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Resumo 

Este trabalho busca analisar recentes formas de presença cidadã e as variadas 
maneiras de ocupação do espaço do Largo da Batata, em São Paulo, focando a 
dimensão comunicacional e política que as caracteriza. Os conceitos utilizados na 
análise destes fenômenos retomam problematizações de Jacobs, Lefebvre e Rocha; 
a metodologia empregada contemplou revisão bibliográfica, observação 
netnográfica de páginas do Facebook e do website do Largo e, por fim, pesquisa de 
campo com observação in loco de dois eventos. O projeto de Iniciação Científica 
desenvolvido está articulado à pesquisa “Sobre Sobre (des)possessões, 
(des)ocupações e (in)visibilidades: lutas políticas, intervenções estéticas e 
ritualísticas de presença e subjetivação na relação com o corpo, a cidade, as 
imagens e o consumo”, contribuindo de modo específico para um dos braços 
empíricos da mesma. 
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Introdução 

O Largo da Batata, logradouro público da cidade de São Paulo, foi e é um 

espaço público intensamente ocupado desde seu surgimento, na década de 1920. 

Após um projeto de revitalização proposto pela prefeitura de São Paulo, em 2013, 

foi entregue aos cidadãos um espaço muito diferente do anterior: cimentado e com 

poucas opções de lazer. (MONTUORI et al., 2015) 

Desde então, o local foi palco de forte movimentação política. O 

Movimento Passe Livre, que organizou diversos protestos contra o aumento das 

tarifas do transporte público (principalmente em 2013) escolheu o Largo como 
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ponto de encontro de diversos protestos, por sua área grande e fácil acesso, o que 

facilitaria o encontro e a permanência de manifestantes. Além destes, o local foi 

marcado como ponto de encontro de manifestações contra a Copa do Mundo de 

2014 e do movimento dos trabalhadores sem-teto (MASCARENHAS, 2014). 

Foi diante desse cenário que surgiu o movimento “A Batata Precisa de 

Você”. (MONTUORI et al., 2015). O grupo propõe ocupações regulares no espaço e 

usa internet e redes sociais como ferramentas de informação, convocação e 

mobilização. 

O objetivo deste trabalho foi acompanhar, analisar e refletir sobre 

algumas das diversas formas de ocupação no Largo da Batata, sejam projetos de 

"revitalização" e reconversões propostas por prefeituras e iniciativa privada, sejam 

ações capitaneadas por grupos e movimentos sociais (como é o caso do "A Batata 

Precisa de Você") que buscam uma outra realidade na ocupação do espaço público 

da cidade ou a ocupação orgânica e por parte de moradores, camelôs e outros 

cidadãos que transitam por aquele espaço. 

Para a realização desta pesquisa, foi feita revisão bibliográfica, pesquisa 

de campo com observação in loco de dois momentos pontuais de ocupação do 

Largo, além da observação de base netnográfica (onde foram analisados ações e 

documentos no ambiente virtual, principalmente por meio de redes sociais). Assim, 

foi analisado o evento virtual de3 "Estar na rua não é um evento"4. O evento "Largo 

da Batalha X" foi também considerado, mas saiu do ar e não se encontra mais 

disponível no Facebook. Além disso, foi analisado o guia "Ocupe Largo da Batata: 

Como fazer ocupações regulares em espaços públicos" (MONTUORI et al., 2015), 

publicado no site do Largo, a página5 e o grupo6 A Batata Precisa de Você no 

Facebook e o projeto7  de ocupação proposto pelo arquiteto Tito Lívio, que ganhou 

o Concurso Público Nacional Reconversão Urbana do Largo da Batata8, em 2002. Ao 

                                         
3 Ambiente do site Facebook no qual se convoca pessoas para um evento, com informações como 
data, horário e local 
4 Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/393520191022272/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22
null%22%7D> 
5 Disponível em: <https://www.facebook.com/abatataprecisadevoce/> 
6  Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/largodabatata/> 
7  Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/02.017/2143?page=2> 
8 Promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, 
Empresa Municipal de Urbanização, Secretaria de Implementação das Subprefeituras e 
Administração Regional de Pinheiros, foi um concurso de projetos arquitetônicos, cujo vencedor 
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final, buscou-se compatibilizar analiticamente estes diferentes platôs, produzindo 

uma reflexão coesa e articulada. 

