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DEDIDO esta dissertação à todas 
as MULHERES que me fizeram ser 

a mulher que eu sou.



[...] a implicação é que nós, individual 
ou coletivamente, fazemos nossa 
cidade através de nossas ações diá-
rias e de nossos engajamentos políti-
cos, intelectuais e econômicos. Todos 
somos, de um jeito ou de outro, 
somos arquitetos de nossos futuros 
urbanos. O direito à mudança da 
cidade não é um direito abstrato, 
mas sim um direito inerente às 
nossas práticas diárias, quer esteja-
mos cientes disso ou não.

David Harvey
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RESUMO

O crescente avanço tecnológico, o processo de globalização, as diversas redes de comunicação, 
a �uidez e a liquidez das novas relações, quando aliadas a um constante crescimento de políticas 
neoliberais, traduzem nas cidades os anseios do capital e dos grandes investimentos, gerando 
novas condições de uso e apropriação dos seus espaços públicos cada vez mais distantes da 
coletividade. O convívio social passa a se enclausurar em espaços privados e abrir espaço para o 
surgimento de movimentos efêmeros na cidade, de�nidas aqui  como “intervenções temporá-
rias”, nas quais se busca inferir e promover novas formas de uso e apropriação do espaço público. 
Portanto, tais ações são aqui caracterizadas pela sua temporalidade efêmera, pela participação 
coletiva e pela capacidade de transformar os espaços da cidade, ainda que por períodos determi-
nados, em lugares de acolhimento e livre expressão da cultura. Por meio destas intervenções, 
expressas como “resistência” a um modelo de produção de cidade neoliberal e construída sob a 
mercantilização da vida, é onde muitas vezes se rea�rmam e se reconquistam os direitos sociais 
e democráticos nos lugares do  espaço urbano. As intervenções temporárias mapeadas e analisa-
das na cidade de Natal-RN são, portanto, entendidas aqui como movimentos que mantém ativas 
insurgências ao planejamento formal guiado pelo capital e possuem lugar de destaque no 
processo de democratização do direito ao acesso à cidade. A presente pesquisa tem como obje-
tivo geral compreender essas estratégias nos espaços livres públicos  em Natal e a sua relação 
com a democratização do acesso à cidade e evidencia especi�camente: (1) uma re�exão teórica 
baseada no contexto socioespacial das cidades contemporâneas e na sua relação com o surgi-
mento destas intervenções temporárias no espaço público; (2) uma classi�cação dos espaços 
que são objeto das atividades de apropriação por meio de intervenções temporárias na cidade 
de Natal; (3) a relação entre os tipos de intervenções temporárias e as con�gurações espaciais 
dos espaços ocupados por estas e (4) uma análise e discussão a partir da elaboração de cartogra-
�as sociais com os atores sociais envolvidos nas intervenções temporárias. Para o desenvolvi-
mento do trabalho recorremos a contribuições teórico-metodológicas de diversos autores, esta-
belecendo conexões entre os conceitos e temas transversais implicados com o objeto de estudo, 
evidenciando a natureza da resistência das intervenções no contexto das cidades contemporâ-
neas. A partir de Adriana Sansão Fontes (2011), Peter Bishop (2012), Rogerio Proença Leite (2002) 
e Carlos Magnani (2003) foi realizada uma caracterização das atuais práticas de apropriação do 
espaço público por meio de intervenções temporárias e as suas interferências na cidade e com 
isso, a metodologia também se pautou no mapeamento e catalogação prévia destas ações, para 
uma posterior análise de um universo de quinze intervenções selecionadas.  Por �m, a análise 
dessas ações recorre à estudos de casos mais aprofundados que se basearam em entrevistas 
semiestruturadas e cartogra�as sociais realizadas juntamente com a participação dos atores 
envolvidos. Buscou-se com essa dissertação re�etir o papel que desempenham essas interven-
ções temporárias no contexto atual das cidades contemporâneas, na criação de novos lugares e 
no despertar de novas formas de apropriação e uso do espaço público livre, expressos no direito 
ao acesso à cidade. 

Palavras-chave: Apropriação do espaço público. Direito ao acesso à cidade. Intervenções 
temporárias. Natal. Urbanismo tático.



ABSTRACT

The growing technological advancements, the globalization process, the various communica-
tion networks, the �uidity and liquidity of the new relationships, when combined with a constant 
growth of neoliberal policies, translate in the cities the yearnings of capital and big investments, 
generating new conditions of use and appropriation of their public spaces that are increasingly 
distant from the collectivity. The social interaction starts to be enclosed in private spaces and to 
open space for the emergence of ephemeral movements in the city, also de�ned as “temporary 
interventions”, which seek to infer and generate new forms of use and appropriation of public 
space. Therefore, such actions are characterized here by their ephemeral temporality, by collecti-
ve participation and by the capacity to transform the spaces of the city, even for determined 
periods, into places of welcome and free expression of culture. Through these, expressed as 
resistance to this way of life in the city and where often take place in underutilized areas that 
social rights in urban space are regained and can de�ne a new identity for places. The temporary 
interventions mapped and analyzed in the city of Natal are, therefore, understood as opposition 
movements to formal planning guided by capital and have a prominent place in the democrati-
zation process of the right to access to the city. This research has as main objective understand 
these strategies in public open spaces in Natal/RN and their relationship with the democratiza-
tion of access to the city. The research speci�cally highlights: (1) a theoretical re�ection based on 
the socio-spatial context of contemporary cities and their relationship with the emergence of 
these temporary interventions in the public space; (2) a classi�cation of spaces that are the object 
of appropriation activities through temporary interventions in the city of Natal; (3) the 
relationship between the types of temporary interventions and the spatial con�gurations of 
spaces occupied by these and (4) an analysis and discussion based on the elaboration of social 
cartographies with the social actors involved in these interventions. For the development of the 
work, we used the theoretical-methodological contributions of several authors, establishing 
connections between the concepts and transversal themes involved with the object of study, 
highlighting the nature of the resistance of interventions in the context of contemporary cities. 
Based on Adriana Sansão Fontes (2011), Peter Bishop (2012), Rogerio Proença Leite (2002) and 
Carlos Magnani (2003), was realized a characterization of current practices of appropriation of 
public space through temporary interventions and their interference in the city and, with this, 
the methodology was also based on the mapping and prior cataloging of these actions for a later 
analysis of a universe of �fteen selected interventions. Finally, the analysis of these actions uses 
case studies more in-depth, which were based on semi-structured interviews and social carto-
graphies carried out together with the participation of the actors involved. This dissertation 
sought to re�ect the role that temporary interventions play in the current context of contempo-
rary cities, in the creation of new places and in the awakening of new forms of appropriation and 
use of public open space, expressed in the right to access the city.

Keywords: Appropriation of public space. Right to the city. Temporary interventions. Natal. 
Tactical urbanism.
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INTRODUÇÃO

  O espaço urbano é mais do que cenário de disputas e trocas sociais co�dianas que 

incluem desde os encontros eventuais nas calçadas às longas conversas em um parque. Ele é 

movido pelo uso dos seus espaços públicos e esses são, portanto, os locais de expressão polí�ca, 

de sociabilidade e de manifestação dos diversos direitos dos cidadãos. Na vida da cidade é possível 

compreender as nuances existentes nas relações polí�cas, sociais e culturais, a par�r das quais 

nasce o desejo e a importância de significar o uso do espaço público como fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade.

  Pensando na cidade contemporânea, demarcada aqui a par�r do século XX, aponta-se 

um momento de grandes transformações no cenário urbano: nos modos de vida, nos costumes, no 

uso cole�vo da cidade e nas relações sociais que nesses existem. O crescente avanço tecnológico, 

o processo de globalização, o surgimento de diversas redes de comunicação, a fluidez e a liquidez 

com que se dão as novas relações, aliadas ao crescimento de polí�cas neoliberais, traduzem nas 

cidades os anseios do capital e dos grandes inves�mentos, e isso gera novas formas de uso e apro-

priação dos espaços públicos. 

  Nesse sen�do, a vida pública passa a percorrer os caminhos do privado: o convívio se 

estreita aos encontros nos shoppings; a vizinhança dá espaço aos grandes condomínios fechados; 

e os laços de proximidade e amizade se resumem nos contatos em redes sociais. Já a cidade, berço 

de todas essas relações, modifica-se à medida que surgem as diversas necessidades do mercado, 

dos agentes financeiros, da especulação imobiliária, fechando-se cada vez mais em espaços priva-

dos e obedecendo a lógica individualista, demonstrada, por exemplo, na priorização do transporte 

individual. Com isso, o surgimento dos não-lugares, o esvaziamento das ruas, a insegurança e a 

criação de lugares estranhos aos pedestres e às prá�cas cole�vas, onde a paisagem urbana se 

transforma por meio de novos signos: outdoors, anúncios publicitários – inclusive turís�cos –, 

contribuem mais ainda para uma perda de iden�dade dos cidadãos em relação à cidade que vivem.    

  Assim, a produção do espaço urbano afirma a cidade como uma mercadoria sob a égide 

do sistema capitalista, onde os espaços de  vivência tornam-se objetos de consumo que potenciali-

zam a exclusão social de diversas maneiras: criando novos centros, não-lugares, espaços vazios, 

guetos urbanos, entre várias outras ações que inibem o acesso à vida pública a�va entre os diferen-

tes segmentos da sociedade. 
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  Par�ndo desses pressupostos, admite-se que a apropriação do espaço público de forma 

temporária expõem contradições de um modelo de cidade criado nos moldes do capital, a par�r de 

ações simples que evidenciam problemas e necessidades da cidade e dos seus moradores. É por 

meio dessas ações, materializadas nas diferentes formas de ocupação de áreas subu�lizadas na 

cidade, que são proporcionados a criação de novos lugares para reafirmar os direitos democrá�cos 

e sociais no espaço urbano. Com isso, a ocupação temporária de espaços livres, muitas vezes subu-

�lizados, surge como uma resistência a um modelo de cidade que exprime a convivência citadina e 

contribui assim para a impressão de um outro sen�do e iden�dade ao espaço público.  

  Resis�r é, então, um ato comum, exercido dia a dia e de maneira que excede o escopo 

público dos grandes movimentos de oposição e contra-ataque que aparecem nos jornais (DUEÑAS, 

2004). Resiste-se a um molde imposto pelo capital de criar e gerar vida nas grandes cidades, à 

forma como se lida com os espaços públicos, à insensibilidade de saber conviver em meio ao caos 

– de muro e carros – e o tempo acelerado. E ainda, como afirma Foucault (1994), a resistência não 

é uma substância e não é anterior ao poder que a opõe, ela coexiste dentro das relações de poder 

existentes. Ou seja, resis�r para tais intervenções confirma como uma ação direta aos interesses do 

poder e dos reagentes transforma as atuais relações urbanas.

  Apesar do reconhecimento dessas ações como expressões de cole�vidade e resistência é 

importante destacar que muitas, ou mesmo a maioria dessas, acabam por configurar-se também 

como parte integrante de um processo de produção neoliberal das cidades, onde muitas vezes uma 

ação que teve início com a par�cipação cole�va ao receber inves�mentos e capital, privado ou do 

estado, passa a reformular suas prá�cas e ins�tuir-se como um bem de mercado. “Mas de que 

forma intervenções rela�vamente pequenas no desenho urbano poderiam enfrentar a tarefa de 

curar as divisões sociais em raça, classe e etnia” (BRENNER, 2018 apud SENNET, 2013)? Esse é um 

dos ques�onamentos feitos neste percurso.

  Do ponto de vista espacial, tais intervenções são também �das como efêmeras, se consi-

derarmos que nem sempre elas deixam ves�gios no espaço e ainda, por não se configurarem como 

realizações sazonais, sendo normalmente movidas por cole�vos e acontecerem por meio de 

ocupações espontâneas, como: as apropriação em praças, canteiros, calçadas e até mesmo em 

espaços privados livres ou edificados (edi�cios abandonados), transformando-os durante um inter-

valo  de tempo com a realização de a�vidades culturais e/ou ar�s�cas.
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  Essas intervenções são então consideradas tá�cas por não se associarem a uma dimen-

são espacial do lugar. Elas não se subvertem aos usos comuns e às formas de ocupação já progra-

madas para os locais nos quais se apropriam, criando novas formas de u�lização e possibilitando 

que o espaço resultante das estratégias dê origem a diferentes lugares (LEITE, 2002). Esse modo de 

ser “tá�co” é então tratado por Leite (2002) como contra-usos, representados como ações pontu-

ais que subvertem o habitual da cidade, além de resis�rem e se moverem de forma efêmera pelo 

espaço, que contribui para a legi�mação do acesso à cidade.

  Diante disso, admite-se a hipótese de que o uso e a apropriação de espaços livres públi-

cos por meio de intervenções temporárias muitas vezes se configuram como prá�cas de resistên-

cia, contribuindo assim para a democra�zação do direito ao acesso à cidade. Busca-se, portanto, 

como obje�vo principal, entender essas estratégias nos espaços livres públicos e a sua relação com 

a democra�zação do acesso. Especificamente, através dos seguintes obje�vos específicos: (1) 

desenvolver uma reflexão teórica baseada no contexto socioespacial das cidades contemporâneas 

e na sua relação com o surgimento destas intervenções temporárias no espaço público; (2) realizar 

uma classificação dos espaços que são objeto das a�vidades de apropriação por meio de interven-

ções temporárias na cidade de Natal; (3) discu�r a relação entre os �pos de intervenções temporá-

rias e as configurações espaciais dos espaços ocupados por estas e (4) promover uma discussão 

elaborada através das ações dos atores sociais envolvidos nas intervenções temporárias. 

  O tema proposto tem origem numa inquietude pessoal em compreender como o uso e a 

apropriação de espaços subu�lizados no município de Natal/RN pelos seus moradores, a par�r de 

intervenções temporárias, revelam-se como resistências. Assim, discute-se as mo�vações pelas 

quais os grupos e os movimentos sociais urbanos interferem e apropriam-se desses espaços, e 

como tais ações efêmeras dão significância à luta pelo direito ao acesso à cidade.

  Outra mo�vação para esta pesquisa se deu a par�r de uma relação pessoal, e de certa 

forma afe�va, junto a alguns movimentos temporários ocorridos na cidade de Natal entre os anos 

de 2014 e 2018. Nesssa tragetória, merece destaque o envolvimento direto na criação e na organi-

zação de a�vidades em torno do Movimento Ocupe Reis Magos, onde, por meio da promoção de 

a�vidades temporárias de arte, cultura e lazer no entorno do Hotel Reis Magos no ano de 2014, foi 

possível mobilizar e chamar a atenção de cole�vos, en�dades e populares para a importância do 

patrimônio arquitetônico modernista local. 
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  Posteriormente, a par�cipação da autora nas intervenções realizadas pelo Movimento 

Eco Praça, entre os anos de 2013 e 2016, e a discussão sobre esse movimento no âmbito do traba-

lho final de graduação, que se configurou como um primeiro olhar cien�fico sobre as intervenções 

temporárias realizadas na cidade mencionada. Ao considerar o surgimento dessas diversas inter-

venções temporárias no município nos úl�mos anos, outra mo�vação para o estudo parte da com-

preensão da necessidade do reconhecimento aqueles e da percepção de que eles transformam 

posi�vamente o espaço público e ensejam novos es�mulos para os indivíduos e para a ressignifica-

ção dos lugares na cidade.  

  Portanto, este trabalho foi desenvolvido a par�r de uma pesquisa exploratória, descri�va 

e qualita�va sobre as apropriações em espaços livres públicos na cidade de Natal expressas por 

meio de intervenções temporárias. Consiste em uma exploração, porque, inicialmente, é realizada 

uma pesquisa bibliográfica, com fontes documentais para construção de um referencial teórico 

conceitual, assim como o reconhecimento e a compreensão do universo de estudo: os espaços 

livres públicos apropriados por essas intervenções.

  Nessa perspec�va, a discussão teórica permeia diversos temas, como a apropriação do 

espaço público, as novas prá�cas de intervenções temporárias e os conceitos de espaço e lugar, 

que se relacionam diretamente com a geografia urbana. Além disso, parte-se para uma discussão 

antropológica e sociológica, relacionando esses conceitos com o modo de vida urbano na pós-mo-

dernidade e as novas relações estabelecidas nas cidades contemporâneas com base na influência 

neoliberal, buscando assim compreender como a vida nas cidades modernas contribui para o surgi-

mento desses “novos” movimentos.

  Em seguida, o trabalho se debruça em uma análise dessas intervenções por meio dos 

fundamentos teórico-conceituais, da observação direta não-par�cipante e do acompanhamento 

dos estudos de caso realizados por meio do contato com os atores responsáveis por essas ações. O 

uso desses recursos metodológicos permi�u uma aproximação com o universo de estudo e forne-

ceu elementos para a elaboração das entrevistas semiestruturadas com os atores principais (orga-

nizadores e colaboradores) das intervenções.

  Também se optou pela abordagem qualita�va por se tratar da observação direta e das 

ações de grupos em determinados espaços, tendo como meio de inves�gação os estudos de caso, 

conversas informais e entrevistas. Com isso, obteve-se um modelo de análise baseado no mapea-

mento (espacialização) das ações na cidade, na catalogação das intervenções (quanto à forma, ao 

uso e à ocupação do espaço, temporalidade, localização) e no aprofundamento das relações e 

resistências por meio do contato direto com os seus agentes realizadores. 
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um obrigada!   Para Gerhardt (2009), a pesquisa qualita�va não se preocupa com números, mas com a 

compreensão de um grupo social, opondo-se ao pressuposto de defender um modelo único de 

pesquisa para todas as ciências e contendo uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores 

qualita�vos recusam o modelo posi�vista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesqui-

sador não pode fazer julgamentos nem permi�r que seus preconceitos e crenças contaminem a 

pesquisa (GOLDENBERG, 1997 apud GERHARDT, 2009).

  Após reconhecimento prévio de vinte e três intervenções temporárias e dos atores facili-

tadores na cidade de Natal, foi realizada uma classificação baseada em critérios estabelecidos a 

par�r do referencial teórico para a delimitação do universo de estudo, que contou com um mapea-

mento e catalogação de quinze intervenções, que posteriormente serviram de base à realização de 

entrevistas semiestruturadas e cartografias sociais. O recorte analisado tem como principais carac-

terís�cas o fato de se u�lizarem de espaços livres públicos (ruas, praças, becos, orla marí�ma e 

parque) distribuídos nas quatro regiões administra�vas da cidade, em sua maioria, organizadas de 

forma sazonal por cole�vos e grupos sociais, observando um cronograma e com ou sem patrocínios 

públicos e privados. 

  Essa cartografia, que é apresentada a par�r de Henri Acselrad (2008), facilitou a compre-

ensão da autonomia dos atores enquanto sujeitos atuantes dentro dos movimentos no espaço 

ocupado, proporcionando uma visão mais ampla das suas narra�vas e dos lugares criados, além da 

demonstração de outros elementos no espaço como os estabelecidos por José G. C. Magnani 

(2005). Buscou-se com o uso da cartografia social inves�gar e apontar não só os acontecimentos e 

ações pontuais, mas também os processos envolvidos, as relações criadas entre esses atores e a 

heterogeneidade das intervenções no plano geográfico da cidade. Compreende-se que para isso é 

essencial o entendimento da cartografia social como ferramenta disposta a conjugar os métodos 

teóricos e os reconhecimentos empíricos, a fim de uni-los em uma só representação. 

  A pesquisa empírica teve como recorte temporal junho a dezembro de 2019, onde todas 

as entrevistas e cartografias foram finalizadas no mês de novembro de 2019. A par�r do mês de 

fevereiro de 2020 foram iniciadas as análises, que devido à pandemia do coronavírus em março de 

2020, trouxeram adequações e atualizações nestas datas. Com relação aos procedimentos da 

pesquisa, de forma sequencial, foram distribuidos em nove fases descritas no Quadro 1.
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Quadro 01 -  Síntese dos procedimentos utilizados na pesquisa
PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

PROCEDIMENTOS

Discussão teórica a partir de uma bibliografia física e virtual;01

Delimitação do recorte espacial e mapeamento dos estudos de casos abordados
 - espaços e suas respectivas intervenções temporárias na cidade de Natal; 

02

Pesquisa direta com observação não participante nos espaços ocupados pelas
 intervenções;03

Levantamento e catalogação das informações referentes ÀS OCUPAÇÕES: 
local, data, duração, Usos, organização, público, custo, infraestrutura disponível;

04

Registro fotográfico, croquis e vídeos dos respectivos movimentos de ocupação
nos espaços em questão;

05

Classificação tipológica das intervenções de acordo com critérios estabelecidos,
levando em consideração: local, histórico, espacialização na cidade, entorno, 
ferramentas utilizadas, agentes principais, público alvo, temporalidade e apoios 
financeiros;

06

Conversas informais, realização de entrevistas semiestruturadas e cartografias
participativas junto aos agentes facilitadores das intervenções, buscando 
discutir essas apropriações e as motivações e demandas como forma de 
resistência;

07

Mapeamento das intervenções na busca de uma espacialização destas ações na 
cidade, assim como a representação destas através de um mapa resumo, promovido
pela junção de todas as cartografias;

08

Análises e conclusões de acordo com os objetivos específicos apresentados.09

Fonte: Elaborado pela autora em agosto. 2018.
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  Com isso, esta pesquisa se estrutura em três momentos principais: (1) PERCURSSOS TEÓ-

RICOS; (2) APROXIMAÇÃO e (3) ANÁLISES. O primeiro momento, denominado Percursos teóricos 

traduz uma síntese da revisão bibliográfica e discussão conceitual, estando organizados em dois 

capítulos. No capítulo 1 busca-se contextualizar as novas relações socioespaciais nas cidades 

contemporâneas, realçando algumas questões sobre o modo como a pós modernidade e o neoli-

beralismo têm de certa forma contribuído para distanciar ainda mais as pessoas do espaço público 

e fomentado o surgimento de tais intervenções.

  Esta contextualização evidencia a inserção desses novos movimentos e da apropriação do 

espaço público na cidade contemporânea, marcados, especialmente, pela negligência do Estado e 

a ausência de polí�cas públicas. Realça-se a relação da crescente violência urbana com o surgimen-

to dos diversos meios de priva�zação do espaço (malls, condomínios) e também, em um sen�do 

mais sociológico, com o próprio caráter individual e fluido do homem urbano. O segundo capítulo 

se inicia com uma aproximação ao objeto de estudo, as intervenções temporárias, a par�r de uma 

discussão sobre o urbanismo tá�co e, em seguida, como as intervenções temporárias podem ser 

vistas como prá�cas de resistência. Busca-se compreender como estas ações temporárias contri-

buem na criação de novos lugares na cidade, trazendo para isso autores chave, de modo a auxilia-

rem na sua classificação. 

  O segundo momento, nomeado de Aproximação, é expresso no capítulo III, que leva o 

leitor ao universo de estudo: as intervenções temporárias na cidade de Natal/RN. Neste, contextu-

alizamos um pouco a vida pública da cidade e apresentamos os espaços públicos livres inseridos no 

universo da pesquisa. Para isso, esse capítulo contém uma caracterização dos espaços livres públi-

cos e discute as principais caracterís�cas do suporte espacial dessas intervenções temporárias.  

  O terceiro momento de Análises se apresenta nos capítulos IV e V, trazendo no capítulo 

IV a metodologia e os procedimentos u�lizados na pesquisa, assim como a classificação e cataloga-

ção das intervenções temporárias a par�r de fichas estruturadas. No capítulo V são apresentadas a 

espacialização e análise destas intervenções, enquanto manifestações efêmeras atuantes na 

cidade de Natal com foco nos seus atores sociais, por meio das entrevistas e cartografias sociais, as 

quais foram realizadas juntamente com entrevistas semiestruturadas as análises. Por fim, nas 

considerações finais busca-se realizar uma reflexão sobre o papel dessas intervenções temporárias 

na ressignificação dos espaços alterna�vos ou subu�lizados da cidade junto ao seu reba�mento na 

memória cole�va da população e na representa�vidade como forma de alcançar o direito ao 

acesso à cidade, mesmo que essas também se incluam em um processo de reformulação e criação 

dos espaços baseados no capital neoliberal.
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reflexos e distanciamentos 
na/da cidade contemporânea
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   Capítulo I: Reflexos e distanciamentos na/da cidade contemporânea

  Este capítulo tem como foco uma abordagem do modo de vida nas cidades contemporâ-

neas e como este influencia e potencializa um caráter individualista e segregado da vida cole�va. 

Nesse momento, desenvolvemos uma discussão a par�r das contribuições de Georg Simmel 

(1967), Louis Wirth (1967), Henry Lefebvre (1974), David Harvey (1996), Hanah Arendt (1958), Neil 

Brenner (2018), Pierre Dardot e Chris�an Laval (2016) e Zygmunt Bauman (2001), buscando ar�cu-

lar algumas referências conceituais sobre a modernidade, ou mesmo pós-modernidade, tratada 

aqui como caracterís�ca principal de um modo de vida cada vez mais exclusivo das pessoas na 

cidade.

  Neste mesmo capítulo, também realizamos uma breve incursão nos conceitos de lugar e 

não-lugar no contexto das cidades sob o domínio do capital, demonstrada pelos autores Ana Fani 

Carlos (2007), Marc Augé (1994) e Doreen Massey (1994). Na mesma linha, realçamos algumas 

reflexões sobre a criação de lugares, de prá�cas de resistência e do direito ao acesso à cidade, 

tomando como referência alguns estudos de Henri Lefebvre (1974), Ana Fani Carlos (2007) e Euge-

nio Queiroga (2012).

  Para isso, cabe refle�r inicialmente sobre o contexto de desenvolvimento das grandes 

cidades contemporâneas e com isso o crescente distanciamento das pessoas dos espaços públicos, 

evidenciado por diversos fatores, como: o modo de produção do espaço, que evidencia desigualda-

des socioeconômicas, violência urbana e degradação ambiental; as transformações que emergem, 

tanto no âmbito local, nacional ou mundial; o convívio social que antes marcava a vida cívica nos 

espaços abertos públicos e semipúblicos¹ e agora passa a se enclausurar em espaços fechados (sho-

pping centers e condomínios-clube); e a subu�lização de muitos destes espaços públicos, que 

acabam por contribuir para uma cultura do individualismo.

¹ Para Eugenio Queiroga (2011) os espaços livres públicos estão inseridos no sistema de espaços livres, e são represen-
tados principalmente pelas ruas, que conectam a cidade e proporcionam a vida urbana, assim como pelos parques, 
praças, mirantes, calçadões, promenades, unidades de conservação de proteção integral, lagoas, praias, rios, etc.  Os 
espaços livres semipúblicos, são espaços híbridos entre o público e o privado, como, por exemplo, os terraços das casas 
que se voltam para a rua, mas que pertencem à residência.
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  O debate e os respec�vos estudos sobre as cidades contemporâneas e suas transforma-

ções espaciais e sociais se concentram na sua inscrição no processo de globalização² , mundializa-

ção³ e fragmentação do espaço  , fundado na afirmação do modelo de produção capitalista. As 

cidades passam a agregar valores e a funcionar de acordo com as exigências do capital, criando 

novos centros, formalizando novos espaços de convívio e instruindo diversas regras de uso e apro-

priação, que moldam e ins�tucionalizam a vida cole�va, priorizando os espaços privados e os inte-

resses do capital, como demonstra graficamente o arquiteto Ignasi de Solà-Morales em uma repre-

sentação (colagem) de diversos fragmentos que formam a cidade contemporânea (Figura 1).

  Este espaço traduzido como mercadoria   traz na sua produção e transformação consequ-

ências às relações dos indivíduos com a cidade expressas de diversas formas, como: a criação de 

novos centros comerciais, a segregação das classes menos abastadas nos subúrbios e o incen�vo 

de novos comportamentos ligados, principalmente, ao consumo, que acabam por gerar a descarac-

terização dos espaços da cidade e da vida cole�va que passa a limitar-se aos entremuros dos 

condomínios fechados, não-lugares que dissolvem as verdadeiras relações sociais. Esses novos 

espaços e essa cidade voltada para o privado se transformam con�nuamente à medida que se 

tornam estranhos aos seus habitantes, desprovidos de vitalidade e urbanidade.

² Para Milton Santos (2000), a globalização é um processo de internacionalização do mundo capitalista, que resulta no 
avanço de técnicas de especialização geradas no final do século XX, após a revolução industrial, e das ações que assegu-
ram o mercado global. Os fatores que contribuem para explicar a arquitetura da globalização atual são: a unicidade da 
técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história, 
representado pela mais-valia globalizada (SANTOS, 2000).
³ Para Ana Fani Carlos (2007), os processos que alguns denominam de globalização deve ser entendido como “mundia-
lização”, que envolve outras dimensões da vida, além das associadas à economia ou ar�culação e construção de merca-
dos mundiais.  Para a autora, essa noção ajuda a refle�r sobre a sociedade construída a par�r de uma nova iden�dade, 
de novos valores, que também se moldam pela lógica da mercadoria.  
  Para Carlos (2007), o processo de fragmentação do espaço consiste na dissolução das relações sociais, marcadas 
principalmente pelos processos de mundialização, do agressivo poder do capital sobre a cidade e as relações nela 
existentes. Essa fragmentação divide o espaço em parcelas cada vez menores, que são compradas e vendidas no 
mercado, como produtos de a�vidades cada vez mais parceladas (CARLOS, 2007).
  A ideia do espaço como mercadoria pode ser referenciada inicialmente pelos preceitos de Karl Marx (1867), quando 
esse explicou como a mercadoria – no seu valor de uso e de troca – influencia todas as relações existentes na cidade 
capitalista. Tais reflexões serviram de base para diversos outros escritos na mesma linha, como os de Guy Debord 
(1967), que traz a mercadoria como fonte de espetáculo na cidade, onde toda a vida das sociedades nas quais reinam 
as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos (DEBORD, 1997). 
Inserindo na contemporaneidade, mas ainda pelo viés Marxista, Carlos (2007) reproduz em um novo conjunto de 
relações que surgem pela mercadoria e pela recusa do outro, por exemplo, o surgimento de uma nova urbanidade 
trazida pelo sujeito que se diferencia dos demais pela riqueza, pelo poder de compra, construindo assim um individua-
lismo que surge como produto dessas relações (CARLOS, 2007). 
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Figura 01: A representação da metrópole nos dis�ntos meios por 
Ignasi de Solà-Morales (Imagem: Paul Citroën, Metrópolis, 1923). 

Fonte: Disponível em <h�ps://www.archdaily.com.br/br/01-35561/terrain-vague-ignasi-de-sola-morales>. 
Acesso em: 15 março. 2019.
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  Nesse sen�do,  pode-se apontar a chamada modernidade como o esteio para as grandes 

transformações nesse modelo de vida, com destaque para o redirecionamento das prá�cas cultu-

rais e dos processos sociais e econômicos que se transferem dos espaços públicos para os priva-

dos. Aliado a isso, o crescente avanço tecnológico, as diversas redes de comunicação e a liquidez 

das novas relações, junto ao crescimento de polí�cas neoliberais, traduzem nas cidades os anseios 

do capital e dos grandes inves�mentos, gerando um constante isolamento social dos espaços 

públicos. 

  O resultado desse processo é um espaço público fragmentado, marcado por infraestrutu-

ras subu�lizadas, por áreas sem vitalidade, que eximem a par�cipação cole�va na cidade. A vida é 

capturada pela lógica da mercadoria e o uso da cidade se torna objeto de vitrine, onde as relações 

sociais no espaço público passam a prosperar em enclaves – shoppings, cinemas, supermercados 

– e a reprodução da vida torna-se cada vez mais inconstante. O espaço público é negado e subs�tu-

ído por locais criados e montados pelo e para o consumo, onde a cidade se volta ao espetáculo .



Capítulo I
33

  1.1 Pós-modernidade, fluidez e o isolamento urbano

  Iniciamos essa reflexão a par�r do ques�onamento: que �po de cidade se almeja e que 

�po de cidade estamos produzindo? Para isso, par�mos em direção a uma viagem no espaço cine-

matográfico e ar�s�co do século XX, que nos faz relembrar inspirações do que seria a cidade 

moderna demonstradas nos filmes “O quinto elemento”  (1997)  e Blade Runner  (1982), respec�-

vamente Figuras 2 e 3, e na produção ar�s�ca pelas ilustrações de Archigram  (1960) demonstrada 

na figura 4. Em ambos os casos, o espaço urbano é mostrado como um emaranhado de signos, 

dissolvidos na arquitetura monumental e nos edi�cios pirâmides, na publicidade e luzes de neon, 

em uma total quebra com o passado e a eliminação do patrimônio e da memória cultural antes 

presente, e principalmente, na superpopulação “alienada” e individualista. A esse �po de figura-

ção, demonstrada na produção ar�s�ca do século XX, nota-se como principal caracterís�ca a mor-

talidade do convívio urbano: a supervalorização dos carros, a grandiosidade da arquitetura, o 

distanciamento �sico, que nos remete a uma associação irreflexiva com o que se denomina de 

pós-modernidade.

  

   Sobre a cidade demonstrada no filme “O Quinto Elemento”, é importante destacar que ela tem nos seus espaços livres 
toda uma perda de iden�dade, onde os deslocamentos passam a acontecer através de automóveis flutuantes, acima do 
espaço terrestre, que está coberto de construções. Para Rafael Altamiro (2014), as pessoas vivem suas vidas dentro dos 
arranha-céus, sempre em busca de luz e ar frescos, transitando pelas conexões entre os edi�cios que, como pontes, são 
adornados como os novos parques e áreas de convivência. Fonte: h�ps://www.archdaily.com.br/br/601371/cinema-e-
-arquitetura-o-quinto-elemento. Acesso em: 16 mai. 2017.
  Para Colin Newton (2018), a cidade de Los Angeles em Blade Runner demonstra muito das cidades modernas: morta, 
porém vibrante; imunda, mas encharcada de chuva; superpovoada, mas em constante processo de abandono. Tudo isso 
tratando essencialmente do espaço urbano como um espaço vazio repleto de áreas densamente ocupadas, poucas 
interações e muitos edi�cios e carros. Fonte: h�ps://www.archdaily.com.br/br/890049/o-que-blade-runner-
-2049-pode-nos-dizer-sobre-o-futuro-das-cidades. Acesso em: 16 mai. 2017.
  Para Marcos S. K. da Silva (2004), Archigram surgiu a par�r de alguns estudantes de arquitetura e urbanismo recém 
graduados, que se reuniram para publicar uma revista ilustrada de caráter contestatório e provoca�vo, também denomi-
nada Archigram. O grupo Archigram era formado por Peter Cook, Ron Herron, Warren Chalk, Dennis Crompton, David 
Greene e Mike Webb. Os seus projetos procuravam antever e moldar o ambiente futuro, com propostas super cria�vas 
nas quais o campo da realidade se encontrava com o domínio da ficção, mais especificamente, com o imaginário da 
ficção cien�fica. Fonte: h�p://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.048/585. Acesso em: 16 mai. 2017.

7

9

8

7 8

9



Fonte: Disponível em <archigram.westminster.ac.uk>. Acesso em: 15 março. 2019.
Figura 04: Tuned Suburb, Ron Herron, Archigram Archival Project.

Figura 02: Cidade Futurista em O quinto Elemento. 
Fonte: Disponível em <www.archdaily.com.br>. Acesso em: 15 março. 2019.

Figura 03: Cidade Futurista em Blade Runner. 
Fonte: Disponível em <www.archdaily.com.br>. Acesso em: 15 março. 2019.
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  Compreender a cidade moderna é, acima de tudo, entender como se dão as relações 

sociais que ali acontecem, como se inserem, quais são os agentes que a produzem e os atores que 

a vivenciam e qual a influência dessa cidade nas ações daqueles que ali exercem o papel de prota-

gonistas. Viver nela é uma experiência única; ora agitada, entre passos e passeios, na correria do 

dia a dia; ora isolada, dentro de círculos fechados, na solidão e na indiferença de ser único entre 

tantas outras pessoas, buscando sen�dos iguais. Assim como o modernismo afirmou que as casas 

eram máquinas de morar, as cidades são máquinas de sen�dos, de significados, da criação de 

diversas iden�dades, muitas vezes inscritas em uma mesma pessoa. São os espaços da cidade que 

assumem a forma como as pessoas se relacionam, criam vínculos, criam memórias; e é devido às 

suas tantas transformações recentes – desde a formalização dos seus espaços à modificação dos 

seus usos pelo Estado, pelo capital – que uma nova forma de viver é criada. 

  À medida em que novos costumes surgem – pelos novos fluxos de comunicação, pelos 

avanços tecnológicos, pela dinâmica do capital, pelas trocas de informação e pela criação de novas 

redes –, um novo co�diano é criado: fluido, isolado, muitas vezes necessário à sobrevivência na 

metrópole. Com isso, a vida pública é subu�lizada, as ruas marginalizadas, o afastamento se agrava 

com as moradias isoladas em bairros e condomínios fechados e os encontros são trocados pelas 

conversas virtuais. A vida é capturada pela lógica da mercadoria e o uso e o direito à cidade se 

tornam objeto de vitrine; com isso, as relações sociais e o uso do espaço público passam a prospe-

rar em enclaves – shoppings, cinemas, supermercados – e a reprodução da vida e a criação dos 

lugares na cidade tornam-se cada vez mais di�ceis. O espaço público é negado e subs�tuído por 

locais criados e montados pelo e para o consumo onde a cidade vira espetáculo.

  Essas relações da chamada vida moderna já haviam sido discu�das por George Simmel 

(1903) e Louis Wirth (1967) quando trataram do modo de vida urbano nas cidades europeias 

pós-revolução industrial do século XIX. Para Simmel (1903), a cidade grande, diferente do campo, 

criava as condições psicológicas ideais para o desenvolvimento de uma maior individualidade e 

indiferença ao convívio social. Segundo o autor, essa cidade marcada pela economia monetária e a 

constante mul�plicidade de trocas comerciais, imprime ao meio urbano e ao dinheiro uma impor-

tância maior do que exis�ria no rural. Essa cidade grande se alimenta do mercado e transforma 

todas as relações em comerciais, entre freguês e vendedor (SIMMEL, 1903).
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  Nessa direção, Simmel (1903) também nos faz refle�r sobre como as relações são modifi-

cadas ao ponto de se simplificarem a contatos mínimos, como em um momento de compra, de 

negociação rápida. Para ele “a técnica da vida na cidade grande não é concebível sem que todas as 

a�vidades e relações mútuas tenham sido ordenadas em um esquema temporal fixo e supra-subje-

�vo” (SIMMEL, 1903, p. 580). A essa impessoalidade nas relações e ao mínimo contato possível 

adotado pela sociedade moderna, Simmel (1903) destaca o caráter blasè das pessoas e afirma:

  

  Refle�ndo sobre esse caráter o autor admite que os habitantes urbanos possuem uma 

“a�tude espiritual da cidade grande uns com os outros” em se reservar, se individualizar, ou mesmo 

se sen�rem indiferentes com relação aos demais (SIMMEL, 1903, p. 582). Para ele, esse modo de 

vida é traduzido na adaptação constante às modificações que a metrópole oferece; à medida que 

são lançados os seus impulsos – novas construções, novas formas de sociabilidade – as pessoas 

passam a reagir em um constante movimento de inclusão e reclusão com relação ao cole�vo. Ou 

seja, o cidadão da metrópole tende a adquirir diversas maneiras de se individualizar, de se mostrar 

diferente ao mesmo tempo que tenta se manter individual, em constante reserva. Assim, mesmo 

diante de relações efêmeras em constante individualismo, a metrópole também é entendida como 

o lugar das diferentes faces, das múl�plas tendências, da diversidade de grupos e de sen�dos, e das 

muitas possibilidades de ser quem quiser ser.

  No mesmo sen�do que Simmel (1903), Louis Wirth (1938), na segunda metade do século 

XX, admite que a vida urbana é marcada mais por contatos secundários do que primários, os quais 

podem acontecer face a face, mas também serem impessoais, frios e transitórios. Para o autor, o 

caráter blasé pode funcionar como uma máscara, uma forma de não criar expecta�vas pessoais 

com as outras pessoas e, assim, acaba por marcar essa sociedade pela solidão, pelos espaços vazios 

e sem vida, pelo enclausuramento. Pensando nisso, o autor admite:

Todas elas nadam, com o mesmo peso específico, na corrente constante e 
movimentada do dinheiro; todas repousam no mesmo plano e dis�nguem-
-se entre si apenas pela grandeza das peças com as quais se deixam cobrir 
[...] Eis porque as cidades grandes, centros da circulação de dinheiro e nas 
quais a venalidade das coisas se impõe em uma extensão completamente 
diferente do que nas situações mais restritas, são também os verdadeiros 
locais do caráter blasè (SIMMEL, 1903, p.582).   
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A própria agitação das ruas tem qualquer coisa de repugnante, qualquer 
coisa contrária à natureza humana. Aquelas centenas de milhares, de todas 
as classes e posições, que aí se acotovelam não serão todas elas pessoas 
humanas com as mesmas qualidades e capacidades e com o mesmo desejo 
de ser feliz? Apesar disso, passam correndo uns pelos outros, como se não 
�vessem nada em comum, nada a ver uns com os outros; e, no entanto, o 
único acordo tácito entre eles é o de seguirem pelo passeio do lado direito, 
para que as duas correntes da mul�dão não cons�tuam entrave uma para a 
outra; e, no entanto, ninguém se digna lançar ao outro um olhar que seja. 
Essa indiferença brutal, o isolamento insensível do indivíduo nos seus 
interesses privados é tanto mais chocante e gritante quanto mais esses 
indivíduos se comprimem num espaço exíguo (BENJAMIM, 2006, p.32).

A vida em contato estreito e o trabalho em comum, de indivíduos sem laços 
sen�mentais ou emocionais, desenvolvem um espírito de concorrência, 
engrandecimento e exploração mútua. Para neutralizar a responsabilidade e 
a desordem em potencial, surge a tendência de se u�lizarem controles 
formais. Sem a aderência rígida a ro�nas previsíveis, uma grande sociedade 
compacta dificilmente seria capaz de sustentar a si mesma. O relógio e o 
sinal de trânsito simbolizam a base da nossa ordem social no mundo urbano. 
Contato �sico estreito frequente, aliado a grande distância social, acentua a 
reserva de indivíduos não-ligados entre si e, a não ser que seja compensada 
por outras oportunidades de reação, dá origem à solidão (WIRTH, 1967, 
p.103).   

  O caráter blasè de Simmel (1903) e a indiferença da vida urbana moderna após revolução 

industrial demonstrada por Louis Wirth (1967) surge também na figura do flâneur desenvolvida por 

Walter Benjamim (2006), nos escritos do poeta Charles-Pierre Baudelaire (1985). Para os autores, 

o flâneur (figura 7) é um cidadão comum – errante –, que vaga pela mul�dão da grande cidade, 

ambientada nos textos na grande Paris do século XIX, mas que pode também estar presente nas 

grandes cidades contemporâneas. 

  Para Benjamim (2006), o flâneur consegue demonstrar o espetáculo público das grandes 

cidades, como expressa no trecho:

  

  As reflexões feitas a par�r de Benjamim (2006) sobre o flâneur (figura 5) nos auxiliam 

também na compreensão da sociedade moderna e no caráter individualista do cidadão urbano, 

marcado desde à revolução industrial ao advento das novas tecnologias a par�r de meados do 

século XX, onde pode-se destacar a influência do capital nessas modificações na cidade e no modo 

de vida urbano. Para o autor, o flâneur se coloca na mesma situação que a mercadoria, “exposta e 

vibrando no meio da torrente dos compradores” (BENJAMIM, 2006, p.32).
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Figura 05: O flanêur na contemporaneidade. 
Imagem do álbum Monochrome da banda Helmet.

Fonte: Disponível em <h�p://lounge.obviousmag.org>. Acesso em: 15 maio. 2019.

  Tais considerações, apesar de ambientadas em décadas passadas, nos ajudam a compre-

ender o cenário da pós-modernidade  , capaz de configurar o espaço e as próprias relações sociais 

a par�r de um novo comportamento humano. David Harvey (1996) traduz a pós-modernidade 

como um efeito que rompe com o passado, rejeitando qualquer ideia de progresso, abandonando 

todo o sen�do de con�nuidade e memória histórica, que é transmi�da a todos os outros campos 

de conhecimento: arquitetura, cidade, cultura, arte. Com isso, ele ressalta, por exemplo, as conse-

quências das perdas de iden�dade, de memória, nos preceitos ar�s�cos, e como essa condição 

fluída aparece às pessoas na cidade, na mídia, na moda, no cinema, nos espetáculos e nas propa-

gandas polí�cas.

    O termo pós-modernidade foi popularizado em 1979 pelo pensador francês Jean-François Lyotard (1924-1998) e 
para esse é o período em que todas as grandes narra�vas entram em crise e os indivíduos estão livres para criar tudo 
de novo. De madeira geral, o termo se refere à segunda metade do século XX, que passou por um processo de mudan-
ças na história do pensamento e da técnica junto a uma aceleração da tecnologia, mudando completamente a forma 
da sociedade e das ins�tuições.
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O pós-modernismo, seja qual for a forma que a sua intelectualização possa 
tomar, foi fundamentalmente antecipado nas culturas metropolitanas dos 
úl�mos vinte anos: entre os significantes eletrônicos do cinema, da televisão 
e do vídeo, nos estúdios de gravação e nos gravadores na moda e nos es�los 
da juventude, em todos os sons, imagens e histórias diversas que são diaria-
mente mixados, reciclados e “arranhados” juntos na tela gigante que é a 
cidade contemporânea (HARVEY, 1996, p.57).  

  Retomando a discussão sobre a condição sociológica do homem pós-moderno, também 

demonstrada por Simmel (1903) e Wirth (1967), Harvey (1996) conceitua a par�r de Fredric Jame-

son (1984) esse sujeito como “esquizofrenóide”, como uma concepção de personalidade moldada 

na alienação e paranoia que revela uma iden�dade social forjada na unificação temporal do passa-

do e do futuro. O autor afirma que o homem pós-moderno se preocupa muito mais com o signifi-

cante do que com o significado e muito mais com a performance superficial do que com as raízes, 

ao criar diversas faces e iden�dades, como o comportamento blasè de Simmel (1903). Para ele, “o 

caráter imediato dos eventos, o sensacionalismo do espetáculo (polí�co, cien�fico, militar, bem 

como de diversão) se tornam a matéria de que a consciência é forjada” (HARVEY, 1996, p.57).

  Par�ndo dessas reflexões, pode-se compreender como a rapidez das relações pós-mo-

dernas e a condição efêmera da vida nas grandes cidades marcada, principalmente, pelo tempo 

rápido, introduzem por meio de diferentes signos uma nova cultura, um novo consumo, ou mesmo 

as novas necessidades de vida cole�va. Esse rompimento com o passado é representado na 

conjunção de propagandas e alegorias em edi�cios históricos, na quan�dade de outdoors que 

marcam as linhas do espaço urbano, nos panfletos, nas medianeiras repletas de propagandas e em 

todas as tantas informações que somos obrigados a receber em apenas uma caminhada pela 

cidade. A reação a tais transgressões é, entre tantas outras, um espaço público marcado pela 

impessoalidade, que afasta cada vez mais qualquer sinal de cole�vidade. Como afirma Harvey 

(1996):

  

  Harvey (1996) admite que qualquer economia monetária necessita do controle do 

espaço e do tempo para a reprodução social, resultando assim em duas decorrências: a progressiva 

mone�zação das relações sociais, que passa a transformar o tempo e o espaço; e onde o consumo 

passa a moldar essas relações, interferindo desde a cultura à produção do espaço. Com isso, há 

uma aceleração dos processos econômicos – pautados sempre na necessidade de produzir mais, 

para consumir mais, criar mais espaços, dominar mais cidades –, que acaba por acelerar também 

o ritmo social – a vida cole�va (HARVEY, 1996, p. 57). 
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  Para ele, o espaço e o tempo promovem relações bem mais complexas as quais não 

podem ser compreendidas sem levar em consideração as qualidades dos processos materiais. O 

autor admite que as concepções de tempo e espaço são criadas necessariamente pelas prá�cas e 

processos materiais que servem à reprodução humana (HARVEY, 1996, p. 189). Portanto, incluídas 

no processo de formação capitalista, o tempo-espaço passa a se modificar de acordo com as suas 

exigências influenciando na organização da vida co�diana. 

  Ainda com relação à esses processos, Harvey (1996) afirma que, par�ndo de uma lenta 

transformação cultural e social emergente nas sociedades ocidentais, houve uma notável mutação 

na sensibilidade, nas prá�cas e nas formações discursivas que dis�nguem o conjunto pós-moderno 

do seu período precedente (HARVEY, 1996, p. 45).  O autor introduz a pós-modernidade como uma 

condição total de aceitação do efêmero, do fragmentário, do descon�nuo e do caó�co; legi�mando 

assim total desapego com o passado, com a história. Para o autor, o pós-modernismo não aspira a 

nenhuma configuração unificada de mundo – total e cheio de conexões e diferenciações –, mas sim 

um mundo de fragmentos em total mudança, efêmero; e diante disso, não se dedica a englobar um 

projeto futuro global (HARVEY, 1996, p.55). Ou seja, a cidade pós-moderna exclui qualquer fragmen-

to de passado e não busca se prender a uma noção única/estável de espaço. 

  Contudo, ele destaca que a disciplina da cidade moderna é quebrada por meio de atos 

resistentes, promovidos pelas pessoas comuns e pelas formas clandes�nas da cria�vidade diversa. 

Essas prá�cas populares estão presentes na cidade e no cerne da economia contemporânea, liber-

tando espaços, especializando e localizando na malha repressiva do controle social as verdadeiras 

escrituras e errâncias do corpo urbano (HARVEY, 1996). Essa quebra do espaço-temporal do consu-

mo, da necessidade de produzir, da alienação do tempo, do estar sempre conectado, acontece a 

par�r dessas ações que promovem o retorno das pessoas às ruas, aos encontros nas calçadas, à vida 

na praça e que resultam na ocupação e na criação dos lugares sob uma perspec�va de efe�vação do 

direito ao acesso à cidade, nos termos propostos por Henri Lefebvre (1974).

  Em finais do século XXI, mas já premeditado por estudiosos e ar�stas da cidade moderna, 

Zygmunt Bauman (2001) delimita a natureza dessa sociedade como “líquida”, admi�ndo que as 

novas relações sociais se mantêm em redes por meio de uma tela e à medida que se expandem, 

excluem o convívio das ruas, transformando os encontros casuais em conversas de chat e moldando 

a cidade em um espetáculo (figura 7). Para o autor, ser moderno significa uma incapacidade de ficar 

parado, uma impossibilidade de a�ngir a sa�sfação, estando essa necessidade sempre à frente de si 

mesmo, o que caracteriza essa sociedade, portanto, como fluida, líquida, por não ser capaz de 

manter uma memória durante muito tempo (BAUMAN, 2001).



Fonte: Produzido pela autora em 27 de março de 2020.

Figura 06: Colagem feita a par�r de imagem da capa 
para a primeira edição de 'A sociedade do espetáculo', de Guy Debord 

e recortes do filme Salò de Pier Paolo Pasolini.
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  Bauman (2001) ressalta ainda que essa sociedade e as relações dela afetam diretamente 

a forma como são tratados os espaços públicos das cidades. No mesmo sen�do dos outros auto-

res mencionados, ele acredita que o individualismo e a autoreclusão interferem e segregam as 

pessoas em seus determinados núcleos, contribuindo para a criação de novos guetos, de centros 

comerciais fechados, das redes sociais e dos aparelhos móveis que aprisionam as pessoas dentro 

dos seus novos mundos. A vida pública e os encontros aleatórios nas calçadas, as conversas no 

parque, transformam-se em alegorias e no espetáculo mostrado pela mídia nas televisões, nas 

fofocas da internet, na constante necessidade de reconhecimento social através de iden�dades 

criadas.  

  A relação líquida da modernidade está presente ainda no interior de cada pessoa, na 

necessidade diária de autorealização, seja profissional, pessoal, amorosa. Essas necessidades, 

cada dia mais sufocantes e intensificadas na vida nas grandes cidades, transformam o modo como 

os corpos u�lizam e se apropriam dos espaços: existe sempre uma necessidade de consumir mais 

que o outro, de adquirir o úl�mo automóvel do ano, de viver no melhor local, de mostrar às 

outras pessoas muitas vezes sen�mentos e personalidades dis�ntas.

  Segundo o autor, essas relações individualistas e efêmeras contribuem para o crescente 

esvaziamento do espaço público, que se dá por dois mo�vos: a falta de interesse do cidadão, que 

agora possui outros meios de comunicação, de se conectar à espaços cada vez mais distantes, 

u�lizando as redes de internet; e pela fuga e omissão das ins�tuições polí�cas, na promoção de 

ações de planejamento e projetos urbanos eficientes e mais humanos, que não se submetam por 

completo ao capitalismo. 

  Diante disso, o lazer – antes promovido e difundido nos espaços públicos – ganha prota-

gonismo dentro de espaços privados, em muitos casos nos não-lugares, onde os sen�mentos de 

pertencimento, de vizinhança, esvaziam-se e dão prioridade ao sen�mento de estranhamento. 

Apesar das contradições da chamada modernidade líquida (figura 7), ou ainda, da pós-moderni-

dade, das pressões do capitalismo e da individualidade crescente na cidade contemporânea, a 

prá�ca social e o uso e a apropriação do espaço público por meio das intervenções temporárias 

revelam um laboratório de experiências e de construção de iden�dades, capazes de promover 

desde os corriqueiros encontros nas ruas às novas formas de manifestações cole�vas. É, portanto, 

na criação dessas resistências que se expressam os novos lugares na cidade, es�mulando assim o 

retorno das pessoas às ruas por meio de diversas possibilidades lúdicas de se fazer, de vivenciar 

os espaços públicos.
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Figura 07: Amores líquidos, modernidade líquida. 

Fonte: Jean Pierre Laffont, New York, Julho de 1973. 
Disponível em <Pinterest.ch/pin/495888608971146985/>. 

Acesso em: 28 março. 2020.
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  1.2 Entre os espaços de resistência e os espaços de consumo: 
  A cidade neoliberal pelos não-lugares

 Para além da compreensão desse modo de vida moderno, cabe aqui também relacionar 

essas ações com a própria produção das grandes cidades – pelos diferentes agentes do Estado. Tais 

reflexões nos ajudam a entender que o processo de modificação das relações sociais caminha igual-

mente junto a um modo de produção de cidades neoliberais, cada vez mais distante da escala 

humana. Observa-se que o homem urbano passou por transformações que o habituam a essas 

novas relações, a essa nova maneira de se viver a cidade e admite-se como necessário conhecer 

melhor o espaço, os seus protagonistas e as ações que conjuntamente a essas transformações vem 

surgindo na cidade, tais como: manifestações polí�cas, sociais, culturais e que refletem um espírito 

de resistência a este individualismo e a esta uniformidade. 

  Nesse sen�do, discute-se nesta seção as noções de espaço e lugar na sociedade de consu-

mo tendo como ponto de par�da a formulação da cidade no contexto neoliberal e o surgimento de 

novas formas de u�lizar o espaço público por meio das intervenções temporárias. Com isso, a 

criação de novos lugares aparece aqui como uma das maneiras de ressignificação destes espaços de 

luta social e par�cipação a�va na cidade. 

