a popularização das redes sociais, que nos 
movimentos sociais foram tão importantes quanto os 
smartphones. Essas plataformas de comunicação pos-
sibilitaram outras estruturas para o diálogo e coordena-
ção de ações em grandes grupos, como amplamente 
explorado por Shirky (2010) e Castells (2013).

No caso do Brasil a rede social com maior populari-
dade é o Facebook, sendo esse um dos motivos que a 
coloca como fonte de informações desta pesquisa. Para 
compreender de maneira mais detalhada a relação do 
Facebook com as manifestações e consequentemente 
com os movimentos de urbanismo bottom-up, optou-
se por coletar alguns dados sobre a popularidade da 
plataforma. 

Novamente, agora na análise do uso do Facebook, 
percebe-se que os anos de maior crescimento do nú-
mero de usuários dessa plataforma no mundo foram 
em 2009 e 2010, crescendo respectivamente 260% e 
68,89%, como pode ser visto no gráfico 06. Nesses anos 
o número de pessoas conectadas alcançaram, respecti-
vamente 360 milhões e 608 milhões de indivíduos (ver 
gráfico 07). Não à toa, de acordo com Castells (2013), 
uma das maiores características organizacionais dos 
movimentos de urbanismo bottom-up, fato aprendido 
nas manifestações sociais, é a capacidade de compar-
tilhamento de informações e engajamento de público 
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e Brasil.

6.5 Introdução ao urbanismo bottom-up

nas ações por meio de redes sociais. 
Nos gráfico 08a, 08b e 08c podem ser visualizadas 

comparações entre os 10 países com o maior número 
de pessoas conectadas ao Facebook. De maneira geral 
pode-se dizer que a posição dos países nos 3 gráficos 
se replica, mas vale ressaltar que nos gráficos 33b e 33c 
existe uma aproximação dos outros países em relação 
à Índia, o que pode ser compreendido na análise do 
gráfico 09.

 No gráfico 09 a classificação dos países é feita de 
acordo com a porcentagem da população de cada país 
que tem acesso à internet, ficando evidente como as 
características sociais de países menos desenvolvidos 
impactam nessa relação. Países como o Reino Unido 
(país caracterizado como desenvolvido) alcançam taxas 
de aproximadamente 95% da população com acesso 
à internet, enquanto a Índia (país caracterizado pela si-
tuação de pobreza) possui apenas 34% da população 
conectada. Este fato pode ser um indicativo de que a 
tendência de organizações de movimento sociais como 
os de 2011 ou processos de urbanismo bottom-up ocu-
pando o espaço híbrido não esteja vinculada à quanti-
dade de pessoas de um país conectada à internet e ao 
Facebook (ver gráfico 10), mas sim a porcentagem da 
população do país que esteja conectada. 

Como demonstra o gráfico 09, se a ordenação dos 
países passa a ser realizada de acordo com a porcen-
tagem da população conectada à internet, percebe-se 
nas primeiras colocações a presença de países que ti-
veram manifestações sociais e/ou possuem processos 
de urbanismo bottom-up realizados através do espaço 
híbrido, como por exemplo EUA, Reino Unido, Turquia 

Após os movimentos sociais descritos acima, ocorreu 
o surgimento de diversos grupos que se dedicam a atu-
ar no espaço híbrido com pautas urbanas. A maneira 
de atuação desses grupos são fruto de um aprendizado 
cultural dos movimentos sociais organizados no espaço 
híbrido, como os Indignados e os movimentos Occupy. 

De maneira generalista pode-se dizer que a história 
e prática desses grupos são razoavelmente semelhan-
tes, principalmente no que diz respeito a criação de 
suas redes no espaço virtual. Normalmente um grupo 
de indivíduos encontra uma causa comum com a qual 
gostariam de atuar, criam um grupo no espaço híbrido 
para programarem e divulgarem suas ações, e com isso 
mais pessoas passam a conhecer a atividade do grupo 
e se aproximam deles, aumentado o grupo aglutinado 
em torno do tema, ou seja, a quantidade de fãs da pá-
gina. No entanto, o crescimento do número de pessoas 
que “curtiram” a página de determinado movimento 
social não indica um aumento proporcional do núme-
ro de pessoas físicas participando de suas ações, mas 
ao passo que o grupo fica mais conhecido a tendência 
é que mais pessoas se aproximem. Isso ocorre de ma-
neira mais ou menos rápida de acordo com inúmeras 
variáveis, como por exemplo o número de pessoas co-
nectadas, a causa do grupo, o momento social, políti-
co e econômico. Por exemplo, como foi constatado na 
Primavera Árabe (CASTELLS, 2013), o alinhamento de 
diversos descontentamentos e o impacto global da cri-
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GRÁFICO 07

Fonte de dados: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
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Usuários no FB
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Fonte de dados: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_(United_Nations)

Fonte de dados: https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/

Fonte de dados: https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/
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27. Force Atlas 2 é um 
algoritmo de código 
aberto em constante 
aperfeiçoamento que 
funciona junto ao sof-
tware Gephi para or-
ganizar layouts de visu-
alização na análise de 
redes

28. Em artigo publi-
cado no próprio blog 
dos desenvolvedores 
do Gephi existe a reco-
mendação de uso do 
gephi para a análise 
de clusters em redes 
pequenas e médias, 
com até 10.000 nós, 
como a analisada por 
esta pesquisa

Em todos os grafos que serão apresentados na se-
quência, o agrupamento dos nós tem como objetivo 
elucidar os “clusters” que se formam na rede do "nó 01”. 
A “clusterização” da rede é formada, no software Gephi, 
a partir da ferramenta “Modularity Class”, que por meio 
do cruzamento de dados consegue separá-los em clus-
ters formados de acordo com a conectividade entre os 
nós. Os dados levados em consideração para a realiza-
ção da Modularity Class são as conexões de “likes” que 
as páginas trocam entre si, de maneira direta ou indire-
ta, devido ao grau de profundidade 2 utilizado na coleta 
de dados.

Já a distribuição espacial dos nós e clusters se deve 
a escolha do layout "Force Atlas 2"27. A escolha desse 
layout (vale ressaltar que, por se tratar de softwares de 
código aberto, esses algoritmos estão em constantes 
transformações de aprimoramento) faz com que a po-
sição dos nós na rede seja determinada por sua relação 
com os demais, o que permite uma análise visual da 
relação do nó com a rede, por isso é amplamente reco-
mendada para análise de clusters28. Por outro lado, por 
se tratar de um posicionamento relacional entre os nós 
e não de um posicionamento em relação a eixos fixos, 
como em um plano cartesiano, a posição dos pontos 
não permitem qualquer análise isolada.

    Além da distribuição espacial, os grafos apresen-
tados se dividem em 2 variáveis, a primeira delas são as 
cores, que por serem vinculadas à formação dos clus-
ters, optou-se por deixá-las sempre iguais em todos os 
grafos. Essa opção visa elucidar sempre a transforma-

se econômica foram os fatores responsáveis pela rápida 
propagação.

Nesse sentido, o crescimento dos grupos em contato 
com mais pessoas e divulgando suas atividades, impac-
ta no seu reconhecimento, passando a ser referencia-
do e conhecido por indivíduos e grupos que atuam de 
maneiras semelhantes, seja pelo método de atuação 
ou pela causa. É interessante observar que muitas pes-
soas participam de mais do que um desses movimen-
tos, o que demonstra uma vontade de participar desses 
processos interativos não apenas por uma causa, mas 
pelo método de atuação. Esses grupos, como demons-
tram os grafos, não se conectam pelo Facebook apenas 
entre si, mas também com órgãos municipais, veículos 
de mídias tradicionais, páginas de ONGs, comunidades 
específicas, etc. 

De maneira resumida, pode-se dizer que este é o 
processo responsável por criar a rede de atores que ve-
mos conectada nas imagens dos grafos. No total, a rede 
do "nó 01" possui 1.152 nós das mais diversas categorias 
e áreas de atuação. Para que fosse possível compreen-
der uma rede dessas proporções, optou-se pela utiliza-
ção de grafos, que pudessem ser alternados por dife-
rentes variáveis. Uma vez montada visualmente a rede, 
optou-se por uma separação dos nós em clusters, que 
elucidam a conexão entre essas páginas e como elas se 
dividem, dentro da própria rede, em sub-grupos. Para 
realizar a coleta de dados dos nós e das conexões entre 
eles utilizou-se os métodos descritos no tópico "Mate-
riais e Métodos”.

6.6 Grafos
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ção da segunda variável, que trata do tamanho dos nós 
em relação aos demais e obedece a 6 critérios diferen-
tes, como será demonstrado em cada um dos grafos.

    No aspecto visual, para tornar os grafos inteligí-
veis e possibilitar as leituras necessárias, optou-se pela 
atribuição de um fi ltro baseado no "Degree Range Set-
tings" que só torna visível os nós que possuem um de-
terminado número de conexões. Em todos os grafos, 
por possuírem o mesmo número de nós, 1.153, optou-se 
pelo valor de no mínimo 10 conexões para que os nós se 
tornassem visíveis. Apenas como curiosidade, o nó mais 
conectado possui 639 arestas de conexão. Vale ressaltar, 
entretanto, que para a fi nalidade de cálculos, números 
absolutos consultados e gráfi cos gerados a partir des-
ses dados, todos os nós foram considerados (mesmo 
aqueles com conexões inferiores a 10), trata-se apenas 
de uma alteração visual dos grafos.

dos grafos. Para uma melhor compreensão de quem 
são os nós presentes em cada cluster e seus subgrupos 
internos, seguimos com uma análise específi ca para 
cada um.

6.7 Análise dos clusters

A separação da rede em clusters no mostra a pre-
sença de 9 grupos divididos em cores, como aparece 
na tabela a seguir. Para cada cluster, além de sua cor, foi 
determinado um número de identifi cação. (ver tabela 1, 
grafos 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

Como pode-se observar, a formação de clusters nes-
ta rede é equilibrada, 5 deles agregam entre 0 a 10% do 
total de membros, 2 deles de 10% a 20% e 2 deles de 
20% a 25%. Para evitar distorções de cores em diferen-
tes dispositivos e materiais impressos, na forma textual 
todos os clusters serão identifi cados por seus números, 
sendo as cores utilizadas apenas para a análises visuais 

Tabela 01

É um cluster distanciado da centralidade da rede e 
possui pouca aproximação de seus nós com os demais 
clusters da rede, o que pode se justifi car pela elevada 
presença de nós vinculados a um município específi co, 
Curitiba, incluindo páginas de entidades públicas da 
cidade, como a da própria Prefeitura da cidade. Esse 
cluster é fortemente infl uenciado pelo nó “Salvemos o 
Bosque da Casa Gomm”, que por possuir um elevado 

6.7.1 Cluster 01 (Lilás), 261 nós, 
22,64% dos nós da rede. 
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maior cluster da rede, os dados coletados mostram que 
grande parte de seus nós possuíam menos de 10 cone-
xões, e por isso foram isolados visualmente por meio da 
aplicação do filtro "Degree Range Settings", conforme 
mencionado. Por outro lado, as páginas relacionadas ao 
meio ambiente que demonstraram boa popularidade 
entre fãs (ver tópico Escala Regional) talvez não tenham 
boa conectividade com outros nós da rede. Este fato 
pode ser um indicativo de que, para engajar outros gru-
pos já consolidados e não apenas indivíduos, as páginas 
destes clusters poderiam realizar conexões diretas com 
outras páginas.

número de conexões, como demonstra seu tamanho 
em relação aos demais, ancora diversos subgrupos. 
Dentre eles podemos observar a proximidade de clus-
ters relacionados ao ciclismo/cicloativismo, a presença 
de nós vinculados diretamente a questões de ativismo 
ambiental, Fundações culturais e de divulgação da ci-
dade de Curitiba e 2 sub-grupos relacionados a livros e 
bibliotecas.

6.7.2 Cluster 02 (Verde), 239 nós, 
20,73% dos nós da rede.

Embora possua nós muito relevantes, como o "Rios 
e Ruas" e "The Guardian” (ver os grafos apresentados) o 
cluster 02 se encontra disperso pela rede. A presença 
de um renomado órgão de imprensa (The Guardian), 
páginas de outros países, e temas relacionados a causas 
ambientais talvez sejam um fator que aumente a per-
meabilidade dos nós em outros clusters da rede. Como 
tema principal, e talvez por isso com permeabilidade, 
o cluster 02 agrega nós que trabalham a questão das 
águas e árvores no espaço urbano. Talvez seja possível 
afirmar que, assim como verificado por meio da popu-
laridade das páginas analisadas (ver tópico Escala Re-
gional), os temas relacionados a causas ambientais te-
nham maior aceitação e conectividade com os outros, 
o que pode aumentar a dispersão do cluster em meio 
a outros, assim como a conectividade de seus nós com 
nós de outros clusters.

Ainda que pareça, visualmente, que o cluster 02 não 
possua tantos nós para ocupar a posição de segundo 

6.7.3 Cluster 03 (Verde água), 178 
nós, 15,44% dos nós da rede.

O cluster 03 apresenta, visualmente, a maior presen-
ça de nós na rede e uma posição que lhe permite fazer 
zonas de fronteira direta com praticamente todos os 
outros clusters. Esse indicativo nos mostra que os nós 
desses clusters apresentam uma boa conectividade 
distribuída, com muitos nós possuindo mais do que 10 
conexões.

Quanto aos temas trabalhados por esses nós, a 
abrangência é diversa, como a questão da água no es-
paço urbano, árvores, festivais de ecologia, ONGs, im-
prensa, novos processos democráticos e secretarias mu-
nicipais. Trata-se, portanto, de um grupo diverso porém 
muito conectado com a totalidade da rede.
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com o restante da rede. Neste caso os temas são am-
plos, mas de maneira geral pode-se dizer que estão 
relacionados com a pauta urbana, desenho urbano e 
processos colaborativos.

O cluster 04, por sua vez, parte de uma das periferias 
do grafo e cria uma ampla superfície de fronteira entre 
seus nós e os demais clusters da rede, mostrando exce-
lente conectividade com nós dos clusters 03, 06 e 07. 
Os nós deste clusters se organizam em subgrupos te-
máticos dentro do próprio cluster, como por exemplo o 
nó "Parque dos Búfalos Jd. Apurá", que se conecta com 
nós de temas relacionados a parques e ocupação ur-
bana; o nó "Parque Augusta", que se conecta a diversos 
atores que os apoiaram na luta pela implementação do 
Parque, como "Advogados Ativistas", movimentos de 
ocupação do espaço urbano e páginas com propósitos 
similares atuando em outras localidades; o nó "Minha 
Sampa", talvez o mais conector deste cluster por pos-
suir conexões diretas com outros 6 clusters. Estes são 
apenas alguns casos que exemplificam a boa conectivi-
dade do cluster 04.

6.7.4 Cluster 04 (Amarelo), 145 nós, 
12,58% dos nós da rede.

6.7.5 Cluster 05 (Vermelho), 115 nós, 
9,97% dos nós da rede.

O cluster 05 é o mais isolado de todos em relação à 
centralidade de rede, e embora possua apenas 9,97% 
dos nós totais, indica a forte conexão internacional da 
rede. Os nós deste cluster se juntam, provavelmente, 
pela atuação internacional e atuação em outros terri-
tórios que os fazem "mais conhecidos" entre si do que 

6.7.6 Cluster 06 (Rosa), 90 nós, 
7,81% dos nós da rede.

6.7.7 Cluster 07 (Azul), 69 nós, 
5,98% dos nós da rede.

O cluster 06 é marcado pela semelhança na ativida-
de prática de seus nós, que em sua grande maioria são 
representados pelos diversos SESCs (Serviço Social do 
Comércio). Somam-se aos SESCs, neste cluster, outras 
páginas de atividades semelhantes, como centro cultu-
rais, artísticos e educacionais. O nó de maior destaque 
neste cluster é o "Catraca Livre", que atua com a divul-
gação de eventos abertos e gratuitos, o que o aproxima 
em alguns aspectos da atuação dos demais nós.

O cluster 07 apresenta um nó destacado (Ping Point), 
mas que, embora tenha boa conectividade, se destaca 
espacialmente do restante do grupo. Como principal 
tema entre os nós deste cluster se destacam institutos 
e coletivos que atuam com pautas de melhoria social, 
como o "Guerreiros sem Armas", "Instituto Elos" e "Célu-
las de Transformação".
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O cluster 08 é pequeno e pouco representativo, embora 
seja nele que esteja presente o "nó 01". Além da página "A 
Batata Precisa de Você", a página "Praias do Capibaribe", 
com ação muito semelhante e por vezes conjuntas, também 
se encontra neste cluster. É importante ressaltar que a pre-
sença da página "A Batata Precisa de Você” neste cluster 
pode indicar que o "nó 01" não possua boa conectividade 
com a sua rede e consequentemente não tenha grande po-
der de infl uência dentro de seu ecossistema de atores. Como 
consequência, a página pode ter um baixo engajamento com 
suas ações se comparado aos demais nós. Este fato não é 
necessariamente prejudicial, visto que alguns atores/nós não 
buscam a expansão do número de integrantes, mas sim a 
consolidação de um núcleo de integrantes ativos.

maneira mais direta com os processos de urbanismo bottom
-up, tema central deste trabalho. 

Primeiramente, do ponto de vista teórico e sendo uma das 
hipóteses desta pesquisa, pode-se verifi car a presença de 
um forte cluster internacional, que abriga aproximadamente 
10% da totalidade de nós da rede, o que reforça a revisão 
bibliográfi ca que coloca a atuação destes grupos como "fenô-
menos glocais". Alguns nós do cluster 05 são reconhecidos 
atores internacionais, como os espanhóis do "Basurama Aso-
ciación", o laboratório itinerante "BMW Guggenheim Lab" que 
viaja pelo mundo incentivando práticas urbanas inovadoras 
com participação comunitária e o "Project for Public Spaces" 
que atua, principalmente nos Estados Unidos, incentivando 
práticas comunitárias de transformação do espaço público. 
Dentre os 1.153 nós desta rede, 475 deles atuam de maneira 
relacionada aos movimentos de urbanismo bottom-up, o que 
pode ser um indicativo de que as práticas ocorridas no Largo 
da Batata estão conectadas com atores internacionais, tro-
cando experiências, se comportando de maneira semelhan-
te, e muitas vezes atuando de maneira conjunta com práticas 
de outros locais.  

Vale ressaltar, entretanto, que embora a rede do "nó 01" 
seja representativa para a sua atuação, sente-se a ausên-
cia de movimentos de urbanismo bottom-up reconhecidos 
mundialmente, como o "El Campo de Cebada" em Madri e o 
Dream Hamar na Noruega. O fato desses nós signifi cativos 
não estarem presentes na rede não signifi ca que as pesso-
as responsáveis pela página "A Batata Precisa de Você" e 
os demais nós da rede não estejam em contato ou tenham 
conhecimento deles, trata-se apenas da sua signifi cativa au-
sência na rede. Por outro lado, a conexão com os movimen-
tos mais signifi cativos do Brasil se confi rma pela presença de 

6.7.8 Cluster 08 (Terracota), 35 nós, 
3,04% dos nós da rede.

6.7.9 Cluster 09 (Cinza), 21 nós, 
1,82% dos nós da rede

As conexões deste cluster são muito simples e pouco di-
fusas. Tampouco possuem nós com grande representativida-
de que possibilitem análises mais aprofundadas.