O Largo da Batata 

Segundo Mascarenhas (2014), o Largo da Batata ficou conhecido por este 

nome na década de 19209. No local, funcionava o chamado Mercado dos Caipiras, 

onde eram comercializados alimentos de produtores de localidades próximas, como 

Cotia e Itapecerica. Inicialmente distante da centralidade de São Paulo, é com o 

início das atividades do Mercado dos Caipiras que começa a se moldar a posição do 

Largo. 

Assim, o Mercado dos Caipiras torna-se um símbolo da centralidade que 
começa a ser forjada em Pinheiros, um ponto comercial importante dentro 
da dinâmica da cidade de São Paulo, mas, principalmente, um símbolo da 
centralidade do bairro para as áreas periféricas da cidade, que passam a 
utilizar o mercado como local para venda de seus produtos vindos das 
chácaras ale ́m-rio. (MASCARENHAS, 2014, p. 32) 

Ainda para a autora, essa função de comércio popular do espaço se 

instalou se manteve durante um longo período. Assim, o espaço se constituiu como 

um local de encontro no bairro, onde se misturavam diferentes tipos de pessoas e 

que "concentrava comércio popular, vendedores ambulantes, pessoas de diversas 

origens que utilizavam o terminal de ônibus dali." (MASCARENHAS, 2014, p. 13) 

Segundo REALE (1982, apud MASCARENHAS 2014, p.42), foi durante a 

década de 1950 que diversas melhorias no bairro, como calçamento de ruas e 

canalização de córregos, iniciam o primeiro processo de revalorização do bairro de 

Pinheiros. Na década de 1960, é construído o Terminal de Pinheiros, localizado no 

próprio Largo da Batata: 

O papel de convergência do comércio e de circulação que já ́ criara uma 
centralidade no Largo e ́ reforçado com a instalação deste Terminal.  (...) 
A partir dessa época, a região passa a concentrar um comércio popular, 
ligado ao trânsito de passageiros do Terminal. E ́ esse Terminal um dos 
grandes motivos da chamada degradação a que o poder público justifica 
sua atuação. Ele que concentrara ́, cada vez mais, pessoas de renda inferior 
a ̀ do restante do bairro, e que, por isso, tornara ́ o Largo degradado, 
segundo esse discurso. (MASCARENHAS, 2014, p. 44) 

                                                                                                                               
serviria como base para intervenções no espaço do Largo. Informações disponíveis em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/02.017/2143?page=1> 
9 Apesar disso, só foi usado oficialmente em 2012, pelo então prefeito Gilberto Kassab 
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No ano de 1968, foi inaugurada a Avenida Faria Lima, surgida após a 

desapropriação de imóveis da região (GUEDES, 1998, apud MASCARENHAS, 2014, p. 

46). Para Mascarenhas (2014), a abertura da avenida é apenas mais uma das muitas 

intervenções entre as quais o espaço foi submetido - todas buscando transformar 

seu caráter popular e, assim, "degradado". A autora mostra que os diversos 

processos de desvalorização e revalorização do lugar foram a justificativa para sua 

reconversão urbana:  

A Reconversão Urbana do Largo da Batata (...) se justifica pelo caráter 
popular do lugar, já que concentra um terminal de o ̂nibus – ponto nodal da 
circulac ̧a ̃o da metro ́pole paulistana -, come ́rcio popular e vendedores 
ambulantes. (...)  
O Largo da Batata se tornou um espac ̧o residual, um corpo estranho em 
meio a um bairro de classe me ́dia alta, que concentrava populac ̧a ̃o e 
servic ̧os que na ̃o condiziam com o que se esperava do bairro. 
(MASCARENHAS, 2014, p. 50-51) 

O projeto de Reconversão Urbana fez parte da Operac ̧a ̃o Urbana 

Consorciada Faria Lima, instiuída em 1995 atrave ́s da Lei Ordina ́ria no. 11732. A 

operação tinha como objetivos "realizar melhoramentos viários, obras, 

equipamentos e áreas públicas no perímetro da Operação Urbana; melhorar a 

qualidade de vida, a paisagem urbana e a infraestrutura; incentivar o melhor 

aproveitamento dos imóveis e estimular o adensamento da região" (MASCARENHAS, 

2014, p. 57). 