  Neil Brenner (2018) afirma que é preciso entender essas transformações, que envolvem a 

polí�ca, a economia e a sociedade em torno do processo de neoliberalização, ampliando a compe�-

ção e os domínios isolados da vida (BRENNER, 2018). Essa também é a perspec�va de Pierre Dardot 

e Chris�an Laval (2016) ao afirmarem que o neoliberalismo, muito além de uma polí�ca econômica, 

é um sistema norma�vo que influencia todo o mundo sob a lógica do capital, interferindo, assim, em 

todas as esferas da vida pública (DARDOT; LAVAL, 2016).

  Dardot e Laval (2016) demonstram que um dos principais fundamentos do capitalismo e 

do neoliberalismo reside na transformação de todas as pessoas em consumidores, sendo, para isso, 

potencializados pelos avanços tecnológicos do Estado moderno. No contexto urbano, a cidade 

passa a ser palco da reprodução de escolhas por meio de mensagens publicitárias, anúncios, estra-

tégias de marke�ng, e essa “priva�zação da vida social” passa a percorrer desde os espaços comer-

ciais aos espaços públicos (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 224).
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 A essa sociedade movida pelo capital cabe relacionar às relações já trazidas por Hannah 

Arendt (1958) quando associou o labor – trabalho – e o consumismo. Para a autora, a sociedade de 

consumo não começa a se manifestar logo após a emancipação da classe trabalhadora a par�r da 

revolução industrial, mas sim a par�r da liberdade da a�vidade do trabalho: a divisão entre o 

trabalho e o ar�s�co, muitas vezes �do como lazer. Para ela, apesar da libertação da classe traba-

lhadora ter sido uma vitória contra a violência, essa mesma ação trouxe como recompensa uma 

prisão ao consumo (ARENDT, 1958). 

  A par�r disso, Arendt (1958) afirma que toda a produção passa a ser desgastada no fato 

de poder consumir e essas duas ações passam a acarretar um problema social sério: o de como 

produzir um número suficiente de oportunidades para a exaustão diária e para manter a inata 

capacidade humana de consumo (ARENDT, 1958), cri�camente ilustrada nas ilustrações do ar�sta 

Alex Gros por meio de imagens surrealistas que fazem referência ao consumo exacerbado, exalta-

ção da beleza e de marcas que imprimem uma forma de viver as cidades (figuras 8 e 9).

Figura 08:  Illustração cri�cando a sociedade de consumo por Alex Gross.

Fonte: Disponível em <h�ps://i.pinimg.com/564x/88/99/f4/8899f43333ab4959830f343bfca113e3.jpg>. 
Acesso em: 15 maio. 2019. 
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Figura 09: Illustração 2 cri�cando a sociedade de consumo por Alex Gross. 

Fonte: Disponível em <h�ps://i.pinimg.com/564x/88/99/f4/8899f43333ab4959830f343bfca113e3.jpg>. 
Acesso em: 15 maio. 2019. 

[...] o espaço é condição da realização do processo produ�vo, unindo os atos 
de distribuição, troca e consumo de mercadorias, ele se produz como mate-
rialidade [...] todavia, o espaço guarda em si o sen�do do dinamismo das 
necessidades e dos desejos que marcam a reprodução da sociedade em seu 
sen�do mais amplo, a realização da vida para além da sua sobrevivência. 
(CARLOS, 201, p.56).

  Nesse percurso, recorremos também a Ana Fani Carlos (2011), quando admite que a 

reprodução do espaço está diretamente ligada à reprodução da vida e do processo de cons�tuição 

da sociedade. E para tanto, percorrendo os caminhos de Henry Lefebvre (1974) e Karl Marx 

(1867), ao atribuir ao espaço a dupla determinação da noção de produção: o espaço é produtor e 

produto da ação humana, mas também é mercadoria, produz objetos, modos de vida, comporta-

mentos. Assim, autora afirma que

  

  Para Lefebvre (1974), o espaço é um produto social onde o modo de produção atual 

transforma o espaço em um sen�do próprio, no mesmo sen�do que os processos globais se 

desenvolvem em torno da mercadoria.
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As forças sociais e polí�cas (esta�stas) que o engendraram tentam controlá-
-lo e não conseguem; aqueles mesmos que levam a realidade espacial em 
direção a uma espécie de autonomia impossível de dominar se esforçam 
para esgotá-lo, para fixá-lo e o subjugar. Esse espaço seria abstrato? Sim, 
mas ele também é “real”, como a mercadoria e o dinheiro, essas abstrações 
concretas. Ele seria concreto? Sim, mas não da mesma maneira que um 
objeto, um produto qualquer. Ele é instrumental? Decerto, mas, como o 
conhecimento, ele transcende a instrumentalidade. Ele seria redu�vel a 
uma projeção – a uma “obje�vação” do saber? Sim e não: o saber obje�vado 
num produto não coincide mais com o conhecimento teórico. O espaço 
contém relações sociais (LEFEBVRE, 1974, p. 31).

   Assim, o espaço passa a ser meio de produção, controle e também de dominação do 

poder:

  

  Com relação ao espaço da modernidade, Lefebvre (1974) afirma que esse possui caracte-

rís�cas precisas: homogeneidade, fragmentação e hierarquização. Tende a ser homogêneo por 

diversas razões, como a fabricação de elementos e materiais, métodos de gestão e de controle, de 

vigilância e de comunicação. É �do como fragmentado por se dividir em lotes e em parcelas que 

acabam por produzir guetos isolados, grupos pavilhonares e pseudoconjuntos mal ligados aos 

arredores e aos centros; e também hierarquizado pela diferenciação do espaço em residencial, 

comercial, lazer, espaços marginalizados, entre outros (LEFEBVRE, 1974). Nesse contexto, ele 

destaca que o espaço das ruas passou a ser também objeto de interesse e ação do capital:

  

  É importante destacar que Lefebvre (1974) compreende o espaço de influência do capita-

lismo sob a atuação de duas forças produ�vas: a da reprodução da força de trabalho - da família, a 

classe operária – e a da reprodução das forças do capital, admi�ndo que essas duas coexistem e 

são explicadas pelo autor a par�r de uma divisão tripar�te em: a prá�ca espacial, as representa-

ções do espaço e os espaços de representação.

A rua converteu-se em rede organizada pelo/para o consumo. A velocidade 
da circulação entre pedestres, ainda tolerada, é aí determinada e demarca-
da pela possibilidade de perceber as vitrinas, de comprar os objetos expos-
tos. O tempo torna-se o "tempo-mercadoria" (tempo de compra e venda, 
tempo comprado e vendido). A rua regula o tempo além cio tempo cie traba-
lho; ela o submete ao mesmo sistema, o cio rendimento e cio lucro. Ela não 
é mais que a transição obrigatória entre o trabalho forçado, os lazeres 
programados e a habitação como lugar de consumo (LEFEBVRE, 1970;1999 
p.31).
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  A prá�ca espacial, que inclui os lugares e conjuntos de cada sociedade, e expressa a asso-

ciação entre o espaço percebido e a realidade co�diana estando no espaço capitalista materializa-

do nas redes de ligações da cidade – emprego, lazer, fluxos; as representações do espaço, o espaço 

concebido que domina qualquer sociedade, ligado aos códigos, signos e elaborado pelos que 

dominam o espaço – os cien�stas, urbanistas, tecnocratas, estadistas; e os espaços de representa-

ção, o espaço vivido que se materializa nas imagens ou símbolos, que podem ser descritos como 

clandes�nos da vida social, onde a imaginação tenta modificar e se apropriar (LEFEBREVRE, 1974, 

p. 36).

   Mesmo entendendo que o viver, perceber e conceber se manifestam simultaneamente 

no espaço, priorizamos nesta pesquisa os espaços de representação, que nos ajudam nas associa-

ções com as noções de apropriação do espaço público, da criação de novos lugares na cidade e da 

representação social. “A prá�ca espacial de uma sociedade se descobre decifrando seu espaço” 

(LEFEBREVRE, 1974, p. 39). Lefebvre (1970) destaca o espaço vivido também como o espaço das 

ruas onde a própria cidade se manifesta, se apropria dos lugares, realiza um tempo-espaço apro-

priado, demonstrando que o uso e o valor de uso podem dominar a troca e o valor de troca (LEFE-

BVRE, 1970;1999 p.30). O autor assume que, apesar de muitos destes espaços terem perdido seu 

real sen�do na cidade contemporânea, eles reencontraram um novo sen�do, que não impede a 

criação de lugares apropriados à festa renovada, essencialmente ligada à invenção lúdica (LEFEB-

VRE, 1974, 2008b, p. 131). 

  A compreensão dos espaços de representação e as ações que assumem a vida co�diana, 

nos remetem a análise do lugar enquanto efe�vador de transformações temporárias na cidade 

contemporânea. Para Carlos (2007), o lugar nos propõe o entendimento enquanto parte cons�-

tuinte do espaço, como parte do processo de reprodução da vida, estando diretamente ligado ao 

habitar, ao uso e aos próprios processos da apropriação do espaço (CARLOS, 2007). Para a autora, 

o lugar consiste na “base de reprodução da vida”, revelando-se como o local entre o sujeito e o 

espaço ocupado, passível de ser sen�do, pensado, apropriado e vivido através do corpo (CARLOS, 

2007, p.17).   
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  Par�ndo dessa noção de lugar, Eugenio Queiroga propõe um diálogo entre a noção de 

lugar e o espaço público, estabelecendo uma conexão entre esses dois significados. Para o autor, 

“lugar público” se situa como o espaço que é apropriado pelo cole�vo, mesmo não se tratando de 

espaço público desde a perspec�va fundiária. Afirma ainda que nos permite compreender as 

relações entre a vida pública e os demais espaços da cidade, além prestar à esfera pública ou priva-

da, tendo assim um caráter dual em sua atuação. “Todo lugar público é, ainda que esporadicamen-

te, um subespaço da esfera pública, ainda que nem todas as ações da esfera pública se manifestem 

nos espaços públicos” (QUEIROGA, 2012, p. 216).

 Isso nos traz a perspec�va que diversos espaços, sejam públicos ou não, podem ser apro-

priados e reestruturados para necessidades específicas, ressignificando a memória e a iden�dade 

da cidade com a criação de novos lugares, e até por meio da apropriação dos não-lugares, de modo 

a torná-los públicos, reafirmando assim a qualidade das intervenções temporárias. As ruas, os 

canteiros, as praças, os espaços semi-públicos e até mesmo espaços privados são para estas ações 

efêmeras espaços a�vos e carregados de um repertório que tem como principal obje�vo romper 

com a repe�ção da cidade formal.

  Contudo, na cidade contemporânea, o lugar se tornou apenas espaços de passagem, 

muitas vezes distante dentro de um automóvel e na sua ausência, sendo subs�tuído por espaços 

reproduzidos, criados pelo e para o capital, inscritos no tempo de consumo (figura 10). Para Ermínia 

Maricato (2002), essa produção e apropriação do espaço urbano não só reflete as desigualdades e 

as exclusões presentes na cidade como também as reafirmam, e, para isso, faz-se necessário a cons-

tante necessidade da criação de espaços democrá�cos, que criem condições para sua emergência e 

conhecimento ao abrir espaços para o exercício democrá�co (MARICATO, 2002).

    Nesse sen�do, muitos espaços públicos da cidade, que antes eram responsáveis por prota-

gonizar o lazer, transformam-se em espaços privados e em alguns casos, nos “não-lugares”, onde o 

sen�mento de pertencimento, de vizinhança, se esvazia e dá prioridade a um certo estranhamento. 

O distanciamento das pessoas da vida comunitária, dos encontros nas calçadas, dos momentos de 

lazer, do uso democrá�co da cidade, acaba por fortalecer ainda mais a liquidez das relações, a segre-

gação, a formação de guetos e, principalmente, a violência, que aparece como um dos principais 

vilões quando nos referimos ao abandono do espaço público, conforme atestam as mídias.  
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Figura 10: Illustração de Eugenia Loli sobre o surrealismo da vida contemporânea,
 demonstrada no vazio das grandes cidades. 

Fonte: Disponível em <h�p://modosdeolhar.blogspot.com/2017/03/eugenia-loli-colagens.html>.
Acesso em: 15 maio. 2019.
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   Os “não-lugares” são definidos por Marc Augé (1994) como as formações que unificam e 

simplificam a vida, a arquitetura, os desejos e as relações dentro de si. Aeroportos, shoppings 

centers, grandes obras viárias, conveniências e fast foods, passam a reproduzir em suas estruturas 

caracterís�cas que os padronizam mesmo que em realidades territoriais diferentes no mundo 

global. A cultura de massas passa a ser disseminada de acordo com moldes esté�cos e consumistas, 

que buscam acima de tudo alienar as relações e disseminar novas necessidades às pessoas; e nesse 

mesmo ritmo, as cidades se modificam, seja na indústria, na publicidade, no comércio, no turismo, 

tornando-se uma alegoria de signos (AUGÉ, 1994). 

  De acordo com Augé (1994), os não-lugares se apresentam na mul�plicação de referên-

cias imaginárias, nas acelerações dos meios de transporte e nas mudanças de escala, e são produ-

tos da supermodernidade  , sendo visíveis nas instalações necessárias ao trânsito rápido, como 

viadutos, pontes e túneis; os grandes centros comerciais; e até mesmo nas áreas criadas para abri-

gar pessoas, instalações efêmeras que podem ser replicadas em qualquer lugar. Explica ainda que 

o não-lugar não possui relações/trocas sociais, iden�dade e não transmite, portanto, a história de 

um grupo, de uma sociedade. 

 Logo, o não-lugar se relaciona com o lugar, na medida que sempre existe uma relação 

entre os dois: um só existe sobre a forma do outro, o não-lugar existe sob a perspec�va da ausência 

do lugar. Ou ainda, o não-lugar pode vir a se tornar um lugar à medida que é apropriado, que ganha 

significado: “O lugar e o não-lugar são, antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca é completa-

mente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente” (AUGÉ, 1994, p.74).  Segundo o autor

    Para Marc Augé (1994), a supermodernidade é marcada pela dificuldade de se marcar o tempo e do excesso de 
espaço, que pare ele se relaciona ao encolhimento das fronteiras; o espaço passa a ter uma menor escala, as fronteiras 
se diminuem à medida que os fluxos – de informações, comerciais e redes – aumentam. Além disso, o autor destaca a 
rapidez dos transportes e a visão instantânea de imagens, sejam elas de satélites ou transmi�das virtualmente. Assim, 
a supermodernidade é marcada pelas mudanças no tempo/espaço causadas pela tecnologia, pela rapidez da informa-
ção.

11

[...] se um lugar pode se definir como iden�tário, relacional e histórico, um 
espaço que não pode se definir nem como iden�tário, nem como relacional, 
nem como histórico definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é a de 
que a supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é, de espaços que 
não são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade 
baudelairiana, não integram os lugares an�gos: estes, repertoriados, classifi-
cados e promovidos a ‘lugares de memória’, ocupam aí um lugar circunscrito 
e específico (AUGÉ, 1994, p.73).   

11
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  Para Doreen Massey (1994), essas relações estão inscritas na manutenção do capital e 

nas suas transformações a par�r da lógica do consumo, assim como na compressão do espaço-

-tempo, ao aniquilar as barreiras geográficas e dar flexibilidade à comunicação e aos fluxos de 

pessoas, de conhecimento e de negócios. Para a autora, essas relações acabam por criar uma incer-

teza com relação aos lugares e à manutenção de um sen�do único para eles na cidade, pois tudo 

acaba sendo efêmero, transitório, em constante deslocamento. Apesar disso, Doreen (1994) afirma 

que nem só o capital e a relação tempo-espaço são capazes de compreender como o lugar se 

relaciona com a cidade atual, necessitando assim da compressão espaço-tempo a par�r de uma 

diferenciação social (MASSEY, 1994).   

  A autora afirma ainda que o lugar não é apenas uma construção de memórias, de comu-

nidade, mas sim de uma formação que se cons�tui a par�r das relações sociais estabelecidas entre 

pessoas – mesmo que não sejam de uma mesma comunidade – e que se entrelaçam e se encon-

tram num lócus par�cular. Trata-se de pensar como um lugar de encontro; momentos ar�culados 

em rede de relações e entendimentos sociais que se constroem numa escala muito maior – uma 

rua, um bairro, uma cidade. Massey (1994) admite que o lugar extrapola as relações entre o local 

e o global, sendo desde uma localidade pequena, par�cular, comunitária a um con�nente, uma 

região determinada por alguma caracterís�ca, cultura em comum.

 De forma geral, ela caracteriza o lugar como uma região dotada de significado e relações 

sociais, desde o local ao global, que ainda não pode ser considerado está�co, pois as interações 

sociais mencionadas não são inertes, são fluidas, são processos que se movem com o tempo. 

Sendo assim, os lugares são processos e ainda não possuem fronteiras, não tem iden�dades únicas 

ou singulares e suas especificidades não derivam de uma história única, sendo então completa-

mente modificáveis na medida do tempo e do surgimento de novas relações (MASSEY, 1994).

  Par�ndo dessas reflexões, pode-se compreender como a rapidez das relações pós-mo-

dernas e a condição efêmera da vida nas grandes cidades junto aos modos de vida impostos pelo 

neoliberalismo introduzem, por meio de diferentes signos, um novo consumo ou mesmo novas 

necessidades de vida cole�va. Em contrapar�da, temos o surgimento de tais não-lugares e a 

promoção de espaços desprovidos de urbanidade e vitalidade, onde surgem as intervenções tem-

porárias que proporcionam condições para a construção de novos processos cole�vos na criação 

de lugares.
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  Na intenção de criar uma cidade aberta, livre da camisa de força do fixo e do familiar, 

criando terrenos para a experimentação e a expansão das experiências (SENNETT, 2018), esses 

espaços se transformam em lugares, espacializando a vontade de ocupar o público à medida que 

são suportes à expressão de diversas iden�dades, múl�plas ações culturais e trocas sociais. 

Apesar da dualidade dessas ações, admite-se que elas são promotoras de lugares onde as pessoas 

e os grupos buscam demonstrar novos repertórios de significados e, quem sabe, construir novas 

estratégias de apropriação da cidade de forma democrá�ca e mais igualitária.

  Para isso a importância de compreender o lugar e do não-lugar incluídos no contexto 

contemporâneo e refle�dos no surgimento de novas formas de apropriação na cidade, onde é 

possível vislumbrar a importância da criação de novas iden�dades, novos significados na garan�a 

do direito ao acesso à cidade. Além disso, julgar que, mesmo que influenciadas também pelas 

prá�cas neoliberais, essas ações têm nas ruas, nos canteiros, nas praças, nos espaços semi-públi-

cos e mesmo em espaços privados, um potencial criador de arte e cultura, dotado de um repertó-

rio único de ressignificação de sen�dos, onde o principal reflexo é romper com a repe�ção da 

cidade formal. 
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  1.3 Lugares, resistências e a democratização do acesso à cidade 

  Como já mencionado, Carlos (2007) considera que é a par�r dos lugares na cidade que se 

pode conferir as experiências humanas e o espaço vivido pelo corpo, que se traduz nos lugares do 

co�diano, o modo de vida com o qual o homem se apropria, trabalha, realiza e denota significado 

e adquire o direito ao acesso à cidade. É o espaço imediato da vida nas relações co�dianas mais 

finas — “as relações de vizinhança, o ir às compras, o caminhar, o encontro dos conhecidos, o 

percurso reconhecido de uma prá�ca vivida” (CARLOS, 2007, p.18). 

  A criação de novos lugares possibilita que as pessoas – os corpos – exprimam o sen�do da 

cole�vidade necessária à obtenção de uma iden�dade na cidade. Esses espaços garantem e 

mantém a vida urbana a�va e o direito à permanência, legi�mando o que propõe Lefebvre (1974) 

sobre o direito à cidade “não poder ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno 

às cidades tradicionais mas sim um direito à vida urbana, transformada e renovada” (LEFEBVRE, 

1974, p. 118). Nesse contexto, o corpo se instaura na cidade e torna essa experiência como forma 

a resis�r, seja ocupando, movendo-se, criando novas formas de usos, gerando novas vivências, 

promovendo cultura de forma cole�va ou individual, de forma temporária ou não.

  Compreender o espaço e o lugar, e acima de tudo, o direito ao acesso à cidade, é reconhe-

cer que ela não pode ser vista a par�r de fragmentos – moradia, lazer, privada, transporte –, mas 

sim como um significado único. Assim, é necessário recuperar Lefebvre (1974) quando trata do 

conceito do “direito à cidade” e afirma que este se baseia nas necessidades sociais, opostas e com-

plementares: “na necessidade de segurança e de abertura, de certeza e aventura, de organização 

do trabalho e do lazer [...] de isolamento e de encontros, de trocas, de comunicação imediata ou à 

longo prazo”. Portanto, a essa necessidade do uso cole�vo da cidade, dos lugares de simultaneida-

de e de encontro, o autor afirma que:

 

Através dessas necessidades específicas vive e sobrevive um desejo funda-
mental, do qual o jogo, a sexualidade, os atos corporais tais como o esporte, 
a a�vidade criadora, a arte e o conhecimento são manifestações par�culares 
e momentos, que superam mais ou menos a divisão parcelar dos trabalha-
dores. Enfim, a necessidade da cidade e da vida urbana só se exprime livre-
mente nas perspec�vas que tentam aqui se isolar e abrir os horizontes 
(LEFEBVRE, 1974, p.105).
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  Destaca-se aqui que o acesso à cidade provém do conceito lefebvriano do direito a cidade 

e por isso torna-se importante discu�r sob esta vertente. Para o autor, o direito à cidade se manifes-

ta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habi-

tat e ao habitar. O direito à obra (à a�vidade par�cipante) e o direito à apropriação (bem dis�nto do 

direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade (LEFEBVRE, 1974, 2008b). 

  Para Carlos (2017), em uma releitura e contextualização da obra de Lefebvre (1997), o 

direito à cidade surge das situações de conflitos da vida urbana, na esteira dos novos carecimentos 

em função da mudança das condições sociais, e se situaria na criação de novos direitos, impondo-se 

aos já estabelecidos pelos modos de reprodução do capital, sendo essa construção essencial para a 

efe�vação da democracia e dos mecanismos de controle que se impõem à propriedade privada 

(CARLOS, 2017).

  Retomando Arendt (1958), a autora já des�nava ao “viver público” a definição de vida 

activa quando se referia à condição humana em modificar e viver o ambiente, social e poli�camen-

te, demonstrando que o mundo em que vivemos não exis�ria sem essas ações. Para a autora, o 

termo público designa o próprio mundo que é comum aos diversos lugares que fazem parte dele; e 

tem a ver com o artefato humano, com o produto de mãos humanas, com os negócios realizados 

entre os que, juntos, habitam o mundo feito pelo homem (ARENDT, 1958). Segundo Arendt (1985), 

a importância da vida pública está no fato de poder compar�lhar diversas visões de sociedade, de 

poder mul�plicar opiniões, na mais completa diversidade. E paralelo a isso, a priva�zação da vida – 

já mencionado – é refle�da pela autora como a privação do convívio com o outro, da ausência dos 

outros, onde o homem privado não se dá a conhecer, e, portanto, é como se não exis�sse (ARENDT, 

1985).

  Nesse sen�do, Adriana Sansão Fontes (2011) traz as intervenções temporárias como 

ações que transformam o espaço de forma transitória, sendo em sua maioria pequenas, par�cula-

res em relação aos territórios ocupados, subversivas e es�mulantes de uma nova socialização. A 

autora as classifica como apropriações espontâneas, intervenções de arte pública ou festas locais. 

Essas manifestações aparecem como formas de apropriação e ocupação de espaços residuais na 

cidade, que por meio da arte, da cultura, da música, ou dos simples encontros e derivas casuais, são 

capazes de agitar e recriar lugares, fomentar novas relações e promover diversas prá�cas colabora-

�vas, contribuindo para o espaço da cidade. Essas ações traduzem então uma forma de apropriação 

dos espaços públicos que remodela a vida urbana com base nas necessidades de diferentes pessoas 

e grupos diversos. 
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  Nesse sen�do, Adriana Sansão Fontes (2011) traz as intervenções temporárias como 

ações que transformam o espaço de forma transitória, sendo em sua maioria pequenas, par�cula-

res em relação aos territórios ocupados, subversivas e es�mulantes de uma nova socialização. A 

autora as classifica como apropriações espontâneas, intervenções de arte pública ou festas locais. 

Essas manifestações aparecem como formas de apropriação e ocupação de espaços residuais na 

cidade, que por meio da arte, da cultura, da música, ou dos simples encontros e derivas casuais, 

são capazes de agitar e recriar lugares, fomentar novas relações e promover diversas prá�cas cola-

bora�vas, contribuindo para o espaço da cidade. Essas ações traduzem então uma forma de apro-

priação dos espaços públicos que remodela a vida urbana com base nas necessidades de diferentes 

pessoas e grupos diversos. 

Figura 11: Intervenção temporária realizada pelo Cole�vo Opavivará 
em 2011 no Centro da cidade do Rio de Janeiro

Fonte: Disponível em <h�p://intervencoestemporarias.com.br>.
 Acesso em: 15 maio. 2019.
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Há também lugares delimitados onde as ações não se fixam de forma con�-
nua pois o uso é esporádico, o que marca o que poderíamos chamar de uma 
“territorialidade móvel”. Isto é, como a forma do espaço é também aquela 
do encontro-reencontro e contempla a simultaneidade, pode-se falar em 
formas de apropriação de “uso temporário” e irregular no tempo, mas que 
guarda uma territorialidade marcante no plano simbólico dos habitantes da 
metrópole como é o caso da Avenida Paulista, em São Paulo, que acabou 
ganhando significado do encontro, da comemoração, da reivindicação, da 
festa, e que para o cidadão da metrópole dá a sensação de pertencer ao 
lugar e a uma comunidade (CARLOS, 2001, p.48).

  Segundo Carlos (2001), são esses pequenos atos de resistência na modernidade que nos 

revelam a perda de referências urbanas, evidenciando que o co�diano nem sempre necessita de 

regras ou um modelo fixo e que a vida, as trocas no espaço público, são atos importantes e demo-

crá�cos para a reprodução das relações sociais. Para a autora, essas intervenções também geram 

de forma efêmera novos territórios na cidade: 

  Essa forma de apropriação do espaço público é caracterizada por Oscar Sobarzo (2006) 

como uma priva�zação na escala do corpo, e que, mais que local, permite uma relação interesca-

lar, onde o usuário, através do seu corpo, conquista outros limites e espaços além do pessoal (sua 

casa, seu trabalho, seu ciclo) e parte para outras escalas, representadas pelo espaço público, pelo 

centro de uma cidade, assim como pelo percurso dele no seu caminhar.

  No esforço para reconhecer as intervenções temporárias como prá�cas de resistência, 

Faranak Mira�ab (2016) considera essas novas apropriações como tá�cas de insurgências urbanas 

e as reconhece como instâncias do fazer a cidade, do planejamento próprio para um futuro que 

corporifica as cidades. Para ela, o planejamento insurgente, resistente, desafia as normas do 

Estado democrá�co liberal e do aparato de mercado reconhecendo os cidadãos e o poder que eles 

têm de romper e criar algo novo. “Elas desestabilizam relações de dominação e são especifica-

mente an�capitalistas. [...] São imagina�vas. Elas recuperam o idealismo por uma sociedade 

justa” (MIRAFTAB, 2016, p. 370).

  Essas ações são, portanto, resistentes, corpóreas, efêmeras, temporárias e também 

consideradas tá�cas, por terem um obje�vo, uma estratégia de reconquista. O “ser tá�co, ação 

tá�ca” é abordado por Michel de Certeau (1994) como ações prá�cas que excedem o conheci-

mento cien�fico dado, regendo uma lógica que contrapõe o formalismo, mas que dependem das 

condições estabelecidas. O tá�co surge como insurgência ao poder, à valorização da cultura posta 
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em prá�ca, no real, na cidade, e seguindo o encaminhamento do autor, “as tá�cas apresentam 

con�nuidades e permanências [...] e se mul�plicam com o esfarelamento das estabilidades locais 

[...] como se saíssem de órbita e se tornassem errantes” (CERTEAU, 1994, p. 47).  

  As intervenções temporárias movidas pelo chamado urbanismo tá�co, por prá�cas 

inspiradas no placemaking, pelo engajamento cole�vo, pelo anseio das minorias e através do uso 

efêmero do espaço, agregam necessidades já previamente determinadas e criam novos significa-

dos. Essas realizações do comum, representados por um parkllet (Figura 12) quando se trata de 

uma pequena escala ou um fes�val de rua, como o carnaval, marcam e contestam a estrutura 

vigente resis�ndo, mesmo temporariamente, ao urbanismo formal, às pressões do capital e, prin-

cipalmente, ao individualismo que é viver na cidade moderna. Também nos fazem ques�onar o 

tempo, que antes corria e se atropelava pela necessidade do mercado e das prá�cas consumistas, 

e que passa a ser conduzido de acordo com essas manifestações. 

Figura 12:  Intervenção realizada pelo escritório Urban-Think Tank em São Francisco.

Fonte: Disponível em <www.swissnexsanfrancisco.org>. 
Acesso em: 27 março. 2020.
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  Brenner (2018) demonstra que o urbanismo tá�co surge nesse contexto de crise de 

governança e pode captar uma gama de projetos urbanos emergentes, não sendo, portanto, uma 

técnica unificada. Esse urbanismo também é mobilizado de baixo para cima, “suas fontes gerado-

ras devem estar fora do controle de qualquer ideologia, ins�tuição, classe social ou coligação 

polí�ca” e iden�fica-os como novos modos de intervir no espaço de forma acupuntural, possuin-

do um limite bem definido, como uma rua, um bairro, uma praça, sendo totalmente maleável e 

podendo promover uma visão de prá�cas par�cipa�vas e colabora�vas de reestruturação urbana 

(BRENNER, 2018, p. 207).

 Mas cabe aqui destacar que, em contraponto a esse urbanismo insurgente, existe um 

urbanismo formal que constrói e demarca os espaços da cidade, os quais con�nuamente se 

confundem em uma dualidade quase impercep�vel. Nesse sen�do, Brenner (2018) demonstra 

que ao mesmo tempo em que as intervenções tá�cas surgem como respostas a lutas contra as 

formas de priva�zação, gentrificação, remoção, isolamento e exclusão socioespaciais demarcadas 

pelo urbanismo formal, essas são também, muitas vezes, financiadas pelo Estado e pela inicia�va 

privada e acabam se convertendo em mercadoria, objeto do lucro para esses inves�dores (BREN-

NER, 2018).  Para o autor, muitas propostas de designers e arquitetos para abrir a cidade fazendo 

uso de inicia�vas tá�cas e colabora�vas contribuíram também para intensificar as mesmas formas 

de injus�ça espacial às quais esses novos projetos deveriam combater. Essas inicia�vas também 

geram grandes retornos econômicos para os seus inves�dores – donos de terra ou de imóveis 

situados no próprio local ou nos arredores contemplados por esses projetos (BRENNER, 2018, p. 

196). 

 O fato é que, mesmo expressando uma nova forma de uso e apropriação dos espaços 

públicos da cidade de maneira democrá�ca e cole�va, essas ações também contribuem como 

estratégia de reafirmação das necessidades do capital, como demonstra Brenner (2018) ao 

afirmar que elas também produzem o efeito oposto de produção de cidades, onde o capital segue 

impondo o controle na produção e na apropriação do espaço urbano. Portanto, as intervenções 

temporárias, �das aqui como formas de resistência na cidade contemporânea, traduzem em suas 

ações as ânsias e as necessidades de uma polí�ca urbana e de um estado que consiga promover 

uma maior integração entre os espaços públicos, suas prá�cas co�dianas e as reais necessidades 

das pessoas. Para isso, tem-se no próximo capítulo uma discussão sobre como essas ações se 

caracterizam enquanto formas resistentes no âmbito do que seria “resis�r na cidade” e de como 

podem promover o direito ao acesso à cidade.
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  Neste capítulo realiza-se uma aproximação com o objeto de estudo – as intervenções 

temporárias – desta vez sob a óp�ca do uso tá�co do espaço, da resistência e do direito à cidade. 

São abordados os conceitos de uso tá�co do espaço a par�r de Michel de Certeau (1994) e Rogerio 

Proença Leite (2002), assim como as relações entre poder e resistência pelos escritos de Michel 

Foucault (1988 - 1994). Para isso resgatamos algumas delimitações conceituais sobre essas ações 

tomando como referência os estudos de Adriana Sansão Fontes (2012), Peter Bishop (2012), Leslie 

Williams (2012), Faranak Mira�ab (2016), Alessandra Olivi (2012), Paola Jacques e Dultra Bri�o 

(2008), Jordi Borja (2008), Domenico Di Siena (2009), entre outros.

  Parte-se da premissa que, dentro da dinâmica da cidade contemporânea, as intervenções 

temporárias são capazes de criar lugares e permi�r o direito ao acesso à cidade, acrescentando 

vida, dinamismo e transformando espaços à medida em que se aproximam da afirmação de uma 

iden�dade cole�va. Para Adriana Sansão Fontes (2011) essas ações são tá�cas de reconquista do 

espaço pois revelam a dimensão a�va a medida que “proporcionam novos potenciais na cidade, 

ressignificam lugares e poe�zam o espaço público colocando-o em ação” (FONTES, 2011, p.232). 

  Trazendo para o universo de estudo a apropriação de espaços subu�lizados na cidade 

pelas intervenções temporárias, admite-se que estas permeiam o imaginário das pessoas e poten-

cializam a dinâmica dos seus entornos ao levarem a corporeidade às ruas e gerarem, mesmo que 

temporariamente, novos focos de vitalidade por meio da ressignificação do “lugar”. Tomando de 

emprés�mo a concepção de Lefebvre (1974) sobre direito à cidade, podemos admi�r que essas 

ações produzem nos vazios, nos espaços esquecidos, os chamados lugares do possível. Para ele “a 

força social é capaz de sinte�zar a arte, a técnica e o conhecimento, concebendo o direito à cidade 

que só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada” (LEFEBVRE, 1974, 

p.118).

 Nesse sen�do as intervenções cons�tuem movimentos de reconquista da cidade, da 

democracia, da sociabilidade, dos espaços sensíveis ao lazer e à cultura, dos encontros com a diver-

sidade. Cada espaço potencialmente atraente se concre�za como um espaço amável, tenderá a 

es�mular cada vez mais a sua reinvenção permanente (FONTES, 2011, p.237). 
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  2.1  O uso tático na criação de novos lugares na cidade 

  Para Rogerio Proença Leite (2002) as intervenções temporárias podem ou não resultar na 

construção de um espaço público democrá�co a depender das prá�cas sociais que implicam nas 

diversas ações traduzidas na apropriação destes espaços. Para este autor quando as ações 

atribuem sen�dos de lugar e pertencimento a certos espaços urbanos “estes podem se cons�tuir 

como espaços públicos” (LEITE, 2002, p.116), os quais podem ser compreendidos a par�r de duas 

esferas – o uso público, a par�r da ação cole�va; e o espaço urbano na referência espacial. Nesse 

sen�do, este úl�mo ultrapassa as relações da rua e só se mostra verdadeiramente como “público” 

a par�r da ação social, dos seus significados. 

  Nessa perspec�va, o sen�do da intervenção em determinado espaço e dos simples usos 

do co�diano não lhes conferem de imediato o sen�do do público. Ou seja, mesmo que ações ocor-

ram em espaços subu�lizados, isso não lhes confere o caráter cole�vo, a menos que as pessoas se 

apropriem e par�cipem delas (LEITE, 2002). O autor denomina tais ações como “contra-usos”, ou 

“contra-sen�dos”, que diferem daquelas esperadas pelo planejamento urbano formal e contri-

buem para a diversificação dos sen�dos de lugar, ampliando as possibilidades de interação entre 

aqueles que os u�lizam (LEITE, 2002, p.121). 

  Apoiando-se em Certeau (1994), Leite (2002) diferencia essas ações entre tá�cas e estra-

tégias, especificando que: são estratégias as prá�cas que ar�culam espaço e poder, criando demar-

cações �sicas por meio das quais o poder se consolida; e são tá�cas os percursos temporais des�tu-

ídos de poder e de um lugar que lhes seja próprio, ocorrendo assim no interior dos espaços estraté-

gicos, subvertendo sen�dos por não serem coerentes com esses espaços (LEITE, 2002). O autor 

também afirma que as “tá�cas”, quando associadas à dimensão espacial do lugar, de maneira 

vernacular, cons�tuem-se em contra-usos capazes, não apenas de subverter os usos esperados de 

um espaço regulado, mas também de possibilitar que o espaço resultante das “estratégias” se 

cinda para dar origem a diferentes lugares, a par�r da demarcação socioespacial da diferença e das 

ressignificações que realizam (LEITE, 2002, p.122).

  A par�r dessas afirmações, deduz-se que as intervenções temporárias se caracterizam 

como ações tá�cas de reconquista do espaço e, retomando as discussões do capítulo anterior, são 

responsáveis pela criação de lugares. Importa reconhecer que elas são contra-usos, tá�cos e resis-

tentes, capazes de poli�zar de forma efêmera o espaço, produzindo um sen�do público único e 

demonstrando a importância do direito ao acesso à cidade. Sobre a relação dos contra-usos e os 

lugares, Leite considera que:
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um obrigada!

  Além do caráter tá�co e resistente das intervenções temporárias, cabe aqui caracterizá-

-las espacialmente no contexto da cidade contemporânea. A par�r de José Guilherme C. Magnani 

(2003) pode-se compreender as implicações dessas ações na escala local, considerando o uso da 

rua, a vizinhança e as relações de pertencimento. Ou seja, considerar essas ações também como 

mo�vadoras da ocupação do tempo livre, contra a lógica imposta pelo capital, de um lazer compra-

do; retomar a importância cole�va das ruas por meio do uso tá�co e demonstrá-las na perspec�va 

do direito ao acesso à cidade. Sobre o uso das ruas por apropriações populares – como bailes, 

festas, circos, torneiros de futebol – mais comuns em áreas do subúrbio. Magnani (2003) afirma 

que

  

  Considerando as novas apropriações do espaço público como manifestações populares 

que se inserem no uso co�diano das ruas, e que por inspiração, são ações que transgridem as 

exigências de lazer e convívio impostas pelo capital – principalmente nos espaços fechados – pode-

mos compreendê-las a par�r dos conceitos de pedaço, mancha, trajeto e circuito. Segundo esse 

autor, o espaço apropriado pelas pessoas se divide entre “em casa” e “fora de casa, sendo o primei-

ro aquele expresso nas formas de lazer ligadas diretamente à família e às fes�vidades que aconte-

cem dentro do espaço residencial e o segundo as ações que extrapolam o limite da casa, mas que 

permanecem nas proximidades do bairro, podendo ser na vizinhança ou fora da vizinhança.  

[...] os contra-usos transformaram um espaço moldado predominantemente 
para as prá�cas econômicas e simbólicas de consumo e lazer em um espaço 
polí�co de visibilidade pública e contestação [...] onde os lugares, quando 
erguidos pelos contra-usos no interior dos processos de gentrifica�on, 
podem representar formas tá�cas – especializadas e simbólicas – de criar 
singularidades, expressar dissensões e reivindicar direitos. Direitos de 
pertencer à cidade, de estabelecer i�nerários próprios, de fazer do espaço 
público contemporâneo, enfim, um legí�mo espaço polí�co da diferença 
(LEITE, 2002, p.130).

[...] são, evidentemente, modalidades simples e tradicionais que não têm o 
brilho e a sofis�cação das úl�mas novidades da indústria do lazer, mas estão 
profundamente vinculadas ao modo de vida e tradições dessa população. 
Representam, antes, uma oportunidade de, através de an�gas e novas 
formas de entretenimento e encontro – estabelecer, revigorar e exercitar 
aquelas regras de reconhecimento e lealdade que garantem a rede básica de 
socialidade (MAGNANI, 2003, p.03).
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  Nessa perspec�va o autor especifica que o espaço delimitado por marcos �sicos, possui-

dor de uma rede de relações e frequentado por pessoas que se reconhecem enquanto membros 

de uma rede social com base territorial definida, pode ser considerado um “pedaço” (Figura 13), 

tecendo-se ali a trama do co�diano: “a vida do dia-a-dia, a prá�ca da devoção, a troca de informa-

ções e pequenos serviços, os inevitáveis conflitos, a par�cipação em a�vidades vicinais” (MAGNA-

NI, 2003, p.04).

  

Figura 13:  O pedaço fora de casa, do bar, do comércio por Merve Ozaslan.

Fonte: Disponível em <h�ps://draw.art.br/merve-ozaslan/>. 
Acesso em: 15 maio. 2019.
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   A par�r da noção de pedaço, mais relacionada à vizinhança próxima (bairro ou setor 

urbano), o autor aplica o conceito de “mancha” para explicar setores urbanos ou frações do espaço 

dotadas de caracterís�cas singulares e que atraem pessoas de uma mesma tribo, como os arredo-

res de bares gays, bairros alterna�vos, salões de dança clubbers, pontos de encontro punk, o entor-

no de cafés culturais, entre outros espaços que não necessariamente precisam de uma delimita-

ção, mas que são marcados por expressar um sen�do único pelos que deles se apropriam.

  Para Magnani (2003) a mancha (figura 14) difere do pedaço pelos seus frequentadores, 

que não necessariamente se conhecem mas usam aquele espaço para exercitarem um código em 

comum como apreciar símbolos escolhidos para marcar a diferença. Além disso, no pedaço o 

espaço é restrito enquanto referência, mas pode mover-se para outros locais, enquanto a mancha 

está sempre aglu�nada em torno de elementos – bares, cafés, espaços culturais, etc. Ela consiste 

em “uma área con�gua do espaço urbano dotada de equipamentos que marcam seus limites e 

viabilizam – cada qual com sua especificidade, compe�ndo ou complementando – uma a�vidade 

ou prá�ca predominante” (MAGNANI, 2003, p.10).

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/CircuitoCulturalRibeira>.
Acesso em: 15 maio. 2019.

Figura 14: Mancha Alterna�va no Circuito cultural Ribeira. 
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  Nessa perspec�va o autor especifica que o espaço delimitado por marcos �sicos, possui-

dor de uma rede de relações e frequentado por pessoas que se reconhecem enquanto membros 

de uma rede social com base territorial definida, pode ser considerado um “pedaço” (Figura 13), 

tecendo-se ali a trama do co�diano: “a vida do dia-a-dia, a prá�ca da devoção, a troca de informa-

ções e pequenos serviços, os inevitáveis conflitos, a par�cipação em a�vidades vicinais” (MAGNA-

NI, 2003, p.04).

  

  O autor propõe ainda os conceitos de trajeto e circuito, para os deslocamentos que acon-

tecem na cidade. O trajeto é u�lizado para definir os fluxos no interior das manchas, ligando pontos 

e manchas como por exemplo: casa – trabalho; casa – bar; casa – cinema. A ideia do trajeto permite 

pensar a escolha das diversas possibilidades de deslocamentos por entre as manchas e os pedaços, 

como: o mover-se pelo pedaço fora do seu âmbito local, nas proximidades da casa e da vizinhança, 

ao percorrer o espaço por meio das manchas.

  No que se refere ao circuito, Magnani (2005) o define como o exercício de uma prá�ca ou 

determinado serviço que se insere em estabelecimentos, pontos da cidade, equipamentos urbanos 

e que mantém entre si uma relação espacial e este, diferente da mancha e do pedaço que necessita 

de delimitações; é reconhecível pelos seus usuários que mantém em comum uma caracterís�ca, 

uma cultura urbana única, como por exemplo os grupos punkys. A importância da compreensão 

desses circuitos é a possibilidade de “agrupar dentro deles as demais delimitações - pedaço, 

mancha e trajeto - de modo a possibilitar a iden�ficação das intervenções temporárias em cada um 

desses contextos” (MAGNANI, 2005, p.178). 

  Para este autor, a emergência desses pequenos grupos voláteis e dis�nguíveis diferenciá-

veis, se contrapõem à homogeneidade e individualismo da sociedade contemporânea e às iden�-

dades bem marcadas da modernidade (MAGNANI, 2005). Entendendo as intervenções temporá-

rias como ações de resistência, que recriam lugares na cidade e que se envolvem espacialmente 

dentro de diversos circuitos urbanos, tem-se que o reconhecimento destas a par�r das suas man-

chas, da diferenciação dos seus atores e do impacto que elas causam socialmente torna-se essen-

cial para o seu entendimento como estratégia da efe�vação do direito à cidade.

  Ações como o Movimento Eco Praça, a ocupação do Presépio de Natal por ska�stas, as 

ocupações musicais no Beco da Lama (figura 15), nos permitem refle�r sobre a espacialização e a 

presença das dis�ntas tribos urbanas na cidade de Natal. A relevância dessa discussão está em 

evidenciar como esses atores sociais e como eles interagem no espaço a par�r das suas respec�vas 

intervenções temporárias e assim demonstrar, a par�r do tá�co, como essas ações e grupos se 

manifestam de forma efêmera reescrevendo trajetos na cidade. Portanto, tais intervenções podem 

ser definidas como formas efêmeras de resistência e tá�cas de reconquista, que são capazes de 

reconfigurar lugares na cidade com ações simples e cole�vas. Nas próximas sessões adentramos na 

caracterização dessas intervenções, de modo a fundamentar a análise sobre as intervenções tem-

porárias na cidade de Natal-RN desenvolvida nos capítulos IV e V.
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Figura 15: Circuito estabelecido no Beco da Lama em Natal RN por João Paulo Trindade. 

Fonte: Disponível em <h�ps://twi�er.com/jptrindaade>.
 Acesso em: 15 maio. 2019.
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  O autor propõe ainda os conceitos de trajeto e circuito, para os deslocamentos que acon-

tecem na cidade. O trajeto é u�lizado para definir os fluxos no interior das manchas, ligando pontos 

e manchas como por exemplo: casa – trabalho; casa – bar; casa – cinema. A ideia do trajeto permite 

pensar a escolha das diversas possibilidades de deslocamentos por entre as manchas e os pedaços, 

como: o mover-se pelo pedaço fora do seu âmbito local, nas proximidades da casa e da vizinhança, 

ao percorrer o espaço por meio das manchas.

  No que se refere ao circuito, Magnani (2005) o define como o exercício de uma prá�ca ou 

determinado serviço que se insere em estabelecimentos, pontos da cidade, equipamentos urbanos 

e que mantém entre si uma relação espacial e este, diferente da mancha e do pedaço que necessita 

de delimitações; é reconhecível pelos seus usuários que mantém em comum uma caracterís�ca, 

uma cultura urbana única, como por exemplo os grupos punkys. A importância da compreensão 

desses circuitos é a possibilidade de “agrupar dentro deles as demais delimitações - pedaço, 

mancha e trajeto - de modo a possibilitar a iden�ficação das intervenções temporárias em cada um 

desses contextos” (MAGNANI, 2005, p.178). 

  Para este autor, a emergência desses pequenos grupos voláteis e dis�nguíveis diferenciá-

veis, se contrapõem à homogeneidade e individualismo da sociedade contemporânea e às iden�-

dades bem marcadas da modernidade (MAGNANI, 2005). Entendendo as intervenções temporá-

rias como ações de resistência, que recriam lugares na cidade e que se envolvem espacialmente 

dentro de diversos circuitos urbanos, tem-se que o reconhecimento destas a par�r das suas man-

chas, da diferenciação dos seus atores e do impacto que elas causam socialmente torna-se essen-

cial para o seu entendimento como estratégia da efe�vação do direito à cidade.

  Ações como o Movimento Eco Praça, a ocupação do Presépio de Natal por ska�stas, as 

ocupações musicais no Beco da Lama (figura 15), nos permitem refle�r sobre a espacialização e a 

presença das dis�ntas tribos urbanas na cidade de Natal. A relevância dessa discussão está em 

evidenciar como esses atores sociais e como eles interagem no espaço a par�r das suas respec�vas 

intervenções temporárias e assim demonstrar, a par�r do tá�co, como essas ações e grupos se 

manifestam de forma efêmera reescrevendo trajetos na cidade. Portanto, tais intervenções podem 

ser definidas como formas efêmeras de resistência e tá�cas de reconquista, que são capazes de 

reconfigurar lugares na cidade com ações simples e cole�vas. Nas próximas sessões adentramos na 

caracterização dessas intervenções, de modo a fundamentar a análise sobre as intervenções tem-

porárias na cidade de Natal-RN desenvolvida nos capítulos IV e V.

  2.2  Seriam intervenções temporárias “atos de resistências”?

   Resistência, rebeldia, resis�r.  Ato ou efeito de resis�r. Propriedade de um corpo que 

reage contra a ação de outro corpo .  Resis�r a algo é, portanto, evitar os efeitos que ações lhe 

proporcionam – sejam boas ou ruins. É tentar ser imune a algo, lutar contra, se afastar, contrapor. 

A esse caráter resistente configuramos as intervenções temporárias aqui abordadas como formas 

e ações urbanas que resistem a um modelo de cidade burguês, fragmentado e que molda a 

cidade de acordo com os seus interesses do capital. Admite-se, portanto, que o simples fato de 

ocupar as ruas de forma efêmera e temporária promove esse ato de resistência cole�va. Em uma 

abordagem mais epistemológica, Ta�ana Roque (2002) afirma:

  

  

  Para Issa M. B. Dueñas (2004) o termo resistência consiste em vários sen�dos – progressi-

vo, a�vista, reacionário – assim como protesto, reunião, revolta, subversão. E esta resistência está 

presente em todas as áreas da cultura e comunicação como discurso e esté�ca; discurso dentro da 

retórica polí�ca e esté�ca porque acabou se tornando um viés bastante u�lizado como qualquer 

produto cultural. Para a autora:  

Na palavra resistência há, antes de tudo, o prefixo re, que aponta para uma 
duplicação, uma insistência, um desdobramento, uma dobra, "outra vez". 
Do que o segue, lemos um substan�vo derivado do verbo sistere: parar, 
permanecer, ficar, ficar de pé, estar presente. A esse verbo se associa 
também a stan�a da palavra resistência, que invoca a estadia, idéia perfeita-
mente expressa pela transitoriedade do verbo estar, uma das preciosas 
singularidades do português. Até aqui, portanto, resis�r é insis�r em estar - 
em permanecer, em ficar de pé (ROQUE, 2002, p.26).

Do ponto de vista da prá�ca, a resistência é o contrário de um ato comum. 
Se exercita dia a dia e de maneira que sem dúvidas excedem o âmbito públi-
co dos grandes movimentos de oposição e contra-ataques que aparecem 
nos jornais. Do ponto de vista da teoria, no entanto, ela tende deixar obvia a 
existência desses pequenos exercícios de resistência co�diana, a construção 
discursiva dissolve essas micropolí�cas até fazê-las desaparecer (DUEÑAS, 
2004, p.08, tradução nossa   ). 

  Definição extraída da página web do Dicionário Informal (site). Disponível em: h�ps://www.dicionarioinformal.-
com.br/resist%C3%AAncia/. Acesso em 15 de maio de 2019.
    Tradução livre de: ”Desde el punto de vista de la práctica, la resistencia es al contrario un acto común. Se ejercita día a 
día y de maneras que sin duda exceden el ámbito publico de los grandes movimientos de oposición y contraataque que 
aparecen en los periódicos. Desde la perspectiva de la teoría sin embargo, se tiende a obviar la existencia de estos 
pequeños ejercicios de resistencia cotidiana, la construcción discursiva disuelve estas micro-políticas hasta hacerlas 
desaparecer” (DUENÃS, 2004, p.08).
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Não há "uma" resistência, mas resistências múl�plas e variadas: possíveis, 
necessárias ou improváveis; espontânea, selvagem ou concertada e organi-
zada; solitário ou gregário; rastejando, violento ou pacífico; irreconciliável 
ou pronto para a transação; interessados ou sacrificiais ... eles aparecem 
como um ato no presente resultado de um mal-estar que pessoas ou grupos 
registram em seus corpos, em suas ações e pensamentos, pois sabe-se que 
os modos de vida inspiram modos de pensar e pensar, e por sua vez, eles 
criam modos de vida  (CANAL, 2004, p.31, tradução nossa    ) .

     Tradução livre de: “No hay "una" resistencia sino resistencias, múltiples y variadas: posibles, necesarias o improbables; 
espontaneas, salvajes o concertadas y organizadas; solitarias o gregarias; rastreras, violentas o pacíficas; irreconcilia-
bles o prontas para la transacción; interesadas o sacrificiales...aparecen como un acto en presente resultado de un 
malestar que registran en sus cuerpos, en sus acciones y pensamientos personas o grupos, ya que se sabe que los modos 
de vida inspiran maneras de pensar y los modos de pensamiento, a su vez, crean mane- ras de vivir” (CANAL, 2004, p.31).

14

  Com relação aos atos resistentes nas cidades contemporâneas, onde se incluem as inter-

venções temporárias, a autora afirma que tais resistências são além de utópicas, efêmeras, pois 

reivindicam a fusão da vida com a arte frente a uma cidade mercan�lizada. Tais estratégias “tem 

confrontado a especulação e a mercan�lização da arte que anulam a incidência social nas ruas” 

(DUEÑAS, 2004, p.11). A par�r dessas reflexões podemos compreender o papel fundamental da 

arte, da cultura e da resistência em ressignificar direitos e lugares na cidade, de forma a ocuparem 

espaços e legi�marem novas configurações de uso – diferentes das impostas pelo Estado.

  Para María Inés García Canal (2004) a resistência surge em todos os corpos como parte 

dos sujeitos que se opõem às forças contrárias e semelhantes àquelas que exercem sobre ele. É 

também onde surgem os afetos, os desejos, o prazer, que definem os grupos e indivíduos seme-

lhantes que tem uma mesma luta sendo, portanto, parte do poder em forma de reação que impri-

me no espaço movimento e cria�vidade. Consiste assim na resposta dos sujeitos ao exercício de 

poder sobre os seus corpos como um irredu�vel elemento de enfrentamento das sociedades, que 

se cria como força rea�va e se torna um ato de ruptura. Para a autora:

  A essa relação entre poder e resistência, Michel Foucault (1988) denomina como um 

conjunto de forças que se opõem e que estão in�mamente ligadas. Para o autor “onde há poder há 

resistência, estando sempre em posição de exterioridade em relação a este poder” (FOUCAULT, 

1988, p.90) e “todas as redes de poder possuem ações de resistência que a elas se opõem e funcio-

nam como uma oposição à essa dominação” (FOUCAULT, 1988, p.91). O poder consiste na
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  2.2  Seriam intervenções temporárias “atos de resistências”?

   Resistência, rebeldia, resis�r.  Ato ou efeito de resis�r. Propriedade de um corpo que 

reage contra a ação de outro corpo .  Resis�r a algo é, portanto, evitar os efeitos que ações lhe 

proporcionam – sejam boas ou ruins. É tentar ser imune a algo, lutar contra, se afastar, contrapor. 