6.8 Análise geral dos clusters. 

A análise dos clusters desta rede nos fornece amplo ma-
terial para a pesquisa e refl exões posteriores, sendo imprati-
cável abordá-las todas nesta pesquisa. Sendo assim, o foco 
da análise se restringe aos apontamentos relacionados de 
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28. Ao longo deste ca-
pítulo, todas as vezes 
em que a pesquisa 
qualifica determina-
das pautas, como por 
exemplo mais amenas 
ou mais polêmicas, é 
preciso ter em vista 
que essa qualificação 
está vinculada ao re-
corte específico do 
estudo de caso, e não 
a uma regra geral dos 
processos de urbanis-
mo bottom-up.

Uma vez feita a análise dos grafos a partir da seg-
mentação dos nós em clusters, a pesquisa caminhou 
para a alteração do tamanho dos nós de acordo com 
outras 6 variáveis, sendo elas:

nós como o "Praias do Capibaribe", "Parque Augusta", "Movi-
mento#OcupeEstelita", "Parque Minhocão" e "Ocupa Golfe".

Fazendo uma comparação entre a presença de nós na-
cionais e internacionais na rede, percebe-se uma diferença 
relevante. No contexto internacional, os nós parecem estar 
mais voltados aos insumos do urbanismo bottom-up do que 
a movimentos que o praticam em si, como o "nó 01" no Lar-
go da Batata. Porém, de maneira geral, pode-se dizer que a 
análise da rede fortalece a teoria de que a prática desses gru-
pos, na verdade, se coloca como um urbanismo em rede, ou 
seja, pedaços fragmentados, mas conectados, não atuam de 
maneira conjunta por jurisdições, fronteiras, ou proximidade 
física, mas por processos, métodos e propósitos de atuação, 
assim como ocorreu na Primavera Árabe e movimentos Oc-
cupy. 

A análise dos clusters também nos permite compreender 
quais atores/nós são mais influentes em determinados gru-
pos, o que pode ser de extrema utilidade para o planejamen-
to de ações em espaços urbanos. Como exemplificação, se 
um dos nós da rede desejar realizar uma ação e precisar de 
apoio, ou se um grupo de nós da rede desejar realizar uma 
grande movimentação em rede, aos moldes do que aconte-
ceu de maneira espontânea nas Jornadas de Junho, a distri-
buição dos clusters indica quais grupos podem ser impacta-
dos por quais nós de acordo com as conexões que possuem 
entre eles. Neste ponto, porém, a utilização da rede ainda 
pode ser melhor explorada, o que é debatido nos tópicos se-
guintes com a inserção de novas variáveis para abordar as 
características específicas de cada nó.  

6.9 Analisando as diferenças 
entre os nós.

6.9.1 Closeness Centrality 
(ver grafo 01)

Esta variável calcula a soma de todas as menores dis-
tâncias que um nó precisaria percorrer para se conec-
tar com todos os outros nós da rede. Portanto, o valor 
de closeness centrality atribuído a um nó é baseado na 
soma dessas distâncias que o conectam pelos cami-
nhos mais curtos a todos os demais. Quanto maior o nó, 
significa que as suas somas acumulam um valor baixo, 
por isso ele tem uma boa atribuição de pontos no que-
sito closeness centrality, ou seja, ele está muito próximo 
de se conectar com todos os outros, possuí boa conec-
tividade e ocupa certa centralidade na rede.  

A análise do grafo por closeness centrality nos mos-
tra, como era de se esperar, que algumas páginas/nós 
reconhecidas por suas atuações, principalmente as in-
ternacionais, como por exemplo "The Guardian", pos-
suem uma boa centralidade de conexão. Neste grafo 
a diferença de tamanho de alguns nós em relação a 
outros é bastante significativa, o que indica que alguns 
nós se destacam bastante na capacidade de se conec-
tar à totalidade dos outros de maneira rápida e por ca-
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minhos curtos. Provavelmente isso se deve a presença 
de páginas muito famosas, de prestígio internacional, 
além do jornal “The Guardian”, o caderno do jornal The 
Guardian chamado “Guardian Cities” que é específi co 
sobre cidades, a página “Architecture for Humanity”, 
“Smart Cities Dive”, “Kickstarter e Chicago Architecture 
Foundation” que, por coincidência, são internacionais e 
se encontram no mesmo cluster. 

É interessante ressaltar que o reconhecimento da 
maioria destes nós não foi construído através da  inter-
net, já havia um grande prestígio desses atores antes 
da construção de suas páginas no Facebook. A criação 
de suas páginas, em consequência disso, conseguiram 
manter um bom nível de reconhecimento e se torna-
ram referências às quais muitas outras páginas se co-
nectam. 

Embora estejam em um cluster um pouco distante 
do centro do grafo, esses nós conseguem boa conecti-
vidade com o restante da rede, e um dos fatores que 
corrobora a facilidade de conexão de um nó é a presen-
ça de sua conexão direta com nós que estejam em ou-
tros clusters ou na maioria deles. Neste sentido, quanto 
mais ampla é a abordagem de temas com que um nó 
trabalha, maior é a possibilidade dele estar conectado 
com nós de outros cluster de uma mesma rede.

Também é possível verifi car, talvez com menor des-
taque por estarem segmentadas em diferentes clusters, 
a presença de páginas nacionais, como "Os Gêmeos",  
"Salvemos o Bosque da Casa Gomm", "Repórter Eco" 
e "Tudo Sobre Plantas". Sobre as 3 últimas referidas, é 
provável que o potencial de conectividade venha exata-
mente da pauta ampla e do trabalho com pautas mais 

pacífi cas28 e amplamente aceitas como no caso do nó 
"Ping Point".

Outro ponto que deve ser levado em consideração 
sobre a boa conectividade dos nós é que, uma boa co-
nectividade indica, ao menos em teoria, uma boa capa-
cidade de articular grandes conexões nessa rede. Po-
rém, se analisarmos que nessa rede os nós que possuem 
maior destaque são órgãos tradicionais de imprensa ou 
plataformas pouco acessíveis, fi ca difícil imaginar o de-
senvolvimento de uma ação a partir desses nós.

Ao analisar as páginas presentes na rede devemos 
levar em consideração que não se pode comparar a 
acessibilidade a movimentos como "A Batata Precisa 
de Você" e o "Praias do Capibaribe", com páginas como 
o "The Guardian" para que façam uma postagem, di-
vulguem uma ação ou incentivem um movimento que 
precise da ação da rede. Talvez, uma possível estraté-
gia de movimentação em rede, nesse caso, seja buscar 
os nós de porte médio, como Rios e Ruas, a própria a 
"Batata Precisa de Você", "Salvemos o Bosque da Casa 
Gomm" e o "PingPoint". 

Os 5 nós mais importantes nesta variável:

1º - Smart Cities Dive - 1.0
2º - Repórter Eco - 1.0
3º - Guardian Cities - 1.0
4º - The Guardian - 1.0 
5º - Os Gemeos - 1.0



100

Esta variável indica o número de vezes em que um 
nó atua como "ponte" para que dois outros nós se co-
nectem de maneira mais rápida, ou seja, como um ca-
minho para a variável closeness centrality.  Uma boa 
betweenness centrality indica que o nó é um elemento 
importante na agregação da rede, ou seja, merece des-
taque por fortalecer a conexão entre os elementos da 
rede. Na visualização do grafo, quanto maior o nó em 
relação aos demais, maior será o número de vezes em 
que ele atuou como conector.

Na análise deste grafo, 2 nós se destacam veemen-
temente dos demais, os já mencionados “Rios e Ruas” 
e “Salvemos o Bosque da Casa Gomm”, sendo seguidos 
com boa distância por “Parque Augusta”, "Minha Sam-
pa” e “A Batata Precisa de Você”. Esse grafo nos mostra 
o quão importante são determinados nós para que a 
estrutura da rede seja mantida, o que é de fundamen-
tal importância para que se compreenda quem são os 
principais elos conectores entre os elementos da rede.

Para os processos de urbanismo bottom-up esta va-
riável é bastante significativa por indicar quais páginas 
tem maior potencial de propagar informações e in-
fluenciar ações nesta rede. Imaginemos, por exemplo, 
que o "nó 01” deseje realizar uma ação e queira propa-
gar a divulgação em sua rede, ou que queira o apoio 
de outras páginas do Facebook presentes na rede mas 
com quem não possui contato direto. Por meio das in-
formações deste grafo de betweenness centrality é pos-
sível saber quais nós devem receber a mensagem para 

O índice de degree calcula o número de conexões 
que cada nó tem, ou seja, quantos "likes" ele deu e 
quantos recebeu, ou melhor dizendo, quantas páginas 
ele "segue" e quantos estão "seguindo ela". Na apresen-
tação do grafo, quanto maior o tamanho do nó em re-
lação aos demais, mais conexões ele possui.

Como dito no tópico "Materiais e Métodos", por se 
tratar de uma coleta de dados direcionada, é possível 
saber o sentido das arestas, ou seja, das conexões entre 
os nós, e ver se por acaso, um nó "curti" muitos outros 
mas não recebe "curtidas" recíprocas. Esta variável nos 
permite compreender a popularidade de um nó na 
rede, ou seja, quanta atenção ele atrai dos demais. Mas 
não se deve confundir a variável "degree" que mede a 
popularidade da página/nó com os demais nós da rede, 
com a variável "fan count" que mede o número de fãs, 
ou seja, a popularidade da página na sua interação com 
indivíduos (e não com organizações). De maneira geral 
esse grafo é pouco representativo devido a equidade 
entre os nós e clusters, destacando-se apenas as pági-
nas “Rios e Ruas”, “Salvemos o Bosque da Casa Gomm” 
e “PingPoint”, que por já estarem em destaque em 2 
grafos merecem ser olhadas com atenção.

Os 5 nós mais importantes nesta variável:
1º - Rios e Ruas - 639 
2º - Salvemos o Bosque da Casa Gomm - 517
3º - PingPoint - 183
4º - Existe água em SP - 177
5º - Parque Augusta - 127

6.9.2 Degree (ver grafo 02) 6.9.3 Betweenness Centrality (ver 
grafo 03)



101101

G
R

A
F
O

 0
2



102

que a rede seja impactada de maneira mais eficiente e 
com mais capilaridade.

Os 5 nós mais importantes nesta variável:

1º - 319316.412154
2º - 233936.511717
3º - 76494.306231
4º - 53064.027957
5º - 50912.257607

6.9.4 Fan Count (ver grafo 04)

Esta variável indica o número de fãs/seguidores que 
cada nó/página do Facebook possui. Em termos de co-
nectividade com a rede está variável não possui grande 
relevância, porém é um forte indicativo de sua popu-
laridade com os indivíduos/páginas de pessoas físicas. 
Quanto maior o nó em relação aos demais, maior é a 
sua popularidade social nessa comparação.

Esse grafo talvez seja o que possua a maior discre-
pância visual em relação aos demais. Uma página fa-
mosa no consenso popular, mas até então sem des-
taque nos outros grafos, “National Geographic TV”, 
assume tamanha preponderância que os demais nós 
aparentam uma falsa homogeneidade em relação ao 
número de fãs. O número de fãs da página National Ge-
ographic (62.655.887) é praticamente 6 vezes maior que 
o do segundo colocado, página do famosos TEDs, que 
apresenta relevantes 10.740.489 fãs. 

Na sequência dessas páginas aparecem mais 5 pá-
ginas de divulgação de informações e notícias, “Catra-

ca Livre”, “The Guardian”, “Veja” e “O Globo”. Levando em 
consideração o atual uso das redes sociais, que em mui-
tos casos é adotada como fonte de informação, não é 
de surpreender o peso dos canais tradicionais de mídia 
na categoria de contagem de fãs.

Os 5 nós mais importantes nesta variável:

1º - National Geographic TV - 6.265.5887
2º - TED - 10.740.489
3º - Catraca Livre - 8.798.761
4º - The Guardian - 7.833.917
5º- O Globo - 5.566.534 

6.9.5 Post Activity (ver grafo 05)
Esta variável estabelece uma métrica para calcular o 

volume de postagem das páginas. Assim como no grafo 
anterior, essa variável não se conecta diretamente com 
a rede, mas indica a atividade dos membros no espaço 
virtual ao longo do tempo. Quanto maior for o nó no 
grafo, mais ativa é a página no Facebook.

Nesta variável, assim como na Fan Count, as mídias 
tradicionais ocupam as primeiras categorias, o que se 
deve, provavelmente, ao compromisso profissional com 
a divulgação de notícias. Assim como no grafo anterior, 
a página "Catraca Livre", que destoa dos demais ocu-
pantes das primeiras posições, volta a aparecer com 
destaque e merece ser olhada com atenção nesta rede. 
É interessante observar, entretanto, que a página de Fa-
cebook desses atores se mantém ativas, e que, se ob-
servarmos o número de fãs e quantidade de conexões 
que possuem com as outras páginas da rede, é possível 
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saber quais sãos bons canais para divulgação de conte-
údo na rede analisada.

Os 5 nós mais importantes nesta variável:

1º - The Guardian - 3.36
2º - Catraca Livre - 3.11
3º - O Globo - 2.78
4º- Gazeta do Povo - 2.32
5º- Revista Galileu - 1.2

6.9.6 Talking About Count 
(ver grafo 06)

 Esta variável está conectada tanto com a popu-
laridade da página na rede quanto socialmente, seu 
indicativo mostra o número de vezes em que cada pá-
gina/nó foi marcado por meio de hyperlink em uma 
postagem de outras páginas ou pessoas. Desta forma, 
quanto maior for o tamanho de um nó em relação aos 
demais, maior é a quantidade de vezes em que ele foi 
marcado. Aplicando esta variável ao tamanho dos nós 
pode-se perceber, assim como nas categorias anterio-
res, que a preponderância da variável é referente as pá-
ginas de Facebook que divulgam informações e notí-
cias. Fica claro, neste grafo, o destaque absoluto no nó 
“Catraca Livre”, que possui quase 13 vezes mais citações 
nessa rede do que o segundo colocado, “Avantgardens”. 
Mais uma vez, vale ressaltar que, a página "Catraca Livre" 
merece ser olhada com atenção nesta rede.
 A maior contribuição dos grandes nós nesse 
grafo é a oportunidade de identificar quais deles pos-

suem maior permeabilidade de conteúdo, afinal, como 
argumenta Shirky (2012) "o compartilhamento ancora a 
comunidade".

Os 5 nós mais importantes nesta variável:

1º - Catraca Livre - 1.396.012
2º - Avantgardens - 517.280
3º - TED - 502.475
4º - O Globo - 349.005
5º - The Guardian -  323.183
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gência foi "Transformação Espacial" na qual se encon-
tram 41,9% do total das páginas e englobam todas as 
páginas dedicadas a transformação espacial de um 
local determinado, como praças e parques. A segunda 
categoria mais abrangente "Águas" engloba todos as 
páginas que lidam com o tema das águas, englobando 
a recuperação de rios, nascentes e mananciais. A ter-
ceira categoria, "Mobilidade Urbana" (10,5%), engloba 
todos os grupos dedicados a trabalhar com melhorias 
no transporte público, transporte cicloviário, e demais 
categorias de mobilidade urbana.

Esta análise nos mostra quais as principais causas 
que motivaram pessoas a criar os seus próprios grupos 
e buscar uma ação prática. É importante ressaltar que a 
criação de grupos e as movimentações para ações prá-
ticas são sempre menores que a quantidade de fãs e/ou 
seguidores de determinadas páginas no espaço virtual. 
Deve-se ter atenção, portanto, ao fato de que a maior 
quantidade de páginas em uma determinada catego-
ria não representa que esta categoria tenha maior po-
pularidade, ou seja, maior aceitação da população não 
envolvida na criação dos nós. A popularidade de cada 
categoria está sujeita a diversos fenômenos sociais, po-
líticos e econômicos que não estão no escopo desta 
pesquisa, embora sejam feitas algumas considerações. 
O gráfi co 12 indica, por exemplo, que a conservação am-
biental talvez seja um fato pouco passível de críticas no 
consenso geral por ter boa popularidade entre fãs. Já as 
ciclovias, que costumeiramente geram  polêmicas em 
suas implantações, podem ser um dos fatores da baixa 
popularidade de fãs da categoria "mobilidade Urbana". 

A própria transformação espacial em si causada pela 

7. Escala Regional
7. 1 Introdução

Como explicado no tópico "Materiais e Métodos", 
uma vez feita a análise do contexto global, que abordou 
também a formação da rede e as características de seus 
nós, a pesquisa se aprofundou na compreensão dos nós 
que atuam diretamente com a pauta urbana. Para al-
cançar esse objetivo foi realizada uma fi ltragem manual 
dos 1.152 nós da rede, dos quais selecionou-se 475 nós 
que atuam com a pauta urbana em todo o seu universo 
de possibilidades. Após analisadas as características dos 
nós que atuam com a pauta urbana foi realizada uma 
segunda fi ltragem, dedicada a mapear, dentre os 475 
nós, aqueles cujas suas atuações impactem na região 
metropolitana da cidade de São Paulo. No total, com 
a segunda fi ltragem, chegou-se a um total de 210 nós. 
Este subcapítulo trata, portanto, da análise dos nós des-
ta rede que atuam diretamente com a pauta urbana e 
com um aprofundamento de análise dos nós que cuja 
atuação impactam diretamente a cidade de São Paulo.

7.2 O surgimento dos nós que atuam 
com a pauta urbana.

Apenas para a fi nalidade de análise e sem o objeti-
vo de classifi cações deterministas, os 475 nós pré-sele-
cionados foram divididos em 14 categorias de atuação 
relacionadas a pauta urbana. Como pode ser visto no 
gráfi co 11, dentre as categorias criadas, a maior abran-
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implementação de ciclo faixas, por estar em muitos 
casos vinculada a debates partidários, carregam certa 
carga ideológica e até mesmo de impopularidade. A 
elucidação deste fenômeno fi ca clara na comparação 
dos gráfi cos 11 e 12, que demonstra que as páginas atu-
antes com conservação ambiental, que representam 
apenas 6,9% do total de páginas, aglomeram 30,2% do 
total de fãs, enquanto a categoria  "Mobilidade Urbana" 
que representa 10,5% do total das páginas tem apenas 

4,7% do total de fãs. Analisando historicamente o surgimentos desses 
grupos, como apresentado no gráfi co 13, independente das categorias, 
o período de maior aparição dos nós que infl uenciam a transformação 
urbana ocorreu entre 2013 e 2014, período em que as Jornadas de Ju-
nho exerciam forte infl uência nas organizações sociais e no despertar de 
imaginários urbanos comuns entre os indivíduos. Pela multiplicidade 
de temas presentes nas Jornadas de Junho não é de surpreender a for-
mação de grupos atuantes com as mais diversas pautas que se conec-
tam às temáticas urbanas.
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Também no gráfi co 13 pode-se observar de maneira cronológica, e 
divididos de acordo com suas categorias por cores, o volume de entra-
da dos nós no Facebook. Embora todas as categorias tenham o gran-
de movimento de entrada no Facebook compreendido entre 2011 e 
2014, é interessante observar as movimentações específi cas de cada 
categoria. No caso da categoria que trabalha a questão das águas, por 
exemplo, é visível um pico de entrada no ano de 2014, quando ocor-
reu a crise hídrica de São Paulo. Já na categoria de mobilidade urba-
na é possível verifi car dois grandes aumentos em 2011 e 2012, anos em 
que respectivamente ocorreu o atropelamento dos ciclistas em Porto 

Alegre29 e que Fernando Haddad assumiu a prefeitura 
de São Paulo e se comprometeu com um plano de mo-
bilidade urbana voltado ao ciclismo. 