Em 2002, foi realizado o Concurso Público Nacional Reconversão Urbana 

do Largo da Batata, cujo projeto de Tito Lívio foi o vencedor. Para os autores do 

projeto, "operações Urbanas visam promover melhorias em regiões pré-

determinadas da cidade através de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa 

privada." (FRASCINO et al., 2013, p.2) 

As obras do projeto começaram em 2007 e estavam previstas para 

acabarem em 2010 - o que aconteceu apenas em 2013 (MASCARENHAS, 2014). 

Conforme a autora, tais reapropriações do espaço estimularam o uso de carros, 

diminuíram o fluxo de pessoas e degradaram o espaço público anteriormente 

utilizado por vendedores ambulantes e pedestres. Ainda assim, desde 2007 haviam 

tentativas do poder público de combater os camelôs ali presentes.  

Acreditamos que essas poli ́ticas de combate ao vendedor ambulante sa ̃o 
pura e simplesmente uma “limpeza de pobres”. E ́ evidente que eles 
exercem uma atividade de cara ́ter ilegal, e o poder pu ́blico utiliza-se disto 
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para afirmar que o combate a seu trabalho e ́ feito em nome desse tipo de 
come ́rcio. No entanto, este mesmo poder poderia regularizar a situac ̧a ̃o 
dos comerciantes. (MASCARENHAS, 2014, p.72). 

Esse tipo de modificação do espaço, que exclui o popular e homogeneíza 

o ambiente é problematizada por Caldeira (2000) 

As transformações nos vários espaços da cidade parecem estar gerando 
fronteiras mais rígidas e policiadas e, conseqüentemente, menos 
indeterminação e menos espaços para contato entre pessoas de grupos 
diferentes. Essas experiências produzem medo e intolerância, mais do que 
expectativa e excitação. As experiências em público parecem correr na 
direção oposta à de uma vida pública moderna e democrática (CALDEIRA, 
2000, p. 325) 

A autora evidencia o fato de que o não incentivo a permanência separa 

ainda mais classes sociais distintas; ricos se fecham em muros, condomínios e 

grades e não usam o espaço público, que "sobra" para pobres. 

Os enclaves usam convenções modernistas para criar espaços em que a 
qualidade privada é enfatizada acima de qualquer dúvida e em que o 
público, um vazio disforme tratado como resto, é considerado irrelevante. 
(...) 

Vivenciado como mais perigoso, enquadrado por grades e muros, 
fragmentado pelos novos vazios e enclaves, privatizado com correntes 
fechando ruas, guardas armados e guaritas, o espaço público é cada vez 
mais abandonado pelas camadas mais altas. Na medida em que os espaços 
para os mais ricos são fechados e voltados para dentro, o espaço que sobra 
é abandonado àqueles que não podem pagar para entrar. Como os mundos 
privatizados das camadas mais altas são organizados com base nos 
princípios de homogeneidade e exclusão de outros, eles são por princípio o 
oposto do espaço público moderno. No entanto, os espaços públicos 
restantes, territórios de medo, também não podem aspirar aos ideais 
modernos. A vida cotidiana na cidade de muros reforça exatamente os 
valores opostos: incivilidade, intolerância e discriminação. (CALDEIRA, 
2000, p. 313) 

 

A Batata Precisa de Você 

Criado no ano de 2014, o movimento A Batata Precisa de Você incentiva 

e ocupa o Largo da Batata. Tem como principal objetivo "a transformação desse 

espaço      estéril e de passagem em um lugar de estar, que possa durante um certo 

tempo agregar as pessoas" (MONTUORI et al., 2015, p.50).  
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Em uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura, Direitos 

Humanos e Cidadania e Serviços, por meio do Edital Redes e Ruas10, o movimento A 

Batata Precisa de Você publicou, em 2015, o Ocupe Largo da Batata: Como fazer 

ocupações regulares em espaços públicos. (MONTUORI et al., 2015). 