A esse caráter resistente configuramos as intervenções temporárias aqui abordadas como formas 

e ações urbanas que resistem a um modelo de cidade burguês, fragmentado e que molda a 

cidade de acordo com os seus interesses do capital. Admite-se, portanto, que o simples fato de 

ocupar as ruas de forma efêmera e temporária promove esse ato de resistência cole�va. Em uma 

abordagem mais epistemológica, Ta�ana Roque (2002) afirma:

  

  

  Para Issa M. B. Dueñas (2004) o termo resistência consiste em vários sen�dos – progressi-

vo, a�vista, reacionário – assim como protesto, reunião, revolta, subversão. E esta resistência está 

presente em todas as áreas da cultura e comunicação como discurso e esté�ca; discurso dentro da 

retórica polí�ca e esté�ca porque acabou se tornando um viés bastante u�lizado como qualquer 

produto cultural. Para a autora:  
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  De maneira geral ele defende que as relações de poder são admi�das em todas as esfe-

ras do campo social e com isso surgem resistências que passam a tomar parte dos mesmos 

processos de formação dos próprios poderes. Assim, elas

  Foucault (1988) afirma que essas resistências são distribuídas de forma irregular pelo 

espaço em pontos, em nós, em focos de resistência, e que provocam o levante de grupos e indiví-

duos de maneira, defini�va ou não, inflamando momentos e certos comportamentos que são 

opostos ao poder. Essas rupturas causadas por esses focos de resistência são essenciais às socie-

dades, pois recortam e remodelam os lugares e também pulverizam as estra�ficações sociais e as 

unidades individuais, formando um tecido espesso que atravessa os aparelhos e as ins�tuições 

(FOUCAULT, 1988).

  Fernanda Canavêz (2012) ao analisar a obra de Foucault sobre resistência e poder, 

afirma que essa ação se faz frente aos jogos de poder e as formas que lhe são impostas, onde a 

liberdade passa a ser o veículo que permite tomar distância da própria subje�vidade.  Para ela as 

resistências aparecem ainda como elemento capaz de lançar luz sobre as relações de poder, dado 

o caráter de invisibilidade destas, mo�vo pelo qual a experiência psicanalí�ca pode funcionar 

como foco de resistência frente às estruturas de dominação (CANAVÊZ, 2012).    

[...] mul�plicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 
exercem e cons�tu�vas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 
afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que 
tais correlações de força, encontram umas nas outras, formando cadeias ou 
sistemas ou, ao contrário, as contradições que as isolam entre si; enfim, as 
estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização ins�tu-
cional toma corpo nos aparelhos estatais, a formulação da lei, nas hegemo-
nias sociais (FOUCAULT, 1988, p.88).

[...] não podem exis�r senão em função de uma mul�plicidade de pontos de 
resistência que representam, nas relações de poder, o papel de adversário, 
de alvo, de apoio, de saliência que permite a preensão. Esses pontos de 
resistência estão presentes em toda a rede de poder. Portanto, não existe, 
com respeito ao poder, um lugar da grande recusa — alma da revolta, foco 
de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim resistências, no 
plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, espontâne-
as, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, 
prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas ao sacri�cio; por defini-
ção, não podem exis�r a não ser no campo estratégico das relações de poder 
(FOUCAULT, 1988, p.91). 
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  De maneira geral o entendimento do termo e da significância da resistência enquanto 

ação que se opõe a modelos, à padrões e à um poder dominante, nos ajuda a compreender as 

prá�cas de intervenções temporárias como espaços de resistência na cidade. De acordo com Jona-

than Uri Colodro Go�helf (2014), no mundo globalizado surgem diversas formas de resistência, 

que se opõem aos processos de homogeneização e controle estabelecidos pelo capital, e nesses 

processos surgem espaços que não são capazes de serem englobados pela cidade planificada. 

Sendo assim, esses espaços surgem de uma lógica de exclusão socioespacial, podem estar presen-

tes em assentamentos de origem informal (de imigrantes ou outros cole�vos desintegrados), ou, 

como no nosso caso do presente estudo, em intervenções temporárias em determinados espaços 

da cidade (GOTTHELF, 2014).

  Para Go�helf (2014) os espaços de resistência são aqueles apropriados por cole�vos que 

resistem às lógicas impostas por um poder central e que assim u�lizam o espaço como forma de 

representação. Esse poder, presente na cidade formal, “configura o território impondo uma série 

de regras e normas, que exercem um regime normalizador através da lei” (GOTTHELF, 2014, p.05). 

Afirma ainda que:

  

  

O surgimento desses espaços, que adquirem caracterís�cas par�culares em 
cada uma das cidades onde se criam, corresponde a um processo que é 
gerado sob lógicas semelhantes em diferentes partes do mundo ocidental. 
Essa situação surge a par�r da homogeneização derivada do processo de 
globalização econômica e cultural, que faz com que certas prá�cas ou 
padrões se repitam em outras cidades, independentemente do que se produz 
a par�r de cole�vos diferentes. No entanto, e apesar disso, algo que eles têm 
em comum é que se tratam de grupos excluídos do sucesso das prá�cas 
derivadas do neoliberalismo (GOTTHELF, 2014, p 05, tradução nossa   ) .

     Tradução livre de: “El surgimiento de estos espacios, que adquieren características particulares em cada una de las 
ciudades donde se crean, corresponde a un proceso que se genera bajo lógicas similares en distintas partes del mundo 
occidental. Esta situación surge a partir de una homogeneización derivada del proceso de globalización económica y 
cultural, lo que hace que ciertas prácticas o patrones se repitan en otras ciudades, independentemente de que se produ-
zca a partir de colectivos diferentes. Sin embargo, y a pesar de ello, algo que tienen en común es que se trata de grupos 
excluidos del éxito de las prácticas derivadas del neoliberalismo (GOTTHELF, 2014, p 05).
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  Essas prá�cas de resistência nada mais são do que uma oposição ao poder do capital 

impresso no planejamento neoliberal, na formalidade urbanís�ca imposta nas cidades. Estas, 

podem ser materializadas a par�r das intervenções temporárias, como também na ocupação de 

espaços privados em desuso pelo Movimento dos Sem Terra (MST), nos assentamentos de origem 

informal, nas apropriações do espaço pelos moradores de rua, nas ações polí�cas, entre tantas 

outras ações que se afirmam no espaço público como inquietações à realidade da cidade atual. 

Go�helf (2014) admite que muitos destes espaços surgiram inicialmente como não-lugares e 

posteriormente, depois da interação e encontros sociais onde se estabeleceram redes de apoio, se 

tornaram espaços de resistência (GOTTHELF, 2014).

 Estabelecendo relações entre a ideia de resistência aqui apresentada com as forças de 

poder demonstradas por Foucault (1988), admi�mos que as intervenções temporárias são ações 

que se concre�zam como marcas de resistência transpostas na cidade – de forma efêmera, pontu-

al e grada�va – à medida que dinamizam os fluxos e a estrutura regida pelo capital, transformando 

pequenas ações em grandes acontecimentos e demonstrando o significado de se apropriar e criar 

lugares.  

  Pensando nisso, no contexto de empobrecimento da experiência urbana pelos seus 

habitantes, onde o espaço da par�cipação civil, cultural e de vivências tem sido cada vez mais 

restrito, a cidade passa a dar voz às essas novas formas de moldar o espaço público, movidas pelo 

desejo das massas, muitas vezes engajadas poli�camente e dotadas de corporeidade (figura xx). 

Nessas microresistências, “o uso tá�co dos espaços subu�lizados na cidade passa a engrandecer a 

condição corporal e ressignificar a vida pública, se traduzindo como uma importante ferramenta 

de apreensão da cidade” (Jacques e Dultra Bri�o, 2008, p.20-21).
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  2.3  Caracterizando as intervenções temporárias contemporâneas

  Apropriar-se dos lugares é reestabelecer um laço com espaços que nos pertencem, é 

apegar-se e torná-lo público por meio do ato cole�vo. Compreender a apropriação dos espaços da 

cidade é acima de tudo entender como os lugares são criados e quais as relações afe�vas, pessoa-

-ambiente urbano são criadas, seja nas pequenas relações, nos pequenos encontros, nos vínculos 

afe�vos criados, nas territorialidades, nas resistências. A apropriação envolve, acima de tudo, a 

reciprocidade ambiente e pessoa, for�ficado pela presença de diversos fatores: condicionamentos 

�sicos, acessibilidade, segurança, conforto, diversidade, entre tantas outras caracterís�cas que 

envolvem e influenciam diretamente nessa relação.

  A par�r de Carlos (2007) e Fontes (2011) podemos afirmar que as intervenções temporá-

rias são movimentos que ressignificam espaços, produzem novos lugares e dinamizam locais antes 

excluídos dentro da lógica das grandes cidades. De acordo com as noções de Foucault (1988), 

Canal (2004), Dueñas (2004) e Go�helf (2014) são ações efêmeras, temporais, tá�cas e resisten-

tes. Todas essas ações têm em comum o uso temporário do espaço, novas formas de se apropriar 

dele, sendo dirigidas por órgãos governamentais, planejadores urbanos ou simplesmente de 

forma espontânea, regidas por grupos pequenos ou de grandes proporções (quadro 02). 

  Aparna Udayasuriyan (2016), em seu estudo sobre Bottom-Up Urbanism, afirma que o 

fundamental dessas ações é que são iniciadas por cidadãos na busca de inovações para lidar com 

a vida urbana, e normalmente se manifestam por meio de reinvindicações temporárias como arte, 

instalações, agricultura urbana, food trucks, pop-up e a�vidades alterna�vas de recreação com 

conceitos mais alterna�vos. Muitas dessas intervenções "de baixo para cima" ou reconfigurações 

transitórias de espaço, aparentemente surgem sem qualquer �po de consen�mento das autorida-

des (UDAYASURIYAN, 2016).

  Fazendo uso dos espaços de forma temporária, diversos movimentos têm surgido nas 

cidades contemporâneas, que se interceptam em contextos diversos, são esses: Placemaking, 

Bottom-Up Urbanism, Post-it-City, Guerrilla Urbanism and Insurgent Public Space, Handmade 

Urbanism, Urban Acupuncture, Do-it-Yourself Urbanism (DIY Urbanism), Tatical Urbanism, cujas 

caraterís�cas estão sinte�zadas no Quadro 02, onde, a par�r dele será dado um maior enfoque às 

ações do urbanismo tá�co, Bottom Up Urbanism e do urbanismo de guerrilha. Cabe destacar que 

para esta pesquisa serão u�lizados como referência metodológica os conceitos de Udayasuriyan 

(2016) e Fontes (2011) para o estabelecimento dos conceitos de classificação das intervenções 

estudadas.
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De acordo com o site oficinal do Project for Public Spaces (PPS) o placemaking, que em 
português significa “ação no lugar”, consiste em um processo de planejamento, criação e 
gestão de espaços públicos que inspira as pessoas a buscarem e transformarem espaços e 
pontos de encontro como ruas, calçadas, parques, edi�cios e outros espaços públicos em 
verdadeiros lugares, dotados de significado (CARVALHO, 2017, p.63).

Placemaking

Para Udayasuriyan (2016) os métodos de planejamento “bottom-up” foram estabeleci-
dos em comunidades urbanas no Reino Unido e Estados Unidos da América a par�r do 
final da década de 1960, onde planejadores agiam como defensores de uma comunidade 
em par�cular, negociando com as autoridades em nome desta e passavam a interpretar 
uma linguagem técnica para a formação de corporações de bairro. Na própria comunida-
de os par�cipantes administravam diretamente doações estaduais para planejar seu 
próprio programador de desenvolvimento econômico fazendo uso de métodos não 
convencionais para facilitar a tomada de decisões e do planejamento de recursos 
(UDAYASURIYAN, 2016).

Bo
tto

m-
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ism

O conceito de Post-it City refere-se a diferentes ocupações temporárias do espaço público, 
sejam elas comerciais, recrea�vas, sexuais ou de qualquer outro �po, com a caracterís�ca 
comum de que mal deixam rastro, e autoges�onam suas aparências e desaparecimentos 
(PELIN et al., 2008). Fonte: PELIN, Alessandro Petti et. al. Post it City: Ciutats ocasionals / 
Ciudades ocasionales / Occasional urbanities. Diputacio De Barcelona: 2008. 229 p.

Post-it City Para Jeffrey Hou (2010) o urbanismo insurgente ou 
urbanismo de guerrilha consiste em um espaço de subje�-
vidade de múl�plos atores, como um veículo para uma 
maior variedade de ações individuais e cole�vas. São 
indivíduos que não se encaixam no planejamento urbano 
formal, são excluídos e resistem através de pequenos 
espaços na cidade como os assentamentos informais,   
tornando-se par�cipantes a�vos e contestando a esfera 
pública da sociedade contemporânea (HOU, 2010).

Guerrilla 
Urbanism 

Para Marcos L. Rosa (2013) o Handmade Urbanism, ou urbanismo feito com as 
próprias mãos, consiste em ações que surgem pelos próprios moradores nas 
suas cidades, se envolvendo cole�vamente e aprimorando os seus espaços 
públicos, fazendo uso de recursos limitados, oferecendo soluções aos desafios 
apresentados por essas cidades na provisão de uma infraestrutura social, 
aprimorando assim as condições de vida na escala local (ROSA, 2013).Ha
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Segundo Mike Lydon (2012), o Urbanis-
mo Tá�co consiste na criação de 
cidades baseada nas seguintes caracte-
rís�cas: (1) uma abordagem deliberada 
e gradual para ins�gar a mudança; (2) 
uma oferta de ideias locais para 
desafios de planejamento local; (3) 
comprome�mento de curto prazo e 
expecta�vas realistas; (4) baixo risco, 
possivelmente com alta recompensa; e 
(5) o desenvolvimento do capital social 
entre os cidadãos e a construção da 
capacidade organizacional entre os 
usuários (LYDON, 2012).

Ta
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Urban Acupuncture

Do It Yourself
Urbanism

Para Karin Bradley (2015) 
o DOY Urbanism são ações 
que criam lugares mais 
amigáveis e sustentáveis 
onde, ao invés de esperar 
que os municípios melho-
rem seus bairros, as pesso-
as estão iniciando seus 
próprios projetos. Para ela 
urbanismo faça-você-mes-
mo (DIY) junto com seus 
primos próximos, o 
urbanismo tá�co e o 
urbanismo guerrilheiro, 
começam a mudar o modo 
como as cidades são feitas 
(BRADLEY, 2015). 

Jaime Lerner (2011) trata por 
acuputura Urbana um novo 
hábito em criar condições 
posi�vas para a transformação 
das cidades. Muitas vezes essas 
ações não possuem planeja-
mento ou a realização de uma 
obra material, tendo sua impor-
tância na promoção, manuten-
ção ou resgate da cultura de um 
local, uma comunidade 
(LERNER, 2011). 

QUADRO 02 - novas formas de intervenções temporárias

Fonte: Produzido pela autora em 16 julho. 2019.
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  O urbanismo tá�co, que por sua vez conduz todos os demais casos de intervenções por 

englobar genericamente todas essas ações, é tratado por Mike Lydon (2012) como uma forma de 

uso e apropriação que pode ser u�lizada em diversos espaços da cidade: estacionamentos, vias, 

assim como becos sem saída, embora os melhores exemplos, como afirma o próprio autor, tenham 

sido encontrados em vilas e cidades subu�lizadas pois forneciam um tecido habitável.  Lydon 

(2012) entende que “lugares em escala humana, onde o capital social e a cria�vidade são mais 

facilmente catalisadas, são um pré-requisito para o urbanismo tá�co” (LYDON, 2012, p.03).  O autor 

argumenta ainda que o urbanismo tá�co é definido como uma intervenção de pequena escala que 

tenta melhorar a habitabilidade e qualidade de nossas comunidades e que apresenta cinco caracte-

rís�cas:

   Com relação ao surgimento do urbanismo tá�co, Khaliff Davis (2015) afirma que este 

surgiu para sa�sfazer as necessidades e desejos de indivíduos em suas próprias comunidades, 

tendo sido influenciado por diversos fatores como: os tempos econômicos di�ceis, o surgimento de 

uma nova cultura cria�va e um insumo de propriedades vagas (DAVIS, 2015). Em concordância, 

Lydon (2012) traduz que a produção das ações tá�cas pode ser atribuída a três recentes tendências 

sobrepostas: a grande recessão que ocorreu após 2008, as mudanças demográficas e a própria 

internet como um meio de criar uma economia cria�va (figura 16). O autor conta que os urbanistas 

tá�cos mais diligentes usam a web como uma plataforma de par�lha gratuita de manuais de “como 

fazer” visando ajudar os cidadãos a replicar tá�cas na sua cidade (LYDON, 2012, p.03).

[...] uma abordagem deliberada e gradual para ins�gar a mudança; uma 
oferta de ideias locais para desafios de planejamento local; comprome�-
mento de curto prazo e expecta�vas realistas; baixo risco, possivelmente 
com alta recompensa; e o desenvolvimento do capital social entre os 
cidadãos e a construção da capacidade organizacional entre as ins�tuições 
públicas / privadas, ONGs sem fins lucra�vos e seus cons�tuintes (LYDON, 
2012, p.01, tradução nossa   ) .

    Tradução livre de: A deliberate, phased approach to instigating change; The offering of local solutions for local 
planning challenges; Short-term commitment and realistic expectations; Low-risks, with a possibly a high reward; and 
the development of social capital between citizens and the building of organizational capacity between public-private 
institutions, non-profits, and their constituents (LYDON, 2012, p.01). Disponível em: https://doi.or-
g/10.1080/01944363.2015.1054708. Acesso em 11 de Junho de 2019.

16

16
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URBANISMO
INTERVENÇÕES
TEMPORÁRIAS TÁ

TIC
O

MUDANÇAS
DEMOGRÁFICAS

NOVAS TECNOLOGIAS
ECONOMIA CRIATIVA

GRANDE RECESSÃO
CRISE ECONÔMICA

Figura 16: Interferencias no surgimento do urbanismo tá�co por Lydon (2012). 

Fonte: Produzido pela autora a par�r de Lydon (2012) em 10 junho. 2019.

  A ação do Bottom Up Urbanism, proposta pelo designer industrial argen�no Manuel 

Rapoport em Buenos Aires, projeta um espaço móvel que fecha as ruas durante o final de semana 

e prioriza o tráfego dos pedestres. De forma temporária, essa ação qualifica e potencializa aquele 

pedaço, mobilizando pessoas de todas as idades para o uso daquele espaço público. De acordo 

com Joop de Boer em seu site “Pop Up City”  , Rapoport conseguiu criar uma rua portá�l que tem-

porariamente re�ra os carros da rua e cria parques móveis. Toda essa ação fez uso de materiais 

reciclados, móveis fabricados na rua, equipamentos de jogos improvisados, e tudo pode ser facil-

mente transportado para outros lugares da cidade (figura 16). 

      Plaza Móvil Changes Streets Into Pop-Up Parks. Disponivel em: h�ps://popupcity.net/observa�ons/plaza-movil-chan-
ges-streets-into-pop-up-parks/. Acesso em 11 de Junho de 2019.

17

17
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Figura 17: Bottom Up Urbanism na Praza Movil, Buenos Aires, Argen�na. 

Fonte: Disponível em <popupcity.net/bo�om-up-urbanism>.
 Acesso em: 11 junho. 2019.

  Tomando como primeiro exemplo o Bottom-Up Urbanism, para Udayasuriyan (2016) 

essas ações possuem seis caracterís�cas bem definidas: são flexíveis, possuindo poucos riscos no 

longo prazo; adaptáveis à mudanças; possuem a capacidade de explorar novas dimensões; se 

preocupam com as necessidades da hora, ou seja, do agora; possuem ideias cole�vas e colabora�-

vas; e são diversas em relação aos agentes atuantes, podendo exis�r diversos grupos, diversos 

es�los de pessoas. Segundo a autora, o importante nessas ações é o processo de desenvolvimento 

do projeto que inclui os atores envolvidos, ou seja, independente do resultado do projeto a troca 

de conhecimentos e experiências entre os atores é fundamental (UDAYASURIYAN, 2016). Sobre a 

relação entre os atores facilitadores das intervenções e as suas caracterís�cas temos uma síntese 

no Quadro 03, que reúne uma caracterização das intervenções a par�r dos seus atores em: cida-

dãos e organizações comunitárias; agentes de produção da cidade; e as autoridades de Estado. 
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categorias dos atores parâmetros

1 - Espaço utilizado

2 - Padrões de 
planejamento

3 - Colaboração
coletiva

4 - Tempo

5 -  Função

 

PRINCIPAIS:

1 - Cidadãos, organizações comunitárias,  de 
base, etc. 

INTERMEDIÁRIOS:

2 - Agentes no processo de construção da cidade:
arquitetos, urbanistas, urbanistas, ONGs,
empreendedores, ambientalistas, etc. 

DECISIVOS:

3 - Atores que pertencem ao topo: desenvolve-
dores das cidades, autoridades da cidade, 
investidores etc. 

Fonte: Produzida pelo autora a par�r de Udayasuriyan (2016) 
em 15 maio. 2019.

QUADRO 03 - categorização dos atores e parâmetros de classificação
das intervenções temporárias segundo Udayasuriuan (2016).

  Segundo Udayasuriyan (2016) a metodologia u�lizada implicou em estudar os casos 

tomando como referência principalmente três parâmetros: espaço, tempo e função, onde o 

espaço revela a qualidade espacial do projeto; o tempo expõe as realidades em comparação com 

inicia�vas que são planejadas no longo prazo e a função, reflete a capacidade de trabalho do urba-

nismo “de baixo para cima” (bottom-up). Outro aspecto importante a destacar nos estudos de 

Udayasuriyan (2016) sobre o uso temporário diz respeito à relação dos usuários com os espaços 

ocupados. Para a autora, nas cidades europeias observadas, esses espaços funcionam como locais 

de reprodução para usos transitórios, onde o vácuo espacial é fundamental para o nascimento de 

usos temporários nas cidades” (UDAYASURIYAN, 2016, p.16). Para isso ela classifica os espaços a 

par�r das suas experiências vividas em seis �pologias: subs�tuição, impulso, co-existência, parasi-

�smo, subservão e pionerismo. 
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tempo

uso e atividade

stand-in substituir

tempo

uso e atividade

impulse impulso

tempo

uso e atividade

co-existence co-existência

tempo

uso e atividade

parasite parasita

tempo

uso e atividade

subversion subversão

tempo

uso e atividade

pioneer pioneirismo

Figura 18: Tipologias de usos temporários em diferentes locais por Udayasuriyan (2016). 

Fonte: Produzida pelo autora a par�r de Aparna Udayasuriyan (2016) em 15 maio. 2019.

  

  Tais experiências podem ser iden�ficadas nas relações que os indivíduos estabelecem 

com as a�vidades temporárias, a saber: A subs�tuição acontece quando os usuários temporários 

não tem um efeito duradouro no espaço, u�lizando-o, por exemplo, só como descanso ou passa-

gem; a ação de impulso quando os usuários acionam o desenvolvimento do espaço u�lizado; na 

coexistência o uso temporário con�nua para exis�r minimamente, mesmo após a introdução de 

um programa permanente na ação; no caso do parasita, o uso temporário depende muito do que 

já acontece no espaço e se aproveita do potencial ali disponibilizado; na subversão, os usuários 

temporários interrompem funções que já existem no local, como uma atuação mais polí�ca, uma 

manifestação; e no caso do pioneirismo, os usuários se u�lizam de um espaço que ainda não 

possui nenhuma função, estabelecendo uma nova forma de apropriação (figura 18).  
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   Semelhante ao Bottom-Up Urbanism, mas visto principalmente como um a�vismo polí�-

co, o Guerrilla Urbanism ou Guerrilha Urbana é discu�da por Jeffrey Hou (2018) como ações de 

mobilização social que ocupam as ruas com manifestos. Para o autor, essas ações sugerem que o 

espaço público englobe a cultura e a iden�dade de uma sociedade, além de apresentar-se com um 

veículo de mobilização social e de expressão de poder. Para ele “esse é um lugar que define a iden-

�dade de uma sociedade” (HOU, 2018, p. 06). Assim explica: 

  

  

  Nessa direção ele assinala que diversas experiências estudadas em comunidades que 

fizeram uso do urbanismo de guerrilha foi observado que, para criar espaços e novas prá�cas, é 

necessário um planejamento social fundamentado em um design inovador e na par�cipação 

popular, sendo necessário capacitar as comunidades para possam agir e criar redes e intervenções 

por inicia�va própria, além de facilitar e promover a cultura do compar�lhamento e aprendizado 

social (HOU, 2018). Assim, o autor afirma a importância de

  

  

  

  Como exemplo do urbanismo de guerrilha temos o caso dos projetos realizados por 

Robert Shaw e Marcos Clausen, inspirados na agricultura urbana de Cuba, e realizados em uma 

área abandonada em Berlim, na Alemanha. Chamada de Jardim das Princesas, a granja urbana 

permi�u a comunidade por meio do cul�vo de hortas e jardins, empreenderem em uma gestão 

organizacional e capacitarem seus atores a fim de prover alimentos para o próprio consumo e a 

venda externa (figura 18). 

A mobilização social e a atenção que a sociedade passa a prestar a tal espaço 
podem então se transformar em força polí�ca, e assim cobrar que as autori-
dades cumpram seu papel ou respondam a demandas. Nesse contexto, o 
a�vismo no espaço público é uma forma de ação social construída tanto 
sobre os significados culturais quanto o potencial emancipatório do espaço 
público [...]Com isso em mente, o espaço público, junto ao a�vismo associa-
do a ele, tem o potencial de prover oportunidades para o surgimento de 
novos agrupamentos sociais e redes colabora�vas (HOU, 2018, p. 06).  

[...] criar redes e relações não apenas dentro de comunidades e vizinhanças 
existentes, mas também entre comunidades e redes sociais de diversas 
origens sócio-culturais e condições econômicas. Em outras palavras, precisa-
mos considerar lugares e placemaking como partes de uma rede – o que, 
pode se dizer, é a essência dos novos comuns – um comum construído na 
formação de novas relações e agenciamentos (HOU, 2018, p.20).  
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[...] [...] são aparentemente depreciáveis, mas em efeito elas configuram 
uma maior relação entre os cidadãos e seu entorno natural, com o simples 
feito de poder reconhecer quais são os produtos da temporada. Essas inicia-
�vas rompem com o paradigma de que para obter áreas verdes urbanas se 
deve conservar terrenos verdes virgens dentro da cidade. Parque e praças 
verdes podem exis�r a par�r da par�cipação a�va dos cidadãos [...] onde 
sua experiência depende do impulso e seguimento de quem constantemen-
te intervém (MASHINI, 2012, p.01, tradução nossa   ).

     Tradução livre de: “Muchas de estas son aparentemente despreciables, pero en efecto configuran una mayor relación 
entre los citadinos y su entorno natural, como el simple hecho de poder reconocer cuáles son los productos de tempora-
da. Estas iniciativas rompen con el paradigma de que para poder obtener áreas verdes urbanas se debe conservar 
terrenos verdes prístinos dentro de la ciudad. Parques y plazas verdes pueden existir a partir de la participación activa de 
los ciudadanos -que dista bastante del gesto pasivo de la reserva-, donde su supervivencia depende del impulso y segui-
miento de quienes constantemente lo intervienen” (MASHINI, 2012, p.01). Disponível em: plataformaurbana.cl/archi-
ve/2012/07/17/como-hacer-ciudad-guerrilla-gardening-en-berlin/. Acesso em julho de 2019. 

18

Figura 19: Urbanismo de guerrilha em Berlim. 

Fonte: Cómo hacer ciudad: guerrilla gardening en Berlín. 
Disponível em <h�p://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/07/17/>.

 Acesso em: 11 junho. 2019.

  Para Dominique Mashini (2012) muitas dessas ações

18
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   Correlacionando tais conceitos aos estudos de Fontes (2011) temos que tais interven-

ções temporárias são capazes de potencializar os atributos de cada local ou território que ocupam, 

fazendo com que cada ambiente seja capaz de proporcionar uma experiência única de acordo com 

os seus respec�vos instrumentos – �sicos e naturais (FONTES, 2011,). Para a autora, essas ocupa-

ções fazem com que os atributos �sicos de cada local ganhem destaque, reformulando os lugares e 

ressignificando de forma cíclica a sobrevivência desses espaços. Nos seus estudos a autora introduz 

o conceito do termo amabilidade, “qualidade que surge da ar�culação entre as caracterís�cas 

�sicas do lugar, as intervenções temporárias que ocorrem sobre este espaço e as pessoas que o 

u�lizam e se conectam” (FONTES, 2012 p.70).

  Permi�ndo essa relação pessoa-ambiente, a amabilidade urbana é u�lizada pela autora 

na classificação das suas intervenções em oito dimensões: pequenas, transitórias, par�culares, 

subversivas, intera�vas, a�vas, par�cipa�vas e relacionais. Nessa perspec�va, ela define a inter-

venção temporária como uma ação que se move no âmbito do transitório, do pequeno, das 

relações sociais, que envolve a par�cipação, ação, interação e subversão, sendo mo�vada por 

situações existentes e par�culares, em contraposição ao projeto estandardizado, caro, permanente 

e de grande escala (FONTES, 2011).

  A par�r dessas delimitações conceituais a autora relacionou os principais �pos de inter-

venções temporárias encontradas na cidade, classificando-as em: usos e apropriações, ações de 

arte pública e instalações arquitetônicas, festas locais, feiras e mercados, eventos projetados, even-

tos espor�vos e exposições internacionais. Em seguida, definiu três grandes grupos: “apropriações 

espontâneas, arte pública e instalações arquitetônicas e festas locais”, que proporcionaram a com-

preensão de seis estudos de caso na cidade do Rio de Janeiro a par�r dos critérios: frequência e 

período de atuação na cidade, suporte espacial que ocupam, impulso que geram, da intenção 

enquanto ação no espaço público e dos seus principais atores envolvidos (cole�vos, moradores 

locais, patrocinadores) - quadro 04.

  A análise de Fontes (2011) foi essencial a esta pesquisa na compreensão e delimitação do 

universo de estudo que foi classificada dentro da categoria de apropriações contemporâneas 

ligadas a arte pública e instalações arquitetônicas, com a exclusão daquelas relacionadas a grandes 

eventos e festas/feiras tradicionais. Também contribuiu para a elaboração das fichas catalográficas 

que organizou os quinze casos (intervenções analisadas) a par�r do suporte espacial, da escala, do 

entorno de atuação, da temporalidade dessas ações, assim como dos atores envolvidos nas suas 

organizações.



Capítulo II
83

  Nesse mesmo contexto vale destacar que diversas inves�gações e projetos ligados a ins�-

tuições de pesquisa, profissionais e escritórios de arquitetura e urbanismo têm sido desenvolvidas, 

principalmente na Europa, com obje�vo de descobrir os potenciais estratégicos das intervenções 

temporárias. Entre esses, vale destacar o Urban Catalyst que consis�u em uma inves�gação euro-

peia sobre estratégias de uso temporário em terrenos vazios urbanos entre os anos de 2001 e 

2003, que examinou as potencialidades do desenvolvimento urbano provisório em cinco metrópo-

les europeias com 11 parceiros internacionais. 

 De acordo com Helka-Liisa Hen�lä et. al. (2003) os usos temporários não são considera-

dos como ciclos normais do desenvolvimento das cidades. O que ocorre naturalmente é a apropria-

ção e uso de espaços vazios e o seu replanejamento de forma mais barata e fácil. A par�r de sua 

pesquisa junto ao Urban Catalyst, sobre os grupos temporários nas cidades de Berlim, Helsínki, 

Amesterdã, Viena e Nápoles, a autora conclui que os usos temporários não surgem acidentalmen-

te, mas são guiados por diversos parâmetros, como, por exemplo, locais vagos que são considera-

dos atraentes para inves�mentos, assim como ações de apropriação de baixo custo (HENTILA et. al. 

2003). 

o temporário na cidade

1 - Usos e apropriações

2 - Arte pública e 
instalações arquitetônicas

3 - Festas locais

4 - Feiras e mercados

5 - Eventos projetados

6 - Eventos esportivos 
e exposições internacionais

intervenções temporárias

1 - Apropriações espontâneas

2 - Arte pública e
Instalações arquitetônicas

3 - festas locais

casos de referência

Critérios organizadores dos casos

A - Frequência
B - Suporte espacial
C - Impulso
D - Intenção
E - Agentes
F - Duração

Quadro 04: Classificação das Intervenções Temporárias por Adriana Sansão Fontes (2011). 

Fonte: Produzida pelo autor a par�r de Fontes (2011) 
em 15 maio. 2019
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   Segundo os autores, as intervenções temporárias podem atribuir novos usos e promover 

ações em espaços que possuam requisitos mínimos, u�lizando-se de um grupo ou de uma rede de 

contato entre pessoas, são capazes de atrair usos semelhantes para um mesmo local a fim de dina-

mizá-los. Para isso são necessários atores que possam suprir a carência deixada pelo governo, 

proprietários e autoridades municipais, “criando um ambiente único de experiência, onde ideias 

podem amadurecer ao longo do tempo, proporcionando, inclusive, a criação de empresas do �po 

start-ups” (HENTILA et. al. 2003, p.05).

  Outro aspecto fundamental observado pelo Urban Catalyst com relação aos usos tempo-

rários, diz respeito ao �po de espaço escolhido para as ações. O projeto teve como foco a análise 

de espaços residuais urbanos e a par�r dessas áreas, muitas subu�lizadas, observou que as 

mesmas �nham caracterís�cas em comum: eram terrenos vazios onde o custo de construção era 

rela�vamente alto; os inves�mentos de massa nesses locais eram dificultados pelo governo; onde 

os processos de governança eram falhos e demorados; sendo também consideradas áreas de baixo 

inves�mento (HENTILA et. al. 2003). 

  O Urban Catalyst também iden�ficou os principais atores dessas intervenções temporá

rias, os quais foram agrupados por Hen�lä et. al. (2003) em quatro �pos de usuários temporários: 

1) start-ups, que são novos negócios, inventores, detentores de patentes, que obje�vam promover 

uma economia cria�va; 2) migrantes, que são pessoas temporariamente não integradas em redes 

sociais estáveis ou estruturas de emprego; 3) desistentes da vida urbana formal, que são, em sua 

maioria, delinquentes criminosos leves, moradores de rua, imigrantes ilegais, etc; 4) e a�vistas de 

meio período, que tem uma posição regular e renda na sociedade, mas querem enriquecer sua 

vida com experiências fora das ordens estabelecidas (HENTILA et. al, 2003).

  Cabe considerar, diante dessas reflexões, que embora o contexto urbano analisado pelo 

Urban Catalyst seja diferente do observado nos países da América La�na elas nos ajudam a com-

preender como surgem as intervenções temporárias e como tais inicia�vas de “baixo para cima” – 

dito informal - colide com o processo capitalista de produção das cidades. Apesar de serem trata-

das como ações que qualificam o espaço e podem até promover novas fontes de renda aos seus 

atores, como demonstrados nos casos Europeus, vale destacar que no Brasil essas ações se confi-

guram também prá�cas que surgem a par�r de uma demanda não atendida pelo Estado.  
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  Bishop e Williams (2015) também destacam que o urbanismo temporário pode promover 

o uso dos espaços da cidade, democra�zando o seu acesso e es�mulando o seu uso pela comuni-

dade. Entretanto, apesar dos bene�cios dessas ações, também podem ocorrer situações onde o 

capital as submete ao processo de compra e venda, como é o caso de lojas pop-up que vendem 

marcas de designers e shoppings de designers completos, como o Box Park , em Shoreditch, em 

Londres. Por vezes, “intervenções bem-sucedidas têm o problema de se tornarem inundadas por 

marcas corpora�vas que perdem contato com o movimento de base e têm todos os projetos sendo 

compostos por programação similar” (BISHOP E WILLIAMS, 2015, p.12). 

  De maneira geral, é importante destacar que apesar das contradições encontradas em 

todos esses casos de usos temporários - seja dentro de uma comunidade já cons�tuída, ou em um 

edi�cio abandonado ou em uma praça, movidos ou não por cole�vos, eles acontecem de forma 

efêmera e temporária, com poucos recursos realçando a importância da reciprocidade e do com-

par�lhamento de conhecimentos, de experiências, de vivências. São essas especificidades que 

caracterizam e demarcam essas intervenções como potencializadoras de novos lugares na cidade, 

da recriação das relações de vizinhança e demonstram a sua resistência dentro do ambiente de 

mercan�lismo que norteia o processo de produção do espaço urbano, sob a égide do capitalismo. 

A par�r dessas considerações reconhecemos a importância de compreender as intervenções tem-

porárias realizadas nos úl�mos dez anos em Natal, e nessa aproximação que desenvolvemos a 

seguir, evidenciar as suas principais caracterís�cas e respec�vas espacializações na cidade.

     Boxpark – parque de caixas - é um shopping composto por vários containers pretos onde, no seu interior, todas as 
lojas que estão lá são ‘pop-up’: algumas estão lá por uma semana, outras por um ano, mas todas estão sob um contrato 
temporário que possibilita que muitas marcas independentes ‘testem’ seus produtos e um modelo de loja. Disponível 
em: h�ps://www.aprendizdeviajante.com/boxpark-o-shopping-pop-de-londres/. Acesso em 10 de Junho de 2019.

19
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  Por fim, Peter Bishop e Lesley Williams (2015), em The temporary City, tratam do urbanis-

mo tá�co como resultado de um declínio econômico e do aumento de propriedades vagas nas 

cidades, marcados pelos espaços ocupados pelas estruturas pós-industriais abandonadas e o 

impacto da crise econômica sobre o inves�mento privado e público. Para os autores, a disponibili-

dade de espaços livres disponíveis na cidade é de extrema importância para a criação e manuten-

ção das a�vidades temporárias, onde as mudanças nas prá�cas de trabalho, novas tecnologias, 

es�los de vida cada vez mais móveis e uso intensificado do espaço público são fatores iden�ficados 

(Bishop e Williams, 2012). 
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BRASIL

RIO GRANDE DO NORTE

NATAL

Figura 20: Localização da cidade de Natal dentro do Brasil. 

Fonte: Produzido pela autora em 10 março. 2020.

  Neste momento de aproximação, cabe fazer uma referência ao universo de estudo, o 

município de Natal, localizado no Rio Grande do Norte, realçando seus espaços livres públicos e 

algumas especificidades dos seus usos e apropriações. Para isso, torna-se necessária uma contex-

tualização da cidade, realçando alguns dos aspectos �sico-territoriais dela, que inclui a divisão 

administra�va em regiões e bairros e um breve estudo sobre os espaços livres públicos, onde 

serão introduzidas as intervenções temporárias presentes no município, objeto de estudo desta 

pesquisa (figura 20). 

  

  

  O capítulo evidencia a relação entre as intervenções temporárias e o contexto territorial 

referido, destacando alguns aspectos demográficos e socioeconômicos da cidade de Natal. Devido 

a isso, realiza-se nas seções seguintes uma caracterização dos espaços livres públicos a par�r das 

delimitações conceituais de Miranda Magnoli (2006) e Silvio Macedo (1995), discu�das no capítu-

lo 2, destacando, especialmente, as formas de uso e apropriação pelas intervenções temporárias.
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  O espaço público é a realização da vida urbana, da memória afe�va, da diversidade de 

classes, de usos e culturas. Manifestar-se e apropriar-se dele é criar significado e interligar as esfe-

ras pública e privada. Eneida Maria Souza Mendonça (2007) destaca que a apropriação dos espaços 

públicos pode ser afetada pela difusão do medo, que associado à violência urbana, inicialmente 

vinculada apenas às grandes cidades, chega também no imaginário das médias e pequenas cida-

des. Oscar Sobarzo (2006) define que os espaços públicos e as respec�vas relações deles são anali-

sadas conforme produtores e produtos da apropriação, criando entre si relações de iden�dade e 

permi�ndo analisar a interação público-privado na apropriação das prá�cas co�dianas.

  Como já discu�do, o modo de vida contemporâneo, marcado pelas sensações de insegu-

rança e de medo fortemente presentes nas grandes cidades, tem resultado no afastamento das 

pessoas dos espaços públicos. Essa situação vem sendo potencializada em Natal quando se consta-

ta a ausência ou mesmo o descaso do Estado no cuidado com os espaços públicos, seja na omissão 

de uma gestão adequada das praças e no incen�vo à criação de novas formas de lazer, como pela 

priva�zação desses suportes, es�mulando a�vidades isoladas em espaços fechados. Diante disso, 

é importante compreender algumas das suas caracterís�cas sócio espaciais e da oferta de infraes-

trutura, com destaque para os espaços livres públicos e a relação desses com as intervenções tem-

porárias. 
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  3.1  Primeiras aproximações: das características sócio espaciais

  e da oferta de infraestrutura  

  O município está localizado na zona costeira brasileira e envolve uma área de aproxima-

damente de 168,53km², com as seguintes coordenadas geográficas: 5° 47’ 42” de la�tude sul e 35° 

12’ 34” de longitude oeste do meridiano de Greenwich. O seu si�o geográfico, de contornos pecu-

liares, é marcado pela presença de diversos ecossistemas naturais importantes, como: estuários, 

vegetação de res�ngas, dunas, falésias, baías, recifes, corais, praias, planícies, dentre outros 

(SEMURB, 2018). Posicionada como polo da Região Metropolitana de Natal (RMNatal), tem como 

limites os municípios de Extremoz, ao norte; Parnamirim, ao sul; São Gonçalo do Amarante à leste 

e Macaíba à oeste; e tem sua divisão administra�va organizada em quatro regiões e 36 bairros, 

conforme demonstrado no quadro 05 e mapa 01:

  Desde a perspec�va demográfica, os bairros e as quatro regiões administra�vas do muni-

cípio apresentam comportamentos diferentes que podem ser assim explicitados: a Região Norte 

possui 354.900 habitantes, ocupando 86.484 domicílios e com um rendimento nominal médio 

mensal de 0,92 salários mínimos; a Região Sul possui 174.514 habitantes, que ocupam 51.243 

domicílios e rendimento médio mensal de 3,45 salários mínimos; a Região Leste possui 114.709 

habitantes, que ocupam 34.897 domicílios e cujo valor do rendimento médio mensal é de 2,86 

salários mínimos; e a Região Oeste possui 233.528 habitantes, ocupando 62.897 domicílios cujo 

rendimento mensal é de  0,99 salários mínimos.

QUADRO 05 - BAIRROS DA CIDADE DE NATAL

região norte

01 - lagoa azul
02 - nossa sra. da 
apresentação
03 - potengi
04 - pajuçara
05 - igapó
06 - salinas
07 - redinha

região LESTE

08 - santos reis
09 - ribeira
10 - rocas
11 - praia do meio
12 - cidade alta
13 - petrópolis
14 - areia preta
15 - alecrim
16 - barro vermelho
17 - tirol
18 - mãe luiza
19 - lagoa seca

20 - NORDESTE
21 - QUINTAS
22 - BOM PASTOR
23 - DIX-SEPT ROSADO
24 - nossa sra de nazaré
25 - felipe caramão
26 - cidade da esperança
27 - cidade nova
28 - guarapes
29 - planalto

região oeste região sul

30 - lagoa nova
31 -  nova descoberta
32 - candelária
33 - capim macio
34 - pitimbu
35 - neópolis
36 - ponta negra

Fonte: Produzida pela autora com sabe em Semurb (2018) em 15 junho. 2019.
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LIMITES MUNICIPAIS

PARQUE DAS DUNAS

Mapa 01: Natal com suas Regiões administra�vas e divisão dos bairros.

Fonte: Produzido pela autora com base na SEMURB (2018) em 15 julho. 2019.
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  Nota-se que as Regiões Norte e Oeste (RAs Norte e Oeste) possuem rendimentos 

médios inferiores à média do município de Natal (1,78 salários mínimos) e das demais regiões 

administra�vas, o que reflete no perfil socioeconômico e na concentração de diversos problemas 

sociais e de escassez de serviços urbanos em ambas as frações territoriais, assim como o elevado 

grau de precariedade urbanís�ca (assentamentos de origem informal, falta moradia e de sanea-

mento básico, maior índice de violência), diferenciando-as das RAs Leste e Sul com rendas médias 

superiores (2,86 e 3,45 salários mínimos respec�vamente), maior oferta de serviços e equipa-

mentos cole�vos, assim como maior densidade e diversidade de a�vidades e econômicas. 

  Quanto a distribuição dos espaços públicos e da oferta de serviços e equipamentos cole-

�vos (quadras, estádios, campos de futebol), a RANorte possui 64 praças e 55 equipamentos 

despor�vos; a RASul possui 34 equipamentos e 90 praças; a RALeste possui 72 praças e 16 equipa-

mentos; e a RAOeste tem 18 equipamentos e 32 praças. Nota-se que, nas quatro regiões, alguns 

bairros são mais servidos de equipamentos e, por isso, mais u�lizados pelas intervenções tempo-

rárias, são eles: Ribeira, Cidade Alta, Tirol, Ponta Negra, Candelária, Mirassol, Cidade da Esperança 

e Redinha, destacando Ponta Negra, Candelária, Mirassol e Cidade da Esperança como Conjuntos 

Habitacionais, localizados principalmente nas RAs Leste e Sul.

  Destaca-se que as RAs Sul e Leste concentram a maioria dos equipamentos de esportes 

e lazer e espaços livres públicos, �po praças, abrigando, juntas, mais de 50% das praças (63%) 

presentes na cidade. Esses quan�ta�vos revelam a distribuição desigual dos serviços e bens públi-

cos, e o privilégio das áreas com rendas mais elevadas e, portanto, de maior poder econômico. 

Argumentando que o acesso à bens, serviços e equipamentos de cultura e lazer está in�mamente 

ligado à renda nas nossas cidades, Dália M.M. Cavalcan� de Lima (2006), em pesquisa realizada 

nos espaços públicos de Natal, demonstra a ausência de equipamentos voltados para o lazer 

cultural de inicia�va pública na cidade e uma maior concentração desses nos bairros de Cidade 

Alta, Ribeira e do Tirol (museus, centros de artes e cultura, feiras de artesanatos e teatros). 

  A autora também destaca a ausência de manutenção desses espaços e equipamentos 

pelo poder público, principalmente nas regiões de menor renda (Norte e Oeste), onde é notada a 

falta de iluminação, cuidado com a arborização, os mobiliários inadequados e deteriorados. Esse 

contexto acaba por gerar uma maior par�cipação e atuação cole�va por parte da população das 

comunidades em seus entornos, promovendo assim pequenas intervenções, por exemplo, a cons-

trução de quadras de esportes improvisadas (LIMA, 2006). 
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  Corroborando com essa leitura, Flavia Vilaça (2003) argumenta que a falta de acesso aos 

bens e à serviços cole�vos de qualidade está relacionada com as condições da exclusão sócio espa-

cial que afetam esses territórios, incluindo a pouca ou nenhuma de renda. A ausência de espaços 

de lazer em bairros e comunidade populares, mo�va os seus moradores a se deslocarem para 

outras regiões, o que muitas vezes não acontece devido à custo, tempo e acesso à transporte. Essa 

segregação urbana “atua na facilidade e dificuldade de locomoção no espaço urbano, proporcio-

nando a uns equipamentos e serviços mais acessíveis e a outros menos, como é o caso das regiões 

mencionadas” (VILLAÇA, 2003, p. 02).

  Diante disso, pode-se afirmar que as intervenções temporárias, em muitos casos, emer-

gem em um co�diano esquecido pelo poder público, de vulnerabilidade, e acabam por alertar não 

só a consciência pública como a própria comunidade para problemas mais urgentes e de soluções 

pequenas, mas de grande impacto. Cabe ainda destacar a forte presença dessas ações dentro de 

Conjuntos Habitacionais, que se jus�fica também pela maior concentração de equipamentos públi-

cos de lazer nesses bairros, advindos de polí�cas habitacionais como o BNH (Banco Nacional da 

Habitação), que previam a reserva de áreas para instalação desses equipamentos no projeto urba-

nís�co.  

  Sara Medeiros (2018) afirma que o BNH reconhecia, no discurso, a necessidade de uma 

infraestrutura de cultura e lazer na promoção das moradias dentro dos conjuntos, de forma a criar 

“ins�tuições comunitárias com instalações para reuniões de caráter social, cultural e religioso, 

quadras de esportes e outros equipamentos comunitários” (MEDEIROS, 2018, p. 156). Em sua 

pesquisa, Sara destaca a concentração de equipamentos e serviços públicos nas áreas dos conjun-

tos habitacionais, mas afirma que:

Nem todos os conjuntos contaram com a provisão dos equipamentos no ato 
da entrega das unidades. Contudo, ressalta-se a importância da reserva de 
espaços para a instalação desses equipamentos, uma exigência da legislação 
de uso e parcelamento de solo que viabilizou a execução destes equipamen-
tos em anos posteriores, qualificando os espaços dos conjuntos. [...] As áreas 
desses conjuntos destacam-se pelos equipamentos cole�vos providos pelo 
setor público. Essa convergência dá-se, ainda, com as praças, que predomi-
nam nos conjuntos habitacionais (MEDEIROS, 2018, p. 160).
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  Segundo Ruth Ataíde et. al (2017), os loteamentos e os conjuntos habitacionais que 

surgiram desde o final dos anos 1960 desenharam a forma da cidade de Natal, cujo tecido urbano 

resultou em um traçado regular, horizontal e de predominância residencial. Segundo as autoras, 

quase todos os loteamentos estavam aprovados até o início da década de 1980 (FERREIRA, 1996) 

e pra�camente não houve reserva de áreas livres dentro do parcelamento do solo do município, 

implantado nos bairros centrais e no seu primeiro anel de expansão das RAs Sul e Oeste (ATAÍDE 

et. al, 2017).

  Como exemplo, temos o bairro de Cidade da Esperança, que tem origem no primeiro 

conjunto habitacional de Natal da polí�ca habitacional do BNH, e abriga hoje as ações do Movi-

mento Síntese Urbana. Medeiros (2018) afirma que esse conjunto teve como primeiros equipa-

mentos cole�vos construídos: a Igreja, um centro comercial com 17 boxes disponibilizados para a 

locação dos interessados, um Centro Social Urbano, uma praça, um ginásio de arena e uma 

quadra de esportes, espaços hoje u�lizados pelos moradores junto ao movimento Síntese Urbana 

e diversas batalhas de rap (MEDEIROS, 2018, p.211).  Segundo Gilnadson Bertuleza (2019), a Bata-

lha da Cidade da Esperança tem sua atuação nos espaços do teatro de Arena, próximo à Igreja, na 

pista de ralf construída pela comunidade e nas próprias ruas locais, promovendo eventos mul�-

culturais e palestras de conscien�zação, com ações de arte e cultura do hip hop (BERTULEZA, 

2019).

  Dada a importância dos espaços livres públicos e a necessidade de reinscreve-los na 

cidade pelo sen�do de “lugar”, têm-se nas intervenções temporárias prá�cas fundamentais ao 

reestabelecimento das condições de vitalidade, urbanidade e pertencimento, enquanto mo�va-

doras das trocas e do convívio social dentro das quatro regiões administra�vas da cidade. Para 

esta pesquisa foram listadas 23 intervenções temporárias realizadas em diversos espaços nas 

quatro regiões administra�vas do município, as quais foram categorizadas observando os critérios 

apresentados pelos autores no capítulo II e que se distribuem nas seguintes variáveis: �po de 

organização, dominialidade do espaço livre, localização (bairro e região), �po de mobilidade, 

público alvo, sazonalidade, organização e apoios. Observou-se que a maioria das intervenções 

ocorre de forma organizada (por grupos, cole�vos, associações), e dinâmica, u�lizam vários espa-

ços, com público variado, sem um calendário fechado e tendo como suporte espacial principal em 

sua maioria espaços livres públicos: ruas, becos, largos, orla e praças (quadro 06).
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QUADRO 06 - INTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS NA CIDADE DE NATAL: catalogação geral

INTERVENÇÃO TIPO DE OCUPAÇÃO ESPAÇO LIVRE PÚBLICO BAIRRO REGIÃO MOBILIDADE 
ESPACIAL PÚBLICO ALVO RESPONSÁVEL APOIOS/PATROCÍNIOSSAZONALIDADE

Circuito Cultural 
Ribeira

Organizada Largo Ribeira Leste Público
variado

Estática Sem 
calendário

Casa da ribeira 
e Dosol

Possui
patrocínios

Feiras livres
tradicionais

Organizada Ruas Diversos 
bairros

- Dinâmica Com 
calendário

Diversos 
produtores

Natal Fest
Gourmet

Organizada Praças - Dinâmica Natal 
Cultural

Festival
Literário

Organizada Praças Diversos 
bairros

- Dinâmica

Árvore de 
Mirassol

Organizada Praças Mirassol Sul Estática Natal
Cultural

Cine Verão
Ponta Negra

Organizada Orla Ponta 
Negra

Oeste Estática Natal
Cultural

Skatistas no
Presépio 

Aleatória Parque Candelária Sul Estática Sem 
produtores

Sem 
patrocínios

Beco da 
Lama Organizada Becos Cidade

 Alta
- Dinâmica Diversos 

produtores
 Prefeitura de

Natal

Espaço
Astral

Organizada Orla de Ponta 
Negra

Ponta 
Negra

Oeste Estática Rodrigo
Lacaz Doações

Inarte
Urbana

Organizada Ruas/Praças Cidade
Alta
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locais

Dinâmica Casa Vermelha e 
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Carcará
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Movimento
Eco Praça

Organizada Praças Diversos
 bairros

- Dinâmica Geraldo
Gondim

Movimento
Síntese Urbana

Organizada Ruas/Praças Cidade da
 Esperança
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Quintau Urbano
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Oeste Estática Quintal
urbano
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patrocínios
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Viramundo

Organizada Ruas/Praças Cidade
Alta
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Recebem
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bairros
- Dinâmica Professores 
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Feira 
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Organizada Ruas e
Praça
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bairros
- Dinâmica Docentes e

discentes IFRN
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patrocínios

Festas de rua
tradicionais

Organizada Ruas Diversos 
bairros

- Dinâmica Diversos 
produtores

Mercado das
Pulgas de Natal

Organizada Praças - Dinâmica Natal 
Cultural 

Museu da 
Memória  Coletiva Organizada Praças - Dinâmica Casadágua, MAGA 

e espaço Duas.
Ocupa

Mahalila
Organizada Rua/beco Mirassol Sul Estática Flávio

Dado
 Sem 

patrocínios

Batalhas de
Hip Hop

Organizada Ruas Diversos 
bairros

Dinâmica Sem 
patrocínios

Fonte: Produzida pelo autora em 15 maio. 2019
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  3.2  Dos espaços livres públicos da cidade de Natal

  São nos espaços livres públicos onde se concre�zam as principais manifestações cultu-

rais, polí�cas e sociais, muitas vezes realizadas nas calçadas, onde as pessoas se esbarram, conver-

sam; nas ruas onde os pedestres fazem suas caminhadas co�dianas; ou mesmo nas praças, nos 

parques, dispostos ali à contemplação. Em vista disso, cons�tuem fundamento essencial para o 

entendimento dos novos usos e formas de apropriações temporárias presentes nas cidades 

contemporâneas, e exigem que sejam compreendidas a par�r das a�vidades que proporcionam no 

urbano: encontros, eventos, circulação ou higiênica-mental ou �sica (DEL RIO, 1990). Para isso, este 

capítulo trata da análise dos principais espaços livres públicos u�lizados pelas intervenções tempo-

rárias na cidade de Natal.