Com o intuito de fazer a aproximação com o recorte 
regional da pesquisa, o gráfi co 14 aborda uma segun-
da fi ltragem, na qual aparecem exclusivamente os 210 
nós que atuam na região metropolitana de São Paulo. 
Destaque-se, nesta fi ltragem, que guardadas as devidas 
proporções, o volume de entrada dos movimentos no 
Facebook acompanham as datas do contexto político e 
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Transformação espacial Águas Mobilidade Urbana Direito à cidade Conservação ambiental

Memória / Patrimônio Urbano Órgão representativo Informação outros
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Entrada cronológica no Facebook, dividia em categorias, dos 475 nós

selecionados que atuam com a pauta urbana 

GRÁFICO 13
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29. No dia 25 de feve-
reiro de 2011 um mo-
torista atropelou com 
seu carro por volta de 
20 ciclista que partici-
pavam de uma passe-
ata a favor do ciclismo 
na capital gaúcha. O 
caso ficou nacional-
mente famoso e foi 
amplamente divulga-
do na mídia.

30. No dia 25 de feve-
reiro de 2011 um mo-
torista atropelou com 
seu carro por volta de 
20 ciclista que partici-
pavam de uma passe-
ata a favor do ciclismo 
na capital gaúcha. O 
caso ficou nacional-
mente famoso e foi 
amplamente divulga-
do na mídia.

ser atrelados a um espaço específico.  
As atividades distribuídas por espaços específicos da 

cidade de São Paulo estão distribuídas por todas as zo-
nas da cidade: norte, sul, leste, oeste e centro. A grande 
concentração acontece, entretanto, na região compre-
endida como centro expandido da cidade de São Pau-
lo, sendo poucas as áreas das periferias e cidades da 
região metropolitana que possuem nós ativos em seus 
territórios. 

socioeconômico mais amplo, tendo 2013 e 2014 como 
anos com maiores registros de crescimento. Dos nós 
atuantes na grande São Paulo, 45,2% estão dedicados 
à transformação espacial, porcentagem muito próxi-
ma a dos nós de mesma categoria no contexto geral 
(41,9%), já a pauta das águas que abrangiam 13,9% dos 
movimentos, passa a ser 16,7%, a terceira categoria mais 
popular, que no contexto geral era ocupada pela mo-
bilidade urbana com 10,5%, é ocupada no contexto de 
São Paulo pela pauta do Direito à Cidade com 7,1%. 

Dos 210 nós cujo as ações impactam diretamente na 
cidade de São Paulo, 76 deles atuam em espaços es-
pecíficos, o que possibilitou o georeferenciamento (ver 
mapa 01) de suas atividades que foram divididas em 3 
categorias, "Bairros" com 13 nós, "Praças, Parques, e Ocu-
pações de Espaços Públicos Específicos" com 47 nós 
e "Rios, Nascentes, Mananciais e Bacias Hidrográficas" 
com 16 nós. Como alguns dos nós atuam com grandes 
espaços, como por exemplo "Rio Tietê - Rio da Vida" e 
"Muda Mooca", a posição do georreferenciamento foi 
marcada em um ponto aleatório do mapa, dentro do 
território de ação do grupo, que permitisse uma boa vi-
sualização da totalidade das demais marcações. Cada 
uma das três categorias possui um identificador espe-
cífico. Também é possível, ao consultar cada um dos 
marcadores, obter informações sobre os nós marcados 
no mapa30. 

Os outros 134 nós atuantes em São Paulo possuem 
atividades como divulgação de informações, mobilida-
de urbana, atuação em múltiplas praças, roteiros itine-
rantes e demais atividades que, embora estejam vincu-
lados a região metropolitana de São Paulo, não podem 

7.3 Análise geral do recorte regional.
Ao analisar as categorias mais populares e as da-

tas de criação das páginas no Facebook é interessante 
observar o quão presentes estavam essas pautas nas 
Jornadas de Junho, o que mais uma vez indica que a 
formação desses grupos foram germinadas durante as 
manifestações. Neste quesito, mais uma vez, a teoria de 
Castells (2013) se faz presente, demonstrando como a 
manifestação conectada é capaz de gerar o encontro 
entre descontentamentos e promover ações a partir 
dele. 

No ano de criação do "nó 01", 2014, atinge-se o pico 
da criação de movimentos semelhantes na rede anali-
sada, chegando a 43 movimentos no mesmo ano (ver 
gráfico 13). Neste ponto, pelo fato da rede mapeada ser 
construída a partir do próprio nó 01, não se pode afir-
mar que o "nó 01" tenha sido criado no momento de 
maior surgimento de movimentos semelhantes. É pos-
sível, embora não seja o esperado, que na prática o "nó 
01" tenha se vinculado exclusivamente aos outros nós 
que estivessem emergindo junto com ele e não tenha 
dado continuidade a busca de novas conexões com nós 



113

Transformação espacial Águas Direito à cidade Conservação ambiental Mobilidade Urbana Arte Urbana

Órgão representativo Memória / Patrimônio Urbano outros
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Neste gráfico constam os 210 nós vinculados à transformação urbana da cidade

de São Paulo, dentre os 475 do gráfico 38. A distribuição cronológico é de

acordo com as suas datas de entrada no Facebook. 

GRÁFICO 14
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já existentes ou nós que emergiram nos anos seguintes. 
Vale ressaltar, neste ponto, que a grande maioria dos 
nós mapeados por esta pesquisa atuam em território 
brasileiro, o que pode garantir que, devido ao momen-
to social e político dos anos de 2013 e 2014 esse tenha 
sido, de fato, o período de maior emergência de grupos 
vinculados a pauta urbana. 

Na análise dos picos de entrada dos nós de cada ca-
tegoria no Facebook percebe-se a formação de swar-
mings ao longo do tempo (ver gráfi co 13), o que pode 
ser gerado pelo encontro de diferentes descontenta-
mentos nas redes de conexão. Na análise de redes um 
swarming representa uma aglutinação repentina sobre 
um determinado tema, ou seja, um “enxameamento” 
provocado por algo comum que conduz a um compor-
tamento aglutinado de diversos indivíduos. O fenôme-
no de swarming pressupõe também uma inteligência 
coletiva adquirida pelo grupo. Não se trata de uma 
soma de saberes, mas de um aprendizado que o pró-
prio coletivo consegue exercer sem coordenação cen-
tralizada. 

Os fenômenos de swarming estão diretamente re-
lacionados aos temas em pauta e são identifi cados 
neste gráfi co pela segmentação em categorias. Isso 
pode ser verifi cado pela maior ou menor popularida-
de de certos temas. Não se deve, entretanto, confundir 
um swarming com um "comportamento de massa”, ou 
comportamento da maioria, trata-se da aglutinação de 
indivíduos que dão visibilidade para determinado as-
sunto/questão, o que pode ocorrer muitas vezes com 
pautas minoritárias e pouco percebidas.

Neste ponto cabe uma interessante refl exão sobre o 

ponto de conexão dos swarmings com a popularidade 
das categorias. Como pode-se perceber nos gráfi cos 11 
e 12 o maior volume de páginas em uma determinada 
categoria não signifi ca que esse tema seja mais popular, 
o que pode ser verifi cado através da análise da posição 
da categoria "Conservação ambiental" nesses gráfi cos. 
Fazendo a mesma análise dos gráfi cos 11 e 12 com os 
gráfi cos 15 e 16, pode-se perceber que categorias como 
"Mobilidade Urbana" e "Águas" que somam 22,9% do 
total das páginas não conseguem garantir boa popu-
laridade em número de fãs e agregam apenas 7,8% do 
total de seguidores. Vale ressaltar, neste caso específi co 
da cidade de São Paulo, que tanto o debate da crise 
hídrica quanto as discussões sobre mobilidade urbana 
assumiram características mais voltadas a disputas po-
líticas do que debates engajadores em torno dos pro-
blemas em si. Neste sentido, as polêmicas a respeito de 
determinados temas acabam por gerar maior discor-
dância e menor poder de aglutinação de diferenças.

Esse dado corrobora com a argumentação de que 
as pautas polêmicas, embora despertem a emergência 
de movimentos ativos, não possuem boa capacidade 
para o aglutinamento de indivíduos. Fica evidente, des-
ta maneira, o quão importante é a temática do movi-
mento que se cria, e com quais grupos se vincula, para 
alcançar uma boa participação, popular. Pautas como 
conservação ambiental são capazes de compor grupos 
diversos, que provavelmente teriam confl itos em outros 
temas, como gênero, moradia popular e mobilidade 
urbana. Talvez tenha sido esse um dos grandes trun-
fos e/ou problemas das Jornadas de Junho, uma pau-
ta ampla, como "indignação com a situação do país", 
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As conquistas desses movimentos, se vistas isoladas, 
não possuem um  fator inovador que mereça ser olhado 
com atenção, outras conquistas como essas já haviam 
ocorrido por meio de movimentos tradicionais e sem 
o uso do espaço híbrido. Porém, o fato desses movi-
mentos serem desierarquizados e estarem conectados 
a uma ampla rede virtual que atua no município com 
diversas pautas urbanas, os coloca como um novo ator 
urbano. Esta constatação comprova uma das hipóteses 
desta pesquisa, na qual se coloca que os movimentos 
de urbanismo bottom-up não se tratam de fenômenos 
isolados transformando espacialidades específi cas, mas 
de uma rede de nós conectados que atuam na escala 
urbana da metrópole. 

Neste ponto, sob a ótica da análise de redes, é pos-
sível visualizar que o aumento da conectividade na ci-
dade de São Paulo e as Jornadas de Junho geraram 
um fenômeno de Crunching. Sempre que ocorre um 
fenômeno de crunching os graus de conectividade são 
aproximados, facilitando a materialização  do famo-
so "small-world phenomenon", que empodera os ato-
res da rede. De maneira resumida pode-se dizer que 
isso ocorre pelo volume de pessoas e ferramentas que 
cada nó da rede passa a ter acesso para realizar ações. 
Embora Castells (2013) não utilize esse termo, suas ob-
servações sobre os movimentos sociais constatam os 
mesmos fenômenos. No caso da cidade de São Paulo, o 
empoderamento dos grupos conectados se materializa 
nos movimentos de urbanismo bottom-up que passam 
a emergir principalmente a partir de 2013.

Claramente são fenômenos emergentes cujo a efeti-
vidade das conquistas e a consolidação do método de 

foi capaz de atrair grandes massas, e ao passo que as 
requisições começaram a se especifi car o movimento 
começou a se desfazer. 

No que diz respeito a análise da distribuição dos 
nós atuantes na cidade de São Paulo, percebe-se uma 
boa distribuição espacial se levado em conta o fato de 
que engloba atividades autônomas desenvolvidas pe-
los próprios cidadãos. Por outro lado, merece atenção 
o fato de que essas atividades, que não dependem de 
relações com o Poder Público, continuarem reprodu-
zindo sua lógica de atuação, que concentra suas ativi-
dades nas regiões centrais e/ou com infraestrutura ade-
quada e poucas atividades nas periferias. Vale ressaltar, 
entretanto, que esse fato não signifi ca que não existam 
grupos atuantes nas periferias de São Paulo, mas que o 
mapeamento realizado não os identifi cou. 

Ainda que não possamos analisar um impacto ur-
bano de grandes proporções realizados por esses mo-
vimentos devido a seus poucos anos de atividade, é 
inegável que suas conquistas por novos métodos de 
atuação sejam signifi cativas. Não é o objetivo desta pes-
quisa mapear todas as conquistas de todos os grupos 
atuantes em São Paulo, mas não se pode falar delas 
sem exemplifi cá-las. As escalas de conquistas destes 
movimentos são diversas, como por exemplo uma faixa 
de pedestres conquistadas no Largo da Batata, a auto-
rização municipal para o plantio da Horta das Corujas 
em Pinheiros e os primeiros passos para a conquista do 
Parque da Fonte. São fatos signifi cativos e conectados 
que mostram como as transformações passam a acon-
tecer de maneira conectada, porém distribuídas pela 
cidade.
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atuação só poderão ser comprovadas pelo tempo. Por 
outro lado, as discussões teóricas e os dados coletados 
nesta pesquisa colocam o urbanismo bottom-up como 
uma tendência de transformação urbana com conside-
rável probabilidade de consolidação e expansão.

Falta até este ponto da pesquisa uma melhor com-
preensão de como ocorrem as atividades nesses movi-
mentos, e ainda que eles enquanto grupo não possuam 
um protocolo de ação pelo qual todos se comportem, 

a análise em profundidade de um desses movimentos 
por meio das redes sociais pode identifi car padrões de 
comportamento. Neste sentido, a pesquisa avançou 
para a compreensão de como um desses movimentos 
locais atuam, afi nal, mais importante do que compre-
ender as suas conquistas em si, o objetivo desta pes-
quisa é compreender os métodos e suas novas possibi-
lidades.
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Fotografi a 1 - Largo da Batata em 1991. http://www.saopauloinfoco.com.br/bairro-de-pinheiros/. Autor desconhecido.
Fotografi a 2 - http://fotografi a.folha.uol.com.br/galerias/18510-obras-no-largo-da-batata. Fase fi nal das obras de requalifi cação do Largo no ano 
de 2013. Fotografi a de Moacyr Lopes Júnior
Fotografi a 3 - Fotografi a 3 - Intervenção urbana do grupo "A Batata Precisa de Você" \http://vadebike.org/2014/02/faixa-de-pedestres-interven-
cao-largo-da-batata/ . fotografi a de Rachel Schein.
Fotografi a 4 - Intervenção do grupo Batatas Jardineiras. https://www.facebook.com/BatatasJardineiras/photo/a.1492936557415729.
1073741828.1481722468537138/1876615132381201/?type=3&theater. Canterios do Largo mantidos pelo grupo "Batatas Jardineira". Fotogra-
fi a de Batatas Jardineiras
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O nome “Largo da Batata”, embora utilizado para o 
terminal de ônibus instalado naquela região, foi oficiali-
zado apenas no dia 06 de julho de 2002 com a aprova-
ção do projeto da lei 15.615 apresentado anos antes pelo 
vereador José Rolim (CALDEIRA, p. 29). No entanto, an-
tes de receber este nome e mesmo antes do século XXI 
muita história já havia ocorrido naquele espaço.

Os primeiros registros históricos do local que hoje 
conhecemos como Largo da Batata o indicam como 
parte do caminho de Peabiru. Era por essa trilha que 
a São Paulo intra-rios, - aquela contida entre os rios Pi-
nheiros, Tietê e Tamanduateí -, se conectava com as 
terras a sul e a oeste do Estado. Essa antiga passagem 
era utilizada inicialmente pelos índios, que a indicavam 
como o trecho mais estreito no leito do rio Pinheiros. 
Não por acaso, foi também neste trecho que foi cons-
truída a primeira ponte sobre o rio Pinheiros.

Ao analisar a história desta região um ponto é claro, 
o Largo constituiu-se como um local de passagem e de 
permanência, um ponto de conexão entre diferentes 
grupos que por ali circularam: índios, jesuítas, bandei-
rantes, japoneses e nordestinos. Poucos pontos da ci-
dade possuem de maneira tão latente as características 
de São Paulo, as mudanças da conformação espacial e 
união de diferentes pessoas estão no gene deste terri-
tório. (CALDEIRA, 2015)

De acordo com Petrone (1963, p. 23 ), as caracterís-
ticas desta região a configuraram como “localidade
-ponte”, como um local de passagem, mas também de 

8. Escala Local
8.1 Introdução

Inicialmente e com a finalidade de compreender a 
transformação histórica do Largo da Batata foram con-
sultadas produções acadêmicas (CALDEIRA, 2015; MAS-
CARENHAS, 2014), matérias da imprensa tradicional 
(ORENSTEIN, 2014; ROSSI,2014) além de registros foto-
gráficos. Vale ressaltar que não é parte do escopo desta 
pesquisa realizar uma revisão histórica dos locais onde 
estão situados os processos de urbanismo bottom-up, 
o que exigiria um desdobramento em outras linhas de 
pesquisa. Neste sentido, a pesquisa histórica apresenta-
da neste tópico tem como único objetivo evidenciar as 
transformações espaciais deste local ao longo dos anos, 
contextualizando sua forma atual.

A análise histórica das transformações no Largo da 
Batata se encerram em 2013, ano  em que o espaço é 
reaberto ao público após mais de 4 anos fechado para 
reformas. Dentre tantos fatos ocorridos no Brasil em 
2013, como as Jornadas de Junho e o vertiginoso cresci-
mento dos processos de urbanismo bottom-up, a rea-
bertura do Largo não passou despercebida e hoje abri-
ga grupos auto-gestionados que foram, de certa forma, 
germinados nas Jornadas de Junho e que lutam pela 
transformação deste espaço.

8.1.1 O Largo da Batata ao longo da 
História
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permanência e conexão. Curiosamente, embora fosse 
considerada um local de conexão, a região de Pinheiros 
de desenvolveu sem fortes ligações diretas com a re-
gião central de São Paulo até o início do século XX. Foi 
apenas em 1908 que as questões geográfi cas que difi -
cultavam o transporte entre a região de Pinheiros e o 
centro foram superadas por obras de aterramento, tor-
nando possível a chegada dos bondes (Caldeira, 2015 
apud PETRONE, 1963, p. 99; REALE, 1982, p. 73; AMARAL, 
1985, p.87).

Ainda de acordo com Caldeira (2015), é possível afi r-
mar que a difi culdade de acesso à região central fez 
com que Pinheiros se desenvolvesse de maneira autô-
noma, provendo estrutura e bens de consumo neces-
sários para a população que passava a viver em suas 
imediações.

Foi com a chegada do bonde e a maior movimen-
tação comercial que se instalou na região o primeiro 
entreposto comercial de pinheiros. O Mercado de Pi-
nheiros criado nesta ocasião foi apelidado de merca-
do dos caipiras, por ser ali que a população rural das 
regiões de Cotia, Itapecerica da Serra e Embu vendiam 
suas produções. Inicialmente era neste mercado que os 
produtos agrícolas chegavam a São Paulo em quanti-
dades atacadistas, e de onde eram redistribuídos para 
as demais localidades da cidade. Na década de 1950 a 
venda de produtos em atacado foi proibida dentro do 
mercado, causando uma proliferação de novos merca-
dos e galpões adjacentes para suprir essa demanda, ao 
passo que no interior do Mercado se especializavam as 
vendas de varejo que abasteciam a classe média e mé-
dia-alta (CALDEIRA, 2015, p. 33) que passava a habitar o 

bairro. Neste período a região do atual Largo da Batata 
ganhou enorme notoriedade como zona comercial e 
de oferta de empregos, trazendo como consequência 
um rápido adensamento populacional.

No fi nal da década de 1950 a chegada da Estrada de 
Ferro e a consolidação das rodovias Régis Bitencourt e 
Raposo Tavares como vias de escoamento de mercado-
rias alteraram a conformação física e social da região. 
Ao mesmo tempo que a região periférica de São Paulo 
se adensava nas áreas lindeiras às rodovias, as ofertas 
de emprego no “entreposto comercial de pinheiros” 
atraiam as populações de baixa renda que migravam 
da região nordeste do país para a cidade de São Paulo.