O objetivo da publicação é o registro das ações d'A Batata Precisa de Você 
nesses 18 meses de atividades e também nossa vontade é que ela cumpra a 
função de guia de como fazer ocupações regulares no espaço público, 
sendo de livre acesso para consulta de qualquer indivíduo ou grupo que 
queira participar da transformação da sua cidade. (MONTUORI et al., 2015, 
p.3) 

Segundo os autores, o Largo entregue à população em 2013 havia 

perdido sua essência, bem diferente do projeto de Tito Lívio, arquiteto ganhador 

do Concurso Público Nacional Reconversão Urbana do Largo da Batata (PORTAL 

VITRUVIUS, 2002).  

Além disso, a questão das Operações Urbanas Consorciadas gera 

problematizações para além do caso pontual do Largo da Batata. Para Bonduki 

(2012), de modo geral, 

As Operac ̧o ̃es Urbanas Consorciadas em Sa ̃o Paulo te ̂m gerado exclusa ̃o 
social, especulac ̧a ̃o imobilia ́ria financeirizada, flexibilizac ̧a ̃o exagerada das 
normas urbani ́sticas e priorizac ̧a ̃o de obras de escasso interesse pu ́blico. 
(BONDUKI, 2012, s/p. apud MASCARENHAS, 2014, p. 57).  

 

Quase completamente cimentado e sem mesas ou locais que 

incentivassem o convívio, "o Largo ressurgiu como um espaço de tensão. À sua 

imensidão e aridez somou-se um contexto de dramáticas transformações no espaço 

físico da cidade, marcado por remoções, deslocamentos e especulação imobiliária" 

(MONTUORI et al., 2015, p. 6) 

Essa intervenção que tolhe a permanência e evidencia o espaço como um 

lugar de passagem é um exemplo do que propõe Rocha (1992): o espaço público se 

torna um "corredor", e a velocidade rápida das cidades se transpõe para a vida 

urbana. 

                                         
10 O Edital Redes e Ruas, da Prefeitura de São Paulo, foi criado em 2014 durante a gestão de 
Fernando Haddad (PT). Fruto de uma associação entre as Secretarias municipais de Cultura, Direitos 
Humanos e Cidadania e Serviços, selecionou 59 projetos que estimulassem a ocupação de espaços 
públicos de São Paulo. Informações disponíveis em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/fomentos/redes_e_ruas/index.php?p=
18367  
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(A cidade) torna-se cada vez mais um simples território de percurso, um 
grande corredor com pontos de partida e de chegada, anulando o 
"desgaste" do contato com a paisagem (...) (ROCHA, 1992, p.10). 

A desertificação do espaço é o que não só dificulta a permanência física 

de pessoas, mas também destróia noção da rua como local de lazer e diálogo. 

Desse modo, 

A rua não é mais o espaço da descoberta, em um reflexo de sua 
deterioração como fonte de comunicação e intercâmbio. Nossos olhos 
urbanos, viciados por um ambiente visual onde reinam a velocidade e o 
caos, vivenciam a rua como um mero "por onde passar". O espaço público 
encarado como passagem desvincula-se ou torna distorcida sua utilização 
para o lazer, o lúdico, a arte, os aprendizados culturais e de sociabilidade. 
(ROCHA, 1992, p. 11). 

Esse pouco incentivo à permanência também é problematizado por 

Jacobs (2000). Para a autora, apenas a construção de espaços públicos não é 

suficiente; isso acarreta em locais pouco ocupados, que acabam se tornando 

inseguros ou sem função, apenas mais lugares vazios entre os prédios: "as pessoas 

não utilizam áreas livres só porque elas estão lá, e os urbanistas e planejadores 

urbanos gostariam que utilizassem" (JACOBS, 2000, p.98).  

Ainda de acordo com a autora, não são os espaços que moldam as 

pessoas em seu entorno, e sim o contrário. Parques e praças pouco utilizados não 

apenas desperdiçam oportunidades; eles também geram implicações negativas, 

como o vandalismo e a noção de que são perigosos - assim, são evitados. 