  Para Akemi Hijioka et. al. (2007), a cidade se cons�tui em duas categorias de subespaços: 

os espaços edificados e os espaços livres de edificação. O Espaço Livre é todo espaço não ocupado 

por um volume edificado (espaço-solo, espaço-água, espaço-luz) ao redor das edificações e que as 

pessoas têm acesso; portanto, o que define a diferença entre um espaço edificado e ambientes 

cobertos e fechados, isto é, a ausência de paredes e tetos (HIJIOKA, 2007). Com relação à divisão e 

classificação desses espaços, Hijioka et. al (2007) afirma que

  

  Silvio Soares Macedo (1995) afirma que esses são aqueles u�lizados por diversos grupos 

sociais, sendo: as ruas, os jardins ou até áreas de lazer privadas, definindo-os como aqueles que 

não estão con�dos entre as paredes e tetos dos edi�cios de moradia e uso das pessoas:

[...] os espaços livres de edificação podem ser divididos em diferentes �pos 
tais como: as ruas, os quintais, os pá�os, as calçadas, os terrenos, os parques 
e as praças, além de outros tantos por onde as pessoas fluem no seu dia-a-
-dia. A ar�culação entre espaços livres e edificados configura e qualifica a 
forma urbana, organizando seus diversos tecidos. O espaço livre normal-
mente está associado às áreas verdes na cidade e aos jardins urbanos 
(HIJIOKA, 2007, p.119). 

Tem-se como espaços livres todas as ruas, praças, largos, pá�os, quintais, 
parques, jardins, terrenos baldios, corredores externos, vilas, vielas e outros 
mais por onde as pessoas fluem no seu dia a dia em direção ao trabalho, ao 
lazer ou à moradia ou ainda exercem a�vidades específicas tanto de traba-
lho, como lavar roupas no quintal ou no pá�o, consertar carros, etc., como 
de lazer - na praça, no play-ground, etc (MACEDO, 1995, p.15, grifo do 
autor).
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  Esse autor também chama a atenção para a necessidade de considerar esses espaços de 

forma ar�culada, classificando-os como um sistema de espaços livres (SEL) que pode ser dividido 

em: áreas verdes, áreas de lazer e áreas de circulação. Com relação às áreas verdes, espaços de 

interesse desta pesquisa, Macedo (1995) afirma que são aquelas que designam toda e qualquer 

vegetação: o conjunto de áreas de lazer público de uma cidade, as praças, os parques e hortos. 

Dentro dessa definição, existem os espaços verdes que cons�tuem toda área urbana ou porção do 

território ocupada por qualquer �po de vegetação e que tenham um valor social (MACEDO, 1995).

  No que diz respeito à classificação desses espaços, Miranda Mar�nelli Magnoli (2006) 

define três �pos de espaços livres a par�r das suas morfológicas: os espaços livres na escala da rua, 

os presentes nas unidades habitacionais e os que se encontram dentro habitações agrupadas. 

Neste estudo, centramos atenção nos espaços livres na escala da rua e àqueles presentes dentro 

dos conjuntos habitacionais, por se tratarem dos u�lizados pelas intervenções temporárias em 

Natal. O espaço livre na escala da rua é aquele associado às edificações; o espaço do co�diano, o 

que afeta diariamente nossas vidas, e dentre os demais espaços livres é o que tem maior grau de 

intervenção antrópica (MAGNOLI, 2006).

  Tratando ainda do SEL, Eugenio Queiroga (2011) o conceitua como o conjunto de todos 

os espaços livres urbanos existentes, desde os espaços públicos ao sistema viário. Esses espaços 

podem ou não estarem conectados fisicamente, por exemplo, os pá�os internos das edificações 

não se conectam à rua, mas são espaços livres. Para o autor, a grande contribuição desses espaços 

para a cidade diz respeito ao quesito ambiental, caracterizando-os como áreas permeáveis e vege-

tadas essenciais ao desempenho na vida co�diana, na memória e na história da cidade, interligan-

do as esferas pública e privada (QUEIROGA, 2011).

  Com relação à classificação morfológica dos espaços livres, Macedo (1995) define ainda 

que esses podem ser divididos em: espaços fechados, espaços livres e espaços livres formados por 

elementos diversos. Os espaços fechados são aqueles que possuem tetos, transparentes e permeá-

veis, como as copas dos arvores; os espaços livres são os que, apesar de poderem ter fechamento 

nas suas laterais (muros, taludes, etc), não possuem cobertura. Nesse caso, os planos ver�cais são 

construções, edi�cios e muros, taludes, morros, arvoredos e maciços de arbustos, enquanto os 

planos horizontais palpáveis são sempre os pisos (MACEDO, 1995). No caso dos espaços livres 

formados por elementos diversos, podemos exemplificar com praças, parques, canteiros e espaços 

próximos às casas, u�lizados aqui pelas intervenções temporárias (figura 21).
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  O autor define como áreas de lazer todos os espaços que não possuem edificações e que 

tem como uso principal o lazer, consis�ndo nas áreas de jogos, parques, praias, praças, que possibili-

tam diversos �pos de a�vidades. As áreas de circulação consistem nos espaços livres de edificações 

públicas, além de incluir as vias dentro de condomínios fechados e vilas que permitem circulação. 

Com relação ao uso das ruas, principal cenário das intervenções aqui analisadas, o autor destaca que 

nas cidades contemporâneas essas

[...] assumem na cidade brasileira um papel complementar, servindo de 
espaço de lazer para a população, que desde tempos imemoráveis, u�liza-a 
para suas conversas e jogos. Na cidade moderna, com o aumento do tráfego 
nas áreas centrais, pra�camente desaparecem tais a�vidades, que perma-
necem, entretanto, nas tranquilas ruas dos subúrbios de bairros residenciais 
de baixa densidade. As ruas podem se cons�tuir, e se cons�tuem na maioria 
dos casos, em espaços de lazer, possibilitando encontros informais, jogos e 
até algumas a�vidades de trabalho, como a lavagem e o conserto de veícu-
los, e, como tal devem ser consideradas em todo e qualquer planejamento 
de áreas de lazer (MACEDO, 1995, p.23).

Figura 21: Eco Praça no Largo do Teatro Alberto Maranhão, 25 de janeiro de 2020.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/events/2553163551606981/>. 
Acesso em: 15 julho. 2019.
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  Macedo (1995) destaca vários padrões de ocupação do solo que surgiram com o planeja-

mento moderno. Essas ideias, �picas do urbanismo contemporâneo, previam como ideal um cená-

rio urbano de prédios isolados, imersos em um verde con�nuo. Para ele, são exemplos dentro 

desse sistema os grandes espaços criados nos projetos dos conjuntos habitacionais, como: os espa-

ços dos pilo�s; as ruas dentro da malha urbana moderna; a vila; os entrelaces da superquadra e do 

bairro jardim; e os espaços para praças e equipamentos públicos (MACEDO, 1995). No presente 

estudo, cabe destacar que muitas das praças u�lizadas pelas intervenções temporárias se encon-

tram dentro de conjuntos habitacionais, como é o caso da Praça dos Eucaliptos no Conjunto Cande-

lária, bastante u�lizada pelo Movimento Eco Praça. 

 Em pesquisa realizada em 505 espaços livres distribuídos em dezesseis bairros na cidade 

de Natal, Verônica Lima et. al (2014) constataram que a maioria se encontram em situação de 

descuido e abandono. Segundo as autoras, cerca de 47% dos espaços livres estão localizados no 

espaço privado, em lotes não construídos, alguns murados e re�dos para a especulação imobiliária 

(LIMA et. al., 2016). Com relação às praças, espaço livre mais u�lizado para as intervenções tempo-

rárias, as autoras sublinham:

  Com base em Fontes (2011) esta pesquisa selecionou quinze intervenções que tem como 

principais caracterís�cas o fato de se u�lizarem de espaços livres públicos (ruas, praças, becos, orla 

marí�ma e parque) distribuídos nas quatro regiões administra�vas da cidade, em sua maioria, 

organizadas de forma sazonal por cole�vos e grupos sociais, observando um cronograma e com ou 

sem patrocínios públicos e privados. Com base nos autores Udayasuriyan (2016), Bishop e Williams 

(2012), Lydon (2012) e Hou (2018), essa catalogação observou os seguintes critérios: �po de ocupa-

ção (organizada ou de forma aleatória), espaço livre público u�lizado e sua localização (bairro e 

região administra�va), a existencia de patrocínios ou não, assim como a temporalidade dessas 

ações em possuirem ou não um calendário definido durante o ano (quadro 07 e o mapa 02). 

Sabe-se ainda que 12% são praças e que aproximadamente a mesma quan�-
dade caracteriza-se como área verde não acondicionada, categoria criada 
para englobar aqueles espaços que possuem estruturação básica (como o 
passeio no perímetro, por exemplo), e muitas vezes demonstram ves�gios 
de u�lização ocasional, ainda que não ofereçam comodidades como mobili-
ário urbano ou um design adequado para a sua u�lização (LIMA et. al., 2016, 
p.40).
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QUADRO 07 - inTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS NA CIDADE DE NATAL

INTERVENÇÃO TIPO DE OCUPAÇÃO ESPAÇO LIVRE PÚBLICO BAIRRO REGIÃO patrocínio temporalidade

Leste

Aleatória Parque Candelária Sul Não Casual

Coletivo
Viramundo
Potiguar

Organizada Ruas/Praças Alecrim Leste Não Sazonal

Mov. Cultural
Nossos
Valores

Organizada Ruas/Praças Redinha Norte Sim Sazonal

Não CasualOrganizada Rua Lagoa Nova Sul

Não SazonalBatalhas de
Hip Hop

Organizada Ruas/praças Diversos 
bairros

Norte

Delimitação do Universo de Estudo

Organizada Diversos 
bairros

- Sim SazonalRuas/Praças

Inarte
Urbana

Organizada Ruas/Praças Leste Sim SazonalAlecrim

Fonte: Produzido pelo autora em 15 julho. 2019

Movimento
Síntese
Urbana

Organizada Ruas/Praças Cidade da 
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Oeste Não Sazonal

museu da
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Sim SazonalOrganizada Ruas/Praças Diversos 
bairros

-

Não Sazonal
Platéia
Urbana

Organizada Praças Diversos
 bairros

-

quintal 
urbano

Organizada Ponta Negra Sul Sim SazonalPraças

urban
sketchers

Organizada Praças
Diversos
bairros

- Sim Sazonal

mahalila
ocupa

skate no
presépio
de natal

Organizada Ruas/becos Cidade Alta Não SazonalLeste
beco da

lama

música na orla
de ponta negra

feira 
garajal

movimento
eco praça

Organizada
Orla de Ponta 

Negra
Ponta Negra Sul Sim Sazonal

Organizada Ruas/ Praça Tirol Leste Sim Sazonal
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Fonte: Produzido pela autora com base em Semurb (2018) em 15 julho. 2019.

Mapa 02: Espacialiação das 15 intervenções na cidade de Natal.
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QUADRO 08 - ESPAÇOS LIVRES públicos  x  inTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS 

as ruas Os becos Os canteiros

Vias mais estreitas
que as avenidas

Menor fluxo de carros
Pedestres
Ciclistas

Vias mais estreitas
que as ruas

Vielas
Sem fluxo de carros

Pedestres

Presença de arborização
Sem fluxo de carros

Pouco fluxo de pedestres
Lineares

Principal espaço público livre
Subutilizadas

Fluxo de pedestres
Arborização

Lazer e turismo natalense
Grande extensão

Fluxo de pedestres
Bastante utilizada
Paisagem natural

as praças a orla

Fonte: Produzida pelo autora em 15 julho. 2019

  Outro critério para a delimitação desse universo foi o histórico de ocupação dessas ações, 

onde essa temporalidade refle�u na natureza das intervenções, quais sejam: se são ações culturais 

que sempre ocorreram na cidade, como é o caso das festas locais e feiras livres, ou se eram movi-

mentos recentes (úl�mos trinta anos) e, por isso, caracterizados aqui como contemporâneos, 

diferenciação essa que permi�u o enquadramento de todas as ações no úl�mo grupo. As quinze 

intervenções são ações que surgiram nos úl�mos trinta anos, e, portanto, dentro do contexto de 

produção neoliberal das cidades modernas. Havendo nessas escolhas um encontro com a compre-

ensão desses espaços e as funções desempenhadas na cidade de Natal, tratamos de observá-los e 

interpretá-los a par�r dos conceitos de Tardin (2008) e Macedo (1995).

  O Quadro 07 traz uma síntese dos principais espaços livres públicos ocupados pelas inter-

venções temporárias (ruas, praças, becos, canteiros e a orla marí�ma) e com isso as suas defini-

ções. Com relação às ruas, Tardin (2008) define que essas se diferem das demais vias principais 

(mais largas e movimentadas) pela largura e pela função que desempenham, pelo seu caráter mais 

dirigido em proporcionar os deslocamentos das pessoas e dos dis�ntos modais, incluindo pedes-

tres e bicicletas. As ruas possuem situações variadas com uma menor capacidade de suporte de 

fluxo de veículos e, devido a isso, admitem secções mais reduzidas que as outras vias. O sistema de 

ruas é composto pelas ruas principais dos bairros e pela rede geral de ruas (TARDIN, 2008).
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  Para Macedo (1995), as ruas podem ser consideradas as áreas de circulação e de acesso 

de veículos e pedestres, mas também assumem, no contexto brasileiro, o papel de espaço de lazer 

e recreação das populações, principalmente em lugares mais carentes. Na cidade moderna, com o 

aumento do tráfego nas áreas centrais, pra�camente desaparecem tais a�vidades que permane-

cem, entretanto, nas tranquilas ruas dos subúrbios de bairros residenciais de baixa densidade (MA-

CEDO, 1995). 

 Caracterizadas também como espaços públicos livres, segundo a Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano (ar�go 2° da lei n° 6.766/79), as praças são uma área pública sem construções, de local 

aberto, urbana arborizada ou ajardinada. Para Vicente Del Rio (1990), elas são os espaços da vida 

cole�va, de expressão máxima da dimensão cívica e pública das cidades onde o monumental se 

encontra com o co�diano (DEL RIO, 1990). Segundo Fabio Robba e Silvio Soares Macedo (2002), a 

praça é um espaço público livre de edificações que propicia convivência e/ou recreação para os 

seus usuários, onde a função primordial é a de aproximar e reunir as pessoas, seja por mo�vo 

cultural, econômico (comércio), polí�co ou social. 

  No que diz respeito à classificação das praças, os autores Fabio Robba e Silvio Soares 

Macedo (2002) destacam que as praças podem ser classificados em quatro �pos: a Praça Jardim, 

sendo espaços nos quais a contemplação das espécies vegetais, o contato com a natureza e a circu-

lação são priorizados; a Praça Seca, que são os largos históricos ou espaços que suportam intensa 

circulação de pedestres; a Praça Azul, praças na qual a água possui papel de destaque; e a Praça 

Amarela, aquelas nas praias em geral (ROBBA e MACEDO, 2002). 

  Sabe-se que, muito além dessas definições, esses espaços abrigam diversas relações de 

urbanidade e sociabilidade entre os seus frequentadores, sejam transeuntes ou moradores do 

entorno. Com relação aos becos, bastante presentes nos bairros de Cidade Alta e Ribeira, nota-se 

uma rica diversidade de usos, de comércios, serviços e hoje fazem parte do cenário cultural da 

cidade, como é o caso do Beco da Lama (figura 22), analisado nesta pesquisa. Apesar disso, de 

acordo com a SEMURB (2007), os becos e as travessas possuem diversos problemas nas áreas 

centrais relacionados à insegurança e à degradação, principalmente das vias mais estreitas, onde 

não se transitam carros. 



Figura 22: Beco da Lama após intervenção ar�s�ca promovida pela Prefeitura.

Fonte: Fotografia de João Paulo Trindade. 
Fonte: Disponível em: <h�ps://www.picuki.com/profile/jptrindaade>. 

Acesso em: 29 março. 2020.
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Figura 23: Música ao vivo na Orla de Ponta Negra pelo músico Alan Persa.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/alanpersamusico>. 
Acesso em: 29 março. 2020.
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  Para além desses espaços, outro fato a ser destacado é o grande uso dos canteiros 

centrais do município para a�vidades comerciais informais (bares, quiosques, lanchonetes, ambu-

lantes, bazares e feiras), imprimindo dinamização nos seus entornos – muitos em vias movimenta-

das – e promovendo sociabilidade em vários horários e locais. Essas observações foram feitas prin-

cipalmente nos bairros periféricos, como os da RaNorte e alguns da RASul (Nova Descoberta, Neó-

polis).

  Por fim, cabe também destacar o uso da Orla como espaço livre público de grande poten-

cial de lazer e turís�co por todos os segmentos da população.  É nesse espaço onde as relações de 

cole�vidade e urbanidade são mais presentes. Em Natal, e demais cidades litorâneas do Nordeste, 

observa-se que a orla é o espaço público mais u�lizado pela população, moradores e turistas, 

abrigo de diversas ações temporárias, que durante os finais de semana dinamizam pontualmente 

alguns setores. Em Ponta Negra, a ação realizada no do Astral Sucos, que ocorre todos os domingos 

com shows ao vivo, imprimem um novo significado ao lugar, promovendo grande concentração de 

pessoas e movimentação no entorno nos finais de tarde (Figura 23).
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  Par�ndo da compreensão de que é no espaço público que acontece a vida cole�va e é 

nele que se expressam todas as representações sociais (os seus usos, as a�vidades lúdicas, as fes�-

vidades, a cultura, a arte, a luta e a polí�ca), torna-se essencial delinear as relações estabelecidas 

entre as intervenções temporárias e os espaços livres públicos na cidade de Natal. Par�ndo da cata-

logação realizada no quadro 07, observa-se que essa delimitação excluiu do universo de estudo as 

feiras livres e as fes�vidades tradicionais, as quais, embora sejam historicamente consagradas e 

consideradas como intervenções temporárias pelo seu caráter efêmero, não se enquadram em um 

contexto de emergência de intervenções temporárias (efêmeras) surgidas após os anos 1980, mar-

cadas principalmente pela eclosão de um modelo de cidade neoliberal. 

 Apesar dessa exclusão, cabe aqui uma breve contextualização das intervenções promovi-

das pelas feiras livres e fes�vidades tradicionais, considerando que essas fazem parte do co�diano 

e da construção da memória cole�va da cidade de Natal. Com relação às feiras livres, vale destacar 

que a cidade de Natal possui uma programação que ocorre todos os dias da semana, em diversos 

horários e nos espaços livres de diversos bairros como mostra o Anexo 1 produzido pela SEMURB 

(2018). Essas intervenções cons�tuem referências históricas da economia de base popular de 

origem informal entre as estratégias de uso e apropriação temporário nos espaços livres da cidade, 

principalmente em vias locais de bairros residenciais. 

  Segundo a SEMURB (2018), Natal possui vinte e três feiras distribuídas nas suas quatro 

regiões administra�vas, sendo: 10 na Zona Norte, 7 na Zona Oeste, 4 na Zona Leste, e 2 na Zona Sul, 

que acontecem periodicamente de segunda à domingo, como demonstra o Anexo 01. De acordo 

com Thiago Augusto Nogueira de Queiroz et. al (2012), dentre as vinte e três feiras, vinte e duas são 

administradas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) e apenas a feira agroecoló-

gica, que acontece todos os sábados, das 5h às 10h da manhã na praça cívica da Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Norte (UFRN), é organiza mediante autogestão dos próprios membros da 

feira. O autor classifica as feiras em âncoras e satélites, onde as nove maiores da cidade (Alecrim, 

Carrasco, Cidade da Esperança, Nova Natal, Rocas, Igapó, Parque dos Coqueiros, Santa Catarina, e 

Panorama) são classificadas como âncoras pelo seu caráter histórico e simbólico. 

  

3.3  Natal temporária: da ocupação dos espaços livres públicos 
aos seus atores sociais



Figura 24: Feira do Alecrim em Natal.

Fonte: Disponível em <h�p://canindesoares.com/feira-do-alecrim-no-bairro-centenario>.
Acesso em: 29 março. 2020.

  Entre as âncoras, merece destaque, a modo de exemplo, a feira do Alecrim (figura 24) 

que, segundo Thiago Lucena e José Germano (2015), começou em 1920, inicialmente aos domin-

gos e passou a acontecer aos sábados a par�r de 1936 no cruzamento das Avenidas Coronel Este-

vam (Avenida 9) e Presidente Quaresma (Avenida 1). Queiroz et. al (2012) destaca a importância 

histórica e simbólica dessa feira pela capacidade de promover diversas relações sociais e de proxi-

midade estabelecidas entre os seus frequentadores (vendedores e consumidores), onde muitos 

trabalham no local há gerações, e também pela grande variedade dos produtos comercializados.  

  Atualmente, a feira do Alecrim possui 515 metros de cobertura (tendas) e um total de 

1.056 bancas, com uma estrutura de banheiros, lixeiras e placas de iden�ficação de produtos que 

estão separados por �pos de produtos. “É comum observar no espaço da feira do Alecrim, bancas 

montadas para a prá�ca dos conhecidos jogos de azar, as apostas e outros artefatos que lidam 

com a sorte e a diversão” (LUCENA; GERMANO, 2015, p.65). Para Queiroz et. Al (2012), as feiras 

satélites, por sua vez, são aquelas que, apesar do pequeno porte, têm a maior complexidade 

funcional da cidade, como: as feiras de Lagos Seca, Aliança ou Boa Sorte ou Vale Dourado, Planal-

to, Quintas, Felipe Camarão, Cidade Praia, Mãe Luiza, Gramoré, Pajuçara, Pirango, Km 06, Nova 

República, Agroecológica e Jambo (QUEIROZ et. al, 2012).  
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  Com relação às festas tradicionais que ocorrem na cidade de Natal cabe destacá-las como 

ações culturais, temporárias e que fazem uso também dos espaços livres da cidade, promovendo 

dis�ntas formas de apropriação e envolvendo também todas as classes sociais. Dentre as principais 

festas, destacam-se: as festas de Santos Reis, no bairro de Santos Reis (Figura 25), e a festa de Nossa 

Senhora dos Navegantes, no bairro da Redinha, em janeiro; o carnaval, em fevereiro, que ocorre em 

diversos pontos da cidade, incluindo o famoso Baile de máscaras realizado no bairro de Petrópolis em 

frente à confeitaria Atheneu; as fes�vidades de São João e São Pedro junto ao Fes�val de Quadrilhas 

em Natal e toda a sua região metropolitana, em junho; a Festa da Padroeira da cidade (Nossa Senhora 

da Apresentação), em novembro, e outras fes�vidades religiosas no final do ano, que são o FestNatal, 

Presépio de Natal e o Auto do Natal em dezembro, onde maioria dessas a�vidades têm o apoio da 

Prefeitura de Natal.

Figura 25: Festa de Santos Reis, Santos Reis, Natal.

Fonte: Disponível em <h�p://canindesoares.com/procissao-encerra-a-festa-de-santos-reis>.
Acesso em: 20 julho. 2019.
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  Ainda, com relação ao uso temporário do espaço, vale citar a apropriação de espaços 

semi-públicos e semi-privados, que também foram excluídos da análise. Dentre esses, cabe desta-

car: a apropriação individual e de diversos cole�vos do Estacionamento do Carrefour (Ocupa Carre-

four)  ,  principalmente nos fins de tarde; o Fes�val Burburinho  , que acontece no Parque das Man-

gueiras (parque semi-público), realizado pela Prefeitura de Natal; e as diversas ações que ocorrem 

no Bosque dos Namorados (parque semi-público) – Som da Mata , trilhas ecológicas, Jornada no 

Bosque  , entre outros, que compõem uma programação cultural promovida pelo Governo do 

estado ao longo do ano (figura 26).

 Cabe ressaltar que, apesar de excluídas do recorte de análise do estudo, as intervenções 

classificadas como festas populares de rua, feiras livres tradicionais e demais apropriações, que 

ocorrem em espaços subu�lizados, públicos ou privados, são demonstradas aqui como interven-

ções temporárias, que re-criam lugares e mobilizam a cidade por meio da arte e da cultura. Reto-

mando Carlos Magnani (2005), podemos tratar essas intervenções também como circuitos urbanos 

que dialogam com as culturas juvenis de massas – tribos alterna�vas, LGBTQs, universitários, 

boêmios – e é, nesse sen�do, que o autor privilegia sua inserção na paisagem urbana por meio da 

etnografia dos espaços por onde circulam, onde estão seus pontos de encontro e ocasiões de 

conflito, e os parceiros com quem estabelecem relações de troca (MAGNANI, 2005).

     Devido à insegurança nos espaços públicos da cidade de Natal, muitos grupos de jovens tem se reunido no espaço do 
estacionamento do Carrefour, localizado na Avenida Salgado Filho, que apesar de ser um espaço privado, conta com uma 
grande área livre, bancos improvisados (pneus) e uma bela vista da cidade no final da tarde. A maioria dos frequentado-
res são estudantes da Universidade que fica próxima ao estabelecimento.
     De acordo com o site oficial do fes�val ele é um evento de artes integradas que envolve teatro, música, dança, cinema, 
literatura e artes visuais. Tudo isso numa programação gratuita oferecida ao público natalense e visitantes durante três 
dias por entre as árvores e ar fresco do Bosque das Mangueiras. Um programa cultural para ser cur�do por toda família, 
com início às 14h e término às 22h, ao longo de todo um final de semana. O fes�val acontece uma vez por ano. Fonte: 
h�ps://www.burburinhofes�valdeartes.com/. Acesso em 10 de Junho de 2019.
   De acordo com a sua página do Facebook o projeto Som da Mata teve sua primeira edição em 02 de julho de 2006, 
com apresentações de música instrumental executada por ar�stas po�guares no Anfiteatro Pau-brasil do Parque das 
Dunas e acontece sempre aos finais de tarde de domingo. Em seu palco, já se apresentaram, aproximadamente, 140 
grupos musicais dos mais diversos gêneros, da Bossa Nova ao Rock, do Choro ao Pop, do Samba ao Clássico, sempre 
instrumental. O Som da Mata foi concebido pelo produtor cultural Marcos Sá de Paula, que também assina a Direção de 
Produção e é o proprietário da marca registrada no INPI - Ins�tuto Nacional de Propriedade Industrial. Fonte: 
h�ps://www.facebook.com/pg/somdamata/about/?ref=page_internal. Acesso em 10 de Junho de 2019.
    O Jornada no Bosque é um projeto realizado pelo Estudio Casa d’água que busca difundir a biodiversidade do Parque 
das Dunas por meio da arte. Sua primeira edição foi realizada dos dias 05 ao 06 de Junho de 2019. Fonte: Instagram do 
Jornada no Bosque – www.instagram.com/jornadanobosque. Acesso em 10 de Junho de 2019.

20

21

22

23

20 21

22

23



Capítulo III
110

Figura 26: Colagem produzida pela autora a par�r de fotografias dos Fes�vais Burburinho e Som da Mata.

Fonte: Disponíveis nas páginas do facebook do Burburinho Fes�val de Arte e Som da Mata.
Acesso em: 10 junho. 2019.
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  Ainda a par�r de Magnani (2005), cabe destacar esses eventos musicais e ar�s�cos que 

ocorrem no bairro da Ribeira (rua Chile), na Orla de Ponta Negra (espaço do Decky Astral), entre os 

becos da Cidade Alta (Hoje tem samba no beco), assim como as próprias feiras livres como manchas 

fixas em determinados pontos que obedecem um código e uma temporalidade em comum. Nesse 

mesmo sen�do, trazemos aqueles pequenos casos temporários que ocorrem entre o pedaço da casa 

para rua, bastante comum em bairros populares, como pedaços. Esse �po de apropriação temporária 

pode se dar pelo comércio, pelo uso de mobiliários nas calçadas, pelo simples viver da rua e socializar, 

sem que haja ves�gios. Para Magnani (2005), o pedaço designa aquele espaço intermediário entre o 

privado e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais densa, significa�va e que se 

impõe às relações formais e individualizadas impostas pela sociedade (MAGNANI, 2005).  

  A par�r desta discussão, podemos nos aproximar do recorte da pesquisa, demonstrado no 

quadro 06, afirmando inicialmente que essas ocorrem, em sua maioria, de forma organizada (pos-

suem um líder ou um cole�vo organizador) e se distribuem em todas as regiões administra�vas da 

cidade, com destaque para o Movimento Eco Praça, os Urban Sketchers, o Museu da Memória Cole�-

va e o Grupo Platéia Urbana, que permeiam diversos espaços da cidade em diferentes bairros/regi-

ões. Com relação aos atores sociais responsáveis pelas intervenções temporárias, nos termos estabe-

lecidos por Magnani (2005), temos que, em sua maioria, elas possuem um público jovem alterna�vo 

que o autor define como novos grupos de jovens no cenário das metrópoles. São esses pequenos 

grupos bem delimitados, com regras e costumes par�culares, em contraste com o caráter massifica-

do, que comumente se atribui ao es�lo de vida das grandes cidades (MAGNANI, 2005). 

  A esses novos atores sociais urbanos designamos às intervenções temporárias como novas 

formas de expressão na cidade, realizadas a par�r de prá�cas insurgentes que visam, através do cole-

�vo, recriar a forma urbana. Esses cole�vos – de arte, grafite, hip hop, movimentos sociais – transfor-

mam o espaço e afirmam a natureza polí�ca dele. Apesar de se cons�tuírem como ações efêmeras e 

pontuais, essas funcionam como o reconhecimento de lugares, iden�dades e narra�vas, que buscam 

a reafirmação dos direitos cidadãos frente outros interesses públicos e privados. Com isso, parte-se 

nos próximos capítulos para o reconhecimento das quinze intervenções por meio de catalogação, 

entrevistas semiestruturadas e cartografias sociais. 
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As intervenções temporárias
na cidade de Natal
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  Este capítulo se detém na apresentação dos procedimentos e dos materiais u�lizados 

nesta pesquisa e seus respec�vos resultados, especificamente aqueles referentes ao trabalho reali-

zado no campo empírico. Além disso, também apresentamos a classificação e a catalogação das 

intervenções temporárias a par�r de fichas estruturadas, conforme formulário disponível no apên-

dice 01, que serviu de base para realização das entrevistas e das cartografias sociais apresentadas 

no capítulo V. Com isso, explicitamos os seguintes procedimentos:

 Pesquisa direta dos espaços ocupados pelas intervenções com observação não par�ci-

pante;

• Levantamento e catalogação das informações referentes aos �pos de ocupação u�lizando 

as fichas de inventario;

• Registro fotográfico, croquis e vídeos dos respec�vos movimentos de ocupação nos espa-

ços estudados;  

• Classificação �pológica das intervenções de acordo com critérios estabelecidos a par�r 

do referencial teórico referido; 

• Conversas informais por meio de entrevistas semiestruturadas e cartografias par�cipa�-

vas junto aos atores facilitadores das intervenções, buscando discu�r as formas de apropriação e 

as mo�vações e as demandas nelas expressas como forma de resistência; 

• Mapeamento das intervenções com fins de espacialização das ações na cidade por meio 

de uma cartografia social síntese, em ar�culação com o conjunto das leituras sobre o objeto reali-

zadas cole�vamente.
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  4.1  Materiais e métodos

 Como visto no capítulo anterior, a classificação das intervenções temporárias foi realizada 

inicialmente em duas etapas: observação, levantamento de dados secundários e fichamento de 23 

intervenções que se u�lizavam de diversos �pos de espaços livres, nas quatro regiões da cidade de 

Natal com sazonalidade, �po de ocupação e diferentes patrocinadores (quadro 05). Com a exclusão 

das intervenções realizadas em espaços livres privados, semi-privados e semi-públicos e classifica-

das como tradicionais (feiras livres e festas), a pesquisa foi concentrada em 15 intervenções, obser-

vando os critérios apontados pelos estudos de Fontes (2011) e Udayasuriyan (2016), que possibili-

taram a iden�ficação das principais caracterís�cas das intervenções e uma posterior catalogação e 

discussão. Assim, as intervenções temporárias foram agrupadas observando quatro critérios: (1) 

�po de espaço livre ocupado; (2) �po de ocupação; (3) ao histórico de ocupação; (4) temporalidade 

e (5) �po de espacialização segundo Magnani (2003). 

QUADRO 9 - CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS

QUANTO AO TIPO DE ESPAÇO LIVRE

em espaços públicos
Em espaços privados

Em espaços semi-públicos 
Espaços semiprivados

QUANTO AO TIPO DE ocupação

Intervenções espontâneas COM PATROCÍNIO
INTERVENÇÕES ESPONTÂNEAS SEM PATROCÍNIO 
Intervenções organizadas COM PATROCÍNIO
INTERVENÇÕES ORGANIZADAS SEM PATROCÍNIO

quanto ao histórico de ocupação

intervenções contemporâneas
intervenções tradicionais

QUANTO à temporalidade

Intervenções sazonais
Intervenções casuais

QUANTO a espacialização 

mancha - pedaço - trajeto - circuito

Fonte: Produzido pela autora em 05 junho. 2019.
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um obrigada!  No que diz respeito ao �po de ocupação, temos que essas ações podem se dividir em 

intervenções espontâneas e organizadas. Para Fontes (2011), as intervenções espontâneas são 

aquelas que são subversivas e contrárias à regulação, ao controle da ocupação do espaço urbano 

pelo Estado. São inconstantes e geradas pela própria cidade, às margens das lógicas de poder 

impostas e da produção formal, expressando assim os conflitos existentes e criando lugares resis-

tentes. Também devem ser entendidos como sinais indica�vos de possíveis vias de transformação, 

por tratar-se de formas de expressão da vivacidade da cidade (FONTES, 2011).

  Par�ndo dessa compreensão e de que todas as quinze intervenções analisadas se enqua-

dram como espontâneas, definimo-las como todas aquelas organizadas por grupos a�vistas, cole�-

vos urbanos, que promovem o uso da cidade de forma efêmera, podendo ou não ter o patrocínio 

de empresas privadas ou de editais de incen�vo à cultura promovidos pelo Estado. Com relação ao 

histórico de ocupação, optou-se por dar ênfase nesse estudo apenas às intervenções espontâneas 

contemporâneas, que surgiram nos úl�mos dez anos movidas por insurgências, que visam, princi-

palmente, ques�onar a produção de cidades sob a égide do capital. 

  Tomando como referência Bishop e Williams (2012), também caracterizamos essas novas 

formas de apropriação contemporânea como ações efêmeras que desafiam a ordem vigente por 

meio de atos polí�cos inscritos na cidade, ou simplesmente, como ações diver�das, destacando: as 

hortas urbanas, as feiras livres (bazares, alterna�vas), o fechamento de ruas para uso recrea�vo 

durante um intervalo de tempo e até mesmo pichações ou lambes, que deixam mensagens no 

espaço público de forma cria�va.

  Quanto à temporalidade, classificamos em sazonais e casuais. No caso das ações sazo-

nais, essas ocorrem sempre em um espaço e cronograma definidos, enquanto as intervenções 

casuais não possuem essas pré-definições, podendo acontecer aleatoriamente a depender da 

organização dos seus agentes. O úl�mo critério se aplica a espacialização dessas intervenções na 

cidade, com base nos quatro elementos sugeridos por Magnani (2003), sendo: mancha, pedaço, 

circuito e trajeto. A par�r desse mapeamento e classificação, foram realizadas observações não 

par�cipantes nessas intervenções a fim de compreender a relação dessas com as configurações 

espaciais dos espaços que ocupam. 

  Segundo Luciene Braz Ferreira et. al (2012), a técnica da observação coloca o pesquisador 

dentro do cenário de forma que ele compreenda a complexidade dos processos, a análise dos com-

portamentos espontâneos e o realismo da situação estudada,  além de contribuir para que o 

pesquisador se familiarize com o ambiente e conheça melhor os par�cipantes. Para Ferreira et. al 

(2012):



Capítulo IV
116

  Segundo Eduardo Robini da Silva et. al (2016) na técnica de observação faz-se o uso dos 

sen�dos para a apreensão de determinados aspectos da realidade ao examinar fatos e fenômenos, 

desempenhando assim um importante papel no contexto da descoberta e possibilitando ao inves-

�gador um contato mais próximo com o objeto de estudo. O uso dessa técnica foi substancial para 

o início de aproximação com o universo de estudo e essencial para a aproximação com os atores 

sociais responsáveis pelas intervenções, assim como para a elaboração das cartografias.

  A aproximação ocorreu por meio do contato direto com os seus atores facilitadores a 

par�r de entrevistas semiestruturadas (apêndice 02) e de cartografias sociais. Para a realização das 

entrevistas foram necessários dois documentos: o termo de autorização para gravação de entrevis-

ta (apêndice 03) e termo de consen�mento livre e esclarecido - TCLE (apêndice 04), seguindo as 

recomendações do Comitê de É�ca e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Metodologicamente, recorremos à Eduardo Robini da Silva et. al (2016), que reforça a necessidade 

de um roteiro de perguntas previamente elaborado, que permite que o entrevistado fale livremen-

te sobre o tema abordado. Com relação ao uso desses procedimentos em estudos e pesquisas 

acadêmicas os autores afirmam que: 

  

A observação não par�cipante também pode ser conhecida como simples. O 
pesquisador permanece alheio à comunidade ou processo ao qual está 
pesquisando, tendo um papel de espectador do objeto observado (GIL, 
2006). Na observação não par�cipante os sujeitos não sabem que estão 
sendo observados, o observador não está diretamente envolvido na situa-
ção analisada e não interage com objeto da observação. Nesse �po de 
observação o pesquisador apreende uma situação como ela realmente 
ocorre. Contudo, existem dificuldades de realização e de acesso aos dados 
ocorre (FERREIRA et. al, 2012, p. 02).

A predominância da entrevista semiestruturada nas teses reside no fato que 
o pesquisador organiza um conjunto de perguntas por meio do roteiro sobre 
o tema a ser estudado, mas permite [...] que o entrevistado fale livremente 
sobre os elementos que vão surgindo como desdobramentos do tema 
principal. Estes procedimentos são caracterís�cos de um estudo prévio do 
objeto e com obje�vos definidos e o conjunto de teses no qual se verifica 
estes procedimentos certamente levou estes fatores em consideração. [...] 
Fica evidenciada a preparação prévia dos temas pelos pesquisadores e o 
preparo dos próprios pesquisadores na condução dos trabalhos (SILVA et. al. 
2016, p.06).
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  Em paralelo a aplicação das entrevistas, foram realizadas cartografias sociais feitas junta-

mente com os atores das intervenções, recorrendo-se ao uso de recortes, escritos e desenhos, que 

possibilitaram o reconhecimento dos territórios u�lizados, assim como os conflitos e as potenciali-

dades que se evidenciam nas ações. Para a compreensão da cartografia social realizada neste 

estudo tomou-se como referência Henri Acselrad et. al. (2013). 

  Para o autor Henri Acselrad et. al. (2013), a cartografia social legi�ma e funciona como 

um importante elemento na construção de polí�cas entre os diferentes atores sociais em suas 

comunidades, à medida que dá visibilidade a esses, aos seus territórios, territorialidades, represen-

tações, iden�dades, conflitos e lutas por reconhecimento de direitos. Além disso, a cartografia 

pode ampliar o conhecimento dos grupos sociais sobre seus territórios, suas histórias e os usos que 

fazem de seus recursos. Ainda, essa forma de demonstração pode evidenciar relações e conflitos 

ligados à disputa de poder por lugares no espaço (ACSELRAD, 2013). Segundo ele: 

   Com relação a elaboração desse �po de mapa, Acselrad et. al. (2013) demonstra a impor-

tância do reconhecimento do saber tradicional a par�r do diálogo e interação entre os sujeitos – 

facilitador e agente da intervenção. Sendo assim: 

  Na mesma direção, Natacha Rena (2014) afirma que o método cartográfico contribui para 

a configuração de processos onde a sociedade percebe maneiras de mapear e criar novas realida-

des, de forma cole�va. Para autora, a cartografia deve ser vista não somente como método da 

geografia clássica territorial, mas como tá�ca micropolí�ca co�diana composta pela ação polí�ca; 

um fazer insurgente, dinâmico, sempre processual e cria�vo (RENA, 2014). Para ela:

A cartografia social traz consigo uma interação entre formas de conhecimen-
to e de representação universalizantes e localizadas, técnico-cien�ficas e 
tradicionais, que envolvem todo um processo de negociação epistemológica 
que se estabelece nos marcos das relações de poder estabelecidas em cada 
contexto. Tal negociação traz consigo uma série de implicações, tanto da 
perspec�va dos grupos étnicos quanto do saber técnico-cien�fico (ACSEL-
RAD, 2013, p. 21).

A interação entre sujeitos com conhecimento técnico e sujeitos com conhe-
cimento tradicional deve ser objeto de reflexão por parte dos pesquisadores 
do processo cartográfico e seus métodos, de modo a se alcançar o diálogo 
entre técnicas e saberes e evitar a imposição de um sobre o outro, ou ainda 
que se excluam mutuamente. Isso implica na necessidade de que os sujeitos 
do conhecimento técnico construam junto com as comunidades (ACSELRAD, 
2013, p. 22).
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  A autora destaca ainda que, diferente do mapa, que está ligado à alguma deformação da 

realidade e, às vezes, é intencional, ao representar elementos urbanos de forma homogênea sem 

necessariamente apontar as qualidades e os problemas do lugar. A cartografia social permite 

evidenciar, na realidade, as expressões do co�diano e das resistências, podendo assim u�lizar o 

método cartográfico como uma alterna�va às prá�cas convencionais de planejamento urbano por 

meio da produção de cartografias emergentes enquanto ação de inves�gação engajada e militante 

(RENA, 2014).

  De maneira simplificada, a cartografia social, diferente do mapa geográfico, é capaz de 

materializar os desejos e as interlocuções dos seus envolvidos, assim como manifestar nas suas 

ramificações as heterotopias presentes no espaço, as novas relações, os jogos de poder, os movi-

mentos sociais de resistências e a modificação da paisagem à medida que os atores vão sendo 

estruturados. Entende-se, portanto, que esta forma de representação espacial, enquanto rizomá�-

co, reproduz de forma livre as verdadeiras expressões dos grupos sociais envolvidos nas interven-

ções, tomando como base a comunicação oral e a construção de um modelo cole�vo.

Cartografias podem agenciar, também, uma enorme quan�dade de informa-
ção conver�da em imagem, espacializando dados advindos da observação 
da realidade (ou ação na realidade) concre�zados em diversos níveis. São 
capazes de incluir múl�plas configurações espaciais de ordem �sica, social, 
polí�ca ou econômica e apresentar, assim, a realidade analisada de forma 
crí�ca. Compreende-se que a construção cartográfica engloba a�tudes que 
são polí�cas à priori: desde o momento em que se escolhe o que cartografar, 
como fazê-lo e como apresentá-lo (RENA, 2014, p.175).
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  4.2  Catalogação das intervenções temporárias

 A observação não par�cipante e a catalogação foram essenciais para a realização da apro-

ximação com as intervenções temporárias e para isso foram reunidas quinze fichas que sistema�za-

ram as principais caracterís�cas de cada ação num modelo de ficha catalográfica (apêndice 01) que 

tem como obje�vo facilitar a leitura prévia sobre o conjunto das intervenções. De acordo com Ana 

Cris�na de Albuquerque (2006) a ficha catalográfica, seja ela realizada de forma manual ou on-line, 

permite o cadastro padronizado das informações e cons�tui instrumentos de pesquisa que iden�fi-

cam, referenciam, resumem e localizam o universo de estudo, facilitando a compreensão das infor-

mações por outros pesquisadores e interessados no tema (ALBUQUERQUE, 2006). 

   Alguns dos critérios de análise e catalogação apresentados nas fichas foram estabeleci-

dos a par�r de Fontes (2011) onde buscou-se obter uma síntese da intervenção analisada a par�r 

do: nome, registro fotográfico, mapa de localização, suporte espacial, escala, entorno, histórico de 

ocupação, temporalidade das suas ações, mo�vação, organizadores e patrocínios/apoios. Dessa 

forma o processo de sistema�zação das fichas foi iniciado junto a elaboração das entrevistas, 

funcionando como um recurso bibliográfico indispensável no contato com os atores e proporcio-

nando uma melhor organização durante as demais fases da pesquisa de campo. Logo após a finali-

zação das entrevistas e cartografias as fichas foram atualizadas com as informações coletadas em 

campo.

   Com relação a esses critérios, o mapa de localização traz a inserção da intervenção, seja 

em escala local (no bairro) ou na cidade, a depender do seu suporte espacial que pode ser desde 

uma praça a diversas ruas. Todas as intervenções estão localizadas em áreas de entorno de uso 

misto (residenciais, comerciais, serviços e ins�tucionais). No que diz respeito a temporalidade 

dessas ações, o histórico de atuação demonstra o ano em que surgiram e se possuem ou não um 

cronograma de atuação definido. Como a maioria dos critérios foram especificados inicialmente a 

par�r dos registros da observação não par�cipante e aperfeiçoados a par�r das entrevistas e conta-

to com os atores, foi possível a compreensão da mo�vação dessas ações, o reconhecimento dos 

principais organizadores, do público alvo e dos seus patrocinadores, quando exis�am.
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FICHASintervenções
temporárias

As fichas foram sistema�zadas e organizadas observando a seguinte sequência:

1.  Batalhas de Hip Hop

2.  Movimento Cultural Nossos Valores

3.  Cole�vo Viramundo 

4.  Inarte Urbana

5.  Movimento Síntese Urbana

6.  Museu da Memória Afe�va

7.  Plateia Urbana

8.  Quintal Urbano

9.  Urban Sketchers

10.  Mahalila Ocupa

11.  Skate no Presépio de Natal

12.  Beco da Lama

13.  Música na Orla de Ponta Negra

14.  Feira Garajal

15.  Movimento Eco Praça
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BATALHAHIPHOP

1 Pajuçara
2 Cidade Alta
3 Petrópolis
4 Mãe Luiza
5 Felipe Camarão
6 Cidade da Esperança
7 Candelária
8 Ponta Negra

LEGENDA

2 3

4

8

7

1

65

BATALHAS DE HIP HOP
SUPORTE ESPACIAL: RUAS E PRAÇAS

ESCALA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: VARIADO

HISTÓRICO: 2010

TEMPORALIDADE: COM CRONOGRAMA 
DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: USO DO ESPAÇO PÚBLICO 
PELA CULTURA DO RAP

ORGANIZAÇÃO: DIVERSOS GRUPOS 
DE MC’S

PÚBLICO ALVO: EM SUA MAIORIA 
JOVENS DE 15 A 30 ANOS 

APOIOS: SEM PATROCINADORES
RECEBEM APENAS DOAÇÕES

1
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NOSOSVALORES

MOVIMENTO CULTURAL
NOSSOS VALORES2

SUPORTE ESPACIAL: RUAS, PRAÇAS

ESCADA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: RESIDENCIAL

HISTÓRICO: 2013

TEMPORALIDADE: COM CRONOGRAMA 
DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: INCENTIVO A CULTURA, 
ESPORTE, LAZER E EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO: MIGUEL CARCARÁ

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E JOVENS DA 
COMUNIDADE DA ÁFRICA, REDINHA

APOIOS: SEM PATROCINADORES
RECEBEM APENAS DOAÇÕES

1 Redinha
2 AEIS da África

1

aeis da áfrica

2

LEGENDA
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VIRAMUNDO

VIRAMUNDO POTIGUAR3 SUPORTE ESPACIAL: PRAÇAS E 
RUAS

ESCADA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: RESIDENCIAL

HISTÓRICO: DESDE 2017

TEMPORALIDADE: COM 
CRONOGRAMA DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: LEVAR EDUCA-
ÇÃO, CULTURA E ARTE PARA

A COMUNIDADE

ORGANIZAÇÃO: COLETIVO 
VIRAMUNDO POTIGUAR

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS

APOIOS: SEM PATROCÍNIOS,
RECEBEM APENAS DOAÇÕES

1

LEGENDA
1 Cidade Alta
2 Passo da Pátria

rio potengi

passo da pátria

cidade alta
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INARTE URBANA

INARTE URBANA4
1 Cidade Alta
2 Passo da Pátria

1

LEGENDA

rio potengi

passo da pátria

cidade alta

SUPORTE ESPACIAL: PRAÇAS E RUAS

ESCADA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: RESIDENCIAL

HISTÓRICO: DESDE 2015

TEMPORALIDADE: COM CRONOGRAMA-
DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: INCENTIVAR ARTE E CULTU-
RA URBANA ATRAVÉS DO GRAFITE

ORGANIZAÇÃO:  CASA VERMELHA E 
ASSOCIAÇÃO PIXO

PÚBLICO ALVO: MORADORES DO PASSO 
DA PÁTRIA E ARTISTAS DO GRAFITE 

APOIOS: PIXO, FONDATION AIR FRANCE, 
INSTITUTO FRANCÊS, GOVERNO DO 

ESTADO, FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, 
PINACOTECA POTIGUAR E ADIC
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SINTESEURBANA

MOVIMENTO
SÍNTESE URBANA5

SUPORTE ESPACIAL: RUAS, PRAÇAS

ESCALA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: RESIDENCIAL

HISTÓRICO: DESDE 2016

TEMPORALIDADE: CRONOGRAMA DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: USO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 
PELA CULTURA, RAP, ARTE

ORGANIZAÇÃO: JOVENS DA CIDADE
 DA ESPERANÇA 

PÚBLICO ALVO: JOVENS E CRIANÇAS MORADO-
RES DO BAIRRO DE CIDADE DA ESPERANÇA

APOIOS: SEM APOIOS
RECEBEM APENAS DOAÇÕES

1 Cidade da Esperança

1

LEGENDA
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MUSEU DA MEMÓRIA
AFETIVA DE NATAL6

1 Potengi
2 Cidade Alta
3 Rocas
4 Felipe Camarão
5 Cidade da Esperança
6 Ponta Negra

2

4

6

1

3

5LEGENDA

SUPORTE ESPACIAL: PRAÇAS, RUAS

ESCALA: MACRO - CIDADE

ENTORNO: VARIADO

HISTÓRICO: DESDE 2010

TEMPORALIDADE: COM CRONOGRAMA 
DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: CRIAR ESPAÇOS DE ENCON-
TROS A PARTIR DE VIVÊNCIAS E MEMÓRIAS

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO CASADÁGUA, 
MAGA ARQUITETURA E ESPAÇO DUAS

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO VARIADO

APOIOS: LEIS MUNICIPAL DE INCENTIVO A 
CULTURA

MEMÓRIAAFETIVA
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PLATEIAURBANA

PLATEIA URBANA7 SUPORTE ESPACIAL: PRAÇAS

ESCALA: MACRO - CIDADE

ENTORNO: RESIDENCIAL E COMERCIAL

HISTÓRICO: INICIO EM 2018

TEMPORALIDADE: SEM CRONOGRAMA 
DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: USO E APROPRIAÇÃO TEMPO-
RÁRIAS DOS ESPAÇOS LIVRES DA CIDADE.

ORGANIZAÇÃO: ALUNOS DO CURSO TÉCNI-
CO DE EVENTOS DO IFRN.

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO VARIADO

APOIOS: IFRN CIDADE ALTA

1 Área de Lazer Pana�s
Potengi
2 Praça do Disco Voador
Ponta Negra

LEGENDA

1

2

1

2

avenida paulistana
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s

avenida acaraú
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rua praia de jacumã
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QUINTAL URBANO8

MEMÓRIAAFETIVA

SUPORTE ESPACIAL: PRAÇA

ESCALA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: RESIDENCIAL

HISTÓRICO: TEVE SEU INICIO EM 
2016

TEMPORALIDADE: COM CRONO-
GRAMA DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: ACADÊMICA

ORGANIZAÇÃO: COLETIVO QUIN-
TAL URBANO 

PÚBLICO ALVO: MORADORES DO 
ENTORNO DA PRAÇA

APOIOS: PROJETO DE EXTENSÃO
DA UNIVERSIDADE

1 Ponta Negra
2 Praça do Bicicros
3 Praça Licurgo Ferreira 

LEGENDA 1

2

3
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URBAN SKETCHERS

URBAN SKETCHERS9
SUPORTE ESPACIAL: PRAÇAS, CANTEIROS E 

RUAS

ESCALA: MACRO - CIDADE

ENTORNO: VARIADO

HISTÓRICO: DESDE 2012

TEMPORALIDADE: COM CRONOGRAMA 
DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: DESENHAR A CIDADE

ORGANIZAÇÃO: PROFESSORES DO CURSO 
DE ARQUITETURA DA UFRN E ARQUITETOS

PÚBLICO ALVO: EM SUA MAIORIA ARQUITE-
TOS E ESTUDANTES DE ARQUITETURA

APOIOS: PROJETO DE EXTENSÃO

1 Redinha
2 Cidade Alta
3 Ribeira
4 Rocas
5 Petrópolis
6 Mãe Luiza
7 Tirol
8 Candelária
9 Pi�mbu
10 Ponta Negra

LEGENDA

8

10

1

2

3
4

5

6

7

9
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MAHALILA OCUPA10

MAHALILAOCUPA

1 Lagoa Nova
2 Mahalila Café e Livros
3 Rua da intervenção

LEGENDA

r
u
a
 d

r
a
. 
n
p
iv

e
a
 m

a
d
r
u
g
a

rua projetada

12

3

UFRN

SUPORTE ESPACIAL: RUA

ESCALA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: RESIDENCIAL

HISTÓRICO: 2019

TEMPORALIDADE: SEM CRONOGRAMA 
DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: USO E APROPRIAÇÃO DE UM 
ESPAÇO SUBUTILIZADO PRÓXIMO AO CAFÉ 

MAHALILA

ORGANIZAÇÃO: MAHALILA CAFÉ E LIVROS

PÚBLICO ALVO: FREQUENTADORES DO 
CAFÉ E ALUNOS DA UFRN

APOIOS: SEM APOIOS
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PRESEPIODENATAL

SKATISTAS NO
PRESÉPIO DE NATAL11

1 Candelária
2 Presépio de Natal
3 Ginásio do DED

LEGENDA

1

p
r
u
d
e
n
te
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e
 m

o
r
a
is

rua raimundo chaves

2

3

SUPORTE ESPACIAL: PRAÇA

ESCADA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: RESIDENCIAL

HISTÓRICO: 2014

TEMPORALIDADE: SEM CRONOGRA-
MA DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: USO DO ESPAÇO LIVRE 
PÚBLICO PARA PRATICA ESPORTIVA 

POR SKATISTAS E PATINADORES

ORGANIZAÇÃO: DIVERSOS GRUPOS 

PÚBLICO ALVO: SKATISTAS

APOIOS: SEM APOIO OU PATROCÍNIO
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BECO DA LAMA12

BECODALAMA

1 Cidade Alta
2 Beco da Lama
3 Avenida Rio Branco

LEGENDA

1

AVENIDA RIO BRANCO

BECO DA LAMA

2

3

SUPORTE ESPACIAL: RUAS, BECOS

ESCALA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: COMERCIAL

HISTÓRICO: INICIO EM 2018

TEMPORALIDADE: COM CRONOGRAMA DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: INCENTIVO A CULTURA E LAZER NA 
CIDADE ALTA, PROMOVIDOS PELA MÚSICA, ARTE 

E CULTURA

ORGANIZAÇÃO: GRUPOS INDEPENDENTES (HOJE 
TEM SAMBA NO BECO, COLETIVO PAJUX, BAR DA 

MELADINHA...)