Com a chegada dos migrantes e suas ofertas de mer-
cadoria, teve início a proliferação de camelôs e de ven-
dedores ambulantes que se espalhavam pelas ruas da 
região. Durante o dia o número de ônibus que passava 
pelo antigo terminal se proliferava sem que qualquer 
infraestrutura fosse adaptada para receber essa nova 
demanda. No período noturno os bares de forró e casas 
de prostituição movimentavam o bairro.

Os novos fl uxos que ocorriam no território tornaram 
o ambiente “caótico”, até que em 2004 tiveram início 
as obras para a remoção do terminal de ônibus e ins-
talação da estação Faria Lima do metrô. Neste ponto é 
importante ressaltar que o projeto de “requalifi cação” 
do Largo da Batata é alvo de inúmeras críticas por parte 
de urbanistas. A maioria das argumentações contrárias 
aos moldes em que a reforma se estabeleceu se devem 
as relações pouco claras, ou mesmo confl ituosas, com a 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima e sua relação 
com o setor imobiliário. Diversos autores (SALES, 2005 
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1966.  Na década de 1960 as elites paulistas já habita-
vam as regiões para além do espigão da Av. Paulista. 
Bairros como os Jardins, Itaim e Pinheiros já vinham 
recebendo investimentos de famílias com maior poder 
financeiro. De acordo com Caldeira (2015) um marco 
desta nova ocupação das elites em direção ao rio Pi-
nheiros é a construção do Shopping Center Iguatemi 
no ano de 1966.

 
1967.    José Vicente de Faria Lima apresenta o projeto 
de lei 7.104 com a proposta de alargar a Rua Iguatemi, 
que viria a ser chamada de Av. Brigadeiro Faria Lima. O 
projeto também previa um novo caminho deste viário 
que correria paralelamente ao rio Pinheiros conectan-
do a parte norte (Rua Pedroso de Moraes) com a parte 
sul, atual Av. Dos Bandeirantes. (CALDEIRA, 2015, P. 34) 

 
1971.  Concluída a primeira etapa do projeto de inter-
venção urbana na região de Pinheiros. Este projeto não 
possuiu qualquer tipo de participação popular ou de-
bate público.

 
1974.  Construção do terminal de ônibus “Largo da Bata-
ta” entre as ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde.

 
1993.  Parado por aproximadamente 20 anos, o pro-
jeto de intervenção urbana da Avenida Faria Lima foi 

; FIX, 2001 ; MARICATO, 2002) já conduziram investiga-
ções sobre esse processo. No entanto, um aprofunda-
mento nesta análise não faz parte do escopo da pre-
sente pesquisa. 

Do ponto de vista de uma análise histórica reduzi-
da, foi essa sequência de fatos que consolidaram o local 
que hoje chamamos de Largo da Batata. Do ponto de 
vista espacial, pode-se dizer que o atual Largo teve iní-
cio com uma confluência de vias urbanas planejadas 
a partir dos projetos de intervenção na Avenida Faria 
Lima, até então chamada de Rua Iguatemi. A partir 
da década de 1970 o espaço do Largo foi associado ao 
terminal de ônibus que perdurou até o início dos anos 
2000, quando tiveram início as obras do metrô e o con-
curso público nacional para a “Reconversão Urbana do 
Largo da Batata”.

Neste período de início das obras diversas manifes-
tações artísticas e culturais passaram a ocupar a região. 
De acordo com Caldeira (2015), as intervenções artísti-
cas foram fortalecidas pela presença de importantes 
atores sociais na região, como instituto Tomie Othake 
e o SESC Pinheiros. Soma-se a presença física desses 
atores a própria exposição "Escolha", no ano de 2005, 
da artista Rochelle Costi sobre o Largo da Batata e a 
realização, em 2004, do projeto "Estão Vendendo Nosso 
Espaço Aéreo" do coletivo Bijari.

Na sequência está relatado um ordenamento crono-
lógico dos fatos que consolidaram a espacialidade do 
atual Largo da Batata.

8.1.2 Linha cronológica das interven-
ções que consolidaram a conforma-
ção atual.
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retomado pelo então prefeito Paulo Maluf. Desta vez 
o projeto enfrentou a primeira manifestação popular 
contrária à sua implementação, que foi organizada pelo 
Movimento Pinheiros Vivo.

 
1994. 19 de janeiro de 1994 foi instaurado o decreto 
de lei nº33.947 que determinava a desapropriação de 
19064,34m2 com o objetivo de conectar a Av. Faria Lima 
com o Largo da Batata e Av. Pedroso de Moraes.

 
1995.  Promulgada a lei 11.732 que instituiu a Operação 
Urbana Faria Lima.

 
1996.  Em 25 de abril de foi publicada a lei 12.047 na 
qual constava que “ “[e]ntre as obras necessárias, mere-
ce destaque o alargamento do Largo da Batata, tendo 
em vista que, além do aumento crescente do número 
de veículos coletivos que por ali trafegam, torna-se prio-
ritário que eles sejam integrados à Estação do Metrô, 
que será construída no local para atendimentos dos 
usuários da futura linha 4” (SÃO PAULO, 1996) (in Cal-
deira, p. 36).

 
2001.  Criado em parceria com o Instituto de Arquitetos 
do Brasil o “Concurso Público Nacional — Reconversão 
Urbana do Largo da Batata”

 
2002.  Anunciado o arquiteto Tito Lívio Frascino como 
vencedor do concurso nacional.

 
2003.  I nício das desapropriações do decreto de lei 
nº33.947 de 1994. 

2004.  Firmado o contrato referente a licitação para a 
realização da obra.

 
2004. A lei 11.732 sofre adequações devido ao Estatuto 
da Cidade, sendo denominada a partir de então como 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima (OUCFL)

 
2005. Desativação do terminal de ônibus devido as 
obras da linha 4 do metrô.

2007. Ano em que se iniciam as obras no Largo da Ba-
tata.

2011. Reabertura do Largo da Batata.
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Atualmente torres de vidros concorrem com bares de 
forró, executivos cruzam com artistas de rua, e o conflito 
estético é evidente.  

O escopo desta pesquisa está focado no período 
de transformação do Largo após sua reabertura para a 
população. É neste sentido na sequência se apresenta 
uma contextualização do momento em que a pesquisa 
está inserida.

8.1.3 A situação do Largo após as 
obras

Com a finalização das obras no Largo da Batata o que 
se avistava era um cenário árido e pouco convidativo a 
permanência, sem qualquer relação com a memória e 
as pessoas que habitavam aquele espaço. O projeto de 
reconversão havia sido alvo de inúmeras críticas arqui-
tetônicas mas não enfrentou resistências significativas 
em  sua implementação.

A liberação do espaço após a obra gerou descon-
tentamento de determinados grupos sociais devido ao 
desvirtuamento de vocação e usos em relação às dinâ-
micas sociais estabelecidas antes da “reconversão”. Al-
gumas críticas acusam o projeto de ser higienista e eli-
tista, buscando muito mais uma adequação do espaço 
ao cenário de investimentos imobiliários na região do 
que uma real requalificação espacial para os cidadãos. 
Neste sentido, as críticas apontam que o Largo da Ba-
tata foi adotado como um prolongamento da Avenida 
Faria Lima, criando mais um espaço apto à ser explora-
do pelo capital imobiliário.

Na prática, verificou-se que de fato ocorreram lan-
çamentos de empreendimentos imobiliários na região 
após a reconversão urbana. De acordo com Caldeira 
(2015), pode-se dizer que os novos empreendimentos 
tinham uma tentativa clara de amenizar as característi-
cas populares que povoaram o imaginário urbano vin-
culado do uso histórico daquela região da cidade. Em-
bora o mercado imobiliário seja eficiente em construir 
sua proposta de valor, a população também se mobi-
lizou para rehabitar o Largo como o conheciam antes. 

8.2 Introdução à análise da escala 
local

A análise da escala local se dedica a compreender, 
por meio de dados coletados no Facebook, o processo 
de urbanismo bottom-up que ocorre no Largo Batata, 
espaço adotado como estudo de caso desta pesquisa. 
A escolha do “Facebook” como fonte de dados se deve 
ao fato desta ser a plataforma digital na qual se insere 
a maior parte das interações virtuais do movimento em 
torno do Largo da Batata. Vale ressaltar que o presen-
te estudo argumenta que a hibridização dos espaços é 
um fato consolidado, de modo que atualmente é prati-
camente impossível dissociar físico e virtual de determi-
nado espaço urbano. 

Tendo em vista que o objetivo do trabalho é com-
preender a importância do espaço híbrido para os pro-
cessos de urbanismo bottom-up, a análise da escala 
local se divide, basicamente, em dois momentos. Pri-
meiramente é feita uma análise de todos os eventos 
que ocorreram no Largo da Batata entre abril de 2014 
e janeiro de 2017 conforme os métodos explicados no 
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capítulo "Materiais e Métodos". 
Em grande parte dos casos investigados, os eventos 

têm início quando algumas pessoas conversam presen-
cialmente, e neste caso especifi camente no espaço ou 
arredores do Largo da Batata, e decidem promover uma 
ação. Uma vez determinado o que será o evento, qual 
sua programação, atividades, nome e demais caracte-
rísticas, o grupo que o desenvolveu cria uma página 
para ele no Facebook. Por meio desta página o alcance 
dos eventos se torna exponencial e muitas pessoas que 
em um primeiro momento não saberiam da sua reali-
zação passam a conhecê-lo, podendo, inclusive, convi-
dar amigos e divulgá-lo em sua própria página pessoal 
a fi m de ajudar para que mais pessoas compareçam. 

Outro fator importante é que a própria página dos 
eventos se torna um local de comunicação entre as pes-
soas que de alguma maneira participam deles, neste 
sentido, a página de Facebook de cada evento se tor-
na um prolongamento de sua duração, que tem início 
quando é criada e se estende até que algum dos orga-
nizadores a desative. Como pode ser visto na imagem 
01, postada 1 dia antes do evento que ocorreu em 25 de 
abril de 2014, e na imagem 02, postada 1 dia depois do 
mesmo evento, as atividades dos participantes no gru-
po do Facebook transpassam as atividades presenciais 
no Largo.  A análise dos eventos é construída buscando 
compreender essas dinâmicas, o engajamento do pú-
blico e a relação com as transformações espaciais.

    O segundo ponto a ser analisado são as atividades 
no grupo público de Facebook "A BATATA PRECISA DE 
VOCÊ!", que possui 6.533 membros e do qual foram co-
letadas todas as postagens desde a sua criação, em 21 

de março de 2014 até a sua última postagem no ano de 
2017, no dia 29 de dezembro. As publicações no grupo 
são abertas para qualquer usuário, embora tenha 15 ad-
ministradores, que pelas normas do próprio Facebook, 
podem barrar o acesso de outros usuários. Ainda que 
exista essa possibilidade, as análises da pesquisa in-
dicam que este grupo é bastante horizontal, uma vez 
que a participação e o diálogo dos atores envolvidos no 
processo de urbanismo bottom-up do Largo da Batata 
permaneceu, aparentemente, assegurada. 

Vale ressaltar, que é através desta página do Face-
book que diversos grupos que promovem eventos e 
que atuam no Largo da Batata realizam seus diálogos. 
A sua análise tem como objetivo verifi car como ocor-
rem as dinâmicas virtuais relacionadas ao Largo da Ba-
tata e compreender como este espaço de troca se rela-
ciona com os eventos realizados e com os processos de 
transformação espacial.

8.3 Introdução à análise de eventos

Ao todo a pesquisa conseguiu registros de 276 even-
tos ocorridos no Largo da Batata entre abril de 2014 
e dezembro de 2017. Os dados foram pesquisados na 
própria página de Facebook "A Batata Precisa de Você", 
no grupo público "A BATATA PRECISA DE VOCÊ!", no 
calendário eletrônico criado pelo movimento "A Batata 
Precisa de Você", na página "Gaymada SP" (https://www.
facebook.com/gaymadaSP/), na página "Batata Eletrô-
nica" (https://www.facebook.com/batataeletronica/) e 
na página "Batatas Jardineiras" (https://www.facebook.
com/BatatasJardineiras/).
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31. Teatro Ópera Urbe 
(https://www.facebook.
com/)

32. Como o gráfi co não 
apresenta boa leitura 
em sua forma impres-
sa, pode ser melhor 
visualizado por meio 
do hyperlink  "https://
datas tudio .google .
com/open/1fEE_fvG-
G-ogn0B531t5R3Eynk-
thuOxtH" no qual pos-
sui interatividade com 
o cursor do mouse.

Os dados coletados sobre cada evento foram: nome, 
horário, local, organizador, categoria do organizador, 
link de acesso, descrição, número de convidados, nú-
mero de interessados e número dos que confi rmaram 
presença. Além dessas informações recolhidas nas pá-
ginas dos próprios eventos no Facebook, cada evento 
foi analisado individualmente e recebeu até 3 palavras 
chaves, tags, que identifi cam sua atividade. No total, 
foram criadas 68 tags diferentes para abranger toda a 
diversidade de temas dos eventos analisados.

IMAGEM 01 IMAGEM 02

A primeira análise realizada diz respeito à frequência 
dos eventos, neste sentido, um primeiro olhar sobre o 
gráfi co 17 indica que o período com maior quantidade 
de eventos foi agosto de 2016, com 18 eventos. Porém, 
com o auxílio do gráfi co 18, verifi ca-se que essa discre-
pância em apenas um mês se deve a um evento espe-

8.3.1 Análise de eventos ocorridos no 
Largo da Batata
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cífi co e itinerante chamado teatro Ópera Urbe31, que se 
instalou no Largo por aproximadamente 25 dias conse-
cutivos, realizando 15 eventos entre os dias 06 e 31 de 
agosto. Voltando a atenção para o gráfi co 17 e descon-
siderando os 15 eventos mencionados, percebe-se que 
há uma grande alternância no fl uxo usual de eventos 
ao longo do tempo. Por outro lado, a alternância de 
atividades se mantém em ritmo constante, entre altos 
e baixos, enquanto a curva do número de eventos se 
mantém praticamente estável, com uma ligeira ten-
dência de queda.

No gráfi co 18 pode-se observar a realização dos even-
tos separados por seus organizadores, cada um repre-
sentado por uma cor. Aparecem neste gráfi co apenas 
os 9 organizadores que realizaram a maior quantidade 
de eventos durante o período de análise. Essa lupa no 
gráfi co se justifi ca devido a grande quantidade de even-
tos (276) e ao grande número de organizadores (68)32. A 
fi m de facilitar a leitura da frequência de atividade dos 
principais organizadores de evento foi desenvolvido o 
gráfi co 19, no qual a frequência dos eventos é segmen-
tada apenas por anos, o que reduz a variação temporal 
e torna o gráfi co mais inteligível. A análise deste gráfi -
co demonstra que a página "A Batata Precisa de Você" 
(nó 01 da rede), embora seja o organizador com maior 
número de eventos, tem uma atuação bastante decres-
cente, passando de 35 eventos em 2014 para 1 evento 
em 2017. ww

Alguns outros organizadores, como "Batata Jardi-
neiras", embora tenha uma participação tímida apenas 
com atividades mais recentes, revela uma capacidade 
de articulação promissora. Isso não se deve apenas ao 

compromisso direto do grupo com a intervenção es-
pacial, mas também pelos 6 eventos promovidos em 
9 meses, o que demonstra uma boa frequência de 
atividades. De todos os modos ainda é cedo para con-
clusões, de forma que será necessário acompanhar  a 
permanência, ou não, dessas ações no futuro. Outros 
organizadores bastante engajados já tiveram inícios 
recordes  mas não sustentaram as atividades a longo 
prazo.

Vale ressaltar também, ainda sobre o gráfi co 19, que 
no ano de 2016 a maioria dos principais organizadores 
estavam ativos e promovendo eventos no Largo. Este 
é o ano, inclusive, em que o maior número de organi-
zadores iniciou suas atividades no Largo. Fica evidente, 
entretanto, que os organizadores que iniciaram suas 
atividades nesse ano tiveram atuação decrescente até 
2017.

No gráfi co 20 pode-se observar que dos 9 principais 
organizadores de eventos, o menos ativo organizou 4 
eventos ao longo do período analisado. Se somadas as 
atividades dos 9 principais organizadores chega-se a 
um total de 44% dos eventos, ou seja, 121 eventos do to-
tal de 276. Esse fato corrobora com a análise do gráfi co 
19, na qual se aponta que as atividades dos pequenos 
organizadores são mais volumosas e garantem maior 
constância que a de grandes atores. Também é preciso 
ser levado em consideração que entre os 9 grandes or-
ganizadores de eventos existe uma grande diferença do 
primeiro colocado para os demais. Como demonstrado 
no gráfi co 21, o maior organizador de eventos, "A Batata 
Precisa de Você", organizou 62 eventos do total de 276, 
o que equivale a 22,5% do total e a 51,2% dos eventos 
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GRÁFICO 17
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A Batata Precisa De Você Carlos Zimbher, Rubia Kon…Carlos Zimbher, Rubia KCarlos Zimbher, Rubia KCarlos Zimbher on… Batata Eletrônica Gaymada São Paulo Batatas Jardineiras
Laura Sobral Luiz Pereira Ilumina Sampa Cia dos Tortos outros
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Os 276 eventos registrados no Largo a Batata possuíram 125 organizadores

diferentes, que atuaram, hora concomitantemente, hora de maneira dispersa ao

longo do período analisado.  Este gráfico apresenta uma análise cronológica

da atuação dos principais organizadores de eventos. 

GRÁFICO 18



130

A Batata Precisa De Você Carlos Zimbher, Rubia Kon…Carlos Zimbher, Rubia KCarlos Zimbher, Rubia KCarlos Zimbher on… Batata Eletrônica Gaymada São Paulo Batatas Jardineiras
Laura Sobral Luiz Pereira Ilumina Sampa Cia dos Tortos outros

2014 2015 2016 2017
1

5

25

3535

1818

88

11

1515

7777

44

6666

22

66

22

33

555

4

11

4444

2323

4242
5151

3838

DATADADAD TATAT

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 E

ve
nt

os

Neste gráfico, segmentado por anos de atuação, elucida-se a atuação dos
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GRÁFICO 19
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realizados pelos grandes organizadores. 
 Esses dados indicam que "A Batata Precisa de Você" 

(62) organizou aproximadamente 4 vezes mais even-
tos do que o segundo maior organizador (15), isso sem 
levar em consideração que o segundo colocado nesse 
ranking atuou pontualmente com 15 peças de teatro 
compreendidas no mês de agosto de 2016. Se a com-
paração for feita entre o primeiro e o terceiro colocados 
no ranking do gráfi co 21, percebe-se uma diferença de 
51 eventos, caindo de 62 para 11 eventos.  No gráfi co22 
a distribuição em porcentagens por barras elucida a 
grande diferença existente no total de eventos organi-
zados do primeiro para o segundo colocado, e como, a 
partir do segundo, o volume de eventos organizados é 
praticamente homogêneo. 

Em números totais, os 276 eventos foram promovi-
dos por 125 organizadores. Se levado em consideração 
que dos 276 eventos 62 foram organizados por um úni-
co ator e 15 por outro, percebe-se que os 199 eventos 
restantes foram organizados por 123 organizadores. Es-
ses dados demonstram o quão intensa e importante é a 
presença dos pequenos organizadores de eventos, que 
realizando menos de 11 eventos ao longo de todo o pe-
ríodo analisado são responsáveis por 72% dos eventos 
realizados.