Espera-se muito dos parques urbanos. Longe de transformar qualquer 
virtude inerente ao entorno, longe de promover as vizinhanças 
automaticamente, os próprios parques de bairro é que são direta e 
drasticamente afetados pela maneira como a vizinhança neles interfere 
(JACOBS, 2000, p.104) 

Entendemos que o plano de ocupação proposto pelo movimento 

(MONTUORI et al., 2015) busca mudar a forma como as pessoas veem o local e 

como interagem com ele. Para isso, uma das estratégias empregadas é o uso da 

arquitetura temporária, ou seja, protótipos de mesas e bancos, feitos de materiais 

reutilizáveis, que facilitem a permanência no Largo.  

Segundo MONTUORI et al. (2015), ocorreram 74 encontros, mais de 300 

atividades e mais de 13 mil pessoas mobilizadas. Ainda assim, há pontos a serem 

melhorados: "nossa experiência mostrou de forma clara que tanto o poder público 

quanto a sociedade civil ainda têm muito o que aprender quando o assunto é 
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construir juntos e atuar em parceria para uma cidade melhor" (MONTUORI et al., 

2015, p.40).  

O movimento planeja tornar o espaço um laboratório metropolitano de 

mobiliário urbano para tornar o mobiliário atual (temporário e experimental) em 

permanente. Isso, para os ativistas, tem como objetivo: 

Fortalecer a relação afetiva da população com o Largo da Batata; 
evidenciar o potencial de um espaço hoje tão árido como local de 
convivência; testar possibilidades de ocupação e prototipar infraestrutura 
permanente que melhore a qualidade do Largo como espaço público. É um 
exercício de democracia em escala local, um movimento de cidadania e de 
fomento ao direito à cidade. Uma maneira que as pessoas têm de se 
manifestar de maneira propositiva por melhorias imediatas. (MONTUORI et 
al., 2015, p. 36) 

"Estar na rua não é um evento", "Largo da Batalha X" e "Praia da Estação" 

No dia 18 de março de 2017, ocorreu o "Estar na rua não é um evento", 

encontro proposto por Marcio Black11 por meio do Facebook. A descrição do evento 

convidava os internautas a levarem guarda sóis, cadeiras de praia e isopores com 

lanches. Por meio da rede social, 541 pessoas confirmaram presença e 1303 se 

mostraram interessadas. 

A página do evento contava com um cronograma de atividades a serem 

realizadas durante o dia, com a presença de DJs e músicos. Tais atividades estavam 

programadas para acontecer das 14h às 22h. 

No dia do encontro, às 14h, a temperatura não favoreceu o clima 

praiano previsto: fazia frio e garoava. O evento parecia esperar um público muito 

maior do que o real; várias cadeiras de sol espalhadas pela praça, em meio a duas 

ou três tendas com música ansiavam ocupantes. 

De qualquer forma, a música era animada e as poucas pessoas presentes, 

cerca de 50, também. A trilha sonora contava com funk, rap, soul, MPB, pop e 

muitos outros estilos diferentes misturados. 

                                         
11 Marcio Black é Produtor cultural e ativista do movimento negro. Foi candidato a Vereador de São 
Paulo pela REDE em 2016  e participou da Bancada Ativista no período de sua candidatura. A 
Bancada Ativista se identifica como um movimento para transformar o cenário político, elegendo 
ativistas engajados em causas sociais, econômicas, políticas e ambientais. Informações disponíveis 
em <http://www.bancadaativista.org/>  
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O público era variado: crianças andando de patinete, jovens descolados 

dançando animados e moradores em situação de rua se divertindo conviviam 

harmoniosamente (apesar disso, alguns olhavam de longe, curiosos e receosos). A 

polícia mantinha certa distância, mas vigiava tudo cautelosamente. 

Conforme a tarde caía, por volta das 17h, as cadeiras de praia foram 

recolhidas. Ainda assim, o público foi aumentando: aproximadamente 200 pessoas. 

Naquele momento, alguns grupos já formavam rodas de dança; alguns bebiam. A 

música não parou durante o evento todo.  