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO BASTANTE VARIADO

APOIOS: SEM PATROCÍNIOS,
RECEBEM APENAS DOAÇÕES
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MÚSICANODECKY

MÚSICA NO
DECKY DE PONTA NEGRA13

1 Ponta negra
2 Decky de madeira
3 Astral sucos

LEGENDA

calçad
ão
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e po

n
ta n

eg
ra

mar

2

3

1

SUPORTE ESPACIAL: ORLA

ESCALA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: COMERCIAL

HISTÓRICO: DESDE 2018

TEMPORALIDADE: COM CRONOGRAMA 
DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: MÚSICA ABERTA A TODOS 
OS PÚBLICOS NA ORLA DE PONTA NEGRA

ORGANIZAÇÃO: INICIATIVA PRÓPRIA DE 
ARTISTAS MUSICAIS

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO VARIADO

APOIOS: SEM PATROCÍNIOS,RECEBEM 
APOIO DA ESTRUTURA DO ASTRAL 

SUCOS
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BECO DA LAMA14

FEIRAGARAJAL

1 Bairro de Tirol
2 Praca Assis Chateaubrian

LEGENDA

1

rua ângelo varela

r
u
a
 s

o
u
z
a
 m

a
c
h
a
d
o

2

SUPORTE ESPACIAL: PRAÇA E RUA

ESCADA: LOCAL - BAIRRO

ENTORNO: RESIDENCIAL

HISTÓRICO: DESDE 2015

TEMPORALIDADE: POSSUI UM  CRONOGRA-
MA DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: COMERCIO DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS DIVERSOS E RECREAÇÃO

ORGANIZAÇÃO: LOURDINHA ALENCAR 

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO MAIS SELECIONADO 
- CLASSE MÉDIA E MÉDIA ALTA

APOIOS: PREFEITURA DE NATAL, LEI DE 
INCENTIVO A CULTURA DJALMA MARANHÃO 

E UNIMED
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ECOPRAÇANATAL

MOVIMENTO ECO PRAÇA15
1 Lagoa Azul
2 Potengi
3 Cidade Alta
4 Petrópolis
5 Mãe Luiza
6 Candelária
7 Capim Macio
8 Neópolis
9 Ponta Negra

LEGENDA

1

2

3 4

5

6

8

9

7

SUPORTE ESPACIAL: PRAÇAS

ESCALA: MACRO - CIDADE

ENTORNO: VARIADO

HISTÓRICO: DESDE 2013 

TEMPORALIDADE: COM CRONOGRAMA 
DEFINIDO

MOTIVAÇÃO: USO E APROPRIAÇÃO TEMPO-
RÁRIAS DAS PRAÇAS DA CIDADE

ORGANIZAÇÃO: COLETIVO ECO PRAÇA LIDE-
RADO POR GERALDO GONDIM

PÚBLICO ALVO: PÚBLICO ALTERNATIVO 
VARIADO

APOIOS: COSERN E FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUS-
TO
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Cartografias temporárias
Aproximações táticas sob o lugar
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 A par�r das reflexões teóricas desenvolvidas nos capítulos 01 e 02 e da classificação e 

catalogação das intervenções sistema�zadas nos capítulos 03 e 04, respec�vamente, apresenta-

mos neste capitulo a espacialização dessas intervenções por meio de cartografias sociais, as quais 

foram realizadas juntamente com entrevistas semiestruturadas , demonstradas nos apêndices 05 

ao 21. Para a análise das cartografias, recordamos que foram observados os critérios aplicados à 

representação territorial sugeridos por José Guilherme C. Magnani (2003) que são: circuito, 

pedaço, mancha e trajeto. O capitulo se estrutura em duas seções: no 5.1 são apresentados os 

resultados das quinze entrevistas realizadas com esses grupos e cole�vos e, posteriormente, no 

5.2 a análise das suas respec�vas cartografias.   

  5.1  Cartografias temporárias

  Neste momento da pesquisa, cujas sementes foram plantadas em 2017, é importante 

reconhecer a importância da aproximação com os atores desses processos temporários, as quais 

são capazes de criar e recriar o espaço urbano, promovendo novas e diferentes conexões e impri-

mindo-lhe novos significados. Como disse David Harvey (2014), o poder cole�vo dos corpos no 

espaço público ainda é o instrumento mais eficaz de oposição quando todos os outros meios de 

acesso se encontram bloqueados. Na intenção de materializar esses encontros e de refle�r a 

par�r da troca de experiências entre esses corpos – pesquisador e entrevistados –, os capítulos 

que se seguem demonstram a materialização deste contato, elaborando assim uma análise mais 

detalhada do delinear destas intervenções dentro dos seus espaços de atuação, nas suas respec�-

vas regiões e na própria cidade de Natal.

 Os encontros para a realização das entrevistas e das cartografias ocorreram nos meses 

de outubro e novembro de 2019 na cidade de Natal e sendo realizadas com os quinze grupos nas 

intervenções catalogadas (figura 27). A ideia inicial era entrevistar apenas os membros organiza-

dores das intervenções, mas, em alguns casos, foi necessário entrevistar mais de um membro da 

organização das ações por se tratarem de cole�vos, como foi o caso do Viramundo Po�guar e do 

Museu da Memória Afe�va de Natal. Destaca-se que a maioria das ações são formadas por grupos 

e cole�vos com uma média de cinco pessoas, mas também ocorreram situações cujas entrevistas 

se direcionaram a uma única pessoa, como na ação no Presépio de Natal, onde, apesar do espaço 

ser u�lizado por diversas pessoas para a prá�ca de skate, não existe um cole�vo organizado. Para 

além de tecer análises e crí�cas sobre o planejamento subversivo presente nas intervenções, as 

entrevistas contribuem também para a compreensão da análise cartográfica que vem em seguida. 



Figura 27: Colagem a par�r de histories do instagram durante a realização das cartografias.
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Fonte: Produzido pela autora em 01 abril. 2020.
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     5.1.1     As Batalhas de hip hop na cidade de Natal

 De acordo com Gilnadson Bertuleza (2018), as batalhas de hip hop na cidade de Natal 

acontecem há mais de sete anos e tratam-se de movimentos independentes, movidos por jovens 

e organizados cole�vamente, onde a cultura do hip hop é propagada a par�r de batalhas musicais 

e incen�vando o uso dos espaços públicos da cidade (BERTULEZA, 2018).  Em entrevista realizada 

em Outubro de 2019 com Sarah Esli e Kleiton Morais   foi possível compreender melhor as relações 

existentes entre essas ações no cenário cultural e social natalense.

  Apesar dos entrevistados fazerem parte de uma batalha específica, a Batalha da Esperan-

ça, a intenção da entrevista assim como a cartografia foi de inves�gar a atuação dessas ações na 

escala da cidade. Para Kleiton, a principal mo�vação dessas ações está na “vontade de fazer”, no 

gosto dos jovens pela cultura do hip hop e em fazer as rimas, o rap. Ele afirma que esse é um movi-

mento que intersecciona dança, música, poesia, artes plás�cas, tendo como enfoque o hip hop 

como ação de resistência polí�ca muito presente entre as minorias.

  De acordo com os entrevistados, no ano de 2019 exis�am em 14 batalhas a�vas (em 

cinza claro) e três ina�vas (em cinza escuro) na cidade de Natal, como demonstra o quadro 10. 

Tratando dessas ações de maneira geral, quando ques�onados sobre a faixa etária dos seus par�ci-

pantes das, nota-se que são movimentos que reúnem principalmente jovens de até 20 anos. Com 

relação aos patrocínios, os entrevistados afirmaram que essas ações não possuem qualquer �po 

de apoio e são viabilizadas com doações e passagem do chapéu durante a própria batalha, as quais 

contribuem, principalmente, para a manutenção e o deslocamento dos equipamentos de som, 

itens essenciais para a realização do evento.

  

    Sara Esli, hoje arquiteta e urbanista, enquanto entrevistada era estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
UFRN e também pesquisadora das Batalhas de Rap em Natal, e Kleiton Morais, de 30 anos, é morador do bairro do 
Planalto e produtor execu�vo da Batalha da Esperança. De acordo com Bertuleza (2018) a Batalha da Esperança surgiu 
em 14 de abril de 2016 a par�r de Lucas Yuri (conhecido como Nevada) e Mikael (conhecido como Mc Kael) no intuito 
de formalizar a cultura do rap. Entusiasmados com a ideia, um grupo de jovens decidiu se juntar ao movimento e contri-
buir com a sua realização. Essas batalhas ocorrem todas as quintas-feiras às 18h30 no Teatro de Arena, por trás do 
Ginásio de Esportes (BERTULEZA, 2018, p.81).

24

24
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batalha da 
vermelha

sexta-feita praça vermelha
(espaço público)

cidade alta
zona leste

18:00 HRS

bATALHA 
deusas na 

rima

TERÇA-feita
QUADRA DE

SKATE (AO LADO
DO NORDESTÃO)

PANATIS i
ZONA NORTE15:00 HRS

BATALHA HORÁRIO DIA DA SEMANA bairro e regiãosuporte espacial

BATALHA DO 
VINHO

18:00 hrs SÁBADO
ÁREA DE LAZER 

GRAMORÉ
(SEMI PÚBLICO)

lagoa azul
zona norte

batalha da
esperança

18:00 Hrs quinta-feira teatro de arena
(semi PÚBLICO)

cidade da 
esperança 
zona oeste

batalha do ded 
(barcelona)

18:00 Hrs sexta-feita
presépio de natal
(espaço público)

candelária
zona sul

BATALHA DO 
disco

18:30 hrs quarta-feira
praça do disco 

voador
(espaço público)

ponta negra
zona sul

batalha do 
c4

18:30 hrs
GINÁSIO 

sábado
estacionamento
do carrefour

(espaço privado)

candelária
zona sul

batalha da 
cívica

terça-feita coliseu ufrn
(espaço semi público)

lagoa nova
zona sul

18:00 hrs

BATALHA DO 
arco

18:00 hrs terça-feira
escadaria de mãe 

luiza
(espaço público)

mãe luiza
zona leste

batalha do 
templo 

15:30 hrs domingo
Praça do Esporte 

e da Cultura
(espaço público)

felipe camarão
zona oeste

batalha do 
TRANSTORNO

19:00 Hrs sexta-feita PRAÇA DO PARQUE
(espaço público)

PARQUE DOS 
COQUEIROS
ZONA NORTE

batalha do 
84

19:00 Hrs DOMINGO TERMINAL
(espaço público)

seledade i
potengi

ZONA NORTE

batalha do 
69

19:00 Hrs QUARTA-FEIRA PISTA DE SKATE
(espaço público)

santa catarina
ZONA NORTE

batalha do 
gola

18:30 Hrs terça-FEIRA praça do golandim
(espaço público)

golandim
são gonçalo
do amarante

batalha do 
amarante

14:00 Hrs quinta-FEIRA
ginásio do 
conjunto
amarante

são gonçalo
do amarante

batalha do 
GINA

18:00 hrs DOMINGO
JORGE TAVARES

(espaço SEMI PÚBLICO)
parnamirim

rn

batalha DA 
COHAB

18:00 hrs DOMINGO
praça da cohab
(espaço pÚBLICO)

parnamirim
rn

Quadro 10 - Batalhas de hip hop ativas no ano de 2019 em Natal

Fonte: Produzido pela autora a par�r de pesquisas nas redes sociais e entrevistas realizadas em outubro. 2019.
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  Cabe destacar a presença dessas batalhas nas redes sociais, por meio de eventos e 

grupos no Facebook, onde geralmente são divulgadas as datas e os locais das ações. Segundo 

Bertuleza (2018), a temá�ca também é decidida cole�vamente por meio de enquetes e, por isso, 

as redes sociais tem sido o veículo mais u�lizado por esses jovens, subs�tuindo assim a panfleta-

gem e outros �pos de divulgação que possuem um custo (BERTULEZA, 2018). 

  Sobre o entendimento dessas ações enquanto intervenções temporárias que potenciali-

zam o uso e apropriação dos espaços livres públicos em Natal, Kleiton argumenta que a principal 

contribuição dessas está na promoção da cultura. Para ele, as batalhas, localizadas principalmente 

nas comunidades, se concre�zam como projetos culturais onde há a total ausência do Estado e 

onde prevalece o es�gma de espaços periféricos desprovidos de arte e cultura. Sobre isso, o entre-

vistado conta que:  

  Nesse mesmo sen�do, Sarah Esli defende que essas ações foram por muito tempo o 

único espaço de cultura das periferias e foi a par�r delas que surgiram outros movimentos, eviden-

ciando a importância dessas manifestações nas comunidades, desde o aproveitamento dos espa-

ços públicos como a oferta de cultura e lazer. Sarah acredita que tais movimentos também contri-

buem para dar aos jovens outras oportunidades de inclusão social, longe das drogas e da violência, 

cenário marcante na maioria desses bairros em situação de vulnerabilidade na cidade:

Então tem muito essa lógica da galera fazer pelo próprio bairro. Porque 
queira ou não é um movimento cultural, é um movimento no qual eles 
acreditam e que gera muito disso. [...] Se você fosse perguntar o que eu 
tenho feito de contribuição eu não sei responder, mas se você for perguntar 
o que as batalhas tem feito e o que os poucos projetos tem feito é muito 
disso, é levar cultura onde não tem, levar cultura popular urbana. A gente é 
muito acostumado a [...] ver “projeto de cordel, projeto de repen�sta, proje-
to de saral”.... uns rolé que é massa mas que já tão sendo consolidados. 
Vamo dar uma fa�a do bolo pros moleque ali (KLEITON MORAIS, apêndice 
05, p. 257).

Não é ofertado, é algo que a galera faz e faz acontecer, porque se não 
fizerem não tem. Então acho que a importância é isso né, é aquela alterna�-
va de cultura e de lazer. E a outra coisa que os meninos falam, principalmen-
te na zona norte e na zona oeste, que por mais que se usem drogas no 
espaço público que é o que geralmente acontece, mas o movimento entra 
como alterna�va pra galera e os meninos falam muito de moleques que 
estavam no crime e estavam nas drogas, começaram a colar no rap e agora 
não estão mais nessa (SARAH ESLI, apêndice 05, p. 257).
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  No que diz respeito à Batalha da Esperança, na qual os par�cipantes organizam, ela acon-

tece quinzenalmente, geralmente nas quintas-feiras, e depende de uma organização prévia, 

conduzida pelos próprios jovens par�cipantes, que se encarregam dos equipamentos e da defini-

ção do local. Kleiton informa que ela acontece nas quintas-feiras a par�r das 18:30 e geralmente 

não tarda a começar até as 20:00, indo até as 22:00.  Segundo ele, sempre ocorrem demandas da 

população local ou mesmo de outros grupos de Mcs de outras batalhas solicitando eventos. 

  Apesar de não possuir um item específico sobre as relações de gênero no caso das bata-

lhas de rap, vale ressaltar que essas possuem em sua maioria a atuação dos homens, e devido a 

isso, são ambientes bastante machistas. Os entrevistados relatam que é comum durante batalhas 

entre um homem e uma mulher ocorrerem provocações misóginas. Para Kleiton, o machismo 

também se amplia nas próprias batalhas organizadas e protagonizadas por garotas, como é o caso 

do Deusas na Rima, que nas próprias rimas também acontecem comentários inspirados nas rimas 

masculinas pautadas em discursos machistas. Apesar disso, cabe destacar a batalha das Deusas 

como um espaço de emancipação e emergência das mulheres dentro de um cenário predominan-

temente masculino (figura 28).

Figura 28: Batalha do Deusas na rima em 18 de agosto de 2019.

Fonte: Disponível em <h�p://foque.com.br/2018/08/20/batalha-das-deusas-na-rima/>. 
Acesso em: 10 junho. 2019.
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  No intuito de compreender a relação das batalhas com os suportes espaciais que u�lizam 

– geralmente pistas de skate, praças e coretos – foi ques�onado o impacto dessas intervenções na 

forma de apropriação desses espaços. Sarah conta que os locais dos encontros geralmente eram 

subu�lizados e precários quanto a sua manutenção, e após as ocupações, os próprios jovens 

passaram a u�lizar e cuidar dessas áreas. Kleiton conta que, por se tratarem de territórios periféri-

cos, a relação das pessoas com eles é outra, pois são os únicos que possuem e tentam com isso 

extrair o seu maior potencial; 

  O entrevistado dá o exemplo da Batalha da Esperança (figura 29), onde faziam uso de 

espaços antes es�gma�zados e subu�lizados e, após as batalhas, os próprios moradores e par�ci-

pantes iniciaram ações de mu�rão conseguindo, por exemplo, melhorar a iluminação e ampliar o 

uso também pela população do entorno. Destaca ainda a quadra u�lizada pela Batalha do 69, que 

ao funcionar também como pista de skate favorece a interação entre diferentes públicos. Segundo 

Kleiton, a par�r desses dois usos, a limpeza desse espaço passou a ser realizada com a ajuda dos 

jovens. Por fim, elaborou-se um quadro síntese que busca reconhecer a atuação das batalhas de 

hip hop de forma espacializada na cidade de Natal a par�r da entrevista, cartografia social e uma 

catalogação já realizada por Bertuleza (2018).

[...] é diferente a relação das pessoas com o espaço com a batalha, essas que 
acontecem nos territórios periféricos, porque rola a valorização: “é isso que 
a gente tem e vamos ver o que dá pra fazer”. E aí tem toda a dificuldade que 
a galera concilia trabalho, estudo, ajudar em casa, cuidar de familiar, e a 
galera às vezes fica com nada e fala “a gente quer”. E aí se resolve a base de 
mu�rão (KLEITON MORAIS, apêndice 05, p. 260). 



Figura 29: Montagem da Batalha da Esperança disponibilizadas em seu facebook.
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Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/pg/BatalhaDaEsperança>. Acesso em: 01 abril. 2020.



Capítulo V
145

     5.1.2   Dança de rua e cultura pelo Movimento Cultural Nossos Valores

  Coordenado pelo rapper, grafiteiro e educador Miguel Carcará, o Movimento Cultural 

Nossos Valores tem sua sede e a�vidades desenvolvidas na comunidade da África  , no bairro da 

Redinha, na Região Norte de Natal. O cole�vo tem como mo�vação principal “mostrar a própria 

comunidade o tamanho e o potencial da arte e cultura existente dentro de si” (MIGUEL CARCARÁ, 

apêndice 06, p.262). Em entrevista realizada no mês de outubro de 2019 (apêndice 06), “Miguel 

Carcará” como é conhecido, conta que a ideia surgiu após ele mesmo desenvolver algumas a�vi-

dades dentro de escolas como professor, quando sen�u a necessidade de ampliar o trabalho fora 

da escola e fazer, o que até então, ele só fazia com os meninos na escola.

  As ações do movimento envolvem aproximadamente setenta pessoas da comunidade, 

que par�cipam diretamente das a�vidades: dança, música, basquete, grafite, fotografia, teatro. 

Dentro deste cole�vo, existe um grupo gestor cons�tuído por oito pessoas que tomam as decisões 

e elaboram as a�vidades. Segundo Miguel, entre as crianças que par�cipam das ações não existe 

dis�nção de gênero e todas as a�vidades, em especial a dança de rua, são para meninos e meni-

nas: 

  

  Cabe destacar que a cultura do hip hop, assim como das batalhas da rap e danças de rua, 

são marcadas por diversas expressões de machismos, desde rimas sobre mulheres à desmo�vação 

delas em par�cipar dessas ações. Em diversas falas, Carcará destaca a importância de romper com 

tais preconceitos, de incluir os jovens de maneira igual, sem dis�nção de gênero ou raça na cultu-

ra, seja ela qual for (figura 30). 

      A comunidade da África, localizada no bairro da Redinha, mais especificamente na Redinha Velha, na Região Norte 
de Natal é delimitada pelo Plano Diretor de Natal em vigor (Natal, 2007) como Área Especial de Interesse Social (AEIS).
25

Minha filha também dança aqui, ela dança desde muito tempo e me ajuda 
hoje, ela fica mais com essa parte de diálogo com as meninas. Aqui a gente 
não permite nenhum �po de repressão a nenhum gênero. As meninas, elas 
sempre sabem que tem o mesmo direito e poder que qualquer outro. Aqui 
a gente sempre tenta ser igualitário mesmo, na verdade elas têm que enten-
der que têm o mesmo espaço que qualquer outro aqui, mesma autoridade, 
o mesmo �sico, a mesma liberdade, o mesmo tudo. Inclusive a gente não 
permite nenhum �po de ofensa da parte de nenhum menino desses, 
sempre que acontece a gente para, a gente briga, a gente discute sobre o 
que for, sobre o que foi comentado e se necessário entrar num debate mais 
aprofundado a gente vai, a fim de discu�r até entender que não pode fazer 
isso (MIGUEL CARCARÁ, apêndice 06, p.261).

25
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Figura 30: Menina dançando com par�cipantes do Nossos Valores na Redinha.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/MovNossosValores>.
 Acesso em: 20 abril. 2020.

  O entrevistado comenta que o seu envolvimento com a cultura do rap desde cedo 

influenciou diretamente as ações do cole�vo. Para ele, o hip hop surgiu em um contexto de luta 

racial que, ao se popularizar, deixou de ser um ato polí�co, passando a refle�r também conceitos 

preconceituosos, como o machismo, ainda presente na sociedade. Em resistência a isso, no inte-

resse de contribuir para uma nova maneira de integrar essa cultura à comunidade, Miguel diz:

A gente vê que as músicas que fazem mais sucesso hoje são músicas mais 
banais [....] que agridem as mulheres, que mostram elas como objeto sexual 
direto e a gente está lutando hoje contra isso. A gente luta contra isso, a 
gente luta contra facção, a gente luta contra polícia racista que vem aqui 
querer bater na galera e dizer que aqui  só tem marginal, a gente luta contra 
o preconceito das próprias pessoas daqui da comunidade, como os evangéli-
cos que já chegaram a ligar para as mães dos meninos para não deixar a 
galera vir para cá, porque isso aqui é do demônio. A gente lida com o nosso 
próprio preconceito (MIGUEL CARCARÁ, apêndice 06, p.262).
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  Sobre a sazonalidade dessas ações, ele conta que todas as a�vidades realizadas pelo 

“Nossos Valores” são permanentes, como a dança e a capoeira, exis�ndo também algumas inter-

venções esporádicas, por exemplo, um campeonato de surf. Carcará lembra da festa de Dia das 

Crianças como um dos maiores eventos, o África Kids, quando fazem batalhas de break na rua e os 

Africores, que promove mu�rões de grafite. Além disso, algumas a�vidades ocorrem por deman-

das da própria comunidade.

  Quando ques�onado sobre a principal mo�vação do projeto, Carcará fala sobre vivenciar 

os próprios resultados dessa caminhada, de algo que começou pequeno em uma sala de aula e que 

hoje, junto à tantas pessoas que acreditaram nele, poder ver esses resultados na própria comuni-

dade, como ele comenta:

  

  Destaca também a reverberação dessas ações em outras comunidades da cidade de 

Natal, como Mãe Luiza e Nossa Senhora da Apresentação, ao afirmar que cada comunidade deve 

ter pessoas em potencial para desenvolver os trabalhos sociais e os próprios moradores devem ser 

protagonistas como sujeitos cole�vos. Outra especificidade do cole�vo Nossos Valores é a afinida-

de e a familiaridade gerada entre os integrantes do grupo, sejam as crianças ou os educadores, 

onde existe uma relação mútua de pertencimento e iden�dade (figura 31). Sobre a interseccionali-

dade das ações do grupo em outras comunidades, o entrevistado comenta: 

  

Eu já estou vivenciando este resultado, ver eles buscarem este resultado 
com outras pessoas é uma mul�plicação mesmo do que a gente faz; e a 
gente colocou uma coisa aqui como meta: a gente pretende não deixar de 
exis�r nunca mais, é uma coisa séria mesmo, eu sei que um dia eu vou ter 
que me ausentar para o plano espiritual, mas é uma coisa que a gente está 
criando para não acabar nunca mais, que os nossos valores permaneçam por 
gerações e gerações e surjam diversos outros, não outros Carcarás, mas 
outras pessoas que assumam essa posição que hoje eu assumo e que levem 
isso para os filhos e que levem para os netos e que ensine eles a mul�plicar 
as ações, a ideia é essa. (MIGUEL CARCARÁ, apêndice 06, p.263).

[...] a gente faz vivência, leva os moleques daqui para outras favelas, outras 
comunidades, para trocar essas experiências, Passo da Pátria, Mãe Luiza, até 
a própria comunidade que tem a facção rival, a do Mosquito, a gente já foi 
intervir lá. A gente não faz parte disso a gente faz parte da Cultura então a 
gente é cultura a gente não quer saber quem é quem, tem criança lá tem 
gente interessada na nossa cultura a gente vai lá e faz mesmo a ideia é essa 
(MIGUEL CARCARÁ, apêndice 06, p.264).



Figura 31: Miguel Carcará e seus alunos de dança na sede do Nossos Valores.

Fonte: Acervo próprio. Outubro. 2019.
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  No que diz respeito à possíveis patrocínios ou apoios, o movimento atualmente sobrevi-

ve por conta própria, com recursos humanos e doações da comunidade e essa é uma das principais 

dificuldades de realização das ações. As a�vidades funcionam na sede do cole�vo, na comunidade 

da África, e no seu entorno imediato (rua). No espaço foram realizadas pequenas intervenções, 

principalmente ar�s�cas, que transformam esse suporte não só na escola cultural das crianças da 

comunidade, mas num mural de arte.   

  Sobre a presença do movimento no uso e na apropriação dos espaços públicos da comu-

nidade da África, Miguel destaca que a par�r do momento em que ocorre a interação das ações 

com as ruas, as pessoas vão chegando e interagindo, e é nesse convívio que se ressignificam os 

sen�dos de pertencimento ali existentes. Nesse contexto, ele destaca a força de interação do grafi-

te com a cidade: 

  

  Para Miguel, o movimento “busca con�nuamente sobreviver e fazer” (MIGUEL CARCA-

RÁ, apêndice 06, p.265). Para o ano de 2019, já possuía um cronograma até o final do ano que 

reuniria campeonato de surf, fes�val de hip hop po�guar e encontros de grafites, além deprevistas 

diversas ações para o ano de 2020. O movimento Nossos Valores demonstra a importância da arte 

e da cultura dentro de um contexto de vulnerabilidade e como este pode ser emancipatório 

enquanto ação social, com destaque para o grafite, que hoje é a principal ferramenta de comunica-

çãlo do cole�vo. Com isso, reconhecemos que o rap (ritmo e poesia), os grafites (assinaturas), e o 

street dance (dança de rua), tornam-se objetos polí�cos, de reivindicam e denunciam um contexto 

social a medida que reescrevem a própria cidade: nas corpografias possibilitadas pela dança, no 

muro desenhado e no ecoar das rimas.

  

É esse lance do empoderamento, esse lance da ocupação do espaço. Onde a 
gente faz grafite por aí tem um pedacinho da gente lá. A intenção é essa, 
como é dentro de um espaço, eu não queria assinar eu queria deixar só a 
arte lá e que as pessoas iden�ficassem que era meu, terminou que deu 
super certo, todo mundo iden�ficava que era meu pelo es�lo, porque na 
verdade quem faz já tem um jeito de fazer e quando as pessoas começam a 
acompanhar elas vão iden�ficando e já sabe que é do cara. E é isso aí 
(MIGUEL CARCARÁ, apêndice 06, p.265).
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     5.1.3    Intervenções no Passo pelo Coletivo Viramundo Potiguar

   Com sede na Comunidade do Passo da Pátria   na Região Leste de Natal, o Cole�vo Vira-

mundo Po�guar surgiu em 2017 por inicia�va de jovens integrantes da Banda Viramundo e hoje 

realizam diversas ações relacionadas à música, à arte e à educação para crianças e jovens. Em 

entrevista realizada em outubro de 2019 com os integrantes do cole�vo: Wendel da Silva, Robson 

Rodrigues e Julia, foi relatado que a ideia das ações desse grupo surgiu da percepção das necessida-

des dos próprios jovens, também moradores do Passo, de gerir um espaço educa�vo que pudesse 

envolver as crianças e fazê-las se envolver em a�vidades forma�vas complementares, como xadrez 

(apêndice 07).

  Atualmente, o cole�vo possui nove integrantes fixos que se reúnem semanalmente às 

segundas-feiras, seguindo um cronograma já pré-estabelecido para o mês. Wendel relata que em 

todas as terças e sextas já existe uma programação fixa organizada pelo Viramundo junto às crian-

ças da comunidade, onde todos os professores que atuam são voluntários. Dentre as várias ações, 

o entrevistado destaca o cinema na praça e as batalhas de hip hop, que acontecem em média duas 

vezes por mês. Para Robson, “a ideia é que seja feito sempre, [...] por que se revezam os professo-

res, quando um pode, o outro não pode. Às vezes nenhum pode e assim vai” (ROBSON RODRIGUES, 

apêndice 07, p.267).

  Quando ques�onados sobre a mo�vação para a criação do cole�vo, os jovens afirmam 

que tudo se relacionou à vivência no Passo da Pátria, em um contexto de violência e de como esta-

vam as crianças em meio a essa situação. Para eles, as intervenções associadas a promoção de arte, 

cultura e opções educa�vas surgem como novas referências, “seja com música, ou jogando xadrez, 

trocando uma ideia com as pessoas pensam diferente na comunidade, a mo�vação é essa, salvar a 

criança daquele meio hos�l” (ROBSON RODRIGUES, apêndice 07, p.267). Wendel acrescenta que o 

cole�vo busca descriminalizar e re�rar o es�gma que permeia o Passo da Pátria; descontruir o que 

é falado nos no�ciários, mostrando que também existem pessoas de verdade: pescadores, traba-

lhadores, costureiras.

  

    Considerada uma Área Especial de Interesse Social (AEIS) pelo Plano Diretor de Natal (2007), o Passo se configura 
como uma área de fragilidade social, econômica e ambiental localizada entre os bairros de Cidade Alta e Alecrim. A 
comunidade se delimita entre a Pedra do Rosário, Avenida do Contorno, Base Naval de Natal e Rio Potengi, dando-lhe 
uma visão privilegiada da cidade (SEMURB, 2009).

26

26



Capítulo V
151

  Com relação à interação com a comunidade, Robson cita que é comum que as próprias 

mães das crianças cheguem até eles pedindo ajuda e propondo a�vidades. Também acontece de 

realizarem parcerias com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e os profissionais 

locais que se predispõem a ajudar, ministrando aulas, por exemplo. Mesmo com muita vontade e 

apoio da comunidade do Passo, o cole�vo não possui nenhum incen�vo da Prefeitura ou de empre-

sas, e mesmo já tendo concorrido a vários editais culturais, somente em 2019 conseguiram obter 

algum apoio do Banco Itaú por meio do Edital RUMOS.   

  Para o cole�vo, a principal dificuldade está no financiamento das ações, como descreve 

Robson: “a gente arrecada. Faz o evento e arrecada, morando lá dá para saber a pessoa que está 

mais necessitada, dá para direcionar”, ao demonstrar que parte do que é coletado também é trans-

formado em doações para os moradores locais. Nesse sen�do, Julia também destaca que são reali-

zados fes�vais musicais, como o Fes�val Viramundo, para captar recursos e manter o espaço em 

que pagam aluguel. O Cole�vo Viramundo Po�guar oferece gratuitamente aulas de violão para as 

crianças, aulas e oficinas de xadrez (figura 32), de dança de rua, além de promover eventos cultu-

rais como sarais poé�cos, mostras de filmes e de livros, exposições de cordéis. Em sua sede 

possuem uma biblioteca comunitária e realizam ações onde exibem filmes, curtas e documentários 

nacionais, incen�vando o debate e o cinema brasileiro por meio do Cine Passo.  

  

  

Figura 32: Aula de xadrez para crianças pelo Viramundo Po�guar.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/ViramundoPo�guar>.
Acesso em: 03 abril. 2020.
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  É importante destacar que a mul�plicidade de ideias, de histórias e de modos de saber e 

fazer é o que enriquece a prá�ca cole�va. O Viramundo Po�guar é composto por diferentes visões 

com um mesmo propósito, como Wendel afirma: “É um ‘bocado’ de maluco que já faz um monte 

de maluquice e quer fazer mais maluquice ainda. Mul�músico (Robson), eu sou pesquisador de 

cultura indígena. Julia faz produção cultural com outras coisas, poemas...” (WENDEL DA SILVA, 

apêndice 07, p.269). Além disso, apesar das suas ações serem voltadas às crianças, acabam enga-

jando as outras faixa-etárias, que se envolvem por possuírem necessidades em comum:

  

  Quando ques�onados sobre o futuro, Wendel aponta que o Viramundo deve seguir 

lutando para conseguir apoio ins�tucional, mas que, independente disso, estarão trabalhando de 

forma cole�va e sem vínculos par�dários. No que diz respeito à apropriação dos espaços públicos, 

cabe mencionar a intervenção na Praça do Horto, que recebeu bancos e um palco de bambu, 

proporcionando, segundo os entrevistados, uma maior apropriação pela população. Wendel 

comenta que todo domingo ocorrem batalhas de hip hop no espaço e Robson cita que, após a cons-

trução do palco, a própria comunidade se organizou e fez um super palco. 

  Por fim, é importante destacar que essas relações foram expostas durante a entrevista e 

realização da cartografia social, momento em que a noção de pertencimento daqueles jovens pela 

comunidade que desejam transformar foi reafirmada. Para uma melhor compreensão do espaço 

apropriado no Passo da Pátria e das duas intervenções que ali trabalham – Viramundo e Inarte 

Urbana –, realiza-se uma síntese cartográfica (mapa 03) dos territórios (imaginários e geográficos) 

mencionados. A compreensão da existência dessas localidades foi essencial ao entendimento dos 

movimentos e da relação dos seus respec�vos atores naquele cenário: desde o reconhecimento de 

marcos, memórias cole�vas até a própria segregação de diferentes setores entre si.

O movimento cultural que atravessa geração desde os moradores mais 
velhos até os mais jovens e pelos outros moradores de outras zonas 
também. Essa conversa que o espaço traz entre dois ambientes, não dá pra 
dizer dois ambientes, mas é como se fosse um lugar de encontro e de poder 
fomentar tanto pensamento e a�vidades que mexa tanto com o lúdico da 
pessoa, porque mesmo que tenham oficinas, xadrez, desenhos voltados 
para as crianças, as ações puxam pros adultos também. Isso é muito legal. É 
um projeto de construção do mundo melhor. É voltado para essa educação 
pelo amor, pela união, pela horizontalidade das relações (JULIA, apêndice 
07, p.269 2019).  



Mapa 03: Divisão geográfica social (imaginária) do Passo da Pátria.

Fonte: Produzido pela autora a par�r das entrevistas com Viramuno Po�guar e Inarte Urbana.
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     5.1.4    Grafitando o Passo da Pátria com o Inarte Urbana

  De acordo com o Por�olio Inarte Residências (2015, 2017) o INarte Urbana é um projeto 

de vivência, reflexão, experimentação e criação onde ar�stas selecionados e convidados tem a 

oportunidade de dialogar diretamente com o público e ar�stas locais por meio da realização de 

murais e intervenções ar�s�cas originais. O projeto, proposto pela Casa Vermelha em parceira com 

a associação franco-brasileira Pixo , acontece na comunidade do Passo da Pátria e atualmente é 

coordenado por seis pessoas, entre elas: Saionara Pinheiro Barbosa (coordenadora local), entrevis-

tada em outubro de 2019 (apêndice 08).

  Segundo Saionara, o projeto teve início no ano de 2015 com o intuito inicial de promover 

o reconhecimento do grafite urbano como arte. Nesse mesmo ano, o Inarte organizou uma ação 

que consis�u em uma exposição de grafites no Palácio da Cultura e em 2016 o projeto manteve a 

sua atuação nos murais do Passo da Pátria, por meio de batalhas de grafites que resultaram numa 

nova exposição na galeria da Capitania das Artes em Natal. Nesse mesmo ano foi realizada uma 

oficina na escola Mauricio Gomes e em 2017, conseguiram aprovar um projeto pela associação 

PIXO, financiando as ações até o ano de 2019. 

  Ainda em 2016, o Inarte convidou a ar�sta e a arquiteta francesa Mademoiselle Maurice, 

famosa por suas intervenções urbanas, que orientou a construção de uma intervenção por meio 

de um brinquedo-escultura no Passo. Esse permaneceu na comunidade devido à sua materialida-

de efêmera (construída em pallets), mas com o passar do tempo e o uso co�diano se deteriorou. 

Com relação às residências de grafites, Saionara descreve que funcionam num modelo de fes�vais 

de grafites, em forma de mu�rão e imersão durante quinze dias. Os ar�stas se hospedam na sede 

do cole�vo Casa Vermelha, localizada no bairro de Ponta Negra, e realizam as a�vidades na comu-

nidade do Passo durante todo o dia (sete da manhã às cinco da tarde). O obje�vo principal é trocar 

conhecimento e experiências com a própria comunidade e entre os ar�stas, redescobrindo os 

lugares existentes que são, tanto para os grafiteiros como para a comunidade, o produto resultante 

dessas ações (figura 33).  

  

    Segundo Saionara Pinheiro, o cole�vo Casa Vermelha é uma residência de ar�stas que trabalham com o grafite e a 
associação PIXO é um organização sem fins lucra�vos que trabalha com intervenções urbanas, com ocupação de espaços 
públicos e grafites em Paris. 

27

27
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Figura 33: Grafites no Passo da Pátria.

Fonte: Disponível em <h�p://www.tribunadonorte.com.br/no�cia/as-cores-do-passo/421914>.
 Acesso em: 20 abril. 2020.

  Os locais de realização das artes – paredes, muros, medianeiras – são pré selecionados 

pelos ar�stas, que conversam com seus proprietários de modo a conciliar uma solução. A entrevis-

tada conta que nem sempre essa conciliação ocorre de forma simples, exigindo diálogo e paciência 

entre as partes e em alguns ar�stas demoram bastante a encontrar o suporte ideal: “alguns prefe-

rem paredes velhas, outros novas, outras chapiscadas. Tem toda uma complexidade” (SAIONARA 

PINHEIRO, apêndice 08, p.276). 

  No final de cada residência ocorre uma exposição com os resultados, que são apresenta-

dos por meio de fotografias e rodas de conversas des�nadas à compreensão dos lugares construí-

dos durante as ações. No início, essa exposição ocorria no Palácio da Cultura e até 2019 (momento 

da entrevista) estava sendo realizada na Capitania das Artes. Cabe destacar também que o projeto 

proporciona importante intercâmbio de ar�stas locais, nacionais e mundiais.
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  Sobre as intervenções urbanas, a entrevistada defende que o maior interesse do Inarte é 

proporcionar à comunidade do Passo vivências e ações que ao longo do tempo lhe permitam reali-

zar suas próprias gestões, de forma independente. Ela conta que em 2016 também entraram em 

contato com o cole�vo Viramundo Po�guar e trabalharam em parceria por um período nos espa-

ços públicos mais u�lizados da comunidade: a Praça da Maré, as proximidades da sede do Viramun-

do e a Praça do Horto. Também relatada na entrevista do Viramundo, a intervenção realizada na 

Praça do Horto e o surgimento desse nome é descrito por Saionara:

  É importante destacar a atuação destes cole�vos – Inarte e Viramundo – e das suas inter-

venções no Passo da Pátria e a relação de confiança que se estabelece entre eles e os moradores 

quanto a apropriação de espaços já consagrados. De acordo com relatos de ambos, antes de inicia-

rem as ações, sejam essas educa�vas ou a construção de equipamentos, são feitas pesquisas e 

realizadas conversas com os moradores. Isso influencia diretamente na forma como essas pessoas 

se apropriam e dão sen�do aos lugares, interferindo diretamente na memória cole�va da comuni-

dade. Como afirma a entrevistada, todos os eventos que aconteceram na Praça do Horto ou na 

Praça da cultura foram organizados pelos próprios moradores em momentos posteriores à inter-

venção dos cole�vos propulsores da ação cole�va e do “faça você mesmo” (figura 34).

  O Inarte possui um cronograma anual definido a par�r da disponibilidade dos ar�stas que 

par�cipam da Residência e dos próprios patrocinadores, que atualmente é apenas a ins�tuição 

PIXO, responsável pelo local (sede) e material dos grafites. Cabe ressaltar que o projeto já contou 

com o apoio de outras ins�tuições, como: Fondation Air France, Aliança Francesa de Natal, Consu-

lado Geral da França em Recife, Ins�tuto Francês, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 

Fundação José Augusto, Pinacoteca Po�guar e da ADIC (Associação para o Desenvolvimento de 

Inicia�vas de Cidadania do RN).

  

[...] é a praça da entrada do Passo, que �nha uma pessoa lá que �nha uma 
oficina de placas de ferro e aí convencemos a pessoa a ceder o espaço, 
fizemos várias reuniões com a comunidade, de é que a gente ia ocupar o 
espaço. Aí na primeira conversa a comunidade �nha uma preocupação com 
o circo, que todo ano ia lá, aí pensamos junto e construímos um anfiteatro, 
bancos, brinquedos, plantamos algumas mudas [...] era mais flores, 
levamos 300 mudas, aí depois teve um problema, que já �nha que era o 
olho de água.  Então, como é em comunidade tudo é muito lento, você tem 
que respeitar o movimento do lugar, aí eu sei que chegou o circo, depois 
que a gente plantou e ele armou por cima das plantas. Aí depois que o circo 
foi embora, com o tempo aí a comunidade – eles tem um teatro que fazem 
da Igreja – acharam que precisavam de um palco maior e construíram um 
palco. Aí construíram um palco, e agora não se chama mais Praça do Horto, 
se chama Praça da Cultura (SAIONARA PINHEIRO, apêndice 08, p.273).
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Figura 34: Intervenções no Passo da Pátria pelo Inarte Urbana.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/inarteurbana>.
Acesso em: 03 abril. 2020.
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  Saionara acredita que o Inarte Urbana proporciona às pessoas do Passo da Pátria “outros 

possíveis”, outras possibilidades para os espaços, para a vida pública, para o cole�vo, enxergando 

a periferia longe dos es�gmas que são passados pela mídia. Para ela, outra consequência posi�va 

do projeto é o potencial para transformação de espaços públicos existentes a par�r de pequenas 

ações cole�vas, como na intervenção realizada na praça do Horto: 

  No que diz respeito às dificuldades para a manutenção do projeto, além da financeira, 

comum a todos os cole�vos, Saionara também comenta sobre os conflitos existentes na comuni-

dade do Passo. Como já mencionado na entrevista do Viramundo Po�guar e reafirmado por Saio-

nara, o Passo da Pátria é uma comunidade bastante isolada e dis�nta, cons�tuída por pessoas que 

mantém um forte vínculo familiar, mas diferentes nos quatro setores do complexo favelar, o que 

gera diversos conflitos entre os moradores e os cole�vos que ali atuam, como explicitado no mapa 

03 (página 153) e na fala da entrevistada: 

  

  Além dos resultados efêmeros trazidos pelas intervenções na memória e no co�diano 

dos moradores do Passo, como resultados concretos, o Inarte promoveu ações que envolveram 

mais de 80.000 par�cipantes diretos e indiretos desde a criação do projeto. Foram realizadas cerca 

de 30 oficinas de pintura, desenho e grafite; instalados oito bancos públicos e recuperados dois 

espaços ar�s�cos e de convivência na comunidade; também foram realizadas três exposições 

cole�vas e mais de setenta murais na comunidade a par�r da residência.

Na Praça do Horto que agora virou Praça da Cultura, virou um lugar de 
churrascos à noite que as pessoas agora vão se encontrar. E na Praça da 
Maré que é mais interessante que as pessoas vão mesmo lá, tem um pôr do 
Sol lindo mas as pessoas não iam, e agora eles vão lá conversar, jogar dama, 
trocar conversa. E os brinquedos também, porque o outro que a gente fez 
no início deteriorou porque era de pallet e agora estamos rea�vando os 
balançou, escorrego, junto com o pessoal de arquitetura (SAIONARA 
PINHEIRO, apêndice 08, p.275).

O Passo é bem complexo, são três áreas dentro de uma só: a pedra, o 
Passo. Aí é bem complicado, o próprio projeto, às vezes os pais não deixam 
as crianças irem para a praça...que está a cem metros de distância. Ou 
então falam “porque vocês fizeram um banco aqui e não fizeram ali”. Então 
o projeto se deteve mais ul�mamente na área Praça da Maré, que é o local 
mais complexo do Passo, porque é onde a própria comunidade denomina, 
enxergam o espaço como uma favela, que é um lugar que está em o córre-
go e a praça, que são umas casinhas feitas pela Prefeitura. Para eles a favela 
é isso aí. Aí ficamos mais ali, porque os meninos ficam mais na rua, as 
oficinas a gente faz o mais aberto o possível  (SAIONARA PINHEIRO, apêndi-
ce 08, p.274).
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     5.1.5    Movimento Síntese Urbana na Cidade da Esperança

  Surgido em 2016 na Cidade da Esperança, na Região Oeste de Natal, o cole�vo Síntese 

Urbana é formado por jovens que buscam uma maior socialização dos moradores do bairro. Eles 

combatem a criminalidade por meio da arte e da cultura, promovendo também a ocupação dos 

espaços públicos (praças, teatros de arena, quadras) de forma recrea�va e educa�va. O grupo, 

que se reunia semanalmente, encontra-se ina�vo devido à indisponibilidade dos seus integran-

tes, que eram: Lucas Vinicius Diniz de Melo, entrevistado para esta pesquisa em outubro de 2019 

(apêndice 09); Jucá Santos como coordenador; Roni Freitas como diretor de arte; Malu Rebouças 

como assistente de fotografia; Tales Silva como design; e Neto Filgueira como assistente. Sobre 

essa forma de organização, Lucas Diniz conta que antes eles conseguiam fazer três eventos gran-

des por ano e um ou dois dentro de uma escola, dentro do bairro e que o cronograma e os temas 

eram definidos ao final de cada ano para ser aplicado no ano seguinte .

  O cole�vo se man�nha com a ajuda dos próprios moradores do bairro por meio de “co�-

nhas” e doações, principalmente dos comerciantes. A exemplo do uso dessa verba, Lucas conta 

da festa de Dia das Criaças, onde, após solicitações não atendidas para a realização desta ação em 

um galpão abandonado junto à prefeitura, eles iniciaram uma coleta de duzentas assinaturas que, 

junto às doações, resultaram na afirmação do desejo popular e na realização do evento (figura 

35). Na página do Facebook do Movimento Síntese Urbana  encontra-se uma descrição sobre essa 

intervenção   :

Realizamos um sonho! Fazer com que as familias e principalmente as crian-
ças se envolvessem no nosso evento sempre foi um dos nosso maiores obje-
�vos, no entanto, é cada vez mais evidente que a nossa linda Cidade do Sol 
vem passando por tempos sombrios de Violência, Guerra de Facções e 
Milicias provocando nas pessoas um grande medo de sair de casa e se expor. 
Mas isso não foi mo�vo para que as familias das comunidades da Cidade da 
Esperança, Felipe Camarão e Cidade Nova, Bom Pastor, etc. deixassem de se 
diver�r conosco nesse lindo Dia das Crianças [...] GRATIDÃO nos define 
galera, e com esse sen�mento em nossos corações prometemos a vocês: 
ESSE É SÓ COMEÇO, Sabem por quê? Por que temos como combús�vel de 
nossas ações a RESILIÊNCIA e a ARTE e por vivermos diariamente a utopia de 
um mundo que venceu a violência através daquilo que temos de melhor: O 
ALTRUÍSMO!

    Página de Facebook do Movimento Síntese Urbana. Disponível em: <h�ps://www.facebook.com/pg/MSinteseUrba-
na>. Acesso em: 13 abr. 2020.
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Figura 35: Festa do dia das crianças realizada pelo Movimento Síntese Urbana.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/MSinteseUrbana>.
 Acesso em: 13 abril. 2020.
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  Sobre a atuação desse movimento, o entrevistado descreve que o grupo sempre esteve 

atento às carências da população em situação de vulnerabilidade social da cidade de Natal, notada-

mente as relacionadas com o lazer, fato que direcionou a sua atuação para o atendimento das 

demandas desse segmentos, principalmente aquelas ligadas ao hip hop. Para ele, a prá�ca dessas 

a�vidades, que promove a interação das crianças e dos jovens, pode contribuir para o combate da 

criminalização, revelando possibilidades de fazer diferente e exemplifica: “o parceiro ali na mesma 

realidade que eu mas tá no rolé fazendo arte e tal. Isso acaba fazendo com que a gente envolva a 

comunidade e traga como algo benéfico, pra que de fato a sociedade se sinta inserida nas a�vida-

des que ela possa par�cipar” (LUCAS DINIZ, apêndice 09, p.279).

  Com relação à ocupação dos espaços públicos do bairro pelo movimento, o entrevistado 

acredita que esse �po de ocupação viabiliza até a manutenção dos próprios espaços à medida que 

as pessoas passam a frequentar e cuidar deles e cita o exemplo do teatro de arena (espaço u�lizado 

pelo movimento e pelas batalhas de hip hop), onde foram recuperados os baldes de lixo com 

pneus, pintadas as paredes e realizados mu�rões de limpeza. Por fim, como muitas outras inicia�-

vas populares e de cunho social, Lucas informa que a principal difculdade para manutenção do 

cole�vo é a falta apoio financeiro. Sobre isso, comenta: 

  

  

  Além da ausência do poder público na manutenção dos espaços públicos e do incen�vo à 

realização das ações do grupo, Lucas também cita a dificuldade de acesso às informações sobre 

editais de incen�vo à cultura: “Esse �po de situação, essas informações são muito escassas, não 

chegam na periferia que realmente precisa desse �po de verba, desse �po de inves�mento” 

(LUCAS DINIZ, apêndice 09, p.279). Sobre esse movimento é importante ressaltar o caráter familiar 

e as relações de sociabilidade introduzidas por essas a�vidades nas relações de convivência do 

bairro, destacando a forte presença do hip hop (batalhas musicais, dança de rua) na quebra de 

es�gmas e nas várias possibilidades de socialização e de inclusão a par�r do acesso das crianças e 

dos jovens à arte e à cultura.

O desgaste �sico, mental, isso aí a gente �rava de letra depois que o evento 
estava acontecendo e que vinha o feedback da galera e tal, mas em relação 
pra gente conseguir uma estrutura assim pra fazer um evento é complicado. 
É o que mais desgasta na verdade, acredito que os cole�vos, é isso... a busca 
por uma estrutura. Uma estrutura mínima: um banheiro, um som, uma luz, 
uma tenda, a gente já faz um evento. Mas infelizmente esses itens aí pra 
gente conseguir é, se não for do bolso da gente, do cole�vo, da comunidade 
chegando junto, a gente não consegue não (LUCAS DINIZ, apêndice 09, 
p.279).
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     5.1.6   Narrativas cotidianas e memória coletiva na cidade de Natal

  O Mmac (Museu da Memória Afe�va da Cidade do Natal) é um projeto idealizado pelo 

Ins�tuto Casadágua, o Maga Arquitetura e o Espaço Duas e tem por obje�vo refle�r sobre a experi-

mentação do espaço a par�r das narra�vas do co�diano, das histórias e das memórias geradas 

pelas corpografias na cidade. De acordo com informações presentes em sua página da web, o 

museu busca “convocar o corpo e os sen�dos a experimentar o espaço urbano como um ambiente 

museológico atravessado por narra�vas co�dianas, cujos vínculos afe�vos e socioculturais com-

põem as memórias ín�mas e desconhecidas da cidade” . 

  Para uma melhor compreensão desse projeto, foram entrevistados os seus atuais 

responsáveis: Maurício Panella, do Ins�tuto Casadágua, e as arquitetas Silvana Mameri e Cláudia 

Gazola, da Maga Arquitetura (apêndice 10). Segundo os entrevistados, o projeto surgiu em 2017 

por inicia�va de Maurício, mas só em 2018 o grupo conseguiu captar recursos para executá-lo pela 

Lei de Incen�vo à Cultura Djalma Maranhão, que passava a nortear os prazos do edital e as reuni-

ões do grupo a par�r das suas próprias exigências. 

  Para Maurício Panella, a principal mo�vação do Museu sempre foi a de mover as pesso-

as, de fazer com que elas percebessem a cidade onde elas vivem e reconhecer que a história de 

Natal está totalmente vinculada as delas e assim promover relações de pertencimento, no incen�-

vo para que as pessoas também conhecessem novos lugares na cidade. Silvana acredita que o 

projeto ajuda no reconhecimento das memórias individuais ou cole�vas e cita a experiência reali-

zada na comunidade do Jacó, onde, a par�r de  oficinas  sobre memória, os moradores se reencon-

traram com histórias an�gas sobre o surgimento da comunidade a par�r dos relatos dos idosos.  

  A primeira ação do Museu da Memória Afe�va aconteceu em forma de um seminário, 

que ocorreu na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no bairro de Cidade Alta, em maio 

de 2018. Apesar da maioria dos diálogos terem sido no espaço da igreja, também ocorreram vivên-

cias nas ruas dos bairros de Cidade Alta e da Ribeira, como oficinas de desenho e fotografia e um 

percurso guiado pelo cole�vo Rios e Ruas (SP) na descoberta dos rios escondidos na cidade. Toda 

a comunicação e a divulgação do evento se deu virtualmente e foi reforçada com o lançamento do 

site do projeto na intenção de catalogar cole�vamente as memórias dos natalenses (figura 36).

    Página oficial do Museu da Memória Afe�va de Natal. Disponível em: <h�p://mmacnatal.com/>. Acesso em: 13 abr. 
2020.
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Figura 36: Caminhada do Rios e Ruas, Seminário de lançamento do MMACNatal.

Fonte: Disponível em <h�p://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/2018/07/
museu-da-memoria-afe�va-promove-evento-com-sete-oficinas-gratuitas/>.

Acesso em: 13 abril. 2020.

  Em junho de 2018, o MMAC, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 

promoveu a oficina “Museu vai à escola” no Parque das Dunas, u�lizando a ferramente do Mapa 

Gigante de Natal com os professores de História e Geografia (figura 37). A ação teve como obje�vo 

despertar apropriações pessoais de diferentes lugares da cidade por meio do mapa, que, segundo 

Silvana, já era um recurso u�lizado por Maurício no projeto “de fora à dentro” do Ins�tuto Casadá-

gua e tornou-se um forte instrumento de trabalho para resgatar a memória das pessoas. Com esse 

mesmo recurso, no mesmo mês, também foi realizada a oficina Corpo e Memória no Departamen-

to de Comunicação Social da UFRN, relacionando o corpo à apropriação da cidade por meio da 

escrita, da fotografia, do vídeo e do desenho. 
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Figura 37: U�lização do mapa gigante da cidade de Natal como ferramenta.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/MmacNatal/photos>.
 Acesso em: 13 abril. 2020.
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  Além dos seminários e das oficinas abertos ao público e realizados, tanto em espaços 

públicos como semi-públicos, o Museu também realiza ações pontuais em comunidades, em 

parceria com outros cole�vos, como MOTYRUM (Educação Popular em Direitos Humanos) e  Emau 

(Escritório modelo de Arquitetura e Urbanismo), ambos projetos da UFRN. Maurício conta que o 

projeto realizou a formação de aproximadamente 250 professores da rede municipal em escolas 

públicas, u�lizando a ferramenta do mapa de memória gigante.  