Após analisar a atividade dos organizadores de even-
to e como eles estavam distribuídos ao longo dos anos, 
a pesquisa se voltou a compreender um pouco mais 
sobre quem são esses organizadores. Não se trata, ob-
viamente, de uma análise pessoal dos promotores de 
eventos, mas das características das organizações e 
quais temas abordavam. Neste sentido foi construído 

o gráfi co 23, que elucida quais as principais categorias 
dos organizadores de eventos. As categorias utilizadas 
para essa segmentação são opções dadas pelo próprio 
Facebook para que cada página, ao ser criada na plata-
forma, identifi que como se descreve.  

Nesta análise pode-se perceber que os principais 
organizadores de evento são das categorias "Comuni-
dade" e "Pessoa Física", sendo respectivamente 36,1% e 
26,4% do total dos organizadores. Esse dado, embora 
signifi cativo para se compreender quais categorias de 
grupos promovem mais eventos no espaço analisa-
do, não indica que essas sejam as que consigam atrair 
maior público para o Largo da Batata, como explicado 
abaixo. 

O gráfi co 24 ordena as categorias de organizadores 
de acordo com a quantidade de pessoas que confi rma-
ram presença em seus eventos, ou seja, as categorias 
são separadas de acordo com a porcentagem do total 
de público que confi rmou presença nos eventos reali-
zados por organizadores de cada uma das categorias. 
Essa separação indica a porcentagem de público que 
teoricamente foi levada ao espaço por cada uma dessas 
categorias. 

Ao comparar-se o gráfi co 23 com o gráfi co 24 é pos-
sível perceber que, embora a categoria "Pessoa Física" 
compreenda 26,4% do total de organizadores de evento 
e ocupe a segunda posição nesse gráfi co, essa categoria 
tem baixo potencial para levar público aos eventos no 
espaço, caindo para a quinta colocação no gráfi co 24. 

Se avaliadas no quesito de movimentação de públi-
co no espaço, como demonstrado no gráfi co 24, as prin-
cipais categorias são "Comunidade" com 30,5% do total 
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ceira categoria em diante ocorre um declínio gradual 
no número de eventos de cada uma, o que permanece 
até a 18ª colocação, a partir da qual todas as categorias 
não possuem mais do que 1 evento registrado. 

Esta análise deve levar em consideração, inclusive 
por ser uma descoberta da própria pesquisa, que a im-
portância do organizador de eventos "A Batata Precisa 
de Você" é bastante relevante na totalidade dos eventos 

do público que confi rmou presença em eventos, "Organização" com 
12,5%, "Turnê" com 12,4%, "Organização Sem Fins Lucrativos" com 11,6% e 
só então "Pessoa Física" com 11,3%. 

Se os mesmos critérios do gráfi co 23 forem analisados pelo gráfi co 25, 
que dispõe as categorias em barras, pode-se perceber uma grande dife-
rença da primeira para a segunda categoria, com 27 eventos a menos. A 
diferença da segunda categoria, "pessoa física", para a terceira, "Músico/
banda" é ainda mais acentuada, totalizando 58 eventos a menos. Da ter-
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(22,5%), e por estar na categoria "Comunidade", nos per-
mite compreender que dos 101 eventos realizados por 
essa categoria, 62 são de um único organizador. Levan-
do isso em consideração e isolando, apenas imagetica-
mente, esse valor na análise do gráfi co 25, seria possível 
verifi car que o número de eventos promovidos pela ca-
tegoria "Pessoa Física" superaria o de eventos promovi-
dos por "Comunidade".   

  Após a análise das categorias e do comportamento dos organi-
zadores de eventos, a pesquisa buscou compreender um pouco mais 
sobre os próprios eventos. Neste sentido foram analisadas, dentre as 68 
TAGs criadas, quais foram as mais populares entre os eventos promovi-
dos e o número de vezes em que se repetiram.  

 O gráfi co 26 ordena as tags de acordo com a sua popularida-
de, ou seja, com a porcentagem de utilização de cada uma em relação 
ao todo. A análise desse gráfi co indica uma forte discrepância, tendo 
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ocorridos no Largo da Batata possuía música e dança 
em suas descrições. Embora este fato possa dar uma 
ideia homogeneizadora das tags, eles também indicam 
uma característica comum a grande parte dos eventos, 
afi nal, a música e a dança nessas ocasiões sempre esti-
veram vinculadas ao caráter de festividade que foi co-
mum às dinâmicas de muitos dos eventos.

a primeira tag, "Música e Dança" ocupando 25,8% do 
total das tags utilizadas enquanto a segunda posição 
ocupa apenas 8,1% do total. Vale lembrar, neste pon-
to, que cada evento recebeu até 3 tags e que a maioria 
dos eventos eram diversos, com múltiplas atividades 
planejadas e, em alguns casos, concomitantes. Tam-
bém é importante ressaltar que a maioria dos eventos 
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A terceira colocação, "Ato Político", embora bem me-
nos expressiva que as duas primeiras é representativa 
do momento histórico em que os eventos ocorreram e, 
como se verá mais adiante, promoveu os eventos com 
maiores engajamentos de público.

O gráfi co 27 organiza em ordem decrescente as tags 
mais populares, demonstrando o número de vezes em 

A segunda tag mais utilizada foi "Roda de Conversa", com 8,1% do to-
tal das utilizações, sendo utilizada na descrição de 41 eventos. Este fato 
se deve, em parte, aos múltiplos eventos realizados pelo organizador "A 
Batata Precisa de Você", que além de seu método participativo para as 
decisões de novas ações, realizou eventos que tinham como tema princi-
pal o diálogo, e para isso convidavam estudiosos de determinados temas 
para uma roda de conversa no Largo da Batata. 

25,8%
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que cada uma foi utilizada. Neste ponto, a visualização 
geral do volume de utilização de cada tag é um impor-
tante indicativo de um dos temas mais relevantes da 
pesquisa, a transformação espacial. É possível verifi car 
neste gráfi co que as tags "Mobiliário", "Reparos" e "Pai-
sagismo" aparecem, respectivamente, 18,17 e 17 vezes, 
indicando a presença dessas ações nos eventos realiza-
dos. Obviamente os eventos relacionados a intervenção 
espacial não foram a maioria dentre os 276, mas por 
serem um dos temas centrais da pesquisa, foram ana-
lisados com maior atenção, tendo um tópico dedicado 
exclusivamente a eles.    

de que, na prática, grupos que buscam uma ação cons-
tante e disciplinada no espaço não estão conseguindo 
assegurar longa durabilidade. A outra leitura possível 
seria a de que os grandes organizadores tiveram funda-
mental importância no início do processo de urbanis-
mo bottom-up, quando o Largo da Batata passava por 
seu pior momento de desertifi cação, mas que uma vez 
realizado o engajamento de outros grupos, os grandes 
atores se retiram para não criarem centralidades dentro 
de um processo horizontal. 

Ambas as refl exões parecem ser pertinentes na 
análise dos processos de urbanismo bottom-up, po-
rém, no caso específi co do Largo da Batata, parecem 
haver outras variáveis para complementar essa leitura. 
Na análise do gráfi co 19 pode-se observar que em me-
nos de 6 meses os eventos promovidos por pequenos 
organizadores já havia superado o número de eventos 
realizados pelos principais organizadores. Outro fator 
que deve ser levado em consideração é o fato dos orga-
nizadores da página "A Batata Precisa de Você" terem 
ganho um edital público, "Edital Redes e Ruas"33, pelo 
qual receberam fi nanciamento do Poder Público para 
promover atividades no Largo da Batata. Ainda que não 
seja possível realizar uma afi rmação quanto a isso, este 
fato abre a possibilidade para se interpretar que o fi m 
do fi nanciamento público para as atividades no Largo, 
que teve início em janeiro de 2015 e duração de 6 me-
ses, foi um dos fatores de diminuição das atividades 
promovidas por esse grupo.

Outro ponto que merece ser levado em considera-
ção na análise da atuação da página "A Batata Precisa 
de Você" é a questão política no âmbito das relações 

8.3.2 Análise geral dos eventos.

A análise desta série temporal de eventos, apresen-
tada nos gráfi cos 17, 18 e 19 pode ser um indicativo de 
que, na prática, esteja ocorrendo uma redução das ati-
vidades promovidas pela página "A Batata Precisa de 
Você" e pelos demais grandes organizadores. Como 
pode ser observado no gráfi co 19, a categoria "outros", 
que compreende organizadores pequenos (por organi-
zadores pequenos entende-se aqueles que realizaram 
menos de 4 eventos em 4 anos), é a que demonstra a 
atuação mais constante ao longo do tempo. Na práti-
ca, esses dados podem estar indicando que nos anos 
mais recentes a maioria dos eventos foram organizados 
por pequenos grupos com atuações pontuais, e não por 
coletivos ou grupos que dedicavam seus esforços em 
manter atividades constantes no Largo da Batata. 

Este fenômeno possibilita duas refl exões fundamen-
tais para a pesquisa. A primeira delas seria um indicativo 
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estabelecidas com membros do Partido dos Trabalha-
dores que, inclusive, atuavam em cargos públicos no 
período em que Fernando Haddad estava à frente da 
prefeitura. Neste sentido vale lembrar, por meio do grá-
fi co 19, que é a partir do momento em que João Dória 
é eleito para a prefeitura de São Paulo a atuação desta 
página na organização de eventos sofre sua queda mais 
vertiginosa.

Outra variável válida para a análise em todos os gru-
pos que atuam em movimentos de urbanismo bot-
tom-up, é que, por não ser uma atividade remunerada, 
a longa dedicação dos indivíduos pode fi car sujeita a 
questões individuais e pessoais. Este fato não diminui 
em nenhum ponto a importância dos grandes orga-
nizadores de eventos e suas constâncias por períodos 
curtos, mas os recursos podem, sim, ser um fator de de-
sarticulação para ações de mais longo prazo. 

Com relação aos pequenos organizadores de even-
tos é fundamental que existam também os eventos 
pontuais, para garantir a desvinculação dos processos 
de urbanismo bottom-up de atores centrais. Essa pos-
sibilidade de desvinculação demonstra a característica 
mais marcante dos processos de urbanismo bottom-up, 
a independência das relações entre transformação ur-
bana e os momentos pessoais de grandes atores, como 
acontece, por exemplo, nas secretarias municipais e 
suas vinculações com as disputas de poder político.

Os gráfi cos 23 e 24 corroboram com esse indicativo, 
e demonstram que embora a categoria "Pessoa Física" 
não tenha bons resultados na atração do público, é a 
segunda categoria que mais organiza eventos. A conca-
tenação desses fatos, como mencionado anteriormen-

te, pode signifi car que os eventos organizados por "Pes-
soa Física" são menores e não atraem muito público, 
mas na realidade uma análise detida indica que eles 
estão dispersos entre inúmeros organizadores de even-
tos que mantém uma frequência de eventos no Largo.

O gráfi co 25 apresenta um importante indicativo 
neste sentido ao demonstrar o volume de eventos pro-
duzidos por "Pessoa Física". Como já dito na análise des-
te gráfi co,  a  retirada dos eventos organizados por "A 
Batata Precisa de Você", que se enquadra na categoria 
"Comunidade", faria com que a categoria "Pessoa Física" 
fosse a mais atuante na organização de eventos. Este 
dado não seria tão signifi cante se não fosse a análise do 
gráfi co 19, que demonstra que o organizador "A Batata 
Precisa de Você" já está praticamente inativa no Largo. 
Neste sentido, é provável que os eventos organizados 
por "Pessoa Física", ainda que dispersos e pulverizados 
entre múltiplos organizadores, devem se tornar a ten-
dência dos eventos organizados no Largo da Batata 
para os próximos anos.

Do ponto de vista dos processos de urbanismo bot-
tom-up este é um excelente indicativo por ser um fenô-
meno descentralizador, diminuindo a importância dos 
grandes atores. Por outro lado, isso não pode represen-
tar uma redução do número total de eventos organiza-
dos, em termos de apropriação do espaço público.

Sobre a realização dos atos políticos no Largo da Ba-
tata, estes são, certamente, um ato marcante em sua 
história. Todo o processo de reforma deste espaço des-
crito no tópico "Histórico do Largo da Batata", a polê-
mica reabertura do espaço e a rápida apropriação do 
espaço por movimentos que lutam pelo direito à cida-
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33. O edital Redes e 
Ruas foi uma iniciativa 
da Prefeitura Munici-
pal de São Paulo que 
buscava incentivar pro-
postas de inclusão di-
gital, cultura e cidada-
nia por meio de ações 
em praças, telecentros 
e pontos de cultura. 
Ocorreram duas edi-
ções do edital, na pri-
meira delas os even-
tos deveriam ocorrer 
no primeiro semestre 
de 2015 e na segunda 
edição no segundo se-
mestres de 2016.

e periodicidade, eventos de grandes proporções o uti-
lizam e depois o abandonam, como movimentos pen-
dulares mais longos. Observa-se, portanto, uma ocupa-
ção em picos, hora com sobrecarga de pessoas, a qual a 
própria infraestrutura não suporta, momentos despovo-
ados e sem capacidade de acolhimento aos indivíduos. 
Não é sem justificativa que a principal crítica dos mo-
vimentos que lutam para a transformação espacial do 
Largo, é a ausência da dimensão do pedestre, buscan-
do fazer dele um espaço humano, não com potencial 
para receber apenas multidões, mas também voltado 
aos indivíduos.  

Uma vez compreendida a dinâmica dos eventos e a 
frequência com que ocorriam, a pesquisa exigia uma 
maior compreensão sobre a relação dos eventos com o 
público. Afinal, os eventos por si só não garantem popu-
laridade, presença no espaço público e transformação 
espacial. É necessário que o espaço seja ocupado para 
que a transformação aconteça, e para isso as pessoas 
devem participar dos eventos.

de agregaram uma nova camada política a esse espa-
ço histórico da cidade. Foi no Largo da Batata que as 
Jornadas de Junho iniciaram um de seus maiores atos, 
após isso as manifestações sobre a crise hídrica ocupa-
ram o Largo, atos de apoio a políticos específicos foram 
realizados, manifestações pró e contra impeachment 
e ato do Movimento dos Trabalhadores sem Terra, essa 
movimentação sempre constante de atos políticos se 
tornaram rotineiras no espaço do Largo, o que ajuda a 
construir um imaginário comum de espaço democráti-
co. Entretanto, é preciso ter atenção para que o Largo 
da Batata não se torne um espaço marcado por deter-
minados grupos políticos, candidatos e posturas ideoló-
gicas. Caso isso aconteça, existe o risco deste espaço se 
tornar vulnerável a questões partidárias, recebendo por 
exemplo, mais ou menos investimento público confor-
me o momento histórico. 

Mas nem só de política vive este espaço, o Largo da 
Batata também é para se dançar, afinal a tag mais po-
pular nos eventos foi "Música e Dança". A utilização des-
sa tag não de se deve apenas a pequenos eventos, mas 
aos shows de música eletrônica, festivais com renoma-
dos artistas e o carnaval de São Paulo que passaram a 
ocorrer no Largo. Tampouco tratam-se apenas de gru-
pos auto-gestionados promovendo atividades no Lar-
go, grandes empresas realizam ali intervenções, festas e 
festivais. Fica claro, entretanto, que o processo de urba-
nismo bottom-up que vem ocupando o Largo da Bata-
ta não ocorre em um território vazio ou despercebido. 

O que se percebe, pela análise dos eventos, é que ao 
passo que os movimentos auto-gestionados utilizam e 
promovem eventos no Largo da Batata com frequência 

8.4 Introdução da relação do público 
com os eventos.

A análise da relação do público com os eventos tem 
como intuito medir a popularidade dos eventos, a rela-
ção do público com os eventos ao longo do tempo e ve-
rificar quais foram as datas mais populares. Esta análise 
é baseada nas informações coletadas dos 276 eventos, 
que tiveram 280.056 confirmados, 223.259 interessados 
e 1.094.177 convidados.
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No gráfi co 28 pode-se verifi car 4 linhas de desempenho 
ao longo do tempo, a primeira delas, na parte de baixo do 
gráfi co, indica a ocorrência dos eventos, enquanto as 3 su-
periores indicam a relação do público com os eventos a partir 
das 3 opções disponibilizadas pelo Facebook: Confi rmação, 
Interesse e Convite. Como indicado no gráfi co 17, a ocor-
rência de eventos no Largo da Batata, embora possua gran-
de variação no curto espaço de tempo, mantém uma média 
constante ao longo do período analisado, como indicado 
pela linha de tendência. O gráfi co 28 evidencia que o fl uxo 
de eventos está diretamente relacionado com a interativida-
de com o público, que obedece, guardadas as devidas pro-
porções, curvas de crescimento e redução semelhantes. É 
importante ressaltar que grandes eventos isolados e que tive-
ram uma boa interatividade com o público não foram capazes 
de desestabilizar a frequência demonstrada nos gráfi co 28. 

A principal análise que esse gráfi co nos mostra é que, em-
bora exista uma ligeira tendência de queda no número de 
convidados (ver gráfi cos 28c), o número de interessados se 
mantém estável (ver gráfi co 12b) e o número de confi rmados 
mostra um crescimento vertiginoso (ver gráfi co 12a). Este é 
um fenômeno pouco usual na organização de eventos, quer 
seja pelo Facebook ou pelas vias tradicionais. Na maioria dos 
casos, como verifi cado nos eventos analisados, o número de 
pessoas convidadas para um evento é sempre superior ao 
número das pessoas que confi rmam presença.  

No gráfi co 28 fi ca evidente que esse fenômeno passa a 
ocorrer a partir de setembro de 2017, mas por ser um pe-
ríodo muito próximo ao fi nal do recorte temporal analisado, 

não seria possível afi rmar se que se trata de um fenômeno 
individual causado por um evento pontual ou de uma tendên-
cia para longo prazo. Um dos fatores que indica a consolida-
ção dessa tendência pode ser observado no gráfi co 28a, que 
demonstra, que na verdade, o número de confi rmados vêm 
crescendo desde abril de 2014, o que fi ca evidente se com-
parado com os gráfi cos 28b e 12c.  O gráfi co 28c corrobora 
com esta análise, demonstrando de maneira sintética como o 
número de confi rmados nos eventos teve uma performance 
muito melhor que o número de convidados e de pessoas que 
demonstraram interesse, atingindo seus melhores números 
em 2017.

No total, os 276 eventos analisados receberam 280.056 
confi rmações de presença. Dentre eles, as 9 datas de even-
tos mais populares são demonstradas no gráfi co 30a de acor-
do com o total de confi rmações registradas em cada evento. 
A análise desse gráfi co demonstra que ocorreram três even-
tos de grande popularidade, que receberam respectivamente 
13,3%, 11,2% e 10,9% do total de convidados. Isso signifi ca 
que apenas 3 eventos receberam 35,4% do total de confi r-
mações, ou seja, 99.050 confi rmações.  É relevante observar 
que os 3 eventos mais populares aconteceram entre junho 
e dezembro de 2017, período em que o maior organizador 
de eventos, "A Batata Precisa de Você", realizou apenas um 
evento depois de aproximadamente 1 ano sem realizações. 

Por outro lado, a temática desses eventos não está rela-
cionada com a transformação espacial em si, e são bastante 
diversos, abrangendo, por exemplo, um ato político no qual 
21.564 pessoas confi rmaram presença, um show com reno-
mados músicos brasileiros para a comemoração dos 20 anos 
do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no qual 10.871 
pessoas confi rmaram presença e um jogo recreativo que 

8.4.1 Análise da relação do público 
com os eventos
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aborda as questões de gênero no qual 4.745 pessoas confi rmaram 
presença. No total dos 9 eventos mais populares, 6 deles foram 
atos políticos, o que corrobora com a argumentação de que os mo-
vimentos políticos têm adicionado uma nova camada ao espaço do 
Largo da Batata como espaço de manifestações políticas. Por outro 
lado, dos 6 eventos de atos políticos, apenas um ocupa uma das 
3 primeiras posições de eventos que mobilizaram mais indivíduos.

O gráfi co 31A demonstra que o número de confi rmados nos três eventos 
mais populares possuem certa aproximação, sofrendo uma queda para o quarto 
colocado que se mantém razoavelmente estável até a sétima posição, a partir 
do qual todos os eventos passam a ter menos de 10.000 confi rmados. Esta mé-
dia nos mostra que o tema dos eventos é de fundamental importância para sua 
popularidade. No entanto, o engajamento desses eventos depende do contexto 
social, político e da própria descrição das suas atividades em sua página no Fa-
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ser um tema que ainda gera polêmica, conseguiu alcançar 
alta popularidade. Uma das possíveis razões para que isso 
tenha acontecido pode ser o contexto social, ao qual o título 
do evento se referiu muito bem, afi nal, no momento deste 
evento um dos assuntos mais comentados no Brasil era a 
polêmica da "Cura Gay"34.  

A pesquisa também buscou compreender se os eventos 

cebook. O evento mais popular em número de confi rmados se chama "SP pelas 
Diretas Já" e proclama um descontentamento geral com a classe política, além 
de anunciar a presença de renomados músicos brasileiros. O segundo evento 
também anuncia shows com renomados músicos nacionais, mas tem como título 
"Ato 20 anos MTST com Caetano Veloso e convidados" e tem uma diferença de 
5.740 confi rmações para o evento mais popular. Já o terceiro evento, que aborda 
as questões de gênero, leva o título "Gaymada para cura hétero", que apesar de 
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com maior popularidade de confi rmados eram aqueles que 
possuíam maior número de interessados e de convidados, 
como pode ser visto nos gráfi cos 30b e 30c. O intuito desta 
análise era verifi car se a proporção de convidados e interes-
sados poderia indicar o número de confi rmados, o que possi-
bilitaria calcular o engajamento do público com base nessas 
duas variáveis.

No entanto, a análise destes grafos (30a, 30b e 30c) demonstram que a po-
pularidade máxima nos 3 níveis de interatividade disponibilizados pelo Facebook 
não ocorreu em nenhum dos eventos analisados, ou seja, nenhum evento con-
seguiu estar nas mesmas posições das 3 categorias, como seria, por exemplo, 
se o evento com maior número de confi rmados tivesse recebido o maior nível de 
interessados e o maior nível de convidados. Porém, 3 eventos, identifi cados nos 
gráfi cos por suas datas, se repetem entre os 9 mais populares das 3 categorias. 
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sejam eventos diferentes. Já no gráfi co 31c são apenas os 2 
primeiros colocados que possuem bom distanciamento dos 
eventos que os seguem.

Outros 4 eventos ainda aparecem em 2 categorias como sendo um dos 9 even-
tos mais populares. 

Nos gráfi cos 31b e 31c ainda é possível verifi car, pelo número de convida-
dos e interessados, respectivamente, o volume de pessoas que interagiram com 
cada evento. A análise do gráfi co 31b demonstra que os três primeiros colo-
cados em número de convidados também se distanciam bastante dos demais, 
assim como acontece no gráfi co 31a com o número de confi rmados, embora 
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A primeira observação sobre a interação do público com 
os eventos ao longo do tempo é de que os grandes even-
tos, com boa interatividade de público, não desestabilizaram 
a frequência de ações, como demonstrado no gráfi co 28. 
Este fenômeno pode ser um indicativo de que, na prática, é 
a constância dos eventos que leva um maior número de pes-

soas ao Largo, e não os eventos de grande porte, por si só. 
Outra importante observação desenvolvida após a análi-

se diz respeito ao aumento do número de indivíduos confi r-
mados para cada evento quando comparado ao número de 
convidados e interessados nos eventos dos últimos meses 
analisados. Este fenômeno pode ser um indicativo de que, 
na prática, começa a ocorrer a formação de um núcleo de 
pessoas que se mantém ativo nas ações que ocorrem no 

TABELA 02

8.4.2 Análise geral da relação do pú-
blico com os eventos.
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34. Em Setembro de 
2017 um juíz da 14ª 
vara do Distrito Federal 
concedeu uma limi-
nar solicitada por uma 
psicóloga para realizar 
"pseudoterapia de re-
versão sexual", o que 
vai em sentido contrá-
rio as normativas do 
Conselho Federal de 
Psicologia. A caso ge-
rou inúmeras polêmi-
cas e foi popularmen-
te apelidado de "cura 
gay".

35. Durante o even-
to "Espaços Culturais 
Urbanos" (SESC Bom 
Retiro) e  "Inquietudes 
Urbanas" (Universida-
de  de São Paulo), am-
bos ocorridos em São 
Paulo, as pessoas que 
estavam "representan-
do" movimentos ho-
rizontais de urbanis-
mo bottom-up foram 
questionadas sobre 
sua real representati-
vidade para os grupos.

lhante, passaram pelos mesmos questionamentos quando 
a mídia solicitava um líder que pudesse falar em nome do 
grupo. Este fato está longe de ser compreendido em sua ple-
nitude, tratam-se de novos modelos organizacionais com os 
quais ainda estamos aprendendo a nos relacionar, tanto indi-
vidualmente como em grupo. 

No que diz respeito à confirmação de presença nos even-
tos, sabe-se, claramente, que esses números não foram 
reais na prática, obedecendo a tendência natural de haver 
muito mais participação no espaço virtual do que no físico. 
O que não quer dizer, entretanto, que essas pessoas que 
não foram ao evento presencial não tenham interagido com 
ele, afinal, receberam informações do evento, souberam o 
nome de todos os envolvidos e receberam atualizações em 
tempo instantâneo de tudo o que ocorria no espaço virtual do 
evento, que muitas vezes eram informações do que ocorria 
no próprio Largo da Batata. 

Como dito na descrição da pesquisa, esse estudo não se 
propõe a fazer uma análise das atividades presenciais no 
Largo da Batata, mas sim das atividades de urbanismo bot-
tom-up registradas online. Neste sentido, a análise se focou 
em compreender quais variáveis no espaço virtual foram res-
ponsáveis pelo aumento da popularidade dos eventos.

Ao analisar os eventos mais populares no âmbito dessa 
pesquisa, no quesito de confirmações de presença, é inte-
ressante observar como o evento "SP pelas Diretas Já" apre-
sentou uma pauta muito similar ao evento das Jornadas de 
Junho, que foram capazes de atrair um público diverso. Já a 
descrição do segundo evento mais popular em "confirmações 
de presença", ainda que similar ao primeiro por anunciar 
grandes shows de músicos renomados e não citar qualquer 
corrente política ou ideológica, trata-se de um evento come-

Largo da Batata. Ainda que os dados coletados não possam 
confirmar a veracidade desse indicativo, a formação de um 
núcleo de atores fixos nas atividades teria como  implicação 
a configuração de uma certa constância na prática dos movi-
mentos de urbanismo bottom-up, o que podemos identificar 
como o processo de "formação espontânea de liderança". 
Este fenômeno ocorre quando uma determinada pessoa ou 
um determinado grupo passa a atuar em um processo de ur-
banismo bottom-up com frequência tão superior aos demais 
que acaba se tornando uma liderança local, não por assumir 
alguma posição de hierarquia, mas por ter mais conhecimen-
to sobre os processos de engajamento para, por exemplo, a 
realização de ações, ser mais reconhecido pelos outros inte-
grantes, etc.

Este fato, embora indesejado é frequente nestes proces-
sos, e conflita diretamente com os principais ideais de mo-
vimentos horizontais, desierarquizados e auto-gestionados. 
Como diversas vezes debatido em seminários35 e no próprio 
grupo do Facebook, um grupo que não possui lideranças ou 
representantes oficiais, na teoria, não poderia ter pessoas 
se colocando como representantes desses movimentos para 
diálogos com a mídia e os representando em conferências.  
Claramente muitas outras questões permeiam essa formação 
espontânea de lideranças, como a disputa de grupos dentro 
do próprio movimento de urbanismo bottom-up, a presença 
constante nos eventos, que de fato faz com que pessoas se-
jam mais reconhecidas neste meio, e a relação com o Poder 
Público, que exige a presença de representantes. 

Embora essa seja uma análise polêmica sobre um aspec-
to delicado subjacente aos processos de urbanismo bottom
-up, não se trata de um fenômeno tão recente, as próprias 
Jornadas de Junho, organizadas de maneira muito seme-
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morativo do MTST, que devido a relações políticas e partidá-
rias, pode ter gerado certa impopularidade em determinados 
grupos sociais. 

Já no terceiro evento, bem diferente dos dois primeiros 
tanto na pauta quanto nas ações, pode ser um indicativo 
de que um excelente "timing" social é capaz de gerar alta 
popularidade. Os jogos Gaymada que já havia realizado ou-
tras edições com aproximadamente 430 confi rmações pas-
sou para aproximadamente 4.700 no dia 30 de setembro de 
2017. O diferencial desse evento em relação aos anteriores 
foi o momento em que a sua pauta era um dos temas mais 
discutidos na mídia e redes sociais. (ver tabela 03)   

No que diz respeito a predominância da popularidade dos 
eventos de atos políticos  em relação ao número de confi rma-
ções  de presença, é interessante observar que a maioria dos 
eventos promovidos pela "A Batata Precisa de Você" estavam 
mais dedicados à questões urbanas e de transformações 
espaciais do Largo, do que propriamente a uma demanda 
política. Talvez este seja, na verdade, um dos motivos pelos 
quais nenhum dos eventos realizados por este grupo esteja 
nas primeiras colocações de eventos mais populares. Este 
fato pode ser um indicativo de que os eventos de transforma-
ção espacial não agregam grandes públicos, mas atuam com 
constância devido às dinâmicas necessárias para realmente 
realizar transformações espaciais signifi cativas.

Quanto a popularidade dos eventos de acordo com o nú-
mero de convidados, interessados e confi rmados, ainda que 
não exista uma métrica entre os três níveis de engajamento, 
é possível afi rmar que eles estão diretamente relacionados. 
Deste modo, é possível dizer que um evento que deseje boa 
popularidade deve ter: pautas pouco polêmicas, alinhamen-
to com o momento social, conexão com os "trend topics" da 

internet e engajar as pessoas para que convidem outras pes-
soas ao evento. Não é o objetivo desta análise criar um ma-
nual de sucesso para eventos ou qualquer tipo diretriz nesse 
sentido, mas esses fatores são indicativos de popularidade 
que merecem ser olhados com atenção. Tampouco faz-se 
qualquer tipo de contra recomendação sobre pautas polêmi-
cas, mas deve-se levar em consideração que se a proposta 
do evento for envolver públicos amplos, provavelmente uma 
pauta de maior consenso tenha maior sucesso.
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Eventos mais 
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Imagem 05 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205369101011266&set=gm.896355560413312&type=3&thea-
ter . Postagem de Tom Bojarczuk
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qual é percebida uma tendência de aumento acentuada. Por 
outro lado, se comparado ao número de interessados (gráfico 
32b) e de confirmados (gráfico 32c), pode-se verificar uma 
tendência de estabilização em comparação às tendências 
de queda. Este fenômeno corrobora com os indicativos da 
análise geral dos eventos, que demonstram que ao longo do 
tempo diminui-se o número de convidados e interessados 
nos eventos, mas aumentou a quantidade de confirmados, 
consolidando uma comunidade ativa.

Quanto aos organizadores de eventos, o gráfico 33a indi-
ca que 49% dos eventos de intervenção espacial (25 even-
tos) foram organizados por "A Batata precisa de Você", que 
também é o maior organizador na análise de eventos totais, 
com 22,5% do total equivalentes a 62 eventos promovidos. 
Esses valores nos permitem concluir que desse número, 25 
deles estavam ligados diretamente com transformações es-
paciais. 

O segundo maior organizador de eventos relacionados a 
transformação espacial são as "Batatas Jardineiras", com 6 
eventos, desde que iniciaram suas atividades no Largo em 
março de 2017. O grupo trabalha basicamente com ativida-
des pontuais de plantio de árvores, mudas e construção de 
canteiros vivos. 

Esse grupo confirma o indicativo de que com o tempo 
existe a tendência de formação de um núcleo reduzido de 
pessoas que atuam com constância no espaço. Em seus 6 
eventos, o número de envolvidos foram respectivamente en-
tre interessados e confirmados, 18 e 8; 80 e 10; 4 e 3; 28 e 
9; 39 e 4; 26 e 8. Esses dados são muito diferentes daqueles 
apresentados nos grandes eventos que envolvem shows, ar-
tistas renomados e atos políticos. Se somado todos os confir-
mados em todos os eventos de intervenção espacial e dividir 

8.5.1 Análise dos eventos de 
transformação espacial

8.5 Introdução à análise dos eventos 
de transformação espacial.

Dentre os 276 eventos analisados no tópico anterior per-
cebeu-se que 51 deles estavam relacionados com interven-
ções espaciais diretas no Largo da Batata, ou seja, eram 
convocações para que as pessoas fossem até o espaço e re-
alizassem ações com suas próprias mãos. Estes eventos es-
tão diretamente relacionados com os conceitos e práticas de 
urbanismo bottom-up desenvolvidas nos capítulos teóricos, 
como por exemplo DIY, DIWO e hand made urbanism. Pelo 
fato desta pesquisa estar inserida no campo da arquitetura 
e do urbanismo, os eventos que se relacionam diretamen-
te com transformações espaciais específicas serão olhados 
com maior cuidado. É com esse intuito que as análises a se-
guir foram desenvolvidas.

Com o intuito de demonstrar a frequência dos eventos de-
dicados a transformações espaciais ao longo do tempo, foi 
desenvolvido o gráfico 32. Como pode ser observado, esses 
eventos não acompanham a mesma frequência da totalidade 
dos 276 eventos, o que fica claro em uma comparação com o 
gráfico 17. Por outro lado, embora menos frequentes, a com-
paração das linhas de tendência dos gráficos 32 e 17 indica 
que a totalidade dos eventos vem sofrendo ligeira queda, en-
quanto a frequência dos eventos de transformação espacial, 
após queda entre outubro de 2016 e julho de 2017 (gráfico 
32), apresentam boa recuperação.

A análise no número de confirmados nestes eventos (grá-
fico 32a) não é tão otimista quanto nos eventos gerais, na 
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25, 6 e 2 eventos, do terceiro maior realizador em diante, 
todos se igualam com apenas 1 evento realizado. Por meio 
desta análise fi ca ainda mais evidente a preponderância 
do organizador "A Batata Precisa de Você", principalmente 
quando a temática dos eventos é a transformação espacial.

Além do volume de eventos realizados por cada organi-
zador é possível verifi car pelo gráfi co 33b as categorias de 
Facebook, com as quais os próprios organizadores se clas-

esse número pelo número total de eventos, chega-se a uma média de 86 pesso-
as por evento. Como se sabe, existe uma grande redução do total de confi rma-
dos no evento virtual quando comparado ao número de pessoas que realmente 
vão ao evento presencial, o que demonstra o quão pequenos esses eventos 
realmente foram em termos de participantes se comparados aos eventos gerais.

É interessante observar que entre os 9 maiores organizadores de eventos 
relacionados à transformação espacial, apenas 3 deles possuem mais do que 1 
evento realizado. Por ordem decrescente, os maiores organizadores realizaram 
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sifi cam, quais são as mais ativas na realização de eventos. 
Neste quesito existe uma grande preponderância dos organi-
zadores que se defi nem como "comunidade", que realizaram 
64,7% do total de eventos. Essa grande preponderância se 
deve ao fato dos 2 maiores organizadores estarem na mesma 
categoria, "comunidade", e serem responsáveis por 60,8% 
do total de eventos. A única categoria além de "comunidade" 
que possui mais do que um evento realizado é "Organização 

não Governamental" e se deve aos 2 eventos realizados pelo "Instituto A Cidade 
Precisa de Você". 

Em termos de valores absolutos de eventos realizados, é possível verifi car 
no gráfi co 34 a diferença entre os 3 principais organizadores e a sequência dos 
demais organizadores que não realizaram mais do que 1 evento. No total, foram 
contabilizados 21 organizadores de eventos como os responsáveis pela organi-
zação dos 51 eventos de transformação espacial. Destes 21 organizadores, 18 
deles organizaram apenas 1 evento. Ainda que o volume de 51 eventos se deva 
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apenas 3 organizadores terem realizado mais do que 1 even-
to, a maioria das atividades foi pontual, mas vale ressaltar 
que a maioria delas ocorreu após março de 2016, quando a 
"A Batata Precisa de Você" já havia realizado a grande maio-
ria de seus eventos, faltando apenas 2 que seriam realizados 
em junho. A análise do gráfi co 35 demonstra também que a 
distribuição dos eventos de acordo com seus organizadores 
foi concentrada em blocos. Ainda que o principal organizador 
tenha atuado entre abril de 2014 e junho de 2016 para reali-
zar os 25 eventos de transformação espacial, 19 deles foram 
realizados até novembro de 2015. O segundo maior organi-

às atividades promovidas pela "A Batata Precisa de Você", vale ressaltar que 
as atividades deste grupo são cada vez mais raras, como pode ser observado 
no gráfi co 19. Vale ressaltar, que o último evento relacionado a transformação 
espacial promovido pela "A Batata Precisa de Você" ocorreu em 26 de junho de 
2016.

É interessante comparar esta análise com a retomada do fl uxo de eventos 
de transformação espacial iniciada em julho de 2017, o que nos demonstra que 
as atividades recentes estão vinculadas a grupos menores e que realizam ativi-
dades pontuais. 

Sobre a atuação dos principais organizadores, é possível verifi car no gráfi co 
35 como foi a frequência de suas atuações ao longo do tempo. Devido ao fato de 
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zador de eventos teve suas 6 atividades concentradas em 
9 meses, de março a dezembro de 2017 e o terceiro maior 
organizador concentrou suas atividades em 3 meses, de ou-
tubro a dezembro de 2015. 

A concentração das atividades promovidas pelos grandes 
organizadores, que somam 64,7% do total de eventos, e a 
dispersão de atividades pontuais de outros grupos, que so-
mam 35,3% do total das atividades, conduziram a pesquisa à 
uma investigação para saber se havia algo comum conectan-
do as atividades de transformação espacial desses grupos. 

Ainda que os eventos promovidos tenham sido realizados 
por diferentes organizadores que se denominam em diferen-
tes categorias, buscou-se compreender quais eixos conver-
gentes conectam os eventos e pessoas que se propunham a 
realizar transformações espaciais no Largo. Neste sentido foi 
feita uma pesquisa sobre o universo verbal desses eventos 
por meio de suas descrições em seus espaços virtuais no 
Facebook. A palavra mais utilizada pelos organizadores de 
eventos de transformação espacial foi "espaço", repetida 81 
vezes na descrição de 51 eventos. Na sequência do ranking  
das palavras mais utilizadas, seguem "vamos" com 67 ve-
zes, "Largo" com 66, "cidade" com 50 e "construção" com 
35. A lista das imagens mais utilizadas por ser conferida na 
tabela 03 e na "word cloud" apresentada na sequência, que 
demonstra de forma visual o universo verbal utilizado. 

TABELA 03
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de sanitários móveis. Por outro lado, com a escala do 
indivíduo, os processos DIY parecem ser mais eficientes 
por compreenderem a escala humana na praça, fato 
que o Poder Público não tem demonstrado interesse e 
habilidade para absorver como demanda em seus enri-
jecidos processos de projeto.

Outro ponto que merece ser analisado com atenção 
é a diminuição das atividades promovidas pelo princi-
pal organizador de eventos, que mais uma vez pode ser 
um indicativo da consolidação das atividades de pe-
quenos grupos. Este apontamento não tem como ob-
jetivo realizar um juízo de valor positivo e/ou negativo 
sobre a atuação de qualquer grupo em particular, mas 
a diminuição das atividades de atores centrais pode 
ser fundamental para evitar a formação de lideranças 
em processos horizontais. É possível, inclusive, que a 
determinação dos grandes organizadores em fazer os 
primeiros eventos com tamanha frequência tenha sido 
despertada a partir de um comportamento emergente, 
fazendo com que novos grupos auto-gestionados pas-
sassem a intervir no Largo.   

Do total de 62 eventos promovidos pela "A Batata 
Precisa de Você", 57 deles foram organizados antes de 
março de 2016, e no que diz respeito a eventos dedica-
dos a transformação espacial, apenas mais dois foram 
realizados após essa data. Vale ressaltar que a maior 
concentração de atividades individuais após março de 
2016 é mais um indicativo da redução da atuação de 
grandes atores e da entrada de organizadores de even-
tos menores e pontuais. 

A concentração das atividades dos maiores organi-
zadores em períodos específicos e a concentração das 

8.5.2 Análise geral dos evento de 
transformação espacial.

Sobre a análise da frequência de eventos, pode-se di-
zer que o fato de haverem menos confirmados ao longo 
do tempo do que os eventos gerais (apesar da tendên-
cia de estabilização), talvez seja um indicativo de que 
as grandes ações de transformação espacial, como as 
oficinas abertas de mobiliário, tenham acabado, e que 
agora pequenos grupos, como "As Batatas Jardineiras", 
estejam promovendo ações menores e mais constan-
tes com um número estável de presentes, ainda que 
reduzido. 

No que diz respeito ao número de confirmações 
de presença nos eventos relacionados a intervenções 
espaciais, os dados demonstram que esses eventos 
não possuem grande potencial de engajamento, mas 
parecem atrair um público frequente, que participa 
constantemente dessas atividades. Esse indicativo, se 
comparado com o público que frequenta os eventos 
gerais, demonstra como existem, de fato, duas escalas 
de transformação espacial presentes no processo de 
urbanismo bottom-up do Largo da Batata. Se de uma 
lado grandes eventos ocupam o espaço atraindo exten-
so público e gerando grande movimentação, de outro, 
grupos menores trabalham na transformação espacial 
em pequena escala, como a produção de mobiliário ur-
bano e canteiros de plantas. 

Neste ponto fica evidente um novo fator: as trans-
formações em grande escala, necessárias para receber 
multidões, dependem de ações do Poder Público, que 
incluem desde o fechamento de vias até a instalação 
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ações dos organizadores individuais principalmente 
após março de 2016 podem indicar, também, que com 
o tempo, grandes grupos não conseguem sustentar a 
frequência de suas ações, enquanto pequenos grupos, 
provavelmente infl uenciados pelas grandes ações ante-
riores, começam a realizar atividades pontuais no espa-
ço do Largo. 

Sobre a análise da conexão entre os eventos por meio 
do universo verbal é possível verifi car um eixo comum, 
que conecta todos os eventos, com um sentido de 
"convocatória para a ação". Nas palavras mais utilizadas, 
podemos identifi car palavras com sentidos similares 
buscando estabelecer a construção de um imaginário 
comum para a ação coletiva no espaço. Algumas pa-
lavras, como por exemplo "cidade", "ocupação", "cons-
trução", "público", "atividades" e "processo" conseguem 
elucidar este fenômeno. Do ponto de vista dos eventos, 
parece haver uma ideia de coletividade e do ponto de 
vista dos indivíduos que participam desses eventos pa-
rece existir a ideia de conexão com os demais eventos 
que já ocorreram. 
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Na análise dos padrões de comportamento que 
ocorrem no Facebook considera-se que existem 3 níveis 
de interação com uma postagem, que determinam 
maior ou menor envolvimento. Em ordem crescente 
de envolvimento, os níveis de interatividade são "reac-
tion" (reações), "coment" (comentários) e "share" (com-
partilhamentos). As reações (reaction) são os níveis mais 
simples e usuais de se interagir com uma publicação, e 
ocorrem quando se clica no botão "like" (curtir) de uma 
postagem utilizando o símbolo do polegar levantado 
ou uma de suas variáveis em emojis. O segundo nível de 
interação acontece quando um usuário utiliza o espa-
ço de "comentários" (coments) de uma postagem para 
deixar uma mensagem ou criar um canal de hyperlink 
para que algum outro usuário veja aquela mesma men-
sagem. Esse procedimento é conhecido no Brasil como 
"marcar uma pessoa nos comentários" e pressupõe um 
nível de interatividade maior do usuário com a posta-
gem, pois além do maior tempo dedicado à interação, 
a partir do momento que um usuário comenta em uma 
postagem ele tende, a depender do algoritmo do Face-
book, a receber notificações sobre ela. O terceiro nível é 
o compartilhamento (share), no qual o usuário compar-
tilha uma postagem em a sua própria página pessoal, 
ou de terceiros, a fim ampliar a sua divulgação. Nesse 
caso o usuário não apenas reage a uma postagem vista 
ou faz um comentário sobre ela, mas passa a ser seu 
próprio difusor, elevando o alcance da postagem para 
que impacte mais pessoas.   

8.6 Introdução à análise do grupo 
no Facebook.

O período de atividades do grupo analisado por essa 
pesquisa está compreendido entre 21 de março de 2014 
e 29 de dezembro de 2017, estas são, respectivamente, 
as datas da primeira e da última postagem analisada.

No total foram coletadas e analisadas 6.107 posta-
gens que se dividem entre fotos, links, status, eventos, 
vídeos e notas. Algumas informações presentes nos da-
dos e gráficos seguem escritas na língua inglesa, ou seja, 
no mesmo formato em que estes dados foram extraí-
dos do próprio Facebook. Por não haver nenhum preju-
ízo na manutenção desta escrita ao longo da pesquisa 
e por facilitar a comparação e utilidade desta pesquisa 
com demais análises de rede que utilizem o Facebook 
como fonte de dados, optou-se por deixá-las em sua 
forma padrão.

Espera-se ter esclarecido na descrição do capítulo 
de materiais e métodos que alguns dados referentes a 
eventos possuem certa discrepância em relação à re-
alidade, como por exemplo entre o número de confir-
mados e de pessoas que realmente compareceram aos 
eventos. No caso da análise deste grupo as diferenças 
praticamente não existem, visto que a análise é feita so-
bre as atividades que aconteceram neste espaço virtual, 
ainda que em muitos casos impacte em atividades físi-
cas no espaço do Largo. Com o objetivo de compreen-
der as atividades e dinâmicas deste grupo foi realizada 
a análise que se apresenta na sequência.

8.6.1 Análise das atividades no grupo 
do Facebook.



167

 Para analisar as atividades que ocorreram no 
grupo "A BATATA PRECISA DE VOCÊ!" a primeira medi-
da foi o desenvolvimento do gráfi co 36, que demonstra 
ao longo do tempo 4 variáveis: "Post-published" que se 
refere a atividade de postagem no grupo, "reactions_
count_fb" que se refere a quantidade de reações que 
uma postagem teve, "comments_count_fb" que se re-
fere ao número de comentários que uma postagem re-
cebeu e "share_count_fb" que se refere a quantidade 
de vezes em que uma publicação foi compartilhada. No 
total foram contabilizadas 6.093 postagens, 74.954 rea-
ções, 21.279 comentários e 1.262 compartilhamentos.

Como pode ser observado as atividades de posta-
gem ocupam uma posição central no gráfi co, estan-
do abaixo do número de reações e de comentários, o 
que já era imaginado ao levar-se em consideração que 
cada postagem feita tenha pelo menos duas reações 
e dois comentários, principalmente por estarem em 
um grupo com mais de 6.000 membros. O número de 
compartilhamentos, entretanto, segue uma linha bem 
abaixo do número de postagens, se aproximando de-
las apenas em março de 2017. Neste período acontece 
inclusive um fenômeno atípico na ordem cronológica, 
que faz com que o ocorram mais compartilhamentos 
de postagens do que novas postagens em si. No mês de 
julho de 2017, inclusive, o volume de compartilhamen-
tos quase se iguala ao de comentários.

Os gráfi cos 37a e 37b demonstram como o volume 
de reações está sempre muito acima do número de 
postagens, que é acompanhado proporcionalmente 
pelo volume de comentários. Já o gráfi co 37c demons-
tra como o número de compartilhamentos tende a fi -

car abaixo do número de publicações, o que signifi ca 
que nem toda postagem é compartilhada. Análise mais 
signifi cativa da comparação destes três gráfi cos é que 
o "compartilhamento", indicativo de interatividade me-
nos usual, é o indicador de interatividade que, na verda-
de, mais cresce ao longo do tempo de análise. 

Analisando as postagens e seus níveis de engaja-
mento pelas 3 variáveis, como demonstrado no gráfi co 
36, pode-se observar que as "reações" e "comentário" 
acompanham de maneira quase sincrônica as posta-
gens realizadas. Já os compartilhamentos apresentam 
uma baixa signifi cativa e destoante entre os meses de 
junho e novembro de 2015. A ausência de compartilha-
mentos das postagens realizadas no grupo, que podem 
ser um indicador da baixa interatividade no processo 
de urbanismo bottom-up com o público, não apresen-
tam qualquer relação com a frequência dos eventos re-
alizados no espaço ou o engajamento do público nes-
ses eventos (ver gráfi cos 17 e 28), afi nal nesses casos a 
participação esteve dentro das variáveis esperadas. 

Na busca por compreender mais sobre quais são 
os fatores que fazem com que uma postagem tenha 
maior ou menor interatividade entre os usuários, cons-
truiu-se o gráfi co 38. Este gráfi co demonstra uma seg-
mentação das 6.093 postagens em 6 categorias: photo, 
link, status, event, video e note. Pode-se observar que 
existe ampla predominância na postagem de photos, 
que representam 37,2% do total de postagens e é equi-
valente a 2.264 postagens. As duas próximas categorias 
mais utilizadas são links e status, que representam pra-
ticamente a mesma porcentagem do total, respectiva-
mente 23,8% e 23,4%. O gráfi co 39 permite uma melhor 
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Nos gráficos 37A, 37B e 37C é possível analisar como as reações, comentários e
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como indicado no gráfi co 39. No gráfi co 40a é possível 
observar que as postagens de photos, que representam 
37,2% do total de postagens, receberam 51,6% do total 
das reações. Este dado pode ser um indicativo de que 
a popularidade de fotos como categoria mais utilizada, 
é justifi cada pelo bom engajamento obtido com as re-
ações. As duas categorias de postagem que ocupam a 
segunda e terceira colocação no gráfi co 40a demonstra 
ligeira perda em relação a suas porcentagens no total 
de postagens, gráfi co 39, e caem respectivamente de 

elucidação dos valores absolutos de postagens de cada categoria além 
de demonstrar as diferenças no volume de postagens de cada uma. 

Após compreender o percentual de utilização de cada uma das cate-
gorias, foram criados mais 3 gráfi cos (40a, 40b e 40c) que organizam os 
dados para que sejam feitas análises a respeito de como cada uma das 6 
categorias de postagem se relacionam com os 3 níveis de engajamento, 
reactions, comments e shares. A análise desses 3 gráfi cos leva sempre 
em consideração o percentual de cada categoria no total de postagens, 
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ra posição com 12,7%. A composição deste gráfico, em 
termos de porcentagem, é razoavelmente similar à do 
gráfico 40a, o que pode ser um indicativo de que essas 
categorias se comportem de maneira semelhante nas 
interações por "reactions" e "shares", tendo suas maiores 
diferenças na interação por "comments".  

 Uma vez analisado como as diferentes catego-
rias de postagem conseguem engajar o público, a pes-
quisa se dedicou a entender se as diferentes categorias 
foram postadas com a mesma frequência ao longo do 
tempo ou se existiram momentos em que determina-
das categorias de postagem foram mais frequentes do 
que outras. O gráfico 41a demonstra que, embora ocor-
ram variações, e guardando as proporções de postagem 
de cada categoria, elas foram postadas razoavelmente 
com a mesma frequência. Observa-se também, que ao 
longo de todo o período analisado ocorreu uma dimi-
nuição gradual no volume de postagens, de maneira 
proporcional em todas as categorias. A maior exceção 
ocorre entre junho e outubro de 2017, quando as posta-
gens de "photos" aumentam com ligeira desproporção 
em relação aos demais que ficam bastante próximos 
neste período. 

O gráfico 41b reproduz o gráfico 41a, mas insere sobre 
ele as curvas de tendência de postagem de cada uma 
das categorias. É possível observar pelas curvas de ten-
dência que embora todas as categorias de postagem 
estejam em movimento de redução desde dezembro 
de 2014, elas se estabilizaram em março de 2017 e ini-
ciaram um processo de aumento gradual no volume de 
postagens que se mantém até o final do período ana-
lisado.

23,8% para 19,6% e de 23,4% para 17,6%. Tendo em vista 
que a postagem de notas não é representativa, as duas 
últimas categorias, event e video trocam de posição. 
Event, que ocupava a quarta posição no total de posta-
gens com 8,8% só obtém 5,2% do total de reactions e 
cai para a quinta colocação. A categoria "video", que es-
tava em quinto lugar do total de postagens com 6,8%, 
também sofre uma queda, mas se mantém acima da 
categoria event com 6,1%, quarta colocação.

No gráfico 40b as porcentagens indicadas são refe-
rentes ao total de "comments" que cada categoria de 
postagem recebeu em comparação com o total. Este 
gráfico demonstra que na interatividade por "com-
ments" a categoria "photos" ainda aumenta seu poten-
cial de engajamento em relação ao total de suas posta-
gens (gráfico 39), indo de 37,2% para 46,1%, mas já não 
é tão interativa quanto no volume de "reactions" (51,6% 
demonstrados no gráfico 40a). O grande destaque in-
dicado no gráfico 40b é o potencial de interatividade 
da categoria "status", que possuindo 23,4% do total de 
postagens (gráfico 39) e 17,6% do total de "reactions" 
(gráfico 40a) sobe para 34,1% do total de comentários 
(gráfico 40b) e ocupa a segunda posição substituindo 
link, que cai para terceira posição com apenas 12,2%. As 
outras três categorias perdem espaço na interatividade 
por "comments", e somadas chegam a apenas 19,85% 
do total.

O gráfico 40c relativo a categoria "share", demons-
tra que essa é opção menos utilizada pelos usuários. 
Neste gráfico, novamente, a categoria "photos" está em 
preponderância com 50,3% do total. A categoria "link" 
volta ao segundo lugar com 22,6% e o "status" a tercei-
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8.6.2 Análise geral do grupo no 
Facebook.
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A análise da interatividade com as postagens no gru-
po de Facebook demonstra semelhanças com a análise 
dos eventos que ocorreram no Largo da Batata, e desta-
ca alguns indicativos importantes sobre o processo de 
urbanismo bottom-up analisado. Como demonstrado 
no gráfi co 17, a quantidade de eventos sofre uma dimi-
nuição gradual, assim como o número de convidados, 
conforme demonstrado no gráfi co 28c. Já o gráfi co 28b 
demonstra uma curva de tendência praticamente está-
vel, sem conseguir um grande engajamento do público 
interessado. Embora este fenômeno possa demonstrar 
um desinteresse do público no caso dos eventos, ele é 
compensado por uma crescente elevação no número 
de confi rmados (ver gráfi co 28a).  Ainda que não pos-
sam ser comparadas em números, a análise das movi-
mentações no grupo do Facebook (ver gráfi co 36) são 
muito semelhantes ao que ocorre com a interatividade 
nos eventos. Se comparada a redução do número de 
eventos com a redução no número de postagens, a re-
dução no número de convidados com a redução no nú-
mero de "reactions" e a estabilidade do número de inte-
ressados com a queda no número de "comments", seria 
possível dizer que são indicativos da decadência deste 
processo de urbanismo bottom-up. Mas assim como 
acontece com os eventos, pode-se também comparar 
o aumento do número de confi rmados com o aumento 
no número de "shares". Sobre esse fenômeno, ressalta-
se ainda, que essas são as categorias de envolvimento, 
confi rmados e shares, respectivamente nos eventos e 
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estágio de envolvimento do público, no qual o tempo 
de interação tende a ser menor, as fotos demonstram 
ser um excelente meio de comunicação. Há ainda no 
gráfico 40a uma mudança de posição entre duas ca-
tegorias, que embora não sejam tão significativas, in-
dicam uma ligeira vantagem de "video" em relação a 
"event". É possível que isso se deva ao fato do envolvi-
mento com os eventos ocorrer através da confirmação 
de presença ou demonstração de interesse no espaço 
virtual do próprio evento do que por reações à divulga-
ção do evento. Vale ressaltar que tanto no gráfico 40b 
quanto no gráfico 40c essa troca se mantém, em am-
bos a categoria "event" também ocupa a 5ª colocação.

O crescimento no percentual de interatividade da 
categoria "status" na quantificação de "comments" (ver 
gráfico 40b) pode ser um indicativo de que ao escrever 
um texto em "primeira pessoa", como são as postagens 
da categoria "status", abre-se um canal de comunicação 
mais direto entre membros. Ainda que não haja confir-
mação desses indícios, é possível que isso ocorra devido 
a "relação pessoal" com quem se comunica no espaço 
híbrido. O reconhecimento de outra pessoa como pro-
pagadora da mensagem pode induzir mais a diálogos 
do que ao compartilhamento de uma imagem ou de 
um link. Por não se tratar de uma pesquisa inserida no 
campo da "Comunicação" opta-se por não aprofundar 
este tema, acrescentando apenas este indicativo. Já a 
maior popularidade das fotos na porcentagem total de 
"shares" pode ser um indicativo de que as mensagens 
rápidas são mais visualizadas e facilmente compreendi-
das, aumentando as chances de serem compartilhadas.

Ainda que não haja qualquer pretensão em se cons-

no grupo, que demonstram o maior índice de interati-
vidade, ou seja, são as categorias mais significativas que 
sofrem aumento com o passar do tempo, o que mais 
uma vez tende a indicar a formação de uma comuni-
dade. 

O período de diminuição no volume das postagens 
de todas as categorias (ver gráfico 41b), entre março de 
2015 e maio de 2017, coincide com o período em que 
os maiores organizadores de eventos, principalmente a 
"A Batata Precisa de Você", diminui significativamente 
suas atividades na organização de eventos (ver gráficos 
18 e 19 ). Já o período de recuperação, em que as pos-
tagens voltam a experimentar um aumento de fluxo, 
entre maio de 2017 e dezembro de 2017 (ver gráfico 
41b), coincide com o aumento da promoção de eventos 
por organizadores menores e que muitas vezes reali-
zam atividades pontuais. Esta pode ser uma justifica-
tiva para a recuperação e o aumento discreto nas pos-
tagens, que talvez estejam sendo realizadas por grupos 
menores, porém mais constantes. Embora o grupo não 
seja um espaço de discussão exclusiva sobre os even-
tos que acontecem no Largo, não se pode negar que 
exista uma relação entre o engajamento das atividades 
na camada física e na camada digital, afinal isso seria 
negar que os processos de urbanismo bottom-up ocor-
rem em um espaço híbrido. A relação entre essas duas 
camadas, demonstradas no gráfico 41a, indicam que 
de fato as duas camadas de um espaço unificado estão 
sujeitas aos mesmos estímulos e ações, compondo um 
espaço único. 

No que diz respeito ao índice de "reactions" por ca-
tegorias de postagens, que é considerado um primeiro 
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truir um guia ou manual de boas práticas para con-
seguir bom engajamento no espaço híbrido frente a 
processos de urbanismo bottom-up, as análises da in-
teratividade com cada categoria de postagem podem 
gerar indicativos interessantes para a ação nestes gru-
pos.
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9. Conclusões
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Neste sentido, a crítica de Bauman (2009) referente a 
incapacidade de enfrentamento ao capital desterrito-
rializado, começa a ser revista por novas possibilidades 
emergentes. Isso não significa que as atividades de es-
peculação imobiliária estejam sendo ameaçadas, mas 
que novos atores urbanos estão criando obstáculos ao 
modus operandi da produção urbana. 

O que se constata com esse fenômeno de apropria-
ções públicas dos espaços das cidades é que os indiví-
duos têm assumido de maneira cada vez mais direta 
o papel de construtores e transformadores diretos do 
espaço urbano. Por meio dessas pequenas ações de 
transformação direta, causas comuns tem sido cons-
truídas, como por exemplo, a manutenção de canteiros 
no Largo da Batata ou a construção de um parquinho 
para as crianças. Indivíduos que querem construir um 
parquinho para as crianças brincarem não necessaria-
mente concordam com as ações relacionadas à liber-
dade de gênero que ocorrem no Largo da Batata, mas 
a construção de brinquedos infantis os faz convergir 
e conviver, independente de outras discordâncias ou 
concordâncias. Essas dinâmicas indicam que a propos-
ta teórica de Žižek (2012), para a construção de "projetos 
universais" capazes de fazer indivíduos diferentes con-
vergirem, encontram ressonância nas práticas de urba-
nismo bottom-up. Não que a pauta urbana seja por si 
só uma causa capaz de agregar diferenças, seria demais 
utópico e cerceador de liberdades pensar em um pro-
jeto amenizador dos conflitos inerentes ao espaço pú-
blico, mas pequenas ações de transformação do espaço 

9. Conclusões

Antes de apresentar as conclusões da pesquisa, vale 
ressaltar, tendo em vista a contemporaneidade do tema 
estudado e o desenvolvimento da metodologia utiliza-
da, que a pesquisa é consciente em relação aos riscos 
de se realizar uma análise sobre um fenômeno em cur-
so. As possibilidades de superação metodológica por 
avanços tecnológicos ou novos rumos dos fenômenos 
analisados são reais mas ainda imprevisíveis, por outro 
lado não se pode esperar uma postura de estanqueida-
de das investigações científicas frente a um fenômeno 
como o urbanismo bottom-up, que já alcançou tama-
nha dimensão e disseminação. Neste sentido, tendo 
claro o momento e os riscos envolvidos nesta produção 
é que se apresentam as seguintes conclusões.

Ao analisar as transformações sociais em curso é 
possível verificar que por meio das redes de comunica-
ção os movimentos de urbanismo bottom-up trocam 
experiências, compartilham informações e atuam de 
maneira conjunta, ainda que distantes fisicamente, no 
que talvez possa ser considerado um enfrentamento de 
forças globais de produção do espaço urbano. As "hor-
das desorganizadas de produtores de cidade" definida 
por Harvey parecem começar a encontrar novas formas 
de organização que as permitem enfrentar, de certa 
maneira, o ímpeto de um fluxo internacional de capital 
que impacta diretamente na conformação urbana das 
cidades. Esse fenômeno pode ser visto em vários casos 
concretos, como no Movimento Ocupe Estelita, no Par-
que Augusta, El Campo de Cebada e no Parque Gezi. 
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público demonstram possuir esse potencial de "projeto 
universal".  

Com o avanço nas TICs e por meio da consolidação 
do espaço híbrido tornou-se possível a virtualização das 
dinâmicas dos processos de urbanismo bottom-up, 
tanto em tempo real, como na transmissão de eventos, 
quanto como base de informações que podem ser uti-
lizadas, por exemplo, por essa pesquisa ou por outros 
movimentos de urbanismo bottom-up que desejam 
realizar atividades similares. Mas o que se destaca de 
mais relevante na disponibilidade de informações no 
espaço virtual é a rede de nós que passam a se conectar 
por meio dessa atuação híbrida. Uma vez que as ações, 
debates e propostas são disponibilizados na rede social 
digital, possibilita-se que outros indivíduos utilizem es-
sas informações para gerarem propostas inovadoras. 

Deste modo, deve-se levar em consideração tam-
bém que as páginas com baixo volume de postagens, 
ou seja, que não fornecem muitas informações sobre 
suas atividades, tem poucas conexões e baixa popula-
ridade, o que as distancia das demais. Neste sentido, 
quanto mais as páginas de movimentos bottom-up 
atuam nas redes sociais mais interagem e mais se co-
nectam, e como coloca Franco (2015), quanto mais se 
interage, menores fi cam os graus de separação. Esse fa-
tor pode ser um indicativo de que o volume de atuação 
no espaço virtual seja responsável pela conexão entre 
os movimentos de urbanismo bottom-up.   

O caráter globalista da atuação destes movimentos 
se comprova com a concomitância de seu surgimento, 

com a presença de temas comuns e com suas dinâmi-
cas de ocupação e transformação do território. Ainda 
que adaptados a cada realidade, os movimentos de 
urbanismo bottom-up enfrentam situações delicadas 
com a polícia e com construtoras, discutem o direito à 
cidade e políticas públicas, produzem mobiliário urba-
no e atividades de plantio de árvores. A pesquisa prática 
confi rma a hipótese de que os movimentos bottom-up 
estão conectados em escala global, não apenas com 
outros movimento bottom-up mas também com orga-
nizações de diversos setores. 

Outro ponto em comum que une esses movimentos 
no Brasil são as pautas urbanas presentes nas Jornadas 
de Junho e a cultura organizacional dos movimentos 
sociais herdadas a partir da Primavera Árabe. A hori-
zontalidade na organização se comprova, inclusive, pe-
los confl itos existentes entre os núcleos de um mesmo 
grupo, como por exemplo entre skatistas e produtores 
de mobiliário urbano no Largo da Batata. Neste caso, 
mais uma vez, a análise das redes sociais se mostra um 
excelente meio de investigação para descobrir os pon-
tos de tensão, as opiniões sobre pautas polêmicas e os 
dados em larga escala sobre cada confl ito que impacta 
na transformação urbana.

Levando em consideração que aproximadamente 
40% da rede do "nó 01" são nós que se dedicam a pau-
ta urbana, é possível dizer que os movimentos formam, 
de fato, uma rede de atuação. Se considerarmos que 
o aumento na interação gera aproximação, é provável 
que essa rede se fortaleça gerando resultados em duas 
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bottom-up no Brasil e as Jornadas de Junho. Se anali-
sarmos este fenômeno sob a ótica de Steven Johnson, 
os grupos de urbanismo bottom-up representam um 
comportamento emergente, uma resposta as informa-
ções trocadas naquele contexto social, ou melhor, uma 
reação, uma nova maneira de se comportar de acordo 
com alterações que estavam em curso. Com o tempo 
esse fenômeno foi se repetindo, surgiram novos gru-
pos em novos locais e o comportamento se tornou um 
padrão emergente. O contexto social se transformou, 
novas dinâmicas surgiram e essa nova conformação 
passou a abrigar esse novo comportamento como par-
te natural de suas dinâmicas. Hoje já não surpreende 
o surgimento desses grupos. Essa aplicação da teoria 
de Johnson pode ser um indicativo que os processos 
de urbanismo bottom-up são um comportamento na-
tural às dinâmicas das cidades contemporâneas, talvez 
intrínsecas a elas, mas que também geram impactos 
que podem transformá-las. 

É interessante analisar sobre o início desse padrão 
de comportamento que, embora tenha um momento 
específico caracterizado por maior crescimento, alcan-
çou novos grupos que continuaram surgindo, e que a 
entrada de diferentes movimentos ao longo do tem-
po também acompanha os fenômenos de swarming, 
conforme analisado na pesquisa do estudo de caso. A 
aparição desses swarmings e as pautas presentes nos 
momentos de criação dos nós são mais um indicativo 
de que esses grupos surgem como resposta a informa-
ções trocadas no meio, ou seja, surgem de acordo com 
temas e dinâmicas que permeiam o contexto social. 

Embora, em certa medida, os dados disponíveis no 

escalas. Na mais direta delas, conecta os indivíduos que 
atuam em cada movimento, gera compartilhamento 
de experiências e aproxima a atuação dos grupos. Na 
escala indireta uma rede com alta interatividade fica 
mais forte e mais visível, quanto maior a interação en-
tre determinados grupos mais visíveis eles se tornam, o 
que potencializa a divulgação de suas atividades e atrai 
novos indivíduos interessados 

No que diz respeito a divulgação das atividades 
desses grupos, a conexão do "nó 01" com demais nós 
atuantes tanto em escala municipal como nacional de-
monstram mais uma vez o potencial dos movimentos 
bottom-up como novos atores urbanos. Grupos como 
"Praias do Capibaribe", "Parque Augusta", "Movimen-
to#OcupeEstelita" e "A Batata Precisa de Você" foram 
diversas vezes matérias de grandes veículos de comu-
nicação, como o jornal El País, a Folha de São Paulo e 
Estadão. Esse fato demonstra que suas atividades não 
passam despercebidas, suas atuações são contunden-
tes e impactam tanto o espaço urbano quanto o con-
texto social onde estão inseridos. Ainda que na maioria 
das vezes esses nós tenham sido noticiados de manei-
ra independente, é inegável sua atuação conjunta, fato 
que pode ser comprovado pela criação de uma página 
compartilhada entre o movimento "Praias do Capibari-
be" e "A Batata Precisa de Você". A página se chama "A 
Cidade Precisa de Praias" e se dedicada às atividades 
promovidas em conjunto pelos dois movimentos.   

O período compreendido entre o final de 2013 e o 
início de 2014 registrou o maior número de criação de 
nós pertencentes a rede do "nó 01", isso fortalece os in-
dicativos da relação entre os movimentos de urbanismo 



183

Facebook possam não corresponder ao que ocorre de 
fato no espaço urbano, é impossível dissociá-los. Toman-
do como exemplo um evento, é preciso ter clareza que 
caso organizado no virtual mas cancelado no espaço fí-
sico, esse fato não implica na perda de sua signifi cância 
ou desconsideração de seu impacto. Embora possa não 
ter ocorrido no Largo, ocorreu na camada virtual, agre-
gou pessoas, gerou discussões, impactou pelo conteú-
do proposto e aproximou indivíduos que se interessam 
por assuntos comuns. Neste sentido, eventos cancela-
dos ou propostas que não se materializaram, embora 
possam parecer insignifi cantes do ponto de vista de 
práticas urbanas tradicionais, neste formato passam a 
gerar informações e elucidar dinâmicas urbanas funda-
mentais para a compreensão e futuras transformações 
das cidades.

Por se tratarem de novas maneiras de organização 
social, é necessário compreender que o viés, positivo 
ou negativo, das organizações emergentes não se dará 
pelo modelo de organização, mas, sim, pela intenção 
dos indivíduos e atores sociais envolvidos. O que se 
constata com essa observação é que estamos diante de 
um novo campo para disputas de poder, por isso a ne-
cessidade de compreender com mais profundidade as 
diferentes possibilidades de utilizar os modelos organi-
zacionais para construir laços sociais, visto que também 
estarão sendo utilizados para fazer prevalecer interesses 
particulares .  

A questão dos BIDs apresentada por Mariana Fix 
(2007) aponta para a refl exão de que a princípio os 
movimentos de urbanismo bottom-up se propõem a 
gestionar os espaços de maneira aberta e transparente, 

mas a ausência de vínculos com as instituições do Po-
der Público é um fator que demonstra possibilidades 
diversas e ambíguas de cooptação. Este ponto merece 
atenção e uma cobrança de posicionamento do Poder 
Público, que precisará criar mecanismos que permitam 
essas práticas mas que garantam o caráter público e 
democrático das atividades. Neste sentido, o que fi ca 
evidente, é a necessidade de se reinventar o exercício 
do urbanismo, não apenas no que tange a prática dos 
profi ssionais diretamente envolvidos na área, mas tam-
bém nas políticas e atividades das esferas governamen-
tais. Tomando como exemplo o projeto Dream Hamar, 
é possível verifi car possibilidades para que o Poder Pú-
blico se adapte aos comportamentos da sociedade em 
rede e trabalhe de maneira colaborativa e efi ciente com 
o urbanismo bottom-up.

No que diz respeito a análise feita sobre a relação 
de um dos grupos que atuam no movimento do Lar-
go da Batata com um edital público, não se pretende 
criticar esses modelos de editais, nem o fi nanciamento 
público para essas atividades, pelo contrário, espera-se 
apenas que sejam indicativos de como melhorar essas 
relações para que o processo não seja prejudicado a 
longo prazo. No que tange aos apontamentos sobre as 
diferenças de atuação do grupo "A Batata Precisa de 
Você" na gestão de João Dória ou Fernando Haddad, 
não se pretende fazer críticas ou análises sobre a pos-
tura de cada gestão em relação aos processos de urba-
nismo bottom-up, o que exigiria um aprofundamento 
de análise que foge ao escopo desta pesquisa. O fato do 
mapeamento não ter identifi cado processos semelhan-
tes em regiões periféricas possibilita duas interessantes 
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que a superação do modelo que determinou o desen-
volvimento do espaço urbano por décadas não pres-
supõe uma simples retomada do poder do Estado nos 
processos decisórios sobre os rumos das cidades. A di-
cotomia entre Estado e Mercado nas influências sobre o 
espaço da cidade é que está sendo revista pela entrada 
de novos agentes de transformação.

Como já foi dito, a análise dos processos de urbanis-
mo bottom-up não esteve focada em seus resultados, 
mas sim na cultura organizacional, que demonstra o 
quão intrínsecas são as relações entre o fenômeno bot-
tom-up e o contexto social que vem se desenhando. 
De qualquer forma, é inegável que os resultados ob-
tidos ainda são tímidos e pouco expressivos na escala 
urbana em que estão inseridos, mas deve-se reconhe-
cer que alguns casos de sucesso já estão consolidados 
e solidificaram conquistas importantes. Sobre o fato 
dos movimentos estarem distantes fisicamente e suas 
conquistas a nível de escala urbana ainda não serem 
tão significantes, indica-se como possibilidade de con-
tinuidade da pesquisa o levantamento, sistematização, 
mapeamento e análise de todas as conquistas alcan-
çadas por cada um dos nós atuantes na cidade de São 
Paulo. Acredita-se que esse novo material traga novos 
indicativos sobre as reais transformações urbanas, sobre 
o impacto na cidade e sobre os métodos necessários 
para se alcançar, por métodos bottom-up, determina-
das transformações urbanas. 

Ao se tratar especificamente do Largo da Batata e 
tendo em vista a diminuição das atividades do grupo 
que mais atuou com a pauta urbana (A Batata Precisa 
de Você), ainda ficam questões sobre o que de fato foi 

discussões, a primeira delas diz respeito às fronteiras no 
espaço digital, que podem reproduzir lógicas espaciais 
e não aproximar práticas economicamente distantes. 
A segunda discussão diz respeito as possibilidades de 
atuação conjunta do Poder Público com os processos 
de urbanismo bottom-up para estimular essas práticas 
na periferia.

No que diz respeito às relações do Poder Público com 
o movimento do Largo da Batata, um dos principais 
pontos de conflito observado são os eventos de grande 
porte. Se por um lado indicam que aos poucos o Lar-
go vem recuperando seu papel no imaginário popular 
da cidade com festivais e eventos, por outro, quando a 
multidão se retira, os integrantes do movimento de ur-
banismo bottom-up costumeiramente veem seus tra-
balhos destruídos. Se de um lado as críticas ao projeto 
arquitetônico do Largo são contundentes, de outro os 
grandes eventos tiram proveito da pouca presença de 
árvores e mobiliários para aglomerar multidões. Talvez 
seja este um dos principais embates deste processo de 
urbanismo bottom-up, a relação com diferentes públi-
cos, a comunidade que se cria e o público esporádico, 
a ausência de ajuda do Poder Público para a materiali-
zação de pequenas ações, como mobiliário urbano, e a 
liberação do uso do espaço para atividades. 

A contemporaneidade dos fenômenos aqui discuti-
dos ainda não permite respostas exatas sobre todos os 
questionamentos levantados, porém, é possível visuali-
zar perspectivas prósperas para uma nova maneira de 
conduzir o desenvolvimento dos espaços urbanos com 
a participação direta da população. As conclusões so-
bre os fenômenos de urbanismo bottom-up indicam 
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alterado espacialmente e qual o legado deixado ao es-
paço físico após 3 anos (analisados nesta pesquisa) de 
atividade. É exatamente neste ponto que se propõe a 
retomada de um dos principais conceitos debatidos ao 
longo do texto, que trata da compreensão do urbanis-
mo bottom-up como processo e não como resultado. 
Neste sentido, a pesquisa abre horizontes de discussão 
sobre o real propósito das ações em processos de urba-
nismo bottom-up, se são desenvolvidas como metodo-
logias que aprimoram a defi nição de formas defi nitivas, 
se desenvolvem um  processo de apropriação e trans-
formação constante ou se permeiam essas duas possi-
bilidades ao longo do tempo. 

É provável que parte dos confl itos com o Poder Públi-
co e com práticas privatistas passam também por essa 
discussão, que aborda a real intenção das atividades. 
Não se trata, entretanto, de qualifi car uma proposta em 
detrimento de outra. Se por um lado as soluções defi -
nitivas podem ser melhor desenvolvidas por processos 
bottom-up, por outro é preciso levar em consideração 
que as apropriações legítimas do espaço público po-
dem ser tão benéfi cas para as cidades quanto mudan-
ças defi nitivas.  

Analisando o impacto das transformações sociais e 
urbanas para o campo da arquitetura e urbanismo é 
possível perceber a abertura de um novo horizonte, no 
qual práticas inovadoras estão emergindo pautadas na 
elaboração de processos e não de projetos. A apropria-
ção de conceitos originários dos softwares livres pelos 
arquitetos e urbanistas indica a maneira como as trans-
formações sociais em curso estão vinculando as áreas 
de conhecimento em relações transdisciplinares. Ana-

lisando o panorama global de transformações sociais 
percebe-se que a prática do urbanismo bottom-up sur-
ge neste campo como fruto da ampla reestruturação 
social vigente.

Como complementação às práticas emergentes e 
como demonstrado pela metodologia utilizada, as no-
vas possibilidades de atuação de arquitetos e urbanis-
tas cobram também novas áreas de conhecimento no 
ensino e formação dos futuros profi ssionais.
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