As atrações musicais foram mudando com o passar das horas. Cada grupo 

de músicos trazia sua barraca e seus equipamentos e, com isso, parecia atrair uma 

tribo semelhante. Com o começo da noite, quatro tribos distintas aparentavam 

existir: uma roda de samba, com música ao vivo; uma tenda com MPB e música 

eletrônica mixadas; outra tenda com músicas de rap e, finalmente, uma com 

música eletrônica moderna e experimental. Cada uma tinha seu espaço e todas 

coexistiam sem conflitos. 

O segundo encontro analisado foi o "Largo da Batalha X", dia 19 de abril. 

A página no Facebook indicava o horário errado; estava marcado para 19h mas 

ocorreu 21h. Era sua décima edição - de acordo com a organização, ocorre todas às 

quartas no Largo da Batata. 

Logo antes do início da batalha, muitos jovens já se reuniam no local. 

Grande parte deles bebia, alguns faziam manobras no skate ou conversavam. Uma 

minoria escrevia e pensava em seus versos. Pelo microfone, organização convidava 

as pessoas para participar da disputa; para isso, era necessário se inscrever antes. 

Quando se aproximou do horário, a organização convidou todos a se 

aproximarem. Assim, se formou uma roda de aproximadamente 50 pessoas. No 

meio, dois microfones, uma caixa de som e um rapaz que mediava o duelo. 

O clima era de amizade, mesmo entre os que batalhavam. A maioria se 

referia ao grupo como "família" e era comum ver os rapazes trocarem ofensas 

durante o combate, mas se abraçarem no final. Algumas mulheres curtiam o som, 

mas nenhuma participou das rimas. 

O uso do Largo como espaço de lazer é evidenciado por Mascarenhas 

(2014) como algo importante. Para a autora, sem esse tipo de ocupação e 

resistência, o local é  
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Nesse sentido, a reconversão urbana e ́ justificada em um contexto em que 
a homogeneizac ̧a ̃o dos espac ̧os hoje e ́ algo que se torna necessa ́rio. Esses 
espac ̧os sa ̃o produzidos muitas vezes pelo poder pu ́blico, por sua forc ̧a 
poli ́tica, e apropriados de diversas formas pelo poder privado. O Largo da 
Batata, repleto de significados, histo ́ria e memo ́ria, transforma-se em 
objeto de interesse particular, em propriedade, em valor de troca. Dessa 
maneira, e ́ fragmentado e implode. Pensamos assim que, se antes era um 
espac ̧o residual, sem interesse para o grande capital, apo ́s essa 
intervenc ̧a ̃o, tornar-se- a ́ menos que residual, inexistente, sera ́ engolido. A 
na ̃o ser que haja resiste ̂ncias a esse processo. MASCARENHAS, 2014, p. 51).  

Essa tentativa (pelo governo e pela iniciativa privada) de regular e 

controlar a ocupação dos espaços públicos não é exclusiva de São Paulo. Migliano 

(2013) analisa um caso semelhante ao do Largo da Batata. A Praça da Estação 

sofreu diversas reformas e, pouco tempo depois de ser devolvida ao uso da 

população, esta foi proibida de ocupar o local. Para a autora, essas transformações 

têm raízes econômicas.  

Exclusivamente regulada pelo Estado, longe dos interesses dos cidadãos, a 
urbe vem sendo transformada em mercadoria, exacerbando o aumento da 
taxa de lucro espacial, o valor de troca em detrimento do valor de uso e 
uma perspectiva da cidade como uma máquina de gerar riquezas. 
(MIGLIANO, 2013, p. 47) 

A partir daí, surgiu a primeira Praia da Estação, evento no qual os 

cidadãos foram convidados a usarem roupas de banho e levarem objetos usados em 

uma praia para ocupar o local. 

Mesmo diante de diferenças cruciais entre os dois movimentos (no caso 

da Praça da Estação, houve a proibição pela prefeitura, por exemplo), ambos 

carregam como marca a forte presença dos cidadãos, sem o respaldo do poder 

público, ao ocupar o espaço público. 