  O projeto do Museu traz consigo a vontade de despertar memórias e recriar as histórias 

da cidade, seja relacionada a uma praça ou a uma comunidade. Para Cláudia, essas memórias nos 

levam para diversos lugares, onde uma história individual faz as pessoas viajarem através dela e 

contar assim a história de toda uma cidade sob essa perspec�va, onde “a pessoa encontra sen�do 

na própria história dela e de como essa história pode pensar o futuro também da cidade. A memó-

ria que constrói o futuro” (CLÁUDIA GAZOLA, apêndice 10, p.283). 

 Outro exemplo de atuação do projeto se deu na comundidade do Jacó (figura 38), junto 

ao projeto de extensão Motyrum, cuja experiência, segundo Silvana, esultou na requalifiação de 

um espaço público contando com a ajuda de vários moradores: “Quando a gente entrou lá pra 

fazer essa pracinha que foi assim bem precária, todo mundo par�cipou, eles pegaram pneus em 

um depósito pra fazer bancos....fizeram replantagem de mudas” (SILVANA MAMERI, apêndice 10, 

p.284). Os entrevistados descrevem que essa ação recuperou uma área que era só entulho e a 

transformou em uma pracinha da comunidade, e que o mais legal do processo se deu no descobri-

mento de memórias nos próprios entulhos. Sobre esse momento e o trabalho com as memórias, 

Cláudia descreve:

[...] Uma coisa muito legal foi que quando começou a mexer no entulho a 
casa que estava desmoronada �nha sido feita por um an�go morador, era 
um morador que na hora de construir a casa ele fez com muitos detalhes, 
�nha até bonecos nos cimento [...] ele pegou os brinquedos dos filhos e 
encrustou nas paredes e aí ele foi achando bolinha de gude (SILVANA E 
MAURÍCIO, 2019). Quando a gente começou a limpar o terreno pra fazer 
essa pracinha foi descobrindo as memórias, ele mesmo limpando foi contan-
do as histórias dele e da casa que era dele. É muito poderoso trabalhar coma 
memória, e as pessoas não imaginam como isso é potente, como é contar a 
história da sua memória, da sua cidade, dos lugares que você viveu e passou 
e como isso diz de como as cidades são e de como as cidades podem ser 
(CLÁUDIA GAZOLA, apêndice 10, p.284).
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  Para além da atuação desse projeto das escolas, nas comunidades e nos espaços públi-

cos em geral, Cláudia depõe que as exposições realizadas como finalização das ações também são 

educa�vas. Elas funcionam como galerias de arte para muitas pessoas que nunca �veram acesso 

à esse �po de ação cultural, como pode ser constatado na reação das crianças ao verem seus 

próprios trabalhos expostos. 

  Quando ques�onados sobre a atual situação do projeto, assim como possíveis dificulda-

des para o prosseguimento das ações, os entrevistados afirmam que tudo depende da sensibiliza-

ção dos apoios, como empresários que indiretamente se beneficiam ao inves�r com o apoio de 

leis de incen�vo à cultura. Além disso, pontuam a poli�zação da população e dos próprios ar�stas 

em lutar pelos seus direitos e se envolverem com a cena cultural da cidade, exigindo fundos de 

apoio à cultura a fim de aperfeiçoar a Lei Municipal Djalma Maranhão: “Natal tem muita demanda 

reprimida, falta cultura na rua, faltam atrações públicas, os shows e teatros ainda são muito 

eli�zados (CLÁUDIA GAZOLA, apêndice 10, p.285).

  Como planejamentos futuros, o Museu se programa para iniciar a capacitação do proje-

to e inves�r em laboratórios, além de ampliar a movimentação do site e criar oficinas de sensibili-

zação por meio do es�mulo à memória e a promoção de intervenções urbanas. Para esse novo 

momento, os entrevistados esperam captar recursos e promover também um intercâmbio com o 

Museu de Arte de Medellín, com quem já possuem um contato.

Figura 38: Ação realizada junto ao Motyrum na comunidade do Jacó.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/MmacNatal/>. Acesso em: 13 abril. 2020.
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     5.1.7    Aprendendo na prática com o Projeto Platéia Urbana em Natal

   De acordo com o release da sua segunda intervenção (apêndice 07), o projeto Plateia 

Urbana é um evento mul�cultural, colabora�vo e i�nerante que obje�va promover cultura e lazer 

para a população de Natal. O projeto surgiu a par�r de uma inicia�va da turma 2017.1 do Curso 

Técnico Subsequente em Eventos do IFRN, Campus Cidade Alta e Rocas sob a orientação da profes-

sora Patricia Amaral, envolvendo alunos à prá�ca profissional na disciplina de Planejamento e 

Organização de Eventos II. 

 Todas as intervenção do cole�vo foram planejadas pelos alunos fazendo uso de um rele-

ase da intervenção, onde previamente foi planejado um layout para espaço da ação (apêndice 08) 

obje�vando uma melhor integração e funcionalidade das a�vidades e do público.  Para esta 

pesquisa foram entrevistadas em outubro de 2019 Patricia Amaral, professora responsável pelo 

grupo, e Yasmin Kely de A. e Alves, aluna par�cipante da organização do grupo Plateia Urbana 

(apêndice 11). Patrícia conta que a ideia do Plateia surgiu da percepção de um problema recorren-

te em todos os bairros da cidade de Natal: o uso dos seus espaços públicos. Ela descreve que, 

antes da realização da primeira ação, exis�u todo um trabalho de reconhecimento desses espaços 

e dos seus problemas mais visíveis:

  

  Apesar do es�mulo, o grupo responsavel pelo projeto só realizou duas ações:  a primeira 

nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2018, na Praça Henrique Carloni, mais conhecida como Praça do 

Disco Voador, localizada em Ponta Negra; e a segunda no dia 27 de julho de 2018, na Área de Lazer 

do Pana�s, localizada no bairro Potengi, Região Norte de Natal. Na primeira foram realizadas 

melhorias na praça, como: reparos na pintura do half, fabricação de canteiro para plantas e limpe-

za do local, além de diversas a�vidades culturais (shows, exposição, venda de artesanato, artes 

plás�cas, bazar, poesia, desenhos, oficinas e roda de conversa); enquanto na úl�ma ação, ocorreu 

a realização de rodas de conversas, aula de dança, exibição de curtas, shows musicais, exposição e 

venda de artesanatos, slackline, oficina de cordel, roda de capoeira, recreação infan�l e para 

idosos (figura 39).   

Então a gente pensou na praça e aí cada grupo foi para uma praça da cidade 
e a gente elencou inicialmente a praça do disco voador pro evento da gente. 
Esse evento foi todo pensado cole�vamente, por quê qual era a proposta da 
gente? Que a gente concebesse o evento, passasse pelas etapas de planeja-
mento e execução, até a realização e avaliação do evento. Então foi isso que 
aconteceu durante todo o semestre le�vo (PATRÍCIA AMARAL, apêndice 11, 
p. 287). 
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É, eu acho que de fato, em termos de espaço mas também na cultura local, 
para que as pessoas também conheçam esses ar�stas, os artesãos, o pessoal 
que tá fazendo música. Tem muita coisa boa acontecendo na cidade e a 
gente vê como tem acontecendo muita coisa boa a par�r destes eventos, 
porque era uma coisa que tava lá bem guardadinha e agora as pessoas 
começaram a aparecer. E isso, além da questão cultural, a gente gera renda, 
né, para muitos grupos que estão envolvidos. Porque por exemplo, os alunos 
iam lá vender artesanato, os expositores, um cara que faz fotografia, a gente 
�nha poesia, �nha música, é muito legal (PATRÍCIA AMARAL, apêndice 11, 
p.289).

  O grupo de vinte e oito pessoas se reunia três vezes na semana durante os horarios das 

aulas, sendo um deles reservados a organização dos eventos: desenvolvia-se por meio do trabalho 

de subgrupos em secretaria-programação, comunicação, infraestrutura, logís�ca e finanças. Sobre 

as principais contribuições do projeto, Patrícia comenta:

Figura 39: Plateia Urbana na Praça do disco voador em Ponta Negra.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/plateiaurbana/>. Acesso em: 13 abril. 2020.
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  Para a aluna Yasmin Kely, o fator mo�vacional para os alunos foi a experiência na produ-

ção e na realização de algo para cidade, movimentando a cena cultural e possibilitando um 

momento de entretenimento e lazer, por meio da apropriação do espaço público. Ela conta que, 

desde a concepção do projeto, eles sempre fizeram questão de um evento “pra todos, gratuito, na 

rua, com acesso livre”, ocupando espaço público com arte para fugir de todas as malezas e violên-

cias es�gma�zados nas ruas (YASMIM KELLY, apêndice 11, p.291).

    A realização das ações se deu a par�r de apoiadores locais – comerciantes – e por meio 

da captação de recursos na venda de comidas na can�na do IFRN e na própria intervenção. Sobre 

as dificuldades para a realização dessas intervenções na cidade, as entrevistadas citam a própria 

insegurança nos espaços públicos de Natal, o deslocamento das estruturas de apoio cedidas pelo 

IFRN e a burocracia associada ao licenciamento da a�vidade e apoio da segurança pública.  

  Quando indagadas sobre o potencial das ações para a cidade, as duas acreditam que 

inicia�vas como o Plateia Urbana ajudam na valorização da cultura popular e na melhoria da quali-

dade de vida das pessoas. Sobre tais intervenções, Yasmin comenta:

  Após as duas ocupações realizadas em 2018, o grupo não conseguiu voltar a se organizar 

devido à dificuldade para viabilizar encontros entre os estudantes, como aponta Yasmim. Obser-

vou-se a preocupação em realizar essas ações em duas regiões opostas, geograficamente e social-

mente: norte e sul.  Os dois espaços ocupados possuem diferenciações para além das dis�ntas 

regiões: apesar de serem lugares bastante frequentados, a Área de Lazer Pana�s (Região Norte) é 

um espaço semi-público, que possui um horário restrito de acesso vigiado por guardas, enquanto 

a Praça do Disco Voador (Região Sul) é pública e bastante frequentada no bairro de Ponta Negra. 

O mapa ainda demonstra que muito do processo de planejamento dessas a�vidades ocorreu nos 

IFRNs Rocas e Cidade Alta.

Defini�vamente essas ações, incluindo a nossa, somam ao calendário de 
eventos da cidade, tornam-se uma opção numa cidade onde se tem tudo ao 
mesmo tempo ou “nada pra fazer”.  Principalmente porque democra�zam o 
acesso à manifestações culturais como cinema, teatro, música, bibliotecas. 
Na real, é a junção desses acontecimentos independentes que vão criando 
uma série de possibilidades culturais, sociais e econômicas para esses espa-
ços que durante o resto do tempo passam vacantes e as ações movimentam 
a cena cultural da cidade dando significante ao lugar. Seja ao bairro, a praça, 
o beco. O fato é que um evento traz vida ao espaço (YASMIM KELLY, apêndice 
11, p.291).
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     5.1.8    Do outro lado da rua, no nosso Quintal Urbano

  De acordo com informações disponíveis na página oficial do Facebook, o Quintal Urbano 

consiste em “um grupo de pesquisa do Programa de Educação Tutorial de Arquitetura e Urbanismo 

da UnP da Universidade Po�guar”, que obje�va discu�r e aplicar tá�cas para a�vação dos espaços 

públicos por meio de metodologias par�cipa�vas e intervenções efêmeras”. A atuação do Quintal 

se iniciou a par�r do trabalho final de graduação em Arquitetura e Urbanismo da aluna e idealiza-

dora do projeto, Fernanda Rabelo, e no ano de 2016 realizou intervenções nas praças do Bicicross    

e Desembargador Licurgo Ferreira Nunes no bairro de Ponta Negra, na Região Sul de Natal. 

  Na intenção de compreender melhor como o movimento se comporta, foi realizada uma 

entrevista em outubro de 2019 com a arquiteta Fernanda e o arquiteto Thiago Frizon, colaborador 

do projeto que aconteceu na sede do Quintal, no bairro de Ponta Negra, no entorno das duas 

praças (apêndice 12). Como o cole�vo fazia parte de um projeto de extensão, o envolvimento e a 

quan�dade dos par�cpantes dependia do acontecimento das intervenções. Segundo Fernanda, só 

exis�am quatro pessoas fixas no projeto, além dos professores responsáveis. 

  A primeira ação do Quintal Urbano nas praças aconteceu em dezembro de 2016 em uma 

parada de ônibus próxima às praças, no bairro de Ponta Negra. De acordo com Fernanda Oliveira 

(2017), que em seu trabalho de graduação apresenta a experiência do Quintal Urbano, essa inter-

venção pretendeu dar visibildiade as inadequações enquanto equipamentos cole�vos da maioria 

dos abrigos de ônibus disponíveis na cidade e despertar, de maneira lúdica, a discussão sobre a 

mobilidade urbana (figura 40). A intervenção se concre�zou a par�r três diretrizes: necessidade de 

materiais mais leves e frios para os abrigos, de iluminação e de informação. Como resultado, 

promoveram uma iluminação de destaque com pisca-piscas e criaram cartazes informa�vos sobre 

os trajetos e os horários dos ônibus naquele local. Em março de 2017  foi realizado o Workshop de 

proto�pagem urbana, que surgiu como um ensaio para a experimentação de mobiliários temporá-

rios nas praças (figura 41).

    Por sua grande extensão de área livre, com poucos obstáculos, a praça conhecida como “praça da pista de Bicicross” 
é bastante u�lizada para prá�ca do esporte com bicicletas. Trata-se de um espaço aberto onde, a par�r da inicia�va de 
grupos que viram um potencial para prá�ca deste esporte, construíram sua própria pista. Na praça só existe a pista e 
um posto policial. Vale salientar que o bicicross, também conhecido como o BMX, é um esporte pra�cado com bicicle-
tas especiais, uma espécie de corrida em pistas de terra. Surgiu no final da década de 1950 na Europa e se popularizou 
na Califórnia no começo dos anos 1960. Informação disponível em: h�ps://www.brechando.com/2017/11/documen-
tario-sera-exibido-gratuitamente-em-praca-de-ponta-negra/. Acesso em 17 de abril de 2020.
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Figura 40: Intervenção dos pontos de luz na parada de ônibus.

Fonte: Disponível em Oliveira (2017) - Trabalho final de graduação.
Acesso em: 13 abril. 2020.

Figura 41: Momento de discussão durante o workshop de proto�pagem urbana.

Fonte: Disponível em Oliveira (2017) - Trabalho final de graduação.
Acesso em: 13 abril. 2020.
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  Uma das ações mais lembradas pelos entrevistados foi a realizada na praça do bicicross, 

entre novembro de 2016 e maio de 2017, que consis�u na oferta de diversas oficinas. Thiago conta 

que o primeiro passo para chegar no processo de produção da intervenção foi o contato com Júlio 

César, morador da Vila de Ponta Negra e líder do grupo do bicicross e filho do idealizador da 

criação da pista de bicicross na praça, há 30 anos. A ar�culação que se deu a par�r desse contato 

com os atletas par�u para oficinas, u�lizando como ferramentas cartazes intera�vos e uma 

maquete de areia da própria pista para a compreensão das relações ali existentes e, por fim, em 

uma intervenção, aprovada e executada com os usuários e os alunos do projeto (figura 42). 

Figura 42: Processo e execução da intervenção na praça do bicicross.

Fonte: Disponível em Oliveira (2017) - Trabalho final de graduação.
Acesso em: 13 abril. 2020.
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  Nos meses de junho e junho do mesmo ano foi desencadeado o processo de encerramen-

to das intervenções do Quintal Urbano, que se deu com a�vidades mais lúdicas, de união e confra-

ternização nas praças entre os frequentadores dos espaços e organizadores do projeto. Foi realiza-

do um dia de piquenique, uma festa junina e uma intervenção visual denominada “vagalumes”, 

que proporcionou uma apreensão corporal do espaço público por meio da iluminação, o que 

despertou os olhares e a curiosidade dos moradores. 

  Para Oliveira (2017), a proposta era des�nada a compreensão do ambiente urbano como 

palco, percebendo novas perspec�vas do corpo enquanto expressão e libertação (OLIVEIRA, 2017). 

A úl�ma intervenção do cole�vo nas praças aconteceu com um cinema de rua, com a apresentação 

de  dois curtas e o lançamento do documentário “No meu quintal urbano”, contando a experiência 

do projeto. Sobre o encerramento e essa experiência, Fernanda relata:

  

  Fernanda conta ainda que todas as ações que ocorreram �veram a par�cipação da popu-

lação do entorno, dos usuários dos espaços, e tudo era executado a par�r da visão deles, expressas 

nas entrevistas, de conversas e de oficinas. Sobre a mo�vação das ações, cabe destacar a relação 

de pertencimento e familiaridade que a arquiteta e autora possuía com os espaços públicos ocupa-

dos, como ela mesmo afirma: “eu sempre morei a vida toda aqui e minha referência de lugar é essa 

praça, é a casa dos meus pais, eu �nha uma conexão muito forte com Ponta Negra” (FERNANDA 

RABELO, apêndice 12, p.294). Para ela, o trabalho final de curso surgiu como uma oportunidade de 

construir algo nesses espaços que marcasse e fizesse com que os outros moradores também 

quisessem fazer intervenções naquele lugar, como um impulso inicial.

 Tendo um caráter efêmero, as intervenções ocorreram apenas em um ano e muitas não 

deixaram ves�gios �sicos, mas os obje�vos das ações foram alcançados e hoje os frequentadores 

da praça e os moradores do entorno se comunicam em um grupo de Whatsapp, cobram a limpeza 

pela prefeitura e muitos pagam esse serviço quando necessário.

A experiência do cinema superou todas as nossas expecta�vas. Tivemos um 
público muito maior do que o esperado, de forma que até faltaram cadeiras 
[...] Foi um momento de união e revelação, muitas pessoas que �nham 
vivenciado as ações vieram falar conosco a respeito do processo, emociona-
das, como nós também estávamos, ao verem perante os olhos toda a nossa 
intensa trajetória [...] Foi a conclusão de uma ideia que cresceu justamente 
pelo contato com aquelas pessoas que naquele momento nos pres�giaram. 
Ao se verem como protagonistas de uma história cole�va, a reação das 
pessoas foi calorosa (OLIVEIRA, 2017, p.351).
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  Para os entrevistados, o projeto serviu também como conscien�zação e estrategia de 

aproximação dos próprios vizinhos. Sobre as relações de proximidade criadas a par�r do Quintal, 

Thiago conta: 

  

  Apesar disso, no inicio do processo, o caráter transitório das ações foi uma das maiores 

dificuldades encontradas pelo grupo. Fernanda lembra que as pessoas �nham muito receio e eram 

descrentes em projetos voluntários e de curta duração: “Tinha muita gente que realmente não 

acreditava, que esse projeto por ter esse caráter assim efêmero não ia sur�r efeito nenhum. ‘Ah 

porque tem que ter projeto vindo da prefeitura’” (FERNANDA OLIVEIRA, apêndice 12, p.296). 

  Sobre a situação do Quintal Urbano no momento da entrevista, Fernanda salienta que o 

ciclo dele teve um fim por se tratar de um trabalho efêmero, mas que atualmente estão colhendo 

os frutos desse projeto, por exemplo, o projeto cole�vo da praça do bicicross, que está para ser 

desenvolvido a par�r de uma emenda legisla�va e de uma parceria com o Movimento Eco Praça. 

Para ela, o mais importante das ações não foi o resultado final, mas sim o processo, e por isso a 

importância do seu registro documental dando visibilidade a todas as ar�culações que expressam 

os desejos de uma comunidade. 

  Atualmente, além dos trabalhos que realizam enquanto arquiteto e arquieta urbanista, 

Fernanda e Thiago trabalham com projetos sociais paralelos, mas ainda ligados ao Quintal e 

demonstram interesse em ajudar os moradores do entorno em novos projetos para os espaços 

públicos, como a reforma da pista do bicicross e a elaboração de um projeto novo para o posto 

policial existente na praça, no qual já está sendo construído cole�vamente como descreve Thiago: 

“Os moradores fizeram vaquinha aí eles vão ali no materiais de construção e deixam pago o mate-

rial aí eles vão lá e re�ram. Os próprios policiais estão construindo. A gente fez o projeto e eles tão 

executando aos poucos” (THIAGO FRIZON, apêndice 12, p.297). 

Tem o seu Hermam (morador local) que é uma das pessoas muito a�vas 
assim porque aconteceu um caso de ter um incêndio por conta da fiação 
exposta, aí eu e o povo foi lá e apagou com água porque não sabia que �nha 
essa fiação exposta. Tinha que ser com ex�ntor. Só que aí como a praça ficou 
sem energia...chegou um pessoal dois três dias depois mas eles acabavam 
que iam deixar a fiação exposta, porque não �nham material para consertar. 
Aí seu Hermam foi lá, comprou �jolo areia e pediu para eles fazerem e eles 
fizeram lá. Daí massa que ficou isso sabe. Seu Hermam mesmo foi um dos 
que falou que não conhecia nenhum vizinho de porta (THIAGO FRIZON, 
apêndice 12, p.295).
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     4.3.9   Desenhando a cidade de Natal pelos Urban Sketchers

  Os Urban Sketchers são, como o próprio nome já diz, desenhadores de rua que desco-

brem os espaços da cidade por meio do desenho de observação, de croquis, de aquarelas, e todas 

as formas de arte possíveis ligadas ao ato de desenhar. Esse cole�vo, presente em todo o mundo, 

surgiu em 2007 por inicia�va do ilustrador Gabriel Campanario, de Sea�le (EUA), que criou um 

fórum on-line, onde todas as pessoas interessadas poderiam postar os seus desenhos: da vista da 

janela, de um passeio, de uma cidade que acaba de conhecer, sempre no local e não a par�r de 

fotos ou da memória. De acordo com a página oficial do Urban Sketchers Mundial :

  O grupo Urban Sketchers Natal surgiu em 2012 e hoje tem na sua organização quatro 

arquitetos: André Alves, Enária Cavalcante, Jota Clewton e Petersom Dantas. Para esta pesquisa 

foram entrevistados, em outubro de 2019, Jota Clewton do Nascimento e Eunádia Cavalcante 

(apêndice 13), ambos arquitetos e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. 

Inicialmente, para melhor compreender a espacialização das ações do Urban Sketchers na cidade 

de Natal, foram descritos no quadro 10 os encontros realizados entre os anos de 2013 e 2019. A 

par�r desses dados, nota-se a forte atuação dos desenhadores nos bairros de Cidade Alta, Alecrim 

e Ribeira, na RALeste, e nos bairros de Candelária e Ponta Negra, na RASul de Natal. 

  Com relação aos suportes espaciais, cabe realçar a forte apropriação das ruas, u�lizadas 

como apoio aos desenhos, que focalizam em sua maioria os edificios (públicos ou privados), princi-

pais objetos do olhar do desenhador. A maioria dos desenhos necessita de ângulos de visão que 

são proporcionados à medida que se afasta o observador, pela rua, pela calçada, sob um canteiro. 

Ainda no quadro 11, destaca-se também o Urban Sketchers como uma ação educa�va que promo-

ve a valorização do patrimônio histórico material, u�lizando o desenho como uma maneira de 

obvervar, conhecer, reconhecer e catalogar grandes obras da cidade de Natal, a citar: o Hotel Reis 

Magos, o Parque da Cidade, o Presépio de Natal, o casario da Rua Chile, o Arena do Morro, o Edifi-

cio Bila, a Catedral de Natal, entre tantos outros.

 

“Os desenhistas incluem pintores, arquitetos, jornalistas, publicitários, 
ilustradores, designers, educadores, que publicam mais que apenas dese-
nhos na web, compar�lhando também a narra�va e as circunstâncias em 
que esses desenhos foram feitos. Urban Sketchers é uma organização inter-
nacional sem fins lucra�vos dedicada a promover uma comunidade global 
de ar�stas que pra�cam desenho no local”.

    Informações disponíveis em: <h�p://www.urbansketchers.org/p/our-mission.html>. Acesso em: 16 abr. 2020.31

31
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EDIÇÃO DATA LOCAL SUPORTE ESPACIAL CIDADE BAIRRO REGIÃO ADM

1 07/02/2013 BOSQUE DOS NAMORADOS PARQUE NATAL TIROL LESTE
2 17/03/2013 RUA CHILE RUA NATAL RIBEIRA LESTE
3 13/04/2013 FORTE DOS REIS MAGOS EDIFICO SEMI PÚBLICO NATAL PRAIA DO MEIO LESTE
4 19/05/2013 AQUÁRIO DE NATAL EDIFICO PRIVADO NATAL REDINHA NORTE
5 23/06/2013 REITORIA DA UFRN EDIFICO PÚBLICO NATAL CANDELÁRIA SUL
6 27/07/2013 PRAÇA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE PRAÇA NATAL CIDADE ALTA LESTE
7 01/09/2013 PRAÇA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE PRAÇA NATAL CIDADE ALTA LESTE
8 13/11/2013 CAPELA DO CAMPUS DA UFRN EDIFICO PÚBLICO NATAL CANDELÁRIA SUL
9 17/11/2013 PARQUE DA CIDADE EDIFICO SEMI PÚBLICO NATAL PITIMBU SUL
10 24/11/2013 PARQUE DA CIDADE EDIFICO SEMI PÚBLICO NATAL PITIMBU SUL
11 07/12/2013 BOSQUE DOS NAMORADOS PARQUE NATAL TIROL LESTE
12 11/01/2014 BOSQUE DOS NAMORADOS PARQUE NATAL TIROL LESTE
13 08/02/2014 CALÇADÃO DE PONTA NEGRA PRAIA NATAL PONTA NEGRA SUL
14 26/03/2014 CENTRO ADMINISTRATIVO EDIFICO SEMI PÚBLICO NATAL CANDELÁRIA SUL
15 22/06/2014 PARQUE DA CIDADE EDIFICO SEMI PÚBLICO NATAL PITIMBU SUL
16 03/08/2014 CALÇADA DO MIDWAY RUA NATAL TIROL LESTE
17 27/09/2014 FORTE DOS REIS MAGOS EDIFICO SEMI PÚBLICO NATAL PRAIA DO MEIO LESTE
18 31/01/2015 VILA DE PONTA NEGRA RUA NATAL PONTA NEGRA SUL
19 01/03/2015 PRESÉPIO DE NATAL ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELÁRIA SUL
20 30/05/2015 PARQUE DA CIDADE EDIFICO SEMI PÚBLICO NATAL PITIMBU SUL
21 14/06/2015 PRAÇA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE PRAÇA NATAL CIDADE ALTA LESTE
22 25/07/2015 RUA CHILE RUA NATAL RIBEIRA LESTE
23 01/10/2015 VILA DE PONTA NEGRA RUA NATAL PONTA NEGRA SUL
24 23/01/2016 CIDADE DA CRIANÇA PARQUE SEMI PÚBLICO NATAL CANDELÁRIA SUL
25 27/02/2016 BARREIRA DO INFERNO EDIFICO SEMI PÚBLICO NATAL PONTA NEGRA SUL
26 19/03/2016 ARENA DO MORRO EDIFICO SEMI PÚBLICO NATAL MÃE LUIZA LESTE
27 15/05/2016 PRAÇA DO DISCO VOADOR PRAÇA NATAL PONTA NEGRA SUL
28 12/06/2016 EDIFICIO BILA RUA/EDIFICIO NATAL RIBEIRA LESTE
29 12/11/2016 CEARÁ MIRIM RUA/EDIFICIO CEARÁ MIRIM _ _
30 25/03/2017 ESCOLA FREINET RUA/EDIFICIO NATAL TIROL LESTE
31 24/06/2017 IFRN CIDADE ALTA RUA/EDIFICIO NATAL CIDADE ALTA LESTE
32 26/08/2017 CATEDRAL DE NATAL RUA/EDIFICIO NATAL CIDADE ALTA LESTE
33 30/09/2017 IFRN CIDADE ALTA RUA/EDIFICIO NATAL CIDADE ALTA LESTE
34 11/11/2017 AABB NATAL RUA/EDIFICIO NATAL TIROL LESTE
35 17/12/2017 HOTEL REIS MAGOS RUA NATAL PRAIA DO MEIO LESTE
36 27/01/2018 MATERNIDADE JANUÁRIO CICCO RUA NATAL PETRÓPOLIS LESTE
37 17/02/2018 FACULDADE DE ODONTOLOGIA RUA/EDIFICIO NATAL LAGOA NOVA SUL
38 24/03/2018 NALVA CAFÉ RUA/EDIFICIO NATAL RIBEIRA LESTE
39 20/10/2018 CAPELA DO CAMPUS DA UFRN EDIFICO PÚBLICO NATAL CANDELÁRIA SUL
40 01/12/2018 REITORIA DA UFRN EDIFICO PÚBLICO NATAL CANDELÁRIA SUL
41 16/02/2019 PARÓQUIA DE SÃO PEDRO RUA/EDIFICIO NATAL ALECRIM LESTE
42 16/03/2019 CANTO DO MANGUE RUA NATAL ROCAS LESTE
43 27/04/2019 PRAÇA PADRE JOÃO MARIA PRAÇA NATAL CIDADE ALTA LESTE

Fonte: Produzido pela autora em fevereiro de 2020 a par�r das redes sociai 
(facebook e instagram) do Urban Sketchers. 

44 31/05/2019 CANTEIRO NALVA CAFÉ CANTEIRO/RUA NATAL RIBEIRA LESTE
45 01/06/2019 CIDADE ALTA E FORTE RUA NATAL CIDADE ALTA LESTE
46 02/06/2019 TAPIOCARIA DA VÓ RUA NATAL PONTA NEGRA SUL
47 27/07/2019 MERCADO PÚBLICO DA SEIS EDIFICIO PÚBLICO NATAL ALECRIM LESTE
48 17/08/2019 ESPAÇO CULTURAL RUY PEREIRA RUA NATAL CIDADE ALTA LESTE
49 14/09/2019 ESPAÇO CULTURAL BALALAIKA ESPAÇO SEMI PÚBLICO NATAL CIDADE ALTA LESTE
50 29/09/2019 ENTORNO DO HOTEL RM RUA NATAL PRAIA DO MEIO LESTE
51 09/11/2019 IGREJA DOS PRETOS RUA NATAL CIDADE ALTA LESTE
52 13/12/2019 MAHALILA CAFÉ ESPAÇO PRIVADO/RUA NATAL LAGOA NOVA SUL

Quadro 11 - Ações realizadas pelo Urban Sketchers em Natal e região entre 2013 e 2019 



Figura 43: 1º Encontro Urban Sketchers Norte-Nordeste Brasil, 2019.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/groups/415422121866716/>.
Acesso em: 13 abril. 2020.
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  Envolvendo uma média de trinte pessoas por encontro, as ações ocorrem em diferentes 

espaços públicos, semi-públicos e privados da cidade. Segundo Clewton, a realização dos encon-

tros é precedida de reuniões para organização da logís�ca e, a dependendo da escolha do local, 

também são realizados sorteios de brindes ou a�vidade paralela. A comunicação entre os coorde-

nadores acontece, principalmente, pelo Whatsapp e a divulgação do cronograma das ações é feita 

por meio virtual, nas páginas de Instagram e Facebook, em um grupo aberto, onde também são 

postadas as fotos e os desenhos realizados durante os encontros.

  Clewton conta que há a intenção de que os encontros sejam mensalmente, mas que isso 

depende da disponibilidade dos coordenadores. Destaque-se, porém, que, nos úl�mos dois anos, 

grande parte das a�vidades es�veram associadas aos projetos de extensão (Ribeira desenhada e 

Cidade Alta desenhada) e, por isso, �veram um calendário fixo. Eunádia acrescenta que como os 

projetos de extensão possuem diversos apoios, o calendário também se adequa aos apoiadores, a 

exemplo do Nalva Café, da lanchonete do Galego, do Sebo da Cidade Alta e da igreja do Rosário 

(figura 43).
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[...] além disso, além da questão da observação, tem a questão que a gente 
tentou dar ênfase nestes dois projetos de extensão que foi a questão do 
patrimônio, discu�r o patrimônio. Né, então uma coisa estava associada à 
outra, além de você estar no lugar você poder ter contato com esse co�dia-
no, porque assim, na questão da Ribeira...muita gente fala “ah não vou na 
Ribeira porque a Ribeira é perigosa e tudo mais”. Nunca aconteceu nada 
coma gente durante as reuniões, e algumas pessoas ficaram assim surpreen-
didos. “Acontece essas coisas aqui, tem esses prédios bonitos aqui”. Então 
tem muito essa coisa de você abrir o olhar para a cidade e para o co�diano 
(JOTA CLEWTON, apêndice 13, p.300).

  O entrevistado comenta que algo interessante do projeto é o contato com o co�diano, 

onde as pessoas chegam para conversar com os desenhadores, contando histórias dos lugares e, 

curiosamente, querendo descobrir o que ali acontece. Como planos futuros, o grupo pretende dar 

con�nuidade às a�vidades regulares e organizar-se para ter um contato maior com a população 

por meio de oficinas. Durante a realização da entrevista, em novembro de 2020, Eunádia descreve 

que pretendiam con�nuar o trabalho realizado junto à extensão de desenhar os bairros de Ribeira 

e Cidade Alta, expandindo-o ao Alecrim, proposta que se concre�zou no ano de 2020 e que foi 

interrompida “presencialmente” pela pandemia do covid-19, passando a ser realizada virtualmen-

te.

  Segundo os seus idealizadores, a principal mo�vação do grupo Urban Sketchers é 

simplesmente desenhar, mas como o grupo de Natal tem seus membros vinculados à academia, as 

propostas de desenhos vão se enquadrando em temá�cas ligadas à arquitetura e urbanismo. Sobre 

patrimônio e o reconhecimento da cidade enquanto obra de arte, de vivências, Clewton comenta 

que,

  Quando ques�onados sobre alguma dificuldade para a realização do projeto, a resposta 

foi simplesmente a chuva, quando anunciada. Para eles, o projeto só depende da vontade dos 

desenhadores e da rua, que está sempre lá. Mas Eunádia destaca que, como o projeto também 

busca discu�r patrimônio, existe esse trabalho a mais, além do desenho. Eles também ressaltam a 

versa�lidade em programar os encontros, já que existem milhares de coisas desenháveis onde, ao 

se mudar o foco ou local de realização por algum imprevisto, o desenho sempre há de acontecer .

  Sobre a importância do projeto, os entrevistados acreditam que a maior contribuição dos 

desenhadores é colocar as pessoas em contato com a rua e com a descoberta de lugares a par�r 

dos desenhos, que demonstram uma diversidade de olhares sobre a cidade. Toda a produção de 

cada encontro é objeto de exposição ao final do turno em lugar previamente definido; são feitas 

discussões e apresentações livres, além de debates sobre a percepção de cada desenhador (figura 

44).
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Figura 44: Exposição dos desenhos no 1º Encontro Urban Sketchers Norte-Nordeste Brasil.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/groups/415422121866716/>.
Acesso em: 13 abril. 2020.
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     5.1.10     Na calçada do Mahalila

  O Mahalila Café & Livros era um espaço privado localizado na Rua Doutora Nívia Madru-

ga, no bairro de Lagoa Nova que funcionava como um espaço gastronômico, cultural, que recebia-

diversas formas de representações ar�s�cas: bandas de música, exposições, rodas de conversas, 

saraus. Desde a inauguração, em 29 de Janeiro de 2014, o espaço destacou-se pela forte presença 

do público jovem alterna�vo e estudantes universitários, principalmente da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), localizada nas proximidades. É importante destacar que durante 

a realização da entrevista, em novembro de 2019, o espaço ainda estava em funcionamento e 

possuía planos de intervenções futuras que foram interrompidas pela pandemia do covid-19, e 

consequente quarentena, que fez com que este fechasse. 

  Nos úl�mos dois anos, o espaço foi alvo de dois assaltos que contribuíram para imprimir 

certo clima de insegurança e contribuiu para a ideia de intervenções temporárias no entorno. Em 

entrevista realizada em Outubro de 2019, o proprietário do Mahalila, Flávio Augusto, de 32 anos e 

morador do município de Parnamirim/RN, comenta que a ação foi organizada como forma de 

protesto aos acontecimentos de violência e também para demonstrar a importância de ocupar as 

ruas com arte e cultura (apêndice 14). Flávio comenta que

  Em razão disso, no dia 06 de Abril de 2019, ocorreu uma ação de protesto na rua lateral 

ao Mahalila organizada por diversos ar�stas, que realizaram diversas a�vidades em apoio ao 

espaço, tais como: grafitagem pelos ar�stas Arbus e Pok, discotecagem livre de vinis, apresenta-

ções musicais e exibições audiovisuais, iniciando às 17 horas e finalizando às 22 horas. Segundo 

Flávio, a ação contou com o apoio da SEMURB, que atendeu à solicitação de fechamento da rua no 

horário das 15 às 22 horas, para uso exclusivo de pedestres e realização das apresentações ar�s�-

cas. Para ele, a principal mo�vação dessa ação foi “de apresentar atrações culturais para o público, 

sem dis�nções, movimentando assim a cultura local” e com isso, para ele, a principal contribuição 

desse �po de ação está em trazer as pessoas para ocupar a rua contribuindo assim para a diminui-

ção da violência (figura 45).

  

[...] foi da ideia da gente mesmo, porque houve os assaltos e muita gente 
veio com a ideia de “fecha o Mahalila, faz como a galera faz, cobra a entrada, 
pra, porque você tem um segurança na entrada e fica seguro”. Foi justamen-
te por isso também, pra ocupar a rua, porque eu acredito que ocupando a 
rua...isso é no mundo inteiro, se você ocupa, se tem pessoas se circulando, 
não vai ter assalto ... se todo mundo se tranca em casa aí é um abraço (FLÁ-
VIO AUGUSTO, apêndice 14, p.304).
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Figura 45: Cartaz de divulgação do Mahalila Ocupa.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/MahalilaCafe/>.
 Acesso em: 20 abril. 2020.
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  Para o entrevistado, a principal dificuldade para a organização dessa ação estava no 

financiamento da estrutura: seguranças, tendas, banheiros. Apesar disso, afirmou que pretendia 

realizar outras a�vidades semelhantes durante o ano de 2020, acreditando sempre na força poten-

cializadora da integração social no espaço público. Mesmo sem uma agenda definida, o Mahalila 

passou a promover pequenas intervenções na rua ao lado, como a colocação de mudas de plantas 

e recuperação de parte da calçada, assim como os grafites e as pinturas no entorno.

  Apesar de só ter ocorrido uma ação e o espaço, tragicamente, ter fechado devido a crise 

econômica gerada pelo covid, o entorno do Mahalila tornou-se famoso por funcionar como um 

suporte espacial para diversas tribos se apropriarem: conversando, fumando, comendo, passean-

do. A área que corresponde ao seu entorno é par�cular por promover o encontro e a reunião de 

pessoas mesmo sem estarem consumindo no café, fato que es�mulou o proprietário a realizar 

diversos eventos culturais, como o cinema a céu aberto e o tradicional São João, que ocupou todo 

o espaço da rua (figura 46).

  

Figura 46: Cinema na calçada em frente ao Mahalila.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/MahalilaCafe/>.
 Acesso em 20 de abril de 2020.
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    5.1.11    Apropriações por skatistas no Presépio de Natal

  O Presépio de Natal, localizado na avenida Prudente de Morais, foi projetado pelo arqui-

teto Oscar Niemeyer para funcionar como um espaço de turismo e eventos religiosos  . A obra 

inaugurada em 2006, hoje subu�lizada e abandonada pela prefeitura, transformou-se em um 

palco mul�uso para todos os �pos de performaces na cidade: durante muito tempo, o espaço se 

es�gma�zou pelo uso de drogas e dormitório para moradores de rua, também funcionava como 

estacionamento para os prédios e bares do seu entorno, e hoje, é u�lizado como  pista de skate e 

pa�ns improvisada. O espaço edificado, bastante deteriorado, não possui mais esquadrias, ilumi-

nação, portas e as demais instalações iniciais.

  De acordo com no�cia no blog Tribo Skate  , a cidade de Natal possui uma grande deman-

da por pistas adequadas ao skate, além da falta de incen�vo à eventos e compe�ções. Devido à 

ausência de um skatepark público, hoje a prá�ca do esporte acontecem em praças, calçadas e 

teatros de arena, como a Praça do Disco Voador em Ponta Negra, o parquinho da Região  Norte e 

o Presépio de Natal, também chamado pelos ska�stas de “Barcelona”. Em trecho da no�cia, 

Fernando Gomes (autor do texto), reafirma a função do Presépio na prá�ca do skate:

  Segundo no�cia no site “Brechando” , devido ao seu chão liso e curvas acentuadas o 

espaço “Presépio de Natal” recebeu o nome de “Barcelona”. Isso porque a cidade espanhola, no 

final da década de 1990, ficou conhecida como ideal para os ska�stas por causa das ruas quase 

sempre planas, calçadas super largas, escadas de granito e sol que brilha o ano inteiro.

  

Graças ao chão liso e aos wallrides de Niemeyer, os ska�stas passaram a 
ocupar o local, construindo obstáculos e transformando o espaço num pico 
clássico da cidade. Hoje também marcam presença por lá os pa�nadores, 
crianças, famílias, batalhas de rima e rodas de violão. Com muito pouco o 
skate transforma vidas e espaços em diversas partes do mundo. Em Natal, 
bastaram um solo bom e alguns graus de inclinação nas paredes para que 
um ambiente abandonado pelo poder público passasse a servir de maneira 
mais fér�l às pessoas (FERNANDO GOMES, 2018).

     1) Obra de Niemeyer abandonada pelo estado vira pista de skate improvisada em Natal. Disponível em: <h�p://blo-
g.tribunadonorte.com.br/heitorgregorio/obra-de-nie-
meyer-abandonada-pelo-estado-vira-pista-de-skate-improvisada-em-natal/>. Acesso em: 16 abr. 2020.
    48 horas em Natal. Disponível em: <h�ps://triboskate.a�vo.com/no�cias/48-horas-em-natal/>. Acesso em: 16 abr. 
2020.
    Por que também chamam o Presépio de Natal de Barcelona. Disponível em: h�ps://www.brechando.-
com/2016/09/por-que-tambem-chamam-o-presepio-de-natal-de-barcelona/. Acesso em: 16 abr. 2020.
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  Atuando como observador não-par�cpante das a�vidades realizadas naquele espaço em 

outubro e novembro de 2019, notou-se que a prá�ca do skate e os encontros de outra natureza  

acontecem por pessoas de várias classes sociais, idade entre 15 e 30 anos e predominamente 

homens, tendo maior fluxo de pessoas nos finais de semana, incluindo crianças com seus pais, que 

fazem uso de pa�ns por meio do aluguel, por exemplo. Constatou-se tambem que esses frequen-

tadores, organizados em grupos ou não, u�lizam o espaço de forma aleatória, sem cronograma ou 

horário certo, sendo maior a frequência das 16:00 às 19:00, provavelmente pela diminuição da 

ensolação, visto que o espaço não é sombreado.

  Em entrevista realizada com Daniel França Soares, ska�sta e frequentador do espaço do 

Presépio de Natal, em outubro de 2019 (apêndice 15), ele comenta que a apropriação não aconte-

ce por um grupo específico, mas por vários grupos e pessoas, de forma individual. Ele conta que 

começou a frequentar o espaço ainda quando exis�am os vidros nos stands, mas não havia luz e o 

cenário era de depós�to de lixo. A par�r da chegada dos pa�nadores, esses conseguiram organi-

zar-se e recolocar a energia no espaço. Para Daniel, a única e maior mo�vação para os frequenta-

dores é a prá�ca da a�vidade �sica e de lazer, seja ela o skate ou pa�ns.

  Sobre o suporte espacial, o entrevistado diz que tudo que existe no espaço foi resultado 

da ação dos próprios frequentadores e cita de três pessoas que realizaram também requalificações 

na Praça do disco voador. Para ele, isso “poderia ser feito pelo Estado, prefeitura, secretaria de 

esporte e lazer, mas a cidade de Natal é um perímetro militar turis�co, não tem tanta vontade de 

mudar as coisas pro seu povo não” (DANIEL FRANÇA, apêndice 15, p.307). A sua fala reafirma a 

insa�sfação de outros entrevistados para esta pesquisa e a observação de diversos espaços públi-

cos livres na cidade, que se encontram em situação de abandono, cuja sobrevivência depende, 

muitas vezes, da ação dos moradores do entorno ou de pessoas que fazem uso deles para alguma 

a�vidade específica, como é o caso do Presépio. 

  Por fim, cabe destacar que o Presépio encontra-se em uma localização privilegiada na 

cidade: entre os bairros de Lagoa Nova e Candelária, às margens da Avenida Prudente de Morais 

(importante eixo viário estruturante da cidade que liga as regiões norte e sul e possui uma grande 

variedade de comercios e serviços), ao lado do Ginásio do DED e próximo ao estádio Arena das 

Dunas. Assim, a acessibilidade ao Presépio, tanto geográfica como visual, proporciona ao espaço 

uma vista privilegiada da cidade, em cota superior da Avenida Prudente de Morais, e de fácil aces-

sibilidade para todos os modais (automóvel, ciclistas e pedestres), estando também próxima à 

pontos de ônibus (figura 47).
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Figura 47: Presépio de Natal por Oscar Niemeyer, Natal RN.

Fonte: Disponível em <h�ps://nominuto.com/no�cias/cidades/presepio-de-natal-
recebe-projeto-de-reformulacao/142511/>.

Acesso em: 13 abril. 2020.
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    5.1.12     Apropriações no Beco da Lama: Do clubber ao samba

 O Beco da Lama, espaço localizado no núcleo central da cidade de Natal, bairro da Cidade 

Alta, frequentado há décadas por ar�stas, intelectuais, boêmios e recentemente por jovens, foi 

objeto de uma ação de requalificação urbana, concluída em fevereiro de 2019, a qual foi materiali-

zada na pintura das suas fachadas por meio de grafites, envolvendo um cole�vo de quarenta ar�s-

tas de rua. Coordenados pelo ar�sta visual paulista Dicesarlover, grafiteiros locais como Miguel 

Carcará, famoso pela sua atuação no Movimento Nossos Valores na comunidade da África, reforça-

ram a iden�dade do Beco da Lama a par�r de grafites também inspirados no folclorista, pesquisa-

dor e escritor Câmara Cascudo .

  Compreendido como um circuito cultural preenchido por diversos microgrupos que se 

apropriam de maneira efêmera, criando territórios dis�ntos e desprovidos de organização  (MAG-

NANI, 2005), as formas de apropriação e cons�tuição dos lugares do Beco da Lama podem ser com-

preendidas a par�r de quatro setores: (1) os quatro cantos, local de encontro de ruas e que funcio-

na como um marco e aonde acontece o “Samba no Beco”; (2) o bar da Meladinha, que também 

funciona como marco e ponto de encontro de todas as tribos que ali coexistem; (3) o ponto de 

encontro dos frequentadores da música eletrônica nas proximidades do bar da meladinha; (4) o 

bar de Nazaré, onde funciona o samba de Nazaré na extensão do quatro cantos (mapa 04). 

  Para melhor compreender essas especificidades, os conflitos ocorridos no local, os 

impactos do projeto ar�s�co e as formas de apropriação do lugar, foram entrevistados dois grupos 

que já atuavam no Beco da Lama antes da intervenção realizada pela prefeitura: o grupo “Hoje tem 

Samba no Beco”, com os entrevistados Mary Bezerra, Maurício Solto e Rick Ricardo; e o cole�vo 

“Pajux” por meio do seu idealizador Frank Aleixo (apêndice 16). Com apresentações aos sábados, 

no ponto 1 (mapa 04) no circuito do Beco da Lama, o grupo que coordena a ação “Hoje tem samba 

no beco” é composto por doze pessoas: sete músicos, uma sonoplasta, uma que promove o marke-

�ng digital, um assessor de imprensa e duas na produção e a coordenação, que são Mary e Rick 

Ricardo, par�cipantes da entrevista. 

      Informações ob�das a par�r das seguintes no�cias: 1) Beco da Lama ganha novo aspecto com intervenção da 
prefeitura. Disponível em: <h�ps://nominuto.com/no�cias/natal/beco-da-lama-ganha-novo-
-aspecto-com-intervencao-da-prefeitura/181545/>. Acesso em: 03 abr. 2020. 2) Prefeitura de Natal finaliza primeira 
etapa da revitalização do Beco da Lama. Disponível em: <h�p://www.tribunadonorte.com.br/no�cia/prefeitura-do-
-natal-finaliza-primeira-etapa-de-revitalizaa-a-o-do-beco-da-lama/439920>. Acesso em: 03 abr. 2020. 3) Beco da 
Lama: os limites da revitalização no espaço cultural de Natal (RN). Disponível em: <h�ps://www.brasildefato.-
com.br/2019/09/30/beco-da-lama-os-limites-da-revitalizacao-no-espaco-cultural-de-natal-rn>. Acesso em: 03 abr. 
2020.
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Mapa 04: Localização e espacializações  das intervenções musicais no Beco da Lama.

Fonte: Produzido pela autora em outubro de 2019.
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   O grupo iniciou suas a�vidades no Beco em 16 de março de 2019, antes das ações dos 

grafiteiros nas fachadas, mas alguns dos seus músicos já faziam parte do grupo de samba “Arquivo 

vivo”, que se apresentava todas as quintas-feiras na Praça André de Albuquerque, localizada no 

bairro de Cidade Alta, nas proximidades do Beco.

  Segundo Maurício, o samba tem presença marcante em diversos movimentos na cidade 

e desde 2008 promovem ações em diversos lugares públicos e privados, nos bairros da Cidade Alta 

(Beco da Lama) e Ribeira (Buraco da Ca�ta). Mas a ideia do samba aos sábados no Beco foi do ar�s-

ta Dicesarlove, responsável pela coordenação dos grafites no espaço. O samba no Beco, que até 

outubro de 2019 realizou a trigésima segunda edição, é uma realização independente que sobrevi-

ve do esforço dos seus ar�stas e da colaboração por meio de doações, de “passar o chapéu” ao 

público. Mauricio conta que o som é da produtora de Rick Ricardo, os músicos trabalham de manei-

ra independente e a estrutura do palco e da tenda é cedida pela FUNCARTE , e a par�r de encontros 

virtuais e presenciais os músicos se organizam para as apresentações.   

  Quando ques�onados sobre a mo�vação das intervenções musicais no Beco da Lama, os 

entrevistados responderam que desejavam proporcionar aos moradores e aos comerciantes do 

bairro opções de cultura e lazer, após o encerramento das a�vidades e da semana, razão pela qual, 

após pesquisa no Beco e junto aos comerciantes, optaram por um horário fixo aos sábados, a par�r 

das 14 horas, para que todos pudessem par�cipar. Mary reafirma com a seguinte frase: 

  

       A FUNCARTE (Fundação Cultural Capitania das Artes) faz parte da Secretaria de Cultura da Cidade de Natal e é 
responsável por planejar, executar e acompanhar a polí�ca cultural por meio da implementação de uma polí�ca de 
incen�vos fiscais para financiamento de projetos culturais no Município, atendendo à demanda dos ar�stas, empreen-
dedores e produtores culturais para a promoção de eventos e festejos populares culturalmente significa�vos. Informa-
ção disponível em:  <h�ps://natal.rn.gov.br/funcarte/paginas/ctd-780.html>. Acesso em: 03 abr. 2020.

36

Você vê o pessoal com farda de farmácia de sapataria aproveitando quando 
sai de meio dia, então isso também é muito importante para gente, pessoas 
que venham e atrair o turista para o centro histórico essa é a nossa meta, o 
que a gente já tem previsto. E por parte dos meninos mostrar o trabalho dele 
porque senão todos os músicos compositores, e querem mostrar além das 
músicas que já existem mostrar um pouco do trabalho deles estão sempre 
compondo, então, tem esse lado aí do músico compositora também, envol-
ve tudo isso (MARY BEZERRA, apêndice 16, p.312).

36
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  Para os entrevistados, essas ações potencializaram o comércio, alguns bares passaram a 

vender almoços e a presença de ambulantes aumentou, destacando que a principal contribuição 

do “Hoje tem samba no Beco” para o espaço e seus atores têm sido a promoção da economia cria�-

va. Quando indagados sobre as dificuldades para a manutenção do projeto, eles afirmam que 

atualmente o que mais precariza essa ação é a falta de apoio, tanto da Prefeitura como dos 

próprios comerciantes, além do financiamento, onde, apesar já terem sido contemplados com os 

editais de incen�vo à cultura da FUNCARTE, con�nuam sujeitos à diversos problemas de estrutura 

devido a sazonalidade efêmera das suas atuações, que ocorrem apenas nos finais de semana. O 

samba pode ser considerado um movimento que resiste naquele espaço, que mesmo com poucos 

recursos e a ausência do poder público, potencializa e promove a interação de diversas tribos e 

pessoas, vindas de todos os bairros da cidade, tornando-o uma intervenção que agrega todas as 

classes, sem dis�nção (figura 48).  

Figura 48: Projeto “Hoje tem samba no Beco” se apresentando no Beco da Lama.

Fonte: Disponível em <h�ps://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/>. Acesso em: 03 abril. 2020.



Capítulo V
190

  Como já mencionado, diversas intervenções embalam a vida e a apropriação do Beco da 

Lama, entre elas, a música eletrônica que emerge junto aos clubbers . Em entrevista realizada 

virtualmente com um dos idealizadores do cole�vo Pajux, Frank Fidel Nobre Aleixo, esse expõe 

que o obje�vo das ações é a exploração da música eletrônica na cidade de Natal, por meio de 

performances visuais e drags. O cole�vo surgiu em 2012, mas só a par�r de dezembro de 2018 

iniciou o projeto SounDJ, que tem como foco o House Music e até então já realizou 41 intervenções 

no Beco da Lama, mais precisamente no entorno do Bar da Meladinha (apêndice 12). Sobre o 

surgimento da Pajux e das ações no Beco, Frank conta que 

  

  

  O entrevistado conta ainda que o projeto SoundDJ passou a se chamar Lounge da Lama, 

em uma proposta para atender às solicitações da Prefeitura de Natal (horários e volume do som 

limitados). O Lounge acontece toda quinta-feira e observa um cronograma combinado com todas 

as atrações do mês. O cole�vo se organiza quase sempre online e programa as a�vidades de 

acordo com os comerciantes do Beco. Frank conta que há reuniões semanalmente com Neide, 

dona do Bar da Meladinha e com quem possuem uma parceria, e que sempre estão discu�ndo 

novos projetos, como o Jazz, Blues e Meladinha e o Sabadaço do Synthpop. Todas as divulgações 

dos eventos são feitas virtualmente, nas redes sociais e por meio de cartazes. Para Frank, a inter-

venção temporária pela música eletrônica no Beco tem a capacidade de “transformar o espaço da 

rua em um ambiente fes�vo, aproveitando suas possibilidades para democra�zar o acesso à arte” 

(FRANK ALEIXO, apêndice 16, p.316). 

[...] após alguns meses com o Bazar Volante, o Bar da Meladinha passou a 
receber o SounDJ no Beco da Lama, dessa vez mais focado em House Music, 
e com realização semanal. As mo�vações por trás da ideia de fazer o evento 
são totalmente ligadas aos �pos de laços que foram se formando entre 
produção, administração do bar e do próprio espaço. O maior obje�vo 
sempre foi concre�zar a visão daquele espaço como possível pista de dança, 
capaz de democra�zar a house music, o techno, as expressẽos ar�s�cas da 
comunidade LGBT, e suas vivências (FRANK ALEIXO, apêndice 16, p.315). 

     De acordo com o site Penumbra Arte Urbana, o clubber, termo em inglês, atribuído a pessoas que frequentam 
danceterias, foram comuns nos anos 90 e ajudaram a enaltecer a música Techno e a cultura noturna pelas grandes 
metrópoles. Em geral, eles têm como ponto de encontro os clubes, as Raves ou clubinhos onde são tocados os subgê-
neros de e-music, como: Techno, Trip Hop, Jungle, Underground, Drum and Bass e Trance (derivações da música eletrô-
nica). Informação disponível em: <h�p://penumbraarteurbana.blogspot.com/2008/11/clubber.html>. Acesso em: 03 
abr. 2020.
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  Em relação ao apoio para a à realização dessas ações, de modo similar ao samba, o cole�-

vo não recebe patrocínio: “Todos os eventos sempre foram feitos de forma completamente inde-

pendente, contando com o apoio apenas do Bar da Meladinha. A única exceção foi o bloco de 

carnaval, o ‘Acorda, Clubber!’ , que contou com a estrutura do palco do Beco da Lama para funcio-

nar.

  Com respeito às contribuições dessas ações para Natal, o entrevistado acredita que o 

SounDJ e seus projetos satélites contribuem para a construção de uma nova relação das pessoas 

com a cidade. ”Um espaço que é visto de forma u�litária, por localizar-se em um bairro predomi-

nantemente comercial, acaba sendo visto com outras nuances e possibilidades, convertendo-se 

em espaço de convivência para diferentes pessoas que vivem e experienciam a cidade sob diferen-

tes perspec�vas” (FRANK ALEIXO, apêndice 16, p.317). Apesar disso, o projeto ainda passa por 

algumas dificuldades, como a ausência de apoio por parte dos órgãos públicos e todas as burocra-

cias ligadas a esses, que muitas vezes acabam por dificultar intervenções, como descreve Frank:

 

   

  Entende-se que o Beco da Lama, desde 2018, passa por um processo de higienização que 

contribui para a expulsão ou relocação de muitas das intervenções que ali aconteciam, antes dos 

grafites. Frank ressalta que para o prosseguimento do SoundDj é necessário talvez uma maior 

orientação e uma visão mais abrangente da prefeitura em relação à função social dessas ações e 

daquele espaço a par�r de uma percepção de que, além do apoio financeiro, é necessário dotar os 

comerciantes e os produtores locais do conhecimento para fazer seus eventos funcionarem. Ele 

acredita que essas ações promovem nas pessoas uma mudança com relação à cidade em que 

vivem e os espaços públicos que frequentam, à medida que geram sen�mentos de “pertencimento 

a um espaço que não é mediado apenas pela troca de valores monetários” (FRANK ALEIXO, apêndi-

ce 16, p.317), e destaca o papel da rua como lugar de uso e de vivência cole�va, capaz de integrar 

grupos e tribos diversas, como acontece no Beco da Lama (figura 49).

Para nos adequarmos às exigências da SEMURB [...] passamos por muitos 
processos de adaptação, e pra�camente �vemos que intui�vamente encon-
trar o formato mais adequado, já que o orgão não ajudou muito. Desde que 
o Beco da Lama passou pelo processo de pintura das paredes e de uma larga 
promoção do espaço na mídia, a própria prefeitura acabou liberando a reali-
zação de muitos eventos sem consultar aqueles que ali já estavam. Isso 
acabou atropelando muitas das nossas ações. Um exemplo foi o Sabadaço 
do Synthpop, que se mudou para Ribeira por não conseguir mais ser realiza-
do no espaço que passou a ser ocupado por outras en�dades culturais, que 
possuem mais possibilidades financeiras de produzir eventos maiores, que 
acabaram engolindo o nosso (FRANK ALEIXO, apêndice 16, p.317). 



Figura 49: Bloco Acorda Clubber no Beco da Lama no carnaval de 2020.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/events/301195827258869/?ac�ve_tab=discussion>.
Acesso em: 03 abril. 2020.
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     5.1.14     Apropriações pela música no Decky da Orla de Ponta Negra

  A Orla da praia de Ponta Negra, badalada por turistas e natalenses, é famosa por ser o 

principal des�no e cartão postal de maior destaque da cidade. Atualmente, ela conta com um 

decky de madeira construído em seu calçadão em meados de 2013 que reúne diversas ações 

musicais aos fins de semana. A entrevista realizada de forma online com o músico atuante nesse 

espaço, Alan Persa, de 32 anos, aconteceu no dia 29 de outubro (apêndice 20). Alan conta que 

começou a fazer seus shows na Orla de maneira bem informal, levando seu próprio equipamento 

de som e sem grandes estruturas e que hoje essas intervenções ocorrem às 16:00 horas aos 

domingos, revezando com outros ar�stas. 

  As ações ocorrem de forma independente e sem patrocínios, contando apenas com 

doações dos próprios ouvintes. Outros ar�stas como Rodrigo Lacaz e André Rangel se apresentam 

no local nas mesmas condições. Para Alan Persa, a principal mo�vação dessas intervenções é 

oferecer algo novo e diferenciado para a cidade, além da divulgação do seu trabalho de forma 

mais ampla e sem dis�nção de público. A intervenção, que depende de pouca infraestrutura para 

a sua realização, hoje atrai grande quan�dade de pessoas que circulam e trabalham na praia, 

incluindo os vendedores ambulantes. Apesar disso, segundo o entrevistado, algumas vezes ocor-

rem tumultos no local, necessitando de uma melhor organização e mais policiamento.

  Quando ques�onado sobre a importância das ações e seus planos futuros, Alan acredita 

que essa a�vidade, com forte adesão da população, for�fica a cena musical e incen�va outros 

ar�stas da cidade a se encorajarem em intervenções semelhantes, espalhando cultura pelos espa-

ços públicos de Natal. O entrevistado também informa que tem tentado levar a mesma proposta 

para outros espaços públicos da cidade, já tendo realizado shows nas Praças Ecológica e do Disco 

Voador de Ponta Negra, no Parque dos Eucaliptos em Candelária e no Mirante da Praia da Redinha 

(figura 50).
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Figura 50: Os cantores Alan Persa e Rodrigo Lacaz se e apresentando no decky.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/alanpersaoficial; h�ps://www.facebook.com/rodrigolacaz>.
Acesso em: 07 abril. 2020.
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     5.1.14    Gastronomia, arte e convívio na Feira Garajal

  De acordo com a página oficial, a Feira Garajal consiste em um projeto criado por um 

grupo de amigos em 2011 que reúne atrações musicais, gastronômicas, além da venda de ar�gos 

diversos. Atualmente coordenada por Lourdinha Alencar, a feira que ocorre uma vez por mês na 

Praça Assis Chateaubriand na Rua Ângelo Varela no bairro do Tirol, hoje conta com 120 expositores 

fixos e organiza-se a par�r de co-produtores, que se encarregam da parte financeira e da adminis-

tração.

  Lourdinha Alencar, coordenadora atual do projeto, em entrevista realizada em outubro 

de 2019 (apêndice 18), contou que a ideia da Garajal foi uma inicia�va da jornalista Margot Ferrei-

ra e cinco amigos, dentro da garagem da casa dela, sendo posteriormente transferida para praça. 

Lourdinha destaca que a organização da ação se dá por meio de uma agência, mas que além disso 

existe um grupo de Whatsapp com todos os expositores e que são responsáveis pelo trabalho de 

organização da feira, incluindo curadoria, logís�ca e administração. 

  Com relação aos patrocínios, a Garajal tem recebido apoio anualmente da Unimed e 

Arena das Dunas, por meio da Lei Djalma Maranhão , além de outros apoios privados e contribui-

ções individuais. Apesar disso, Lourdinha destaca que é bastante di�cil para os produtores cultu-

rais de Natal realizarem eventos com apoio das Leis de incen�vo à cultura, pois as mesmas 

impõem um valor de 40% do projeto antecipado, o que dificulta bastante à inserção de projetos 

que não possuem capital fixo. Além da burocracia para emissão das licenças de funcionamento da 

feira junto aos órgãos públicos responsáveis (STTU, Semurb e Sensur), que são necessárias à sua 

realização. 

  Segundo a entrevistada, a Feira Garajal gera cerca de 240 empregos informais: vendedo-

res, artesãos, cozinheiros. Quando ques�onada sobre a importância dessa ação para a cidade, 

Lourdinha destaca: 

  

[...] eu vi o outro lado, de pessoas que começaram pequenas no Garajal, e 
hoje tem um ateliê enorme, que saíram de uma depressão. Eu vi depoimen-
tos de pessoas que disseram assim “eu não �nha televisão em casa e hoje 
tenho graças a Deus”. A menina vendia lacinho de cabelo, a filha não �nha 
um guarda-roupas, ela comprou, �rou uma foto e mandou pra mim: “com-
prei o primeiro guarda roupa da minha filha”. [...] Eu vi um casal que perde-
ram tudo que �nham e hoje a renda que sai da Garajal é para completar com 
o que o marido arrumou um emprego, um sub-emprego, porque ele perdeu 
uma empresa e eles vibram e trabalha a família inteira. Tem muita história 
por trás, ninguém faz nada só (LOURDINHA ALENCAR, apêndice 18, p.323).



  Até novembro de 2019, a Garajal estava entre a 43ª edição, acontecendo também nos 

finais de semana em outros espaços, como o espaço privado do Shopping Cidade Jardim.  Sobre a 

mudança de local, de um espaço público para um privado, cabe mencionar que ocorreram diversos 

conflitos com a vizinhança que a jus�ficaram. Lourdinha conta que se pudesse voltaria para a praça, 

mas que a feira incomodava um morador do entorno, gerando insa�sfação de ambas as partes. 

Além disso, sobre o uso e apropriação da Feira Garajal na Praça Assis Chateaubriand vale salientar 

que mesmo se tratando de uma ação temporária, com turno fixo e sem grande poluição sonora, 

exis�ram diversas dificuldades com relação ao entorno residencial por se tratar de um bairro de 

classe média alta sem a presença de muitos comércios e serviços próximos.

  Apesar das dificuldades, Loudinha destaca que a Feira Garajal contribuiu para a valoriza-

ção da praça na medida que promoveu pequenas ações de requalificação no espaço: “até os postes 

que estavam sem lâmpada nós fazíamos um oficio e iam colocar e tal, capinava a rua, pintava a 

praça, lixeiras na praça, sacos de lixo” (LOURDINHA ALENCAR, apêndice 18, p.325). A expecta�va da 

organizadora é que a ação possa ser replicada em outras cidades do interior do estado por meio de 

uma marca patenteada e associada ligada à ações sociais (figura 51).

Figura 51: Feira Garajal na Praça Assis Chateaubriand. 

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/garajalnatal>. Acesso em: 20 abril. 2020.
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     5.1.15     Intervenções temporárias pelo Movimento Eco Praça em Natal

  

  Carvalho e Ataíde (2019) definem que o movimento Eco Praça em Natal se caracterizou 

como uma expressão efêmera de ocupação de praças que conseguiu alterar, ainda que temporaria-

mente, as funções e formas de apropriação: antes lugares de passagem para espaços de integração 

e convivência no co�diano das comunidades onde se inserem (CARVALHO e ATAÍDE, 2019, p. 06). 

Atualmente, o movimento Eco Praça se mantém a par�r de financiamentos privados e leis de 

incen�vo à cultura, fazendo uso também de diferentes �pos de suportes espaciais e conseguindo 

permear as quatro regiões da cidade, encaixado-se dentro de um capital cria�vo que promove 

ações culturais dentro das próprias limitação impostas por esses editais.

  Iniciado em 2013 na Praça dos Eucaliptos, localizada no bairro de Candelária, as ações 

acontecem até o ano atual (2019) promovendo a ocupação de espaços públicos, em especial 

praças nos bairros de Candelária, Capim Macio, Potengi, Cidade Alta, Mãe Luiza, Ponta Negra, Neó-

polis e Petrópolis; um espaço semi-público, a Cidade da Criança; e um espaço privado, a fundação 

Hélio Galvão, ambos em Natal. Ainda em outros momentos, realizou-se a�vidades no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, nos municípios de Pedro Avelino e Lajes. O quadro 12 (CARVALHO 

e ATAÍDE, 2017) foi atualizado a par�r de entrevista realizada com o seu idealizador-coordenador, 

Geraldo Gondim, em novembro de 2019 (apêndice 19). 

  Em pesquisa realizada em 2017 constatou-se que a maioria das praças estão localizados 

em áreas de grande fluxo de pessoas e de carros na cidade, onde possuem uma certa visibilidade e 

são de fácil iden�ficação. Isso se reflete diretamente na forma como o movimento realizava a esco-

lha destas delas, optando por espaços públicos mais centrais e acessíveis, que despertassem o inte-

resse de diferentes pessoas, residentes ou não no entorno das praças ou nos bairros onde se locali-

zavam. Também foi observado que, apesar de serem atra�vas para pessoas de dis�ntos perfis e 

residentes em diferentes bairros, o movimento não se tornou popular entre os moradores do 

entorno das praças.

  Apesar dos resultados posi�vos é observado também que o movimento esteve em menor 

atuação nos anos de 2017 e 2018, contando com poucos colaboraradores – cinco pessoas fixos e 

alguns voluntários –, apresentando assim dificuldades para prosseguir com as a�vidades. Com 

relação à par�cipação dos colaboradores atuais, Geraldo afirma que não existe um cronograma de 

reuniões e pautas definidas, e que na maior parte do tempo eles se encontram para discu�r formas 

de captação de recursos para o planejamento das ações (quadro 11).
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DATA DE REALIZAÇÃO LOCAL SUPORTE ESPACIAL CIDADE BAIRRO REGIÃO

dez/13 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL

25/05/2014 ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL

29/06/2014 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL

04/07/2014 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL

31/08/2014 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL

28/09/2014 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL

01/11/2014 E 02/11/2014 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL

08/03/2015 PRAÇA CÍVICA ESPAÇO PÚBLICO NATAL PETRÓPOLIS LESTE

12/04/2015 ÁREA DE LAZER PANATIS ESPAÇO PÚBLICO NATAL potengi NORTE

04/06/2015 ESPAÇO PÚBLICO NATAL CIDADE ALTA LESTE

09/06/2015 PRAÇA DO HALF ESPAÇO PÚBLICO NATAL ZONA NORTE NORTE

05/07/2015 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL

07/09/2015 FUNDAÇÃO HELIO GALVÃO ESPAÇO PRIVADO NATAL TIROL LESTE

13/09/2015 PRAÇA EDGAR BORGES ESPAÇO PÚBLICO NATAL MÃE LUIZA LESTE

20/09/2015 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL

10/10/2015 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL

14/11/2015 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL

28/11/2015 CIDADE DA CRIANÇA ESPAÇO SEMI PÚBLICO NATAL TIROL LESTE

06/03/2016 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL

09/04/2016 PEDRO AVELINO ESPAÇO PÚBLICO PEDRO AVELINO CENTRO INTERIOR

10/04/2016 LAJES ESPAÇO PÚBLICO LAJES CENTRO INTERIOR

03/06/2016 A 05/06/2016 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL

09/07/2016 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL

18/08/2016 ESPAÇO PÚBLICO NATAL PONTA NEGRA SUL

03/09/2016 ESPAÇO PÚBLICO NATAL NEÓPOLIS SUL

09/12/2016 PRAÇA 7 DE SETEMBRO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CIDADE ALTA LESTE

Fonte: Produzido pela autora em 2017 e atualizado em julho de 2020. 

02/12/2017 praça andré de albuq. ESPAÇO PÚBLICO natal cidade alta leste

16/12/2018 área de lazer panatis ESPAÇO PÚBLICO natal potengi norte

30/03/2019 praça do �oca ESPAÇO PÚBLICO natal capim macio sul

21/04/2019 praça da vila ESPAÇO PÚBLICO natal ponta negra sul

18/05/2019 praça do pescador ESPAÇO PÚBLICO praia de pipa goianinha sul

08/06/2019 praça de pium ESPAÇO PÚBLICO parnamirim praia de pium sul

07/07/2019 arena das dunas ESPAÇO semi PÚBLICO natal lagoa nova sul

QUADRO 12 -  ESPAÇOS OCUPADOS PELO MOVIMENTO ECO PRAÇA DE 2013 A 2020.

PRAÇA DOS EUCALIPTOS

praça andre de albuq.

praça anjo azul

praça de neópolis

05/01/2020 praça aluisio alves ESPAÇO PÚBLICO natal cidade da esper. oeste

12/01/2020 natal norteárea de lazer GRAMORÉ ESPAÇO PÚBLICO PAJUÇARA

19/01/2020 natal norteARENA DAS DUNAS ESPAÇO PÚBLICO LAGOA NOVA



Capítulo V
199

  Segundo Carvalho e Ataíde (2017), a maioria das praças estavam subu�lizadas antes da 

intervenção do movimento, sem manutenção por parte do poder público, bastante deterioradas e 

acabavam sendo alvo de violência e prá�cas ilegais. Contudo, o fator insegurança não interferiu na 

determinação do Movimento Eco Praça e dos usuários que insis�ram na realização de ações para 

ocupar esses espaços, demonstrando que tais inicia�vas alteravam a dinâmica de ocupação 

desses, transformando-os temporariamente em espaços movimentados e vivos. Nesse ponto, 

tomamos o movimento como importante ao demonstrar que a diversidade e o uso podem garan-

�r, pela co-presença, segurança ao espaço público.

  Quando ques�onado sobre as mo�vações do Movimento Eco Praça, Geraldo relata que 

tudo foi acontecendo aos poucos e que foi impulsionado pelo seu interesse pessoal em tentar 

manter os espaço públicos ocupados e vivos, despertado a par�r da observação co�diana da Praça 

dos Eucalíptos (Candelária), localizada em frente a moradia dele. Para ele: “foi a par�r deste impul-

so individual meu de querer fazer as coisas aconteceram ali na praça, que era a extensão da minha 

casa” (GERALDO GONDIM, apêndice 19, p.328).

  Com relação à sazonalidade das ações do movimento, Geraldo descreve que inicialmente 

aconteciam todo mês, seguindo um calendário definido, mas que nos úl�mos anos, devido às 

crises financeiras – de falta de recursos e apoios –, não existe um cronograma definido, acontecen-

do, às vezes, duas edições ao ano, como em 2019. Tratando dos recursos, o movimento contava 

com o patrocínio da COSERN, UNIMED, Arena das Dunas e Prefeitura de Natal quando aprovados 

em editais culturais e por isso renovados a cada ano, o que também acabava por limitar a ocupa-

ção de certos espaços na cidade, regidos sob os requisitos dos editais.

  Para Geraldo, no caso as praças, as ações do movimento contribuem para o uso e a apro-

priação da cidade e fomentam a realização de outras ações semelhantes. Além disso, o entrevista-

do ressalta que o movimento es�mula a economia cria�va e deseja que esse se converta em plata-

forma social e que sua ideia possa ser replicada: “Eu acho que é fazer com que as pessoas tenham 

acesso à essa nova possibilidade delas serem protagonistas das coisas, assim, não ficar dependen-

do ou esperando. Tomar pra si a co-responsabilidade de fazer as coisas independente do poder 

público e de empresas” (GERALDO GONDIN, apêndice 19, p.329).
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  Quando ques�onado sobre o futuro do movimento, ele admite que tem dois sonhos: 

criar uma Eco Praça modelo, fixa em uma praça da cidade, com um cronograma definido e realizada 

a par�r de uma gestão compar�lhada com os moradores e parceiros envolvidos; e que esse 

modelo também seja replicado em outras praças, inclusive de outras cidades.  Para isso, Geraldo 

admite que a maior dificuldade tem sido a captação de recursos e apoios fundamentais para a 

execução das ações que demandam: montagem de palco, tendas e outras estruturas �sicas.

  Após o momento da entrevista em 2019, ocorreram três ações in�tulados de “Eco Praça 

Conecta” ocorridos nos quatro finais de semana do mês de janeiro de 2020.  Apoiadas pelos seus 

patrocinadores, essas ações ocorreram respec�vamente na Praça Aluísio Alves, no bairro de Cidade 

da Esperança, região Oeste de Natal; no Espaço Cultural Jesiel Figueiredo, no bairro do Potengi, na 

região Norte de Natal; no estádio do Arena das Dunas, na Região Sul; e por fim, no bairro da Ribei-

ra, Região Leste (figura 51). 

  Figura 51: Roda de conversa, Eco Praça Conecta no bairro da Ribeira.

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/pg/ecopraca>. Acesso em 13 abril. 2020.
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  Por meio de ações pontuais, o Movimento Eco Praça reafirma a necessidade de reocupar 

a cidade através do corpo, do uso do espaço público e da cole�vidade transcrita nessas apropria-

ções. A par�r de Carvalho e Ataíde (2019), admite-se que essas ações não têm ob�do grandes 

transformações �sicas nos espaços, mas a sua significância é refle�da no legado transmi�do por 

meio da reinvenção de novos lugares na cidade, como também na afirmação de novos potenciais 

para o estabelecimento dessas relações, muitas vezes já existentes no local.

  O Movimento Eco Praça é considerada a maior intervenção temporária atuante na 

cidade de Natal, conseguindo abranger todas as regiões administra�vas e promovendo a integra-

ção de diversas tribos, idades, gêneros e raças. Notou-se que nas úl�mas quatro ações realizadas 

em 2020 houve uma preocupação em reafirmar um caráter ecológico e educa�vo a par�r de proje-

tos de doação de mudas e de criação de canteiros e hortas, da promoção de show musicais e apre-

sentações circenses, de rodas de conversas, além da importante parceria com grupos ligados à 

Universidade e à Secretaria de Mobilidade Urbana em projetos que promovem o uso dos espaços 

públicos (figura 52). 



Figura 52: Plantação de mudas Eco Praça Conecta na Cidade da Esperança

Fonte: Disponível em <h�ps://www.facebook.com/pg/ecopraca>.
Acesso em: 13 abril. 2020.
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5.2  Cartografias temporárias da cidade de Natal 

  

  É necessário delinear para esta pesquisa uma intersecção entre as análises das entrevis-

tas realizadas com os atores das intervenções e o reba�mento de suas intencionalidades nas carto-

grafias sociais. Neste momento são reconhecidas as diversas experiências exploratórias que ense-

jam nos mapas, por meio de um processo cole�vo e par�cipa�va, que buscou acima de tudo repre-

sentar de forma gráfica e visual a atuação dessas populações enquanto movimentos que emergem, 

a par�r das suas resistências, nas suas geografias. 

  Para isso, cabe lembrar que para o exercício de análise espacial das cartografias foi usado 

como referência o método do antropólogo Magnani (2003), a fim de compreender as formas de 

sociabilidade ali expressas no contexto da cidade de Natal. As cinco primeiras cartografias apresen-

tadas dizem respeito aos movimentos que se diferenciam por suas localizações, em espaços popu-

lares e comunidades socialmente vulneráveis, sendo estas: Batalhas de Hip Hop, Movimento Cultu-

ral Nossos Valores, Cole�vo Viramundo, Inarte Urbana E Movimento Síntese Urbana. 

  A par�r de Magnani (2003), as intervenções ar�s�cas protagonizadas pela cultura do hip 

hop (batalhas) se destacam como um circuito, percorrendo diversos bairros e regiões (mapa 05). 

Com isso, nota-se a forte presença das batalhas nas Regiões Norte e Oeste, as mais vulneráveis 

socialmente. Também é importante realçar que muitas das ações ocorrem em espaços livres públi-

cos localizados em conjuntos habitacionais, como é o caso das Deusas na Rima, que ocorre no 

Pana�s I (Região Norte), e em Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), por exemplo, a Batalha do 

Arco em Mãe Luiza (Região Leste) e o Movimento Cultural Nossos Valores, na comunidade da 

África.  

  A cartografia realizada pelo Movimento Cultural Nossos Valores, também imerso na 

cultura do hip hop, espacializa a ação desse movimento na Redinha, destacando as principais refe-

rências �sicas e simbólicas do bairro: a forte presença das águas (o Rio Doce e a praia), as comuni-

dades próximas, como o Passo da Pátria, a principal avenida João Medeiros Filho e a divisão geográ-

fica entre Redinha Nova e Redinha Velha (mapa 4). A cartografia revela a pontualidade do cole�vo 

marcada por sua sede com locação fixa e ações que acontecem em um mesmo espaço do bairro 

marcado por relações entre pessoas conhecidas, destacada como um pedaço. Apesar disso, 

também passa a adquirir o caráter de circuito ao interagir com outras comunidades e levar arte e 

cultura à diversos locais da cidade a par�r do trabalho do idealizador Miguel Carcará.
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  Também caracterizados como pedaços, o Cole�vo Viramundo e o Inarte Urbana atuam na 

Comunidade do Passo da Pátria. A cartografia em ambos demonstrou especificidades e conflitos 

existentes naquela região, que se divide espacialmente e socialmente em quatro territórios: 

Ocidental de baixo, Ocidental de cima, Pedra do Rosário e Pantanal. De acordo com conversas infor-

mais com os cole�vos Viramundo e Inarte Urbana, dis�nguem-se quanto a ocupação e a relação 

entre os moradores, o que, muitas vezes, levou os cole�vos à conflitos internos. Na cartografia do 

Viramundo, nota-se que, de forma quase poé�ca, eles pontuavam, pintavam e desenhavam no 

mapa as ruas, os becos, os cortejos, assim como as marcas de violência e es�gmas pertencentes 

àquele espaço, o que reafirmou a in�midade com aquele lugar (mapas 07 e 08). 

  Na cartografia realizada junto ao cole�vo Viramundo (mapa 5), cabe destacar a presença 

de detalhes e do reconhecimento de marcos iden�tários por meio de referências �sicas comuns a 

toda a comunidade: o canal do Baldo, a pedra do Rosário, o paredão, a Praça do Horto, a barraca 

da Nena, a escadaria, as escolas, que validam a importância dessa ferramenta no reconhecimento 

da memória cole�va desses grupos. A cartografia do Inarte Urbana (mapa 6), demonstra dois 

pontos importantes em comparação à realizada pelo Viramundo: os dois possuem espaços de 

atuação em comum que podem ser descritos pelos marcos da pedra do Rosário, praça do Horto e 

praça da Maré; observou-se também que a atuação do Inarte, assim como do Viramundo, se repro-

duz de maneira desigual entre os quatro pedaços do complexo, estando mais presente no Areado 

e no Passo da Pátria, como já havia sido mencionado pela entrevistada.

  No mesmo sen�do que as cartografias apresentadas, o Movimento Síntese Urbana se 

destaca como um pedaço ao tecer no bairro em que atua tramas do co�diano por meio da música 

e das batalhas de rap, “promovendo a vida do dia-a-dia, a prá�ca da devoção, a troca de informa-

ções e os inevitáveis conflitos” (MAGNANI, 2003, p. 04). Como já mencionado no capítulo anterior, 

o MSU tem na cartografia (mapa 09) a expressão dos seus principais marcos e espaços u�lizados 

nas suas ações: o teatro de arena, o campo de futebol, o horto público, a praça central e o galpão, 

que demonstram o sen�mento de pertencimento e vizinhança que o movimento estabelece com 

os seus atores dentro do pedaço.

  Localizado em região e contexto social dis�nto dos movimentos anteriormente apresen-

tados, mas também se tratando de um pedaço, o projeto do Quintal Urbano atua no bairro de 

Ponta Negra e destaca-se pela forte presença (maioria) de moradores do bairro em suas ações 

(mapa 10). A par�r da cartografia realizada com os entrevistados, pode-se compreender a espacia-

lização dessas ações nas duas praças e seus respec�vos entornos, destacando vários elementos 
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�sicos e geográficos que podem ser descritos como marcos para aquela área, a citar: a lagoa de 

captação, o posto policial e o colégio overdose, além de pontos imagé�cos, como a esquina, que 

costuma ser u�lizada por amigos que jogam cartas, e os lugares mais u�lizados pelos moradores, a 

área mais a�va na praça do bicicross. 

  De caráter semelhante ao Quintal Urbano, por se tratarem de intervenções movidas por 

programas de cunho educacional, os movimentos Museu da Memória Afe�va, Urban Sketchers e 

Plateia Urbana são reconhecidos como circuitos, que se inserem nas quatro regiões administra�vas 

e interagem entre estabelecimentos, pontos da cidade e equipamentos urbanos, mantendo entre 

si uma relação espacial (MAGNANI, 2003). A cartografia realizada com o Museu da Memória Afe�-

va (mapa 11) demonstra três pontos fundamentais: a caracterização dessa ação como um circuito 

que ar�cula desde bairros, espaços públicos (praça do disco voador), semi-públicos (bosque dos 

namorados) à escolas públicas; a sua presença nas quatro regiões administra�vas da cidade; e a 

expressividade do movimento enquanto difusor cultural por meio das exposições. 

  Ao observar o desenho do percurso do rio realizado pelo rios e ruas, nota-se a preocupa-

ção dos entrevistados em realçar que as suas a�vidades não se concre�zam apenas como interven-

ções e exposições �sicas, mas, principalmente, nas experiências memoriais e sensoriais na rua. 

Durante a realização da cartografia também foram observados os relatos sobre as memórias que 

eram encontradas pelas pessoas em cada uma dessas a�vidades: a revelação das nascentes que 

exis�am na caminhada próxima ao rio, a vista do Rio Potengi proporcionada pelo mirante da Igreja 

do Rosário, e tantas outras descobertas.

  De maneira similar, a cartografia apresentada junto ao Plateia Urbana demonstra a espa-

cialização de suas ações em duas regiões opostas: Norte e Sul, onde ocupam dois espaços livres 

bastante frequentados: a Área de Lazer Pana�s e a Praça do Disco Voador, também u�lizada pelo 

Quintal Urbano, Museu da Memória Afe�va e Eco Praça. A par�r da cartografia (mapa 12), cabe 

aqui destacar a par�cularidade da Praça do Disco Voador em atrair diversos movimentos: localiza-

ção privilegiada dentro do bairro de Ponta Negra, entorno residencial e comercial o que garante 

bastante movimento durante todos os horários e a facilidade do seu acesso a todas as vias princi-

pais da cidade. 

  A cartografia também evidenciou nuances com relação a esses espaços públicos apro-

priados. No caso do grupo Urban Sketchers, observou-se que quase sempre fazem uso do espaço 

livre das ruas, devido à necessidade de um ângulo de visão amplo para o desenho de observação 

dos edi�cios e muitas dessas a�vidades acontecem em circuitos, integrando diversos locais em um 
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mesmo bairro. A cartografia do movimento (mapa 13) reafirma a atuação do Urban Sketches nas 

RAs Leste e Sul e como bairros mais frequentados, Ribeira e Cidade Alta, também tendo promovido 

encontros em cidades próximas: Ceará Mirim (RN), Caicó (RN), Areia (PB), João Pessoa (PB) e Forta-

leza (CE). 

  Deslocando-se por meio dos trajetos e formando em uma determinada região uma 

mancha, as apropriações musicais no Beco da Lama são marcadas por diversas a�vidades ar�s�cas 

que acabam por reunir tribos variadas: os sambistas, hipsters, LGBTQ+, boêmios, moradores locais, 

vendedores, clubber. A essa diversidade de usos e apropriações, destaca-se o caráter transforma-

dor e resistente que o espaço promove no bairro da Cidade Alta e na cidade de Natal.  Parte impor-

tante dessa interação do samba com o Beco da Lama resulta na memória afe�va e no sen�mento 

de pertencimento demonstrados durante a realização da cartografia social (mapa 14) com os 

entrevistados. O desejo de contribuir com melhorias na cidade que eles residem há muito tempo, 

na história dos lugares que frequentam, fica marcado na quan�dade de detalhes e espaços reco-

nhecidos no mapa: o bar da meladinha, bar do galo, bar do coelho, casa de Maria Boa (primeiro 

bordel de Natal), praças, hotéis an�gos, entre tantos outros pontos da cidade que hoje vivem na 

memória dos principais frequentadores.

  Em oposição aos demais movimentos, destacam-se o Mahalila Ocupa, o uso do Presépio 

de Natal e as apresentações musicais na Orla de Ponta Negra como ações pontuais, de pequeno 

impacto na cidade, por estarem em um único espaço, mas que também podem ser descritas como 

manchas onde os seus frequentadores não necessariamente se conhecem, mas usam o espaço 

para exercitarem um código em comum (MAGNANI, 2003). O Mahalila Ocupa teve como intuito 

ocupar e promover a sociabilidade em um espaço (rua) antes subu�lizado e que estava gerando 

desconfortos ao entorno, por se tratar de uma rota de fuga para assaltos; sua cartografia demons-

trou principalmente as intervenções (grafite) realizadas no entorno desta rua (mapa 15).

  Em situação semelhante, a cartografia dos ska�stas no Presépio de Natal (mapa 16) 

destacou a sua localização em relação à cidade e os principais marcos próximos, como o Ginásio do 

DED, que costuma funcionar como ponto de referência à novos par�cipantes. Por se tratar de uma 

ação não organizada e sem um grupo de par�cipantes fixos, sua espacialização não consegue ser 

constante: existem diversos �pos de apropriações no espaço, públicos e tribos diversas fazendo o 

uso do espaço de diferentes formas, como também acontece no decky da Orla de Ponta Negra. 
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  No que diz respeito ao uso do decky pelas apresentações musicais, nota-se na sua carto-

grafia (mapa 17) os principais pontos de encontros, que podem ser tratados como marcos na 

memória dos usuários: a escadaria, que também funciona como banco e apoio aos ambulantes; o 

Astral Sucos, que oferece a possibilidade u�lização dos banheiros e outros serviços pelos expecta-

dores dos shows; a grama do Hotel Mirador, que se transforma em arquibancada; e toda a exten-

são do calçadão, que se configura como o principal suporte espacial dessas intervenções. 

  Por fim, são trazidos os movimentos Eco Praça e a Feira Garajal como intervenções de 

grande impacto na cidade, pelo seu histórico, patrocinadores e cronograma fixo – o que desperta 

o interesse das pessoas. Tratando-se de uma ação local, situada na microescala por uma mancha 

interligando a praça à Rua Ângelo Varela, a Feira Garajal se situa na cartografia com poucos desta-

ques e elementos marcantes, o que demonstra caráter comercial e um público bastante efêmero, 

ocupando aquele espaço por um determinado período sem deixar grandes rastros (mapa 18).

  Com relação ao Movimento Eco Praça, sabe-se que esse ocupou espaços públicos e priva-

dos na cidade de Natal e cidades vizinhas, e, devido a transitoriedade das ações e não terem um 

espaço fixo, são tratadas nesta pesquisa como um circuito (mapa 19). A cartografia realizada com o 

idealizador do movimento revelou os principais bairros e lugares de atuação: Candelária e Ponta 

Negra. Para uma melhor compreensão dessas intervenções foram u�lizadas as seguintes legendas: 

bairros em roxo, onde já houveram intervenções; bairros em rosa, onde serão as próximas inter-

venções; demarcação em azul para os bairros mais u�lizados; bolinhas vermelhas demonstrando 

os bairros menos u�lizados; e bolinhas amarelas demonstrando uma maior presença do movimen-

to. Ainda a par�r da cartografia, cabe destacar a forte presença do movimento nas Regiões Sul e 

Leste e o distanciamento com relação às Regiões Norte e Oeste, onde ocorreram apenas quatro 

intervenções.

  Tudo isso acaba por evidenciar a relevância do olhar etnográfico sobre essas interven-

ções, realizado a par�r de Magnani (2003) e da cartografia social como método de inves�gação 

par�cipa�va, e a concre�zação dessas ferramentas para o empoderamento dos próprios atores 

que contribuíram para este trabalho ao promoverem as suas próprias narra�vas e reinscreverem os 

seus territórios em circuitos, manchas, trajetos e pedaços.  Nessa perspec�va, desenvolvido a 

par�r da ideia de um rizoma, o método cartográfico “conecta cadeias semió�cas, organizações de 

poder, ocorrências que remetem às artes, às ciências, às lutas sociais” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, 

p.14), traduzindo a cartografia como uma linguagem de expressão que busca extrair as próprias 

resistências às dinâmicas do neoliberalismo na cidade, demonstrando como experiência efêmera e 

subversiva interage com os seus lugares, criados e apropriados.  



Mapa 05: Cartografia das batalhas de hip hop em Natal.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistados em novembro. 2019. 
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Mapa 06: Cartografia do Movimento Cultural Nossos Valores na comunidade da África.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistados em novembro. 2019. 
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Mapa 07: Cartografia do Cole�vo Viramundo na comunidade do Passo da Pátria.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistados em novembro. 2019. 

Capítulo V
210



Mapa 08: Cartografia do Inarte Urbana na comunidade do Passo da Pátria.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistados em novembro. 2019. 
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Mapa 09: Cartografia do Movimento Síntese Urbana no bairro de Cidade da Esperança.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistados em novembro. 2019. 
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Mapa 10: Cartografia do Quintal Urbano no bairro de Ponta Negra.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistados em novembro. 2019. 
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Cartografia 11: Cartografia do Museu da Memória Afe�va na cidade de Natal.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistados em novembro. 2019. .
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Mapa 12: Cartografia do Plateia Urbana na cidade de Natal.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistada em novembro. 2019. 
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Mapa 13: Cartografia do Urban Sketchers na cidade de Natal.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistados em novembro. 2019. 
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Mapa 14: Cartografia das apropriações musicais no Beco da Lama.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistados em novembro. 2019. 
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Mapa 15: Cartografia do Mahalila Ocupa no bairro de Lagoa Nova.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistado em novembro. 2019. 
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Mapa 16: Cartografia dos ska�stas no Presépio de Natal.
Fonte: Produzido pela autora em novembro. 2019. 
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Mapa 17: Cartografia das apropriações musicais no decky da Orla de Ponta Negra.
Fonte: Produzido pela autora em novembro. 2019. 
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Mapa 18: Cartografia da Feira Garajal no bairro do Tirol.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistada em novembro. 2019. 
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Mapa 19: Cartografia do Movimento Eco Praça em Natal.
Fonte: Produzido pela autora e entrevistado em novembro. 2019. 
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C O N S I D E R A Ç Õ E S
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  Até que ponto nossas cidades não se mostraram tão efêmeras quanto as nossas próprias 

demonstrações de intervenções temporárias? Nossos úl�mos acontecimentos, o surto do coronaví-

rus, têm nos permi�do compreender a instabilidade das nossas cidades frente “ao implacável siste-

ma econômico exposto pela abertura da Caixa de Pandora” (MIKE DAVIS, 2020). A Covid-19, que 

eclodiu no mundo e no Brasil nos primeiros meses do ano de 2020, expôs de maneira brutal todas 

as desigualdades sociais, econômicas e ainda polí�cas presentes no mundo, especialmente no 

Brasil, como bem disse Raquel Rolnik  : “junto a isso enfrentamos ainda as dificuldades da falta de 

acesso à moradia, à água encanada, ao  saneamento básico, cenário das periferias dos grandes e 

médios centros urbanos brasileiros” (ROLNIK, 2020).

  Entre tantas outras reflexões, a pandemia da Covid-19 evidenciou o que realmente está 

em jogo: as contradições impostas pela acumulação do capital e as suas consequências para as cida-

des, que se materializam nas desigualdades de gênero, raça e classe, na polí�ca, na geografia e em 

todas as relações sociais. Em ar�go recente publicado (pós coronavírus) David Harvey (2020) nos 

lembra que o modelo de economia neoliberal já começava a apresentar as suas deficiências muito 

antes à pandemia, expondo suas fissuras e vulnerabilidades a medida que confronta os serviços de 

saúde pública, as indústrias farmacêu�cas, o consumismo e toda a estrutura criada pelo e para o 

capital: aeroportos, hotéis, shoppings centers, restaurantes, parques temá�cos (HARVEY, 2020).

  Esta pesquisa proporcionou um registro de uma temporalidade fugidia, que busca qualifi-

car e caracterizar experiências tá�cas de apropriações temporárias no co�diano de pessoas e 

comunidades sob a perspec�va de fenômenos sociais que se movimentam, que são efêmeros. Para 

isso, procurou-se desenvolver uma   reflexão sobre esse contexto, como forma de se repensar o 

modo de produção das cidades modernas pautadas no neoliberalismo e como o cenário pós coro-

navirus pode es�mular um novo modo de pensar e construir ferramentas e soluções cole�vas para 

o uso e a apropriação do espaço urbano desde essas prá�cas co�dianas. Ainda que, vivenciando a 

cidade no modo remoto, percebe-se a importância de se estar nas ruas e fazer dela o seu principal 

sen�do.  Como afirma Harvey (2020) “a vida quo�diana vai abrandar e, para algumas pessoas, isso 

será uma benção” (HARVEY, 2020).

    Guilherme Boulos conversa com Raquel Rolnik sobre o impacto da crise nas periferias urbanas em 31 de março de 
2020. Disponível em: <h�ps://www.youtube.com/watch?v=ZyEEmabxhTM>. Acesso em: 31 abril. 2020.
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  De maneira geral todas as intervenções podem ser caracterizadas como manifestações 

recentes, dos úl�mos vinte anos, que fazem uso de espaços livres públicos subu�lizados de forma 

temporária e se destacam principalmente no co�diano de cole�vos localizados em comunidades 

sociovulneráveis. Percebe-se que essas ações, movidas pelo urbanismo tá�co e por prá�cas educa-

�vas e populares, contribuem para a promoção do empoderamento do cidadão diante de diversas 

questões como: o papel da mulher dentro de uma sociedade machista; o valor da cultura afro trazi-

da pelo hip hop; a importância da universidade e do ensino enquanto fomento de a�vidades e 

intervenções como estas e também, o próprio papel do estado, como incen�vador e apoiador de 

um capital cria�vo que possa gerir essas manifestações, seja por meio de incen�vos fiscais, editais 

de apoio a cultura ou o próprio manejo de recursos para fins comunitários.

  Pensando nisso, tem-se nas considerações finais deste trabalho uma síntese das quinze 

intervenções estudadas, associando-as em cinco grupos dis�ntos que as diferenciam, mas não as 

inflexibilizam enquanto categorias de análise em: (1) intervenções cole�vas e sociais que não 

obtém apoio ou patrocínio; (2) ações educa�vas promovidas com o apoio de ins�tuições de ensino 

ou projetos de extensão; (3) ações casuais que ocorrem sem organização, cronograma ou apoio; (4) 

ações movidas pela música; e (5) ações inseridos em um cenário cultural financiado e amparado no 

capital cria�vo. Acrescenta-se que, apesar da criação de “caixinhas”, essa seleção foi gerada de 

modo a facilitar o entendimento final da pesquisa, mas não torna uma caracterís�ca como “exclusi-

va” de determinada ação (quadro 13).

  Conforme demonstrado no quadro 13 as intervenções cole�vas e sociais se dis�nguem 

por suas atuações em comunidades vulneráveis, localizadas principalmente nas regiões Norte e 

Oeste de Natal, onde são marcadas pela cultura do hip hop: o skate, os duelos de MCs, a dança de 

rua e o grafite. As educa�vas se organizam a par�r de inicia�vas acadêmicas (escolas, universidades 

e ins�tutos), promovendo a integração com o espaço público por meio do es�mulo a prá�ca diária 

do convívio e a valorização da memória e do patrimônio local. O terceiro grupo é formado pelas 

ações casuais que não possuem cronograma fixo e patrocínios, mas se organizam a par�r de uma 

intencionalidade dos seus atores, que promovem o encontro em determinado lugar para a execu-

ção da intervenção. Da mesma forma, mas embalados pela musicalidade, o grupo quatro destaca-

-se pela apropriação das ruas a par�r de shows, discotecagem, música ao vivo. E por fim, o quinto 

grupo traz manifestações de maior destaque na cidade, incluídas em projetos culturais financiados 

e executados com capital cria�vo, que buscam incen�var arte e cultura, mas também fomentar o 

consumo.
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intervenções temporárias

1 batalhas de hip hop
2 coletivo viramundo potiguar
3 Inarte Urbana
4 Movimento Cultural Nossos Valores
5 Movimento Síntese Urbana

características gerais do grupo

1 museu da memória afetiva
2 Platéia Urbana
3 urban sketchers
4 QUINTAL URBANO

1 mahalila ocupa
2 presépio de natal

1 beco da lama
2 Espaço Astral

QUADRO 13 - caracterizacao das INTERVENÇOES TEMPORÁRIAS NA CIDADE DE NATAL

SOCIAIs

educativas

CASUAIS

MUSICAIS

1 feira garajal
2 movimento eco praça

CAPITAL CRIATIVO

coletividade
ações em comunidades
forte presença regiões oeste e norte
arte e cultura
hip hop, dança de rua, gra�te
sem patrocínios

PROJETOS EDUCATIVOS
PRESENÇA EM TODAS AS REGIÕES
ARTE E CULTURA
PATRIMÔNIO E MEMÓRIA
ESPAÇOS PÚBLICOS
APOIO DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS

localização pontual
sem cronograma �xo
aleatoriedade
encontros casuais
sem patrocínios

localização pontual
música
com horários de�nidos
aglomerações
forte presença da rua
sem patrocínios

arte e cultura
economia criativa
forte divulgação e popularização
horários e cronogramas �xos
espaços públicos
com patrocínios
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 Em paralelo às entrevistas com os atores das intervenções foram realizadas cartografias 

sociais. Apesar do método cartográfico neste trabalho ainda ter sido bastante superficial e de certa 

forma uma experimentação, a cartografia surgiu como uma eficiente ferramenta de materialização 

dos sen�mentos e vivências não verbalizadas pelos entrevistados, a medida que nos permi�u 

compreender a autonomia dos sujeitos e as relações implicadas entre essas ocupações e os luga-

res criados na microescala, no co�diano dos bairros e comunidades. Como resultado dessa experi-

mentação sob a análise dos termos definidos por Magnani (2003) obteve-se como produto final 

desta pesquisa também uma cartografia “temporária” das intervenções temporárias. Temporária 

pela sua natureza efêmera, por evidenciar manifestações que não se configuram como prá�cas 

fixas na cidade, e que podem, a par�r de diferentes contextos sociais se modificarem, alterando os 

seus atores e os lugares em que ocupam (quadro 14 e mapa 20).   

   

intervenções temporárias

1 batalhas de hip hop
2 MUSEU DA MEMÓRIA AFETIVA
3 PLATÉIA URBANA
4 URBAN SKETCHERS
5 Movimento ECO PRAÇA

TIPO DE ESPACIALIZAÇÃO

Fonte: Produzido pela autora em setembro de 2020.

QUADRO 14 - ESPACIALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS EM NATAL

CIRCUITOS

6 coletivo viramundo potiguar
7 inarte urbana
8 mov. cultural nossos valores
9 movimento síntese urbana
10 QUINTAL URBANO

PEDAÇOS

11 presépio de natal
12 beco da lama
13 espaço astral
14 feira garajal
15 mahalila ocupa

manchas



4.000 6.000 M2.0001.0000

cartografiatemporária
Fonte: Produzido pela autora em 15 de Julho de 2019.

Mapa 20: Cartografia temporária da cidade de Natal.
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  A par�r do quadro 14 e mapa 20, nota-se como algumas ações se realizam de forma dinâ-

mica, permeando diversos espaços públicos em diferentes bairros e regiões, e manifestando-se 

em circuitos. Destacam-se as ações das batalhas de hip hop, do Museu da Memória Afe�va, do 

Plateia Urbana, dos Urban Sketchers e do Movimento Eco Praça por se caracterizarem como inter-

venções que promovem circuitos de jovens alterna�vos, marcados por manifestações que 

possuem um denominador comum “a ideia de privilegiar sua inserção na paisagem urbana por 

meio da etnografia dos espaços por onde circulam” (MAGNANI, 2005). Com relação às demais 

intervenções, que se mantém estáveis em um determinado espaço, destacam-se as ações do Beco 

da Lama e no deck do Espaço Astral, a feira Garajal, o Mahalila Ocupa e os ska�stas no Presépio de 

Natal como manchas geradas por aglomerações que não possuem vínculos familiares. 

  As manchas são resultado da interação dos estabelecimentos e equipamentos que 

atraem este público, como observado no Beco da Lama pela sua diversidade de usuários, atraídos 

pela oferta da música, dos bares e da sociabilidade a par�r da boêmia (MAGNANI, 2005, p.178). 

De maneira semelhante, situados também em um espaço fixo, os cole�vos Viramundo, Inarte 

Urbana, Nossos Valores, Quintal Urbano e Movimento Síntese Urbana são considerados pedaços, 

com laços par�culares e marcados por relações familiares entre os seus frequentadores. O pedaço 

consiste “naquele espaço intermediário entre o privado e público, onde são desenvolvidas sociabi-

lidades básicas e ligada à dinâmica do grupo que com ela se iden�fica” (MAGNANI, 2005, P.178). 

  Por fim, também é observado na cartografia a espacialidade dessas ações na cidade de 

Natal onde é realçada a forte presença da atuação dessas intervenções nas Regiões Leste e Sul. 

Acredita-se que essa relação acontece em razão de diversos fatores, entre eles: maior renda per 

capita e maior diversidade de serviços e espaços públicos livres;  acessibilidade (visual e geográfi-

ca); e a ligação dessas regiões pelas três mais importantes avenidas da cidade - eixos estruturan-

tes: as Avenidas Senador Salgado Filho, Prudente de Morais e Roberto Freire. 

  Apesar disso, destacam-se os movimentos Nossos Valores na comunidade da África, o 

Viramundo Po�guar e Inarte Urbana na comunidade do Passo da Pátria, o Síntese Urbana no 

bairro da Cidade da Esperança e as batalhas de Hip Hop, que atuam nas regiões Norte e Oeste 

onde residem populações com os menores rendimentos nominais do município (0,92 e 2,04, 

respec�vamente) e no Passo da Pátria que, embora se localize na RALeste, cons�tui uma das 

comunidades mais vulneráveis do município, tanto socialmente como ambientalmente. Essa 

diferenciação demonstra o caráter heterogêneo que estas intervenções podem ter, mas também 

reafirmam segregações e desigualdades demarcadas no espaço urbano da cidade de Natal.
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  No que tange ao �po de ocupação, em sua maioria são intervenções organizadas por 

pessoas ou cole�vos, com cronograma fixo, mas que podem ou não possuir patrocinadores (em-

presas privadas, ins�tuições de ensino e poder público). A par�r do gráfico 02 temos que 47% são 

ou já foram patrocinadas e, de acordo com as entrevistas, muitas destas fizeram uso da Lei de 

Incen�vo à cultura Djalma Maranhão, que proporciona o envolvimento de empresas no cenário 

cultural da cidade a par�r da renúncia fiscal pelo município, para incen�var pessoas �sicas e jurídi-

cas que trabalham com arte e cultura. Vale ressaltar que os entrevistados da Feira Garajal e do 

Museu da Memória citaram as dificuldades existentes para par�cipar dos editais associados a esta 

lei, principalmente no que diz respeito à captação de recurso inicial do projeto, que, quando apro-

vado deve corresponder a 40% do valor do seu orçamento, onde essa porcentagem acaba dificul-

tando o acesso inicial de pequenos projetos, e principalmente os de comunidades sócio vulnerá-

veis, que ainda não possuem capital de giro.

4%

18%

4%

26%
9%

4%

35%

largos

legenda

ruas

becos

ruas e praças

orla

parques

praças

Gráfico 01: Distribuição das intervenções temporárias 
nos espaços livres públicos da cidade de Natal. 

Fonte: Produzido pela autora em 18 abril. 2020.

  Junto à análise a par�r de Magnani (2003) também foram realizadas considerações a 

par�r do entendimento da caracterização das intervenções demonstrada no quadro 09 do capítulo 

IV: (1) �po de espaço livre ocupado; (2) �po de ocupação; (3) ao histórico de ocupação e (4) tempo-

ralidade. Analisando todos os �pos de espaços livres públicos ocupados, destaca-se que dentre as 

quinze intervenções estudadas a maioria destas se realiza em praças (35%), estando também espa-

cializadas em ruas, largos, becos, parques e na orla marí�ma em menor proporção. É importante 

observar também que 26% das intervenções fazem uso não só de praças, como de suas ruas adja-

centes, como por exemplo o grupo Urban Sketchers que tem nas ruas o seu principal apoio aos 

desenhos a par�r de diferentes ângulos de visão (gráfico 01).  
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  Tratando ainda sobre os apoios cabe ressaltar que duas das intervenções analisadas, 

Plateia Urbana e o Urban Sketchers, se desenvolveram por inicia�va de ins�tuições de ensino. 

Segundo Patrícia Amaral, professora e idealizadora do projeto Plateia Urbana, a ação além de 

adquirir recursos por meio de rifas e empresas colaboradoras, também u�lizou equipamentos 

cedidos pela ins�tuição de ensino IFRN (Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte). Também pautado na educação, o grupo Urban Sketchers, tem parcerias estabe-

lecidas com projetos de extensão do Departamento de Arquitetura da UFRN (Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte), que financiam uma cota de bolsistas e material ao seu desenvolvimento 

nos bairros de Cidade Alta e Ribeira. 

  No que diz respeito ao histórico dessas ocupações, todas as quinze intervenções são 

movimentos temporários recentes, que surgiram nos úl�mos vinte anos na cidade de Natal, e, 

portanto, são �dos como contemporâneos. Com relação a temporalidade dessas ações, tem-se 

que apenas duas delas – o Mahalila Ocupa e as apropriações pelos ska�stas no Presépio de Natal 

– não possuem um cronograma de a�vidades fixas. No caso do Mahalila Ocupa, a ação só aconte-

ceu uma vez e, segundo entrevista com o seu idealizador, apesar da vontade, ainda não há previ-

são de nova intervenção. Já o Presépio de Natal consiste em um espaço que recebe um fluxo de 

pessoas em diferentes horários e dias, que usam as pistas para a prá�ca do skate, mas que não se 

consideram um grupo único com cronograma afirmado, apesar de possuírem os mesmos obje�-

vos.

53% 47%

possuem apoiO

legenda

NÃO possuem apoiO 

Gráfico 2: Apoios e financiamentos às intervenções
 temporárias da cidade de Natal. 

Fonte: Produzido pela autora em 18 de abril de 2020.
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  Acreditou-se, desde o início desta pesquisa, que as intervenções temporárias possuíam 

em sua essência a natureza de resis�r à um modelo de cidade estabelecido nos moldes capitalistas 

e a par�r do uso tá�co do espaço, emergiam como resistências.   Entretanto, os estudos permi�-

ram concluir que, dentre as quinze intervenções analisadas, apenas aquelas demonstradas como 

movimentos de reivindicação popular, nascidos dentro das comunidades, são aqui configuradas 

como prá�cas resistentes na cidade de Natal a par�r da criação e ressignificação de lugares, onde 

o poder público é ausente e onde a arte e a cultura se fazem presentes a par�r de pequenas ações 

promovidas pelos próprios organizadores e com recursos escassos. Para isso, cabe o destaque ao 

Hip Hop, ao grafite, à prá�ca do skate e da dança de rua, tão marcados   na cultura afro, que se 

revelaram como manifestações populares e polí�cas extremamente importantes quando corpori-

ficadas no espaço urbano.

  Com base nos relatos dos organizadores e par�cipantes desses movimentos, das suas 

apropriações e das relações de solidariedade criadas em torno deles compreendemos que este 

exercício da cidadania revela-se como emancipatório e insurgente à medida que contesta a produ-

ção norma�va dos espaços na cidade e que tornam públicos elementos culturais presentes nas 

minorias, que destoam daquilo que é esperado como “arte e cultura” no contexto social em que 

vivemos. Em contrapar�da, entre os movimentos analisados também se constatou que, pela 

necessidade de apoios privados, algumas intervenções tornam-se padronizadas nos moldes neoli-

berais, à medida que transformam a arte e cultura em mercadoria, gerando retorno econômico 

aos seus próprios financiadores. Tais questões muitas vezes são inerentes aos movimentos e 

passam despercebidas, resultando em que apropriações e lutas que antes buscavam subverter à 

ordem do capital, são, involuntariamente, engolidas no seu próprio seio.  

  Obje�va-se com isso a grande contradição do uso temporário do espaço, do próprio 

“urbanismo tá�co”, onde, apesar dessas ações exis�rem enquanto movimentos que contestam as 

reais necessidades de uso e apropriação nos nossos espaços públicos, elas são também exemplos 

do poder de manipulação e “disfarce” que possui o projeto neoliberal de produção das cidades. É 

certo que essas ações por si só não podem desmontar esse sistema construído em fundamentos 

tão sólidos, mas acredita-se que, em meio à crises e contradições no planejamento urbano, são 

capazes de   demonstrar novas possibilidades de apropriações e, principalmente, apresentar solu-

ções e ferramentas simples que podem nutrir essa construção de forma par�cipa�va, além de 

demonstrarem a importância da presença do Estado enquanto agente responsável pela produção 

de polí�cas públicas de dis�ntas dimensões: educa�vas, culturais e sociais, entre outras.   
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 Também é importante destacar que essas intervenções, dinâmicas ou está�cas, organiza-

das ou não, promovem a reapropriação, de maneira temporária, dos espaços livres públicos da 

cidade. Elas são capazes, portanto, de demonstrar necessidades previamente determinadas a 

esses espaços e a par�r da reinvenção de novas possibilidades de uso, criarem novos significados.   

Temos visto nos úl�mos meses a constante necessidade de nos reinventarmos enquanto cidadãos, 

nas nossas cidades e no nosso planeta. A emancipação de um modelo econômico que sufoca as 

relações de sociabilidade e manipula ins�tuições em torno de um crescimento desigual é uma das 

lutas, que no contexto pós corona vírus, deve ser repensada a par�r do que já vem sendo construí-

do enquanto modelo de cidade. 

  Brenner (2018) afirma que o urbanismo tá�co deve ser visto como uma alterna�va aos 

paradigmas modernista-esta�stas neoliberais de intervenção urbana na promoção de um novo 

projeto de cidade, pautada sobretudo, na democracia par�cipa�va e na solidariedade (BRENNER, 

2018). Acredita-se que esse urbanismo, que se traduz nas intervenções temporárias em estraté-

gias de reapropriações co�dianas pelos próprios moradores locais e assim, são de fato ações capa-

zes de a�var vizinhanças e de demonstrar novas possibilidades de direito ao acesso à cidade 

dentro de suas limitações e sempre reafirmando a necessidade da presença de um estado forte.  

  Com isso, finalizamos esta pesquisa com novas inquietações, pautadas a par�r dessas 

reflexões e em meio a uma quarentena, que tem nos distanciado – sob pressão - do espaço públi-

co: De que maneira as intervenções temporárias, enquanto micropolí�cas em um contexto de 

subje�vidades neoliberais, podem contribuir para a busca do direito à uma cidade em constante 

mutação? Como essas ações produzem efeitos no co�diano, levando em consideração a ordem 

social e as tecnologias de poder presentes nas ações dos seus atores? E nesse co�diano, qual o 

papel “da arte urbana e da cultura” na real efe�vação dessas destas ações? 
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Mapa xx: Descrição do 
mapa.

Fonte do mapa.
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INTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS NA CIDADE DE NATAL

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

INFORMAÇÕES PESSOAIS
1. Data:
2. Hora:
3. Sexo: (   ) FEM   (   ) MAS
4. Nome:
5. Idade: 
6. Bairro em que reside:

SOBRE O GRUPO

7. Faz parte de algum grupo/organização? Qual?
8. Se sim: Quantas pessoas fazem parte deste grupo?
9. Como se iniciou esse grupo?
10. Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais,...

SOBRE AS INTERVENÇÕES

11. Como e quando se iniciaram as ações desta intervenção temporária? (data, primeiras 

ações...)
12. Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido?
13. Qual a principal mo�vação destas ações?
14. Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?
15. Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?
16. Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?
17. Quais as principais dificuldades encontradas?
18. Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?
19. Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam os as 

condições de urbanidade dos espaços públicos da cidade de Natal?

SOBRE AS EXPECTATIVAS

20. Quais os planos futuros para essas intervenções?
21. Já existe alguma agenda ou cronograma pré definido?

APÊNDICE 02: MODELO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
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APÊNDICE 03:  TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA
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Caracterização dos entrevistados
Os entrevistados são Sarah Esli, de 24 anos, moradora do bairro de Lagoa Nova, estudante do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e também pesquisadora das Batalhas de Rap em Natal, 

e Kleiton Morais, de 30 anos, morador do bairro do Planalto, produtor execu�vo da Batalha da 

Esperança e atuante há 14 anos no cenário das batalhas em Natal.  

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada no edi�cio chamado Galinheiro do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UFRN, localizado no Centro de Tecnologia, Setor IV, às 18 horas do dia 24 de Outubro de 2019. 

Havia sido agendada previamente e durante a realização foram autorizadas a sua divulgação e 

gravação em áudio. A par�cipação dos entrevistados se deu de forma fluida e de boa cooperação. 

Duração do áudio: 45 minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas fazem parte deste grupo?

Kleiton: A organização atualmente tem na faixa de seis a sete pessoas, a�vas temos uma média de 

quatro a cinco. Isso na Batalha da Esperança.

Sarah: Daí isso varia, Batalha do Gina tá só com um organizador. Que aí já é em Nova Parnamirim. 

Conversas aleatórias.

Manuela: A batalha da esperança é a maior?

Kleiton: Depende do que você entende por maior, ela tem uma constância, ela e a do 69. As bata-

lhas elas variam, cada uma tem uma caracterís�ca, em termos de estrutura e público as duas 

maiores atualmente são a Batalha do Vinho e a Batalha do 69.

Sarah: E aí a gente discorda agora rs? É porque quando os meninos falaram que agora que o vinho 

voltou eles não tão no Jesiel, eles estão na frente do Nélio Dias  (ginásio) de novo e aí eu acho, não 

tenho certeza, mas pelo que conversei com um MC da batalha do 69 (que acontece na quadra em 

frente ao Nordestão Santa Catarina) a do vinho voltou e sempre foi muito grande, mas como 

passou um tempo ina�va, trocou de organização a batalha e aí ficou mais di�cil se organizar. Eles 

não conseguiram mais se manter no Jesiel - Centro Cultural Jesiel Figueiredo  (Praça da Batalha do 

Vinho). Aí eu acho que agora que o Vinho voltou, no largo do Nélio Dias, e a estrutura não é de um 

teatro de arena talvez tenha diminuído um pouco de público, mas daí só indo lá pra saber como 

estaria isso.

APÊNDICE 05: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - BATALHAS DE HIP HOP
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Manuela: Como/quando se iniciaram as a�vidades da Batalha da Esperança no caso e como acon-

teceu?

Kleiton: Dois mil e dezesseis. Isso aí eram alguns garotos que já moravam lá pela esperança e já 

gostavam de rap, rimavam na escola, aí disso passaram a rimar lá na quadra que tem do lado do 

teatro arena lá da roda do padre. Primeiro então foi na quadra, passou para o coreto e do coreto foi 

pra roda. Que lembro até que os meninos na entrevista estavam lá falando que eles não con�nua-

ram na quadra por causa dos meninos do basquete...

Sarah: Então, nas entrevistas, teve diferenças... teve gente que falou que começaram no coreto e 

�veram que sair por conta da igreja, aí teve uma hora que eu fiquei na dúvida, mas que �nha gente 

que falava que começou pra quadra, que até chegou a acontecer dentro do ginásio uma edição mas 

depois desis�ram. Na quadra �nha o conflito com o pessoal do futebol e aí foi quando decidiram 

fazer na roda do padre.

Manuela: Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais,...

Kleiton: Atualmente é muito combina-se um dia antes, vê a estrutura que geralmente é uma caixa 

de som e vai, na quinta-feira.

Sarah: Alguém tem que ir buscar a caixa;

Kleiton: A estrutura é do pessoal da batalha mesmo.

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? (data, primei-

ras ações...)

Kleiton: Eu só não tenho a data exata, quem tem são os meninos, mas foi em 2016. 

Sarah: Não sei se isso ajuda, mas pelo menos na Batalha da Esperança, os meninos estavam falando 

que pra ela acontecer lá na roda primeiro teve que se deixar o espaço minimamente em condições. 

Então além da intervenção sócio cultural acontecer lá eles �veram que dar uma preparada no 

espaço, que era um espaço cheio de lixo, mato crescendo; daí eles fizeram um mu�rão pra poder 

fazer a primeira batalha da esperança. 

Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido?

Kleiton: Atualmente está acontecendo a cada quinze dias. Antes era semanal, aí a gente entrou em 

um acordo de colocar quinzenal. Sempre acontece toda quinta, a par�r das 18:30, 19:00, os MCs 

começam a chegar por volta das 19:00, e geralmente não tarda a começar até as 20:00 e vai até as 

22:00.

Manuela: Qual a principal mo�vação dessas ações?
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Kleiton: O pessoal gosta de hip hop, gosta de batalha, teve vontade de fazer e acho que se resume 

muito a isso. Um bando de jovens que queria fazer uma batalha no bairro e fizeram. A maioria das 

batalhas surge disso, o pessoal gosta de rimar, de rap, aí vai e faz.

Sarah: Eu não entro muito nessa parte, porque enfim, entrei no movimento há quase um ano, basi-

camente eu não peguei nada dessa cena nascendo. Mas eu tenho como falar de coisas que o pesso-

al vai me dizendo, e coisas que eu percebi no meu trabalho. Os meninos falam muito de estar 

passando em um espaço e dizer: poxa, aqui podia ter uma batalha. O que eu acho é que com as 

redes sociais e a internet, no país tem batalhas muito an�gas já e aí como os meninos já curtem rap, 

hip hop e aí sacam de batalhas de outros cantos, de MCs de outros cantos, gostam de rimar, come-

çam a rimar em qualquer canto, e aí surge isso de “podia ter uma batalha aqui”. Quando a gente fez 

as entrevistas, quem falou pra gente foi com os B-boys e as B-Girls  – um MC bem an�go daqui – 

disse que surgiu com os ska�stas se apropriando. Porque tem uma coisa do hip hop, que as lingua-

gens se misturam, uma leva à outra.

Kleiton: O movimento surge de intersecções. Mistura dança, música, poesia, artes plás�cas, hoje 

em dia você já tem outras linguagens que vem surgimento a par�r desse movimento de rua. O hip 

hop é um movimento polí�co. Na realidade ele surge de uma movimentação polí�ca e econômica 

muito di�cil com as minorias, é um movimento de resistência polí�co. 

Sarah: Aí Broncs contava que a galera que dançava se juntava pra dançar, daí a galera que dançava 

também se juntava pra ouvir o som e aí as coisas iam se misturando. Daí de repente as batalhas de 

breaking de uma hora começou a puxas as batalhas de rap e tal.

Manuela: Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

Kleiton: Sempre rola, é, acho que a batalha da esperança já foi chamada umas duas vezes aqui pra 

UFRN. Ehhh, Sarah agora foi chamada pra falar sobre a questão de apropriação do espaço público 

no Goiabeira, a gente tá se ar�culando aí pra ver se faz uma batalha. E geralmente como a própria 

roda é um espaço de eventos então a própria população se chega, faixa etária mais avançada é um 

pouco mais rara mas tem algumas pessoas mais velhas que chegam.

Manuela: Qual é mais ou menos a faixa etária da galera?

Sarah: Quando eu apliquei os ques�onários eu achei que ia tá na faixa dos 20 e poucos anos, mas 

na Esperança foi muito forte de 15 a 19. Que já é diferente da Batalha da 69, que na maioria deu de 

20 a 24 anos. 

Manuela: E a da 69 é mais an�ga que a da Esperança?

Sarah: É, não, da 69 exatamente não. O que acontece é que começou como combate de MCs, logo 

após a do Vinho, e aí uns boys se juntava lá pra rimar. Aí depois ela virou batalha da quadra, e de 

um ano pra cá que ela é batalha do 69. Acho que Zé falou que desde 2014, 2013.
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Manuela: Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Kleiton: Não, até hoje não. Porque rola algumas questões que são mais subje�vas, tem como a 

galera mais jovem então a produção da batalha é muito essa coisa da efervescência da periferia. E 

aí a ideia é que o pessoal ainda tem muito a cabeça de fazer um rolé rua, underground. E aos 

poucos isso vai mudando, só que ainda não teve ainda a escrita de um projeto da batalha. Rola 

também a questão de eu ser o produtor execu�vo da batalha, minha função é muito burocrá�ca, 

só que eu dependo de muita gente da própria batalha, da organização e como muitas vezes a 

comunicação se cruza aí algumas funções acabam não sendo exercidas. Mas a gente vai tentando 

aí, agora em lei de incen�vo... a lei de incen�vo abre o edital, você tem duas aqui, a Lei Djalma 

Maranhão que é a lei municipal e você tem a Câmara Cascudo que é estadual, ambas tem um 

prazo, você se inscreve de acordo com o edital, de acordo com a ficha de inscrição, tem uma banca 

analisadora pra analisar cada projeto, e aí o seu projeto ganha ou não uma espécie de selo. É como 

se fosse umfosse uma permissão para você captar recursos.

Manuela: Você já viu se alguma batalha conseguiu este incen�vo?

Kleiton: Sim, acho que o Vinho já conseguiu par�cipar da Djalma Maranhão.

[...]

Um projeto da batalha eu já coloquei na ponta do lápis uma vez, se ele fosse fazer da forma ideal 

seria 5 a 10 mil reais (durante um ano), aí daí eu colocaria a ideia de pagar os MCs também, aí seria 

uns 15 mil.

Manuela: Mas vocês recolhem alguma ajuda?

Kleiton: Chapéu. E aí vez em quando vende rifa, �ra do bolso. 

Sarah: Isso de tudo assim, o próprio som da batalha da esperança é o Will que dar conta, ele 

montou esse som para a batalha. E por exemplo, se o som pifou alguma coisinha ele que dar conta 

e se ele �ver com grana pro material, bem, se não, enquanto não aparecer fica com aquela peça 

quebrada. 

Manuela: Para vocês, qual a principal contribuição dessas intervenções para a cidade de Natal? 

Para o bairro...

Sarah: De novo, algo que eu vou responder a par�r de coisas que eu já coletei também da minha 

pesquisa, na Esperança e na 69 principalmente.... começar pela esperança [...] os meninos da espe-

rança estavam dizendo quando a gente perguntava sobre as dificuldades e aí eles falavam (1) de 

como o movimento é visto e (2) a questão das ba�das policiais.  Aí foi quando o Rassec (entrevista-

do por Sarah) me disse: Poxa, é um negócio que por muito tempo foi o único espaço de cultura que 

a gente �nha, única a�vidade de cultura; aí foi quando Will (entrevistado por Sarah) falou que a 

par�r da batalha surgiram outros movimentos voltados para a cultura. 
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A esperança já �nha o futebol, �nha o ralf de skate e tal, mas essa questão da cultura depois da 

batalha vieram outros grupos de hip hop na Esperança. Hoje na quinta tem a Batalha da Esperança 

e na sexta a Batalha do Passinho, no mesmo espaço. Aí o Rassec tava falando que “pow, é foda 

porque por muito tempo era a única a�vidade de lazer e cultura que a gente �nha, hoje tá surgindo 

outras coisas. E aí a importância disto ser um espaço de cultura e foi doido também quando eu vi 

um senhor de 65 anos defendendo aquilo dali; ele começou a contar desde a história do bairro e 

ele falou da importância no sen�do de (1) aproveitar o espaço e potencializar ele, (2) a oferta 

mesmo de espaços de cultura e de lazer que atendam o que a galera espera. Não é ofertado, é algo 

que a galera faz e faz acontecer, porque se não fizerem não tem. Então acho que a importância é 

isso né, é aquela alterna�va de cultura e de lazer. E a outra coisa que os meninos falam, principal-

mente na zona norte e na zona oeste, que por mais que se usem drogas no espaço público que é o 

que geralmente acontece, mas o movimento entra como alterna�va pra galera e os meninos falam 

muito de moleques que estavam no crime e estavam nas drogas, começaram a colar no rap e agora 

não estão mais nessa.

Kleiton: Contribuição? Cultura mesmo. Na verdade a batalha se torna mesmo um projeto cultural 

quando o poder público tá cagando. Periferia não é lugar de cultura, nossos eventos se resumem a 

“Tirol, Centro, Petrópolis e Ribeira”, e ainda assim à parte boêmia da Ribeira que não é tão periféri-

ca. É periférica porque geograficamente está localizada na periferia...

Sarah: Isso, não é como se a galera das Rocas que tá ali do lado fosse maioria num rolé na Ribeira....

Kleiton: Então tem muito essa lógica da galera fazer pelo próprio bairro. Porque queira ou não é um 

movimento cultural, é um movimento no qual eles acreditam e que gera muito disso. Eu venho 

trabalhando nisso quatorze anos da vida e venho vendo transformações em muita galera. Ontem 

mesmo em uma batalha aí um MC falou comigo da primeira vez que eu falei com ele – não é nada 

de mais porque todo mundo ali é a mesma coisa, todo mundo é periferia, maloqueiro – e aí eu 

lembro de ter ido pra Batalha do Vinho e ele batalhou muito bem e eu o cumprimentei, daí o bixo 

disse que faltou pouco chorar. Sendo que não é.... se você fosse perguntar o que eu tenho feito de 

contribuição eu não sei responder, mas se você for perguntar o que as batalhas tem feito e o que 

os poucos projetos tem feito é muito disso, é levar cultura onde não tem, levar cultura popular 

urbana. A gente é muito acostumado a – tava até conversando com uns amigos meus – a gente ver 

“projeto de cordel, projeto de repen�sta, projeto de saral”.... uns rolé que é massa mas que já tão 

sendo consolidados. Vamo dar uma fa�a do bolo pros moleque ali! E não rola. Aí já que não rola dar 

uma fa�a do bolo a gente assa o nosso próprio bolo saca, e não dá um pedaço pra ninguém não. 

Poli�cagem já tentou rolar em batalha. Não, não rola! Não aceitamos! “Ah porque vereador tal 

queria dar uma tenda e quer colocar lá a propaganda dele”. Não, valeu, é nois.
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Sarah: Aconteceu o caso de um MC que já recebeu convite para compor uma música, um jingle de 

um desses polí�cos aí e aí ele entrou em conflito: “preciso do dinheiro, não é como se eu pudesse 

negar trabalho, mas dar meu nome de MC....”

Kleiton: Pronto, aí já é o caso que eu fui chamado pela polí�ca an�fascista pra fazer um jingle [...] 

massa, uma grana legal, mas valeu, não vou não. Cresci no hip hop com outras demandas, outras 

histórias que me fazem não ir. E não é como se eu �vesse grana porque eu trabalho muito e não 

ganho nada, é...

Sarah: Como disse Zé (entrevistado de Sarah): “quem achar que batalha dá dinheiro, não dá”. Bata-

lha nunca deu dinheiro.

Kleiton: Não velho, não dá, muitas vezes é �rar do bolso. O lucro que tem não é monetário.

Sarah: E se você for pensar no que é pagar para trabalhar. A Esperança por exemplo, já tem um 

som, não tem aluguel e esse �po de coisa. Mas pronto, ce tem equipamento e tem o espaço, mas 

a galera pega ônibus né então toda semana você paga meia 4 reais, inteira 8 reais...

Kleiton: É como uma professora minha diz: tudo é custo. Você pode ir a pé, mas você tá gastando 

seu tempo. 

Sarah: Mas uma coisa que tu falou que tu não sabe como contribuiu...não sei se é o rolé por conta 

da pesquisa que eu fiz.... percebi algumas coisas: (1) é que o movimento como é periférico, ele não 

é amplamente divulgado, mesmo as batalhas tendo facebook, instagram, etc etc... mesmo com os 

algoritmos que a�ngem as pessoas, se você tá de fora do movimento, não chega a você. Gente 

nova que chega é do boca a boca, fulaninho sicraninho levou a gente e foi. E aí nesse sen�do �po, 

aí, uma coisa que eu percebi é que os boys novinhos tem isso da geração, quando chegavam na 

batalha... aí.... ontem mesmo um bixo chegou, novinho, e ficou “peraí boy eu mal cheguei e já vou 

ter que batalhar com o poeta”. Então rola muito disso, dos bixo que tá chegando agora, que é mais 

nova, que é da cena mas não batalha com frequência... é naquele espaço da batalha que eles tem 

o contato de ver “pessoas referências” sabe. São referências no plano real, que sabe que aquela 

pessoa é gente como eles, tão nos corre que nem eles. E aí como é um movimento que ocorre no 

espaço público, é um movimento urbano, é que ele não é, pelo menos aqui em Natal, que não tem 

essa divulgação midiá�ca e quando a�nge é muito a galera já da cena, então tem muito isso de 

naquele espaço ser o momento de “caraca, tô batalhando com fulaninho”. Uma comoção.

Manuela: Tem algumas mulheres batalhando?

Sarah: Tem, pouquíssimas, mas é algo bem masculino.

Kleiton: Masculino não, é machista. O espaço do hip hop é machista.
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Sarah: Quando tem mina batalhando é certeza que os caras vão usar isso para tentar te derrubar.

Kleiton: Também tem que a questão de que quando a gente fala em machismo ao invés do masculi-

no a gente amplia o próprio leque. Sarah não chegou a presenciar, mas eu presenciei o Deusas na 

Rima, que é uma batalha em que as meninas tentaram organizar e que não foi pra frente, é... eu 

não sei da questão da gestão e organização da batalha, mas quando o público ia lá eu via uma coisa 

que era o comum: as minas imitando o que os caras falam rimando. É �po “você vai voltar pra casa 

pra ariar panela”. E aí eu ficava....

Sarah: As vezes não tem nem mina batalhando, ontem mesmo na 69.... Falar da mãe do cara é um 

negócio feio e tarara tarara, mas pronto, falar da suposta namorada, da suposta ficante já rolou... 

“Ah mas a fulaninha, tua namorada, tu tava pensando nela, mas ela tava na minha cama de perna 

aberta” Enfim, teve isso ontem e eu fiquei muito chocada. Então assim, o espaço é muito machista 

sim nesse sen�do, mas eu não �raria o “masculino” no sen�do, para além do que rola na rima, não 

é só MCs na organização mas no público também – na Batalha da Esperança era assim 85% eram 

homens de todo mundo que estava: público, MCs e organizadores. 

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Kleiton: Estrutura básica. Uma cobertura. O espaço ideal pra gente, de filme, bem de rua, seria um 

galpão. Um galpão no meio do bairro, de oficina, funilaria, abandonado. Seria ideal porque é no 

meio do bairro fechadão e coberto.

Sarah: Todas as batalhas que eu tô trabalhando falaram da dificuldade em dias de chuva.

Kleiton: Cobertura, equipamento de som tambémque a gente não precisasse se matar pra ter, 

transporte seria bom para transportar o som...porque batalha não é complexa de fazer, ela precisa 

de uma estrutura básica pra acontecer e a galera é lisa, somos lisos, o que pra muita gente fazer é 

fácil mas pra gente não é.

Manuela: Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialida-

des destas ações para a cidade?

Sarah: Vou citar Will! SOUZA, Will, em entrevista para o meu trabalho me disse “a batalha deu alma 

ao espaço, agora falta estrutura”. Foi isso que ele me disse. Mas total pow, geralmente os espaços 

de apropriação dela são precários e geralmente quando a gente pensa no ponto de vista da arqui-

tetura e do urbanismo, é precário em várias situações...tanto disso que os meninos falam em falta 

de cobertura e tudo mas no próprio acesso por exemplo,...nunca vi um cadeirante ou uma pessoa 

com carrinho de bebê em uma batalha porque é di�cil chegar nestes espaços e geralmente pra 

quem tem mobilidade reduzida não é tão fácil...
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porque enfim não tem calçada, tararan tararan....Mas a galera pega um espaço que tava em uma 

situação muito pior e aí com o que tem, que às vezes começa não tendo nada [...] 

É diferente a relação das pessoas com o espaço com a batalha, essas que acontecem nos territórios 

periféricos, porque rola a valorização: “é isso que a gente tem e vamos ver o que dá pra fazer”. E aí 

tem toda a dificuldade que a galera concilia trabalho, estudo, ajudar em casa, cuidar de familiar, e 

a galera às vezes fica com nada e fala “a gente quer”. E aí se resolve a base de mu�rão. Por exemplo, 

no caso da Batalha da Esperança, era um espaço que segundo os entrevistados a galera �nha até 

medo de passar e a par�r da batalha eles fizeram um mu�rão, conseguiram colocar um poste de 

luz, e hoje em dia que não tem batalha você o pessoal usando aquilo nem que seja por circulação, 

alguns grupos menores se reúnem, a própria Batalha do Passinho que agora também usa o espaço 

na sexta-feira. A Batalha da 69, que é na quadra que compar�lha o espaço com os ska�stas, queren-

do ou não, principalmente por parte dos organizadores, rola aquilo de tentar manter o espaço 

limpo e de fazer alguma coisa sabe assim. Então assim, potencializam, geralmente são espaços que 

estavam em uma situação muito pior, de infraestrutura mesmo, a galera vai melhorando como 

pode ou de ser aqueles espaços que geralmente não �nham ninguém. Eram aqueles espaços que 

chegavam a não ter ninguém e agora com a batalha vai chegando cada vez mais gente.

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções?

Kleiton: Planos no momento não. A gente tá numa fase que tá fechando as a�vidades do ano. Não 

sei o que está por vir em 2020, mas a batalha sempre con�nua. O planejamento que ainda é obscu-

ro.

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré definido?

Sarah: As batalhas tem as suas agendas, cada batalha acontece em um dia, num espaço e num 

horário. E toda semana elas acontecem neste mesmo dia, espaço e horário.
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Caracterização do entrevistado 
Os entrevistado, Miguel dos Santos Silva, também conhecido como Miguel Carcará, tem 37 anos e 

é o idealizador e responsável pelo Cole�vo Nossos Valores, na comunidade da África, no bairro da 

Redinha na Zona Norte de Natal.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada na própria sede do Cole�vo Nossos Valores no dia 02 de Novembro de 

2019 às 14:00 horas. Duração do áudio: 30 minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Atualmente quantas pessoas fazem parte do grupo?
Miguel: Hoje a gente tem aproximadamente 70 pessoas da comunidade que par�cipam direta-

mente das nossas a�vidades.  Isso envolve dança, música, basquete, grafite que é o que a gente 

trabalha diretamente aqui, fora outras a�vidades que a gente também desenvolve, que a gente 

traz de parceiros para cá. Tinha recentemente trançados afros, a gente já teve aula de desenho e 

vai movimentando com outras parcerias que surgem.
Manuela: Como e quando se iniciaram as a�vidades do grupo? 
Miguel: O Movimento Cultural Nossos Valores surgiu há 6 anos após eu desenvolver umas a�vida-

des dentro de algumas escolas. Eu trabalhava como professor e de repente sen� a necessidade de 

ampliar o trabalho fora da escola e fazer, o que até então, eu só fazia com os meninos na escola, 

tudo isso, e hoje a gente veio bater aqui nesse galpão na comunidade da África fazendo esse traba-

lho. 
Manuela: Como é que o grupo se organiza, atualmente? Como é que vocês atuam? Vocês têm um 

cronograma, reuniões? 
Miguel: Existe na verdade um grupo gestor, umas oito pessoas. Os mais an�gos junto comigo 

tomam decisões e elaboram algumas a�vidades dentro do que faz.  Na verdade, tem uma galera 

que acompanha, os que eram da primeira geração do grupo já cresceram, hoje estão nessas princi-

pais decisões e afazeres. O mais novo que a gente tem aqui tem três anos e já dança, ele é filho do 

primeiro aluno que eu �ve aqui. Minha filha também dança aqui, ela dança desde muito tempo e 

me ajuda hoje, ela fica mais com essa parte de diálogo com as meninas. Aqui a gente não permite 

nenhum �po de repressão a nenhum gênero. As meninas, elas sempre sabem que tem o mesmo 

direito e poder que qualquer outro. Aqui a gente sempre tenta ser igualitário mesmo, na verdade 

elas têm que entender que têm o mesmo espaço que qualquer outro aqui, mesma autoridade, o 

mesmo �sico, a mesma liberdade, o mesmo tudo. 

APÊNDICE 06: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - NOSSOS VALORES
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Inclusive a gente não permite nenhum �po de ofensa da parte de nenhum menino desses, sempre 

que acontece a gente para, a gente briga, a gente discute sobre o que for, sobre o que foi comenta-

do e se necessário entrar num debate mais aprofundado a gente vai, a fim de discu�r até entender 

que não pode fazer isso. Na verdade, no fim de semana que eu estou aqui, eles se reúnem todos os 

dias sob liderança de outros mais velhos. Fora essas a�vidades, a gente tem capoeira, tem zumba, 

tem aerofitness...

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações das intervenções? 

Miguel: Foi em 2013, em 2013 estava iniciando alguma coisa, quando começou um grafite na 

verdade, depois é que chegou a dança, como a dança é mais obje�va.... no grafite sempre teve uma 

dificuldade com material. Quando eu ia fazer com muita gente ficava di�cil, porque não �nha mate-

rial e terminou que a dança virou um cargo chefe pelo fato de precisar de um piso bom, um tênis e 

uma música. Desde que comecei adolescente eu comecei escrevendo, mas aí automa�camente já 

fui para a dança, porque eu era capoeira, eu sou rapper fui Big Boy e hoje grafiteiro e escritor, mas 

também faço parte da dança, não desapeguei disso aí, porque desde adolescente que eu par�cipo 

da cultura hip-hop. Eu Sempre tentei par�cipar de tudo só não virei DJ, porque não �nha grana para 

comprar um toca-discos na época. O hip-hop é uma coisa que ficou muito aberta, existe muita 

gente ligada a cultura hip-hop, exemplo, eu conheço gente que só faz grafite, mas o cara não enten-

de a fundamentação de tudo aqui. Não entende que isso aqui cresceu de um movimento excluído, 

que vinha de pessoas que estavam lutando por direito. A nossa música rap hoje se tornou uma 

palhaçada. Transformaram a nossa música que era de protesto, que era de reivindicação de direito, 

de espaço.... Formaram a parada da gente em uma disputa de ego para quem tem o cordão que 

brilha mais ou a garota mais "gostosa" do lado, isso não é o Hip-Hop. A música rap inicialmente vem 

sobre o contexto racial, o que era a maior pressão que o povo preto vivia, o resquício da escravidão, 

mas a galera esqueceu fácil por uma música de balada. Isso são conceitos que não fazem parte da 

nossa cultura hip-hop foi introduzido agora por essa generalização da informação, a internet fez 

isso, não é culpa da internet, é culpa de um movimento social que se direciona para usar dessa 

forma. A gente vê que as músicas que fazem mais sucesso hoje são músicas mais banais, o conteú-

do é agressivo, inclusive dentro das comunidades, as músicas que fazem mais sucesso são as músi-

cas que agridem as mulheres, que mostram elas como objeto sexual direto e a gente está lutando 

hoje contra isso, a gente luta contra isso, a gente luta contra facção, a gente luta contra polícia racis-

ta que vem aqui querer bater na galera e dizer que aqui  só tem marginal, a gente luta contra o 

preconceito das próprias pessoas daqui da comunidade, como os evangélicos que já chegaram a 

ligar para as mães dos meninos para não deixar a galera vir para cá, porque isso aqui é do demônio. 
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A gente lida com o nosso próprio preconceito. Os caras acham que ser da moda é xingar as mulhe-

res, trocar o valor por uma coisa ideológica diretamente. Esqueceu que saiu da vagina de uma 

mulher.

Manuela: Existe uma sazonalidade dessas ações? Tem um cronograma definido? 

Miguel: A gente tem as a�vidades permanentes que são estas a�vidades que eu falei para você: 

dança basquete e capoeira e tem as a�vidades esporádicas, por exemplo, a gente vai fazer agora 

esse mês uma coisa que a gente nunca fez, é a primeira vez que a gente vai fazer um campeonato 

de surf com os moleques da comunidade local que vai para praia e fica surfando. A gente faz dia das 

crianças anualmente que é uma festa grande para caramba que é o África Kids, a gente faz a batalha 

de Break na rua faz o mu�rão de grafite que é o Africores, em janeiro a gente faz o encontro de 

grafite, inclusive tem as ruas grafitadas por dentro dos becos. Então, tudo é de acordo com a 

demanda, a�vidades fixas vão surgindo, alguma demanda que a gente vai tentando desenvolver.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações? 

Miguel: A principal mo�vação disso aqui hoje para mim é já vivenciar esse resultado que eu venho 

colhendo, é como eu disse inicialmente, começou numa sala de aula de uma brincadeira e uns 

moleques, começaram a acreditar em mim de uma forma que ninguém nunca �nha acreditado e 

eu fui levando isso a sério e eles também. E hoje a mo�vação disso é justamente ver esse resultado. 

Eu já estou vivenciando este resultado, ver eles buscarem este resultado com outras pessoas é uma 

mul�plicação mesmo do que a gente faz; e a gente colocou uma coisa aqui como meta: a gente 

pretende não Deixar de exis�r nunca mais, é uma coisa séria mesmo, eu sei que um dia eu vou ter 

que me ausentar do plano espiritual, mas é uma coisa que a gente está criando para não acabar 

nunca mais, que os nossos valores permaneçam por gerações e gerações e surjam diversos outros, 

não outros Carcarás, mas outras pessoas que assumam essa posição que hoje eu assumo e que leva 

isso para os filhos e que levem para os netos e que ensine eles  a mul�plicar as ações, a ideia é essa.

Manuela: Vocês já receberam alguma demanda por parte da população? 

Miguel: Hoje várias comunidades queriam ter o Nossos Valores, por exemplo, recebendo aí recen-

temente várias queixas de Mãe Luiza que quer o Nossos Valores lá, fui lá tentar desenvolver 

alguém, mas a galera quer que seja eu e eu não tenho como. Em outras comunidades como a 

comunidade do Japão, várias comunidades daqui na Zona Norte, Nossa Senhora da Apresentação.  

E eu fico sempre dizendo a eles:  tem que iden�ficar uma pessoa que tenha o potencial de desen-

volver, porque na verdade não tem como mais ficar em todo canto. Inclusive a própria população 

daqui. O povo vem direto aqui, na TV, às vezes eu vou em outro lugar, " Carcará, você não vai deixar 

a gente" me cobra também. Então, com esses meninos que estão aqui há quase cinco anos comigo. 
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Com todos eles eu tenho relação familiar, vou na casa deles, então eu já me sinto preso a isso aqui, 

eu não tenho como sair daqui, mas me sinto no direito de ir em outros lugares, eu faço o que posso, 

mas hoje tem uma demanda muito grande, muita gente queria ter o Nossos Valores na sua comuni-

dade. É uma coisa que a gente não esperava, essa repercussão, essa representa�vidade, que as 

pessoas iam ver na gente essa representa�vidade forte. Aí, a gente faz vivência, leva os moleques 

daqui para outras favelas, outras comunidades, para trocar essas experiências, Passo da Pátria, 

Mãe Luiza, até a própria comunidade que tem a facção rival, a do Mosquito, a gente já foi intervir 

lá. A gente não faz parte disso a gente faz parte da Cultura então a gente é cultura a gente não quer 

saber quem é quem, tem criança lá tem gente interessada na nossa cultura a gente vai lá e faz 

mesmo a ideia é essa.

Manuela: Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Miguel: A gente hoje sobrevive com os próprios recursos humanos e o da Comunidade alguns 

parceiros aqui e ali, mas na verdade isso já é uma polí�ca; queria mesmo que ficasse assim. A gente 

tem medo de se transformar nessas viciadas só faz comer dinheiro público e não desenvolve e a 

gente não quer ficar grupos par�dários, a gente gosta dessa questão da autonomia da comunidade, 

a comunidade que nos ajuda hoje isso é importante, porque na verdade isso traz um valor de volta, 

aquele valor de fazer pela comunidade, eles entendem que estamos ajudando a comunidade.

Manuela: Para vocês, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Miguel: O principal é o respeito que a gente mostra para as pessoas e o que a gente recebe delas 

em troca, valendo essa questão da troca do respeito, porque respeito a gente adquire, você não 

impõe respeito. Então, isso é muito massa, você sempre chega respeitando e é bastante respeitado, 

isso aí é uma parada massa. Essas crianças estão indo a lugares ensinar a adultos. Levei eles para 

ensinar adultos. Nesse tempo louco a gente fazer isso é muito massa, acreditar no futuro, porque é 

uma criança.

Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas?

Miguel: A principal mesmo é a financeira, recursos de dinheiro, mas é como eu disse a você a gente 

é um movimento cultural autônomo, tem bastante recursos humanos bom para produzir cultura, 

muitas vezes não é preciso grana, precisamos das pessoas. Então, é isso que a gente preza, a gente 

se adaptou e se acostumou a fazer dessa forma.

Manuela: Vocês acreditam que as intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialida-

des destas ações para a cidade? 

Miguel: Está na batalha da necessidade do que a gente já começou a fazer do nosso próprio bolso, 

a gente está fazendo uma pequena reforma no espaço e quer estruturar melhor o nosso espaço 

para poder oferecer o melhor a população. 
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Miguel: Com certeza. A par�r do momento que começa a ficar dessa forma começa a dialogar com 

todo aquele ambiente de rua. Então, você já passa a ser visto, vai chegando gente vai interagindo. 

Hoje o grafite que é uma a�vidade isolada que você faz sozinho ali viajando, é a minha principal 

ferramenta de comunicação, hoje na rua quando eu vou pintar eu me comunico com gente para 

caramba, não esperava porque o grafite é uma a�vidade isolada, mas hoje é muito louco que 

aparece mil e uma pessoas para falar com você, gente de todo jeito, isso me fez conhecer bastante 

gente então eu até costumo dizer que meu principal veículo de comunicação hoje não é a música 

rap que eu escrevo, é o grafite. Já fui para outros estados, Rio de Janeiro, é como se você �vesse um 

passaporte legal na mão, entrando nas comunidades do Rio de Janeiro; fui para lugares que o povo 

lá mesmo me conheceu e disse “caramba esse homem é muito louco”, mas eu �nha uma ferramen-

ta que me permite isso, que é o grafite.  No Morro do Dendê para fazer um grafite todo mundo me 

abraçou, o povo me deu comida e tudo que eu precisava, eu fiquei de bobeira, o povo querendo 

que eu ficasse lá, só com lata de spray, me deram �nta; fui para Recife, fui para Brasília, é como se 

a pessoa andasse com um passe livre na mão, isso é muito poderoso, uma magia impressionante, 

em uma semana que eu estava no Rio de Janeiro eu já achava que era de lá, todo mundo abraça o 

cara. A arte Urbana hoje faz parte desse contexto periférico e é como se a gente carregasse uma 

iden�dade, já é uma comunicação direta.

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções? 

Miguel: Sobreviver e fazer.

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré-definido?

Miguel:  Janeiro tem a Africores, 23 de novembro tem o campeonato de surf, em dezembro a gente 

tem fes�val de hip hop Po�guar, é o terceiro que a gente vai fazer no geral no estado. Janeiro 

encontro de grafites. E a gente está trazendo este empoderamento, par�cipando de algumas ações 

de grafite até junto com a própria prefeitura, eles estão com uma polí�ca pública que a gente 

conseguiu realizar, com ar�stas que estão sendo contratados para fazer painéis e grafites nas cida-

des dando material remuneração alimentação; vai ter na Ribeira, vai ter em Candelária, vai ter na 

comunidade do mosquito, Mãe Luiza, comunidades da África e tudo sob minha coordenação, vou 

estar lá arrastando geral. É esse lance do empoderamento, esse lance da ocupação do espaço. 

Onde a gente faz grafite por aí tem um pedacinho da gente lá. A intenção é essa, como é dentro de 

um espaço, eu não queria assinar eu queria deixar só a arte lá e que as pessoas iden�ficassem que 

era meu, terminou que deu super certo, todo mundo iden�ficava que era meu pelo es�lo, porque 

na verdade quem faz já tem um jeito de fazer e quando as pessoas começam a acompanhar elas 

vão iden�ficando e já sabe que é do cara. E é isso aí.
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APÊNDICE 07: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - VIRAMUNDO POTIGUAR

Caracterização do entrevistado 
Os entrevistados, Wendel da Silva de 28 anos, Robsom Rodrigues de 25 anos e Julia de 20 anos são 

colaboradores do Cole�vo Viramundo Po�guar com sede localizada na comunidade do Passo da 

Pátria, no bairro do Alecrim, Zona Leste de Natal.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada no IFRN Cidade Alta, local onde os entrevistados estudam, às 18:00 horas 

do dia 23 de Outubro de 2019. Duração do audio da entrevista:  53 minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Atualmente quantas pessoas fazem parte do grupo?
Wendel:  9 pessoas o conselho. É um conselho formado por 9 pessoas. Aqui tem 3 (Wendel, Robson 

e Júlia), João, Larissa, Laiane, Almir, Alanir. Ilmara não conta, somos em 9 mesmo. Éramos 10, agora 

somos 9.
Manuela: Como e quando se iniciaram as a�vidades do grupo? 
Robson: Metamorfose, o cole�vo é advindo da banda, a gente sempre teve essa banda, a banda 

Viramundo. A gente cultua a cultura enxadrista, costumava jogar xadrez com o vocalista, meu 

amigo, que também faz parte do cole�vo. A gente jogava muito xadrez e tal, era muito apaixonado 

pelo jogo, e a gente acreditava que isso poderia abranger a cabeça dos moleques que moravam lá 

no “Passo”. E aí que foi surgindo a ideia do cole�vo, porque na verdade foi uma metamorfose, foi 

colando gente. A banda toca tudo, procura misturar os ritmos nordes�nos em geral: maracatu, hard 

rock, misturou rock internacional com os ritmos regionais daqui do Nordeste. 
Wendel: (O grupo foi formado em) 15 de outubro de 2017, o primeiro evento.
Robson: A banda já exis�a em meados de 2010. A gente costumava ensaiar lá, e apareciam umas 

crianças. (A sede do cole�vo) foi o primeiro “QG” da banda e foi se transformando.
Wendel: Antes de tudo, foi a casa onde Alanir e Almir cresceram né? Tem essa história por trás. Dois 

irmãos (vocalistas da banda). 
Manuela: Como é que o grupo se organiza, atualmente? Como é que vocês atuam? Vocês têm um 

cronograma, reuniões? 
Robson: A gente (Cole�vo Viramundo) se reúne nas segundas-feiras, se organiza pelo meio demo-

crá�co (conforme disponibilidade dos integrantes). A banda se reúne aos domingos. 
Wendel: Do conselho, só tem ele (Robson) e Alanir que são da banda. Os demais não são músicos, 

tem João que é músico, mas não é do Viramundo é de outros projetos musicais. 
Manuela: Como e quando se iniciaram as ações das intervenções? 
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Robson: Foi desde 2017. A gente começou na produção cultural. Organizava os eventos na casa e 

chamava as bandas locais para se apresentar para o pessoal ver, mas como é um es�lo alterna�vo 

a galera não teve muita aceitação, mas a gente con�nuou na resistência. A medida que foi apare-

cendo gente para colar lá e dá as ideias, a gente foi somando as ideias e que se formou no que é 

agora. 

Manuela: Existe uma sazonalidade dessas ações? Tem um cronograma definido? 

Wendel: Temos. Temos as ações de terça a sexta com a criançada no horário da tarde, todos os 

professores são voluntários. Uma vez por mês a gente faz o cinema, que é o CinePasso. A gente não 

está fazendo, porque a gente está com uma parceria com uma amiga nossa que passou no edital, e 

a gente está com o apoio dela, que é Nádia, a gente está fazendo o Cinema na praça. Mas uma vez 

por mês a gente tem o cinema. Duas vezes por mês a gente tem a batalha da OCB, que é a batalha 

de Rap da Ocidental de Baixo. E esses shows que a gente tem em média dois eventos por mês.

Julia: Nas ações, pelo menos de eventos, a galera que propõe chega muito junto assim, tanto que 

em oficina, na roda de conversa, show, eles também chegam junto para organizar. 

Wendel: Existe o conselho dos 9 que são a galera que idealiza, mas como ela (Julia) falou, a gente 

tem gente que faz bolha de sabão, que faz grafite, tem os colaboradores, mas a galera que está na 

frente mesmo é a gente. A gente é a galera que junta a palhinha, para tocar fogo e quando está 

pegando fogo, vem os demais para colocar lenha. 

Robson: A ideia é que seja feito sempre, mas quando não dá para acontecer.... Por que se revezam 

os professores, quando um pode, o outro não pode. Às vezes nenhum pode e assim vai. 

Wendel: Que era, no caso, ele (Robson) dava aula de violão, aí começou a trabalhar formalmente, 

o outro também que dava aula de violão e �veram que abandonar. São todos colaboradores, então 

lá quem mantém é a gente, nós e os colaboradores. Todos têm as suas ro�nas, eu tenho pesquisa, 

já tem Julia que cursa aqui no IF. Tem Alanir que é um dos mentores do projeto, que dá aula de 

xadrez na rede par�cular. E cada um vai fazendo o que pode e fazendo pelo cole�vo.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações? 

Robson: A gente no início ficava indignado com aquela situação do meio em relação as crianças, 

eles absorvendo aquela... Principalmente no Passo, que tem aquela situação específica de violên-

cia o tempo todo, bombardeando as crianças. Então a mo�vação é sempre ser uma opção a mais 

com a criança, ter uma referência diferente, seja com música, ou jogando xadrez, trocando uma 

ideia com as pessoas pensam diferente na comunidade, a mo�vação é essa, salvar a criança daque-

le meio hos�l. 
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Wendel: A gente quer ajudar a descriminalizar e re�rar essa marginalização do Passo da Pátria. A 

gente quer descontruir o que o Papinha fala. Mostrar que lá tem gente de verdade, tem pescador, 

tem costureira. Tem de tudo, tanto tem o lado obscuro da coisa, quanto tem o lado mais...

Julia: Comecei a frequentar muito, eu ia levar brownie para vender nos eventos, aí eu conversando 

com Mário Dias, me propus para dar oficina, porque eu sou formada em técnico de instrumento 

musical, para poder somar, só que eu dei algumas aulas, não casou, a gente ainda está meio que 

tentando reorganizar para voltar a dar aula, dá essa oficina de musicalização. Aí eu estou ajudando 

mais na parte de produção, mesmo. É uma das coisas que a gente ver no curso (que ela cursa). 

Como a gente mobiliza o produtor cultural, o que ele tem que fazer, tentar fazer a mediação, tentar 

conseguir recursos para tentar girar essa engrenagem. Estou colaboradora mais nesse sen�do. 

Inclusive a gente inscreveu o projeto, o planejamento de um ano no RUMOS, que é o edital que 

saiu no Itaú. Aí a gente vai aguardar. 

[...]

Manuela: Vocês já receberam alguma demanda por parte da população? 

Robson: As mães chegam com os filhos e falam que precisam que os filhos ocupem o tempo ocioso 

deles. A gente fez umas parcerias também. 

Wendel: (Manuela – Tem alguma psicóloga?) Tem Marcele, mas assim, isso a gente quer fazer para 

2020, porque dentro do conselho tem gente que está se formando em pedagogia, tem uma galera 

que está se formando. Então, como a gente está passando por esse processo para ficar uma coisa 

mais burocrá�ca, par�ndo daquilo que nós começamos que era só uma ideia agora está se concre-

�zando. A gente está entrando nessa área burocrá�ca, se regularizar como cole�vo. E tem essa 

intenção, como Robson falou: a comunidade às vezes pede serviço social, como serviço do CRAS e 

a gente pode dar essa viabilidade. O prédio do CRAS não é na comunidade, é aqui na Cidade Alta, 

o prédio do CRAS do Passo da Pátria. Mas está aí uma campanha para se construir um prédio do 

CRAS dentro da comunidade. Quando a gente vai fazer algum evento, a gente faz nessa área, com 

o pessoal que faz algum �po de trabalho social para poder interagir com a comunidade. A gente faz 

esse meio campo, trazer a comunidade externa para conhecer o Passo da Pátria e fazer com que a 

comunidade interna conheça a gente e também mostre o que elas têm para o externo. 

Manuela: Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Wendel: Temos. Nós mesmos. O Itaú cultural a gente entrou agora. É o nosso primeiro grande 

porte. A gente já �nha tentado outros editais, o da Po�gás, tem o do I�cart, tem o da Fundação, 

mas o de grande porte, o primeiro que a gente fez, foi o do Itaú, o RUMOS. Estamos em processo.
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Manuela: Para vocês, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Robson: O fomento da cultura.

Julia: O movimento cultural que atravessa geração desde os moradores mais velhos até os mais 

jovens e pelos outros moradores de outras zonas também. Essa conversa que o espaço traz entre 

dois ambientes, não dá pra dizer dois ambientes, mas é como se fosse um lugar de encontro e de 

poder fomentar tanto pensamento e a�vidades que mexa tanto com o lúdico da pessoa, porque 

mesmo que tenham oficinas, xadrez, desenhos voltados para as crianças, as ações puxam pros 

adultos também. Isso é muito legal. É um projeto de construção do mundo melhor. É voltado para 

essa educação pelo amor, pela união, pela horizontalidade das relações. 

Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas?

Julia: A questão dos recursos.

Robson: Sempre sai do bolso da gente. A gente arrecada. Faz o evento e arrecada, morando lá dá 

para saber a pessoa que está mais necessitada, dá para direcionar. 

Julia: A gente fez uma empreitada que deu certo, que foi o Fes�val Viramundo. A gente conseguiu 

captar para poder manter o espaço que a gente paga aluguel e a gente está planejando fazer outro. 

E eu cheguei recentemente aqui para somar na equipe, mas não sei se essa entrada e saída de 

pessoas também não pode ser uma dificuldade para sistema�zar um trabalho. 

Wendel: O nome Cole�vo Viramundo já exis�a, mas só vem sendo u�lizado do começo do ano 

passado para cá, que queria u�lizar a gente como ponto de escada, ponto de apoio, mas depois que 

se formou no início, que só Ilmara estava responsável pelas coisas e depois que a gente começou a 

interagir e foi se tornando esse formato de conselho, mas de um ano para cá que é usado o nome 

Cole�vo Viramundo Po�guar, mas antes disso as pessoas �nham a decisão por eles ocultar o nome 

do cole�vo. Nesse formato de conselho, a gente tem uma interação de convívio, além do cole�vo, 

a gente tem uma interação diária, tem uma relação de amizade. Então, isso aí deu como um fortu-

no para a gente se manter de pé. Temos nossas divergências, mas todo mundo tem um mesmo 

propósito. 

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Robson: A gente estava nessa estratégia de organizar fes�vais para arrecadar recursos, pelo tempo 

de cada um, todo mundo tem projetos, inúmeras bandas.

Wendel: É um “bucado” de maluco que já faz um monte de maluquice e quer fazer mais maluquice 

ainda. Mul�músico (Robson), eu sou pesquisador de cultura indígena. Julia faz produção cultural 

com outras coisas, poemas...
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Manuela: Vocês acreditam que as intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialida-

des destas ações para a cidade? 

Robson: Tem a praça da entrada, chamada Praça do Orto, a gente trabalhou ali, a galera do cole�vo 

fez o trabalho braçal, construiu os bancos, colocou lá, fez cimento, super adobe. Fez um palco de 

bambu bioorgânico, bem massa, foi lá em pium, caçou bambu. Isso potencializou, a galera começou 

a usar, se apropriar, colocaram outros bancos.

Wendel: Todo domingo tem batalha do passinho agora, que não �nha. 

Robson: A gente fez um palquinho, a comunidade se organizou e fez um super palco. Transformou 

a cabeça da galera. Cuida e se apropria do espaço. 

[...]

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções? 

Robson: Tem o outro Fes�val Viramundo para conseguir recurso e con�nuar crescendo. Dia 21 de 

dezembro. E con�nuar com as oficinas mesmo, que é uma coisa que a gente já faz. 

Julia: E aguardar também a resposta do RUMOS, que vai trazer outro �po de estruturação, de orga-

nização. E a gente pediu recurso desde coisas mais básicas, itens de limpeza, cache de professor. 

Então, é algo que vai dar uma formalizada e uma estruturada financeira.

Wendel: Temos dois caminhos: se a gente passar no RUMOS, lindo, se a gente não passar, lindo do 

mesmo jeito. Somos apar�dários e não temos a intenção de se associar a par�do nenhum. A gente 

pode deixar eles entrarem e jogarem a conversa deles, mas apoiar a ideia não rola. Esse �po de 

pessoa chega na comunidade que a gente trabalha no ano eleitoral, então não é cabível para a 

gente que tem uma ação ro�neiramente se associar a uma pessoa que vai aparecer daqui a 4 anos, 

e se aparecer. A gente não quer ser usado como porta de entrada para pessoas que querem se 

promover a par�r das desgraças da comunidade. Infelizmente, apesar dela ter uma estrutura 

básica, é uma história de séculos. Por uma parte do Estado, há uma omissão. O Passo vem abaixo 

do abaixo.  A gente fica na margem da margem. Tem a margem a gente está na beira. 

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré-definido?

Respondido anteriormente.
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APÊNDICE 08: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - INARTE URBANA

Caracterização do entrevistado 
A entrevistada, Saionara Pinheiro Barbosa, de sexo feminino, moradora do bairro de Ponta Negra, 

na cidade de Natal-RN, é coordenