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1. RESUMO 

A pesquisa tem como objeto de estudo as apropriações de espaços públicos por 

meio de ações táticas/insurgentes de coletivos urbanos da periferia da cidade de São 

Paulo e a compreensão das formas de gestão do espaço empregadas por essas 

apropriações. Esse estudo revelou um processo de autogestão e aspectos de 

cooperativismo aplicados ao urbanismo tático, assim como novas formas e 

instrumentos de planejamento do espaço urbano contemporâneo. 

 Essa investigação tem por finalidade a elaboração de um manual de ações 

autogeridas nas bordas da cidade, como resultado de estudos de caso de coletivos 

periféricos que realizam intervenções em espaços públicos na Zona Leste e Zona 

Norte de São Paulo. Pretende-se extrair desse estudo as principais características de 

gestão que são colocadas em prática por cada coletivo selecionado, de modo a tecer 

aproximações e diferenças significativas entre suas práticas.  

2. INTRODUÇÃO 

As novas formas de apropriações urbanas nas periferias da cidade de São Paulo, 

acontecem através de coletivos que redefinem espaços públicos a partir de uma 

articulação social e política que usa das linguagens da cultura periférica e digital para 

se manifestar contra as formas de exclusão socioespaciais que afetam as bordas da 

cidade.  

Essas práticas estão dentro do conceito de urbanismo insurgente, uma forma 

emergente e experimental de se projetar e planejar o urbano com processos 

horizontais, sem o controle de quaisquer entidades, com propostas de intervenções 

em escala local de forma imediata, acupuntural e maleável (BRENER, 2017, p.09).  

Entendendo que essas ações têm maior relevância na região central e vetor 

sudoeste de São Paulo, a pesquisa se debruça sobre as periferias da cidade, 

selecionando para estudo de caso os seguintes coletivos: São Mateus em Movimento 

e Cidades sem Fome, localizados na Zona Leste; e os coletivos Centro Independente 

de Cultura Alternativa e Social (C.I.C.A.S.) e Teatro Silva, localizados na Zona Norte; 

procurando entender o urbanismo insurgente nas periferias da cidade, com foco na 

reapropriação de espaços públicos e formas de gestão utilizadas por esses grupos. 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo da pesquisa é compreender novas formas de gestão de 

espaços públicos através do estudo das ações táticas de coletivos das periferias de 



São Paulo, respondendo questões relacionadas a articulação desses grupos, a forma 

como redefinem espaços públicos, a natureza das intervenções espaciais, além do 

financiamento das atividades e a interação com o poder público, a fim de propor um 

manual de autogestão do espaço urbano periférico com base em estudos de caso. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia consiste na aplicação de um método heurístico com aproximações 

sucessivas aos estudos de caso através de visitas em campo sustentadas por 

registros fotográficos e gráficos além de entrevistas com os membros de cada coletivo. 

Posteriormente, os dados obtidos são sistematizados usando georreferenciamento de 

dados e seguindo um método baseado na literatura do autor Marcos Rosa (ROSA, 

2011), o qual estuda práticas insurgentes na cidade de São Paulo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A gestão dos coletivos e a ressignificação dos espaços públicos foi sendo 

compreendida através das visitas em campo e diálogo com os grupos, evidenciando 

características de autogestão, processos colaborativos e cooperativos, com valores 

baseados na participação, equidade e democracia entre os envolvidos nas práticas 

insurgentes. Esses aspectos de gestão estão presentes na forma como os coletivos 

tomam as principais decisões e realizam intervenções, uma vez que se afastam de 

formas impostas de organização e revelam um anseio por acumular, de forma 

participativa, conhecimentos e habilidades distintas para se chegar a uma 

transformação espacial e social pretendida em cada caso. 

Nessa autogestão dos coletivos há uma receptividade com o outro, fomentando as 

ações em conjunto e a cooperação entre indivíduos e grupos que partilham do mesmo 

conflito (SENNETT, 2012 apud SOUZA, 2013, p. 185). Sendo assim, no 

desenvolvimento destaca-se a percepção dos processos de autogestão e cooperação 

das ações táticas estudadas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Há três resultados preliminares a se destacar. O primeiro deles é sobre o grau das 

transformações espaciais proporcionadas pelos coletivos, onde as ações fixas 

mostraram-se mais relevantes para o território do que ações itinerantes, fato evidente 

nos espaços sede dos coletivos, que foram capazes de ressignificar lugares residuais 

da cidade como vazios urbanos provocados por redes de infraestruturas, propriedades 



privadas abandonadas ou desocupadas, áreas públicas degradadas por falta de 

manutenção, além de debaterem a questão da flexibilidade da propriedade privada. 

O segundo resultado é sobre o financiamento dessas práticas, o qual depende de 

recursos financeiros capitados majoritariamente por políticas públicas de fomento à 

cultura, ou por formas alternativas através de financiamentos colaborativos em rede e 

modos empreendedores de geração de renda. 

O terceiro resultado a se destacar é como essas ações táticas se revelam como 

instrumentos para novas formas de gestão espacial, na medida em que os atuais 

problemas e dinâmicas das cidades pedem novas ferramentas de planejamento e 

construção do urbano (ASCHER, 2001, p. 18).  

 A transformação das ações táticas em novos instrumentos para o planejamento 

territorial ocorre a partir da relevância adquirida pelos coletivos no local em que atuam, 

tornando-se grupos da sociedade civil organizada importantes para a gestão pública 

a partir de processos participativos, que são garantidos pela Constituição Federal 

(1988) e o Estatuto da Cidade (2001), como gestões compartilhadas e participativas 

de espaços, consultas, audiências públicas e orçamentos participativos. Os coletivos 

revelaram-se como um novo ator urbano e a sua inclusão na agenda da gestão pública 

conota um modo democratizante em se planejar e construir espaços de uso comum, 

devido à natureza de gestão dessas práticas insurgentes. 

7. FONTES CONSULTADAS 

ASCHER, François. Os novos princípios do urbanismo. São Paulo: Romano 

Guerra, 2010. 

AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da 

supermodernidade. São Paulo, SP: Papirus, 1994. 

BRENER, Neil. Seria o “urbanismo tático” uma alternativa ao urbanismo neoliberal? 

Revista E-Metrópolis, ano 07, nº 27, 2016.  

ROSA, Marcos. Microplanejamento e práticas urbanas criativas. São Paulo: Editora 

de Cultura, 2011.  

SÍGOLO, Vanessa; MASCARENHAS, Thaís. “Participação Popular, Espaço 

Público e Autogestão”.Cadernos Gestão Social: Revista do Centro Interdisciplinar de 

Desenvolvimento e Gestão Social, Vol. 3, nº 01, 2012. 

SOUZA, de João Paulo. Compreendendo a cooperação dialógica: uma leitura de 

“Juntos” de Richard Sennet: Revista O Público e o Privado, nº 21, 2013. 