A pesquisadora demonstra a importância desse tipo de ação - lúdica, 

prazerosa, artística -  nas formas de resistência dos habitantes (no caso, presentes 

nos movimentos de São Paulo e de Belo Horizonte): 

(...) A população urbana é capaz de resistir no espaço, ao modo 
estratégico do planejamento do capital atualizando práticas da ordem “das 
resistências culturais e das lutas políticas que marcam trajetos, criam 
caminhos, interrompem fluxos desejados pelas classes dominantes e 
elaboram novas territorialidades.” (RIBEIRO, 2005, p. 270) Consideramos 
que estes outros imaginários políticos são possíveis ao realizarem outras 
territorialidades, a partir da visibilidade dos encontros entre os cidadãos. 
O gesto simbólico de apropriação dos banhistas da Praia da Estação, 
oferece uma potência de construção dessas territorialidades, desafiando – 
ainda que de forma lúdica, efêmera e contingencial – as pressões da 
espetacularização. (MIGLIANO, 2013, p. 51) 
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Para Borelli, Rocha e Oliveira (2009), o corpo juvenil é usado para 

performar e, assim, atuar na ocupação do espaço em que reside; grandes espaços 

urbanos (como é o caso de São Paulo) seriam terrenos férteis para tal situação. 

Esses encontros analisados são marcados pelo uso do lazer e da 

performance como forma de militância – esta não seria uma atuação política 

tradicional, mas uma específica de culturas juvenis. “Os jovens, e seus corpos-

mídia, ocupam crescentemente as ruas e, utilizando-as como amplos fóruns de 

atuação estética, fazem da cultura urbana a mais legítima expressão de sua 

diversidade e de seus conflitos.” (BORELLI; ROCHA; OLIVEIRA, 2009, p.13-14) 

Além do uso de seus corpos, a cidade se torna o palco para essa 

representação de identidade política e estética, uma vez que 

Os jovens assumem o caráter midiático de suas existências, seja usando o 
corpo como suporte expressivo, seja utilizando a cidade como suporte para 
inscrição de suas marcas identitárias. (...) 

Trata-se também de perceber na articulação das subjetividades juvenis a 
comunicação como a base mesma do processo de se colocar em contato 
com outros, produzindo sentidos comuns e negociando significados 
conflitantes. Comunicando-se, os jovens fazem sociedade, mas 
igualmente, na ausência da comunicação ou no reconhecimento de sua 
impossibilidade, entram em conflito e em enfrentamento. (BORELLI; 
ROCHA; OLIVEIRA, 2009, p.15) 

Considerações finais 

Para Lefebvre (2001), a cidade se modifica de acordo com a forma com 

que a sociedade e os grupos pertencentes a ela se relacionam. 

A cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua 
composição e seu funcionamento, com seus constituintes (campo e 
agricultura, poder ofensivo e defensivo, poderes políticos, Estados etc.), 
com sua história. Portanto, ela muda quando muda a sociedade no seu 
conjunto. Entretanto, as transformações da cidade não são os resultados 
passivos da globalidade social, de suas modificações. A cidade depende 
também e menos essencialmente das relações de imediatice, das relações 
diretas entre as pessoas e grupos que compõem a sociedade (famílias, 
corpos organizados, profissões e corporações etc). (...) 

Se há uma produção da cidade, e das relações sociais na cidade, é uma 
produção e reprodução de seres humanos por seres humanos, mais do que 
uma produção de objetos. A cidade tem uma história, ela é a obra de uma 
história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizam 
essa obra nas condições históricas.” (LEFEBVRE, 2001, p. 51-52) 



12 
 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

Desse modo, os projetos de ocupação do espaço público como o d'A 

Batata Precisa de Você são necessários para a modificação não apenas do lugar, 

mas de toda a sociedade. Eles constituem (mas não apenas) o direito à cidade e 

agem de forma contrária à estratégia da classe dominante. 

Outro conceito relacionado ao movimento é cunhado por Jacobs (2000). 

A autora afirma que cidades possuem questões e problemas complexos demais para 

se procurar soluções simplórias e sintetizadas. 

Fazendo um paralelo com o estudo de ciências biológicas, a autora 

propõe duas possibilidades de cidade: as compara com organismos vivos e com 

vítimas passivas. As primeiras têm "capacidade natural de compreender, comunicar 

planejar e inventar o que for necessário para enfrentar as dificuldades" (JACOBS, 

2000, p.498). 

As cidades monótonas, inertes, contêm, na verdade, as sementes de sua 
própria destruição e um pouco mais. Mas as cidades vivas, diversificadas e 
intensas contêm as sementes de sua própria regeneração, com energia de 
sobra para os problemas e as necessidades fora delas (JACOBS, 2000, 
p.499) 

Assim, se percebe que a movimentação política de cidadãos é 

importante em diversos âmbitos da convivência em sociedade. A proposta de 

ocupação do espaço é necessária para não estarmos sujeitos a mudanças propostas 

pelo governo e pela iniciativa privada, sem consulta aos interesses dos habitantes 

da cidade. Desta forma, o indivíduo se coloca como ator principal na modificação 

do que o cerca. 

O Largo da Batata, intensamente ocupado de diversas formas desde seu 

nascimento passou por um processo de desertificação e apagamento de grupos 

antes ali presentes disfarçado de "reconversão". Migliano (2013) expõe como a falta 

de consulta aos cidadãos se dá: "o distanciamento da população das tomadas de 

decisão sobre o que é público evidencia o modo de operação contemporâneo que é 

produzido pelo poder municipal, nesse caso, apoiado pelas forças do capital 

especulativo financeiro." (MIGLIANO, 2013, p. 47) 

 Rocha (1992) desenvolve a ideia de que essas ações mudam não só o 

espaço, e também a mentalidade dos usuários deste espaço: 

Com o olhar do cidadão progressivamente substituído pelo olhar do 
passageiro/passante e do estrangeiro, modificam-se não só os planos da 
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experiência visual mas alteram-se os parâmetros da ação social e política, 
através de uma transformação profunda da sensibilidade. A consciência do 
mundo declina na velocidade em que a compreensão do real opera-se na 
vivência urbana (ROCHA, 1992, p 12) 

Como uma reação em cadeia, espaços são cada vez menos convidativos 

ao cidadão e cidadãos estão cada vez menos presentes da resistência, na ocupação 

dos espaços de sua cidade. 

Das ações observadas, percebe-se uma nova mentalidade, talvez não 

dominante na sociedade, mas substancial. Grupos ativistas, que usam arte e música 

como instrumento de ocupação do espaço escapam desse olhar do passageiro, 

mudando a ideia de uma cidade "corredor" 

As ocupações regulares d'A Batata Precisa de Você mostram que não há 

só o desejo de uma resistência efêmera; diferentes grupos (como os vistos - 

ativistas políticos, jovens músicos) agora fazem parte de um espaço cuja 

reconversão não pareceu prever ali a existência destes. 

Os grupos utilizaram o ambiente de forma semelhante: permitindo a 

heterogeneidade, intrínseca ao espaço público; com atividades lúdicas e divertidas, 

com a sociabilidade dos grupos ali presentes. 

Assim, é possível notar que tais ocupações fogem de uma tendência 

urbanística, promovendo a integração do cidadão com o espaço público. As redes 

sociais têm um papel fundamental nisso, já que se colocam como local de 

convocação e divulgação de ações, amplificando o discurso e a resistência. 

O Largo continua sendo alvo de diversas propostas e ações de ocupação 

de seu espaço. O atual prefeito da cidade, João Doria Jr (PSDB) derrubou árvores e 

retirou um parquinho infantil da área, o que gerou críticas por parte de moradores 

da região12 - o movimento A Batata Precisa de Você organizou um protesto contra a 

situação, divulgado via Facebook13. 

Assim, a atuação sinérgica entre redes digitais e ocupação física do 

espaço se mostra muito importante. A publicação do guia “Ocupe Largo da Batata: 

Como fazer ocupações regulares em espaços públicos", as convocações de eventos 

pelo Facebook e site do Largo, a força do discurso militante nas redes sociais, tudo 

                                         
12 Informações disponíveis em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1912191-gestao-
doria-retira-parquinho-para-criancas-e-arvores-do-largo-da-batata.shtml  
13 Disponível em: https://www.facebook.com/events/113468746046147/  



14 
 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

se mostra crucial para fortalecer movimentos e criar novas perspectivas para o 

ativismo. 
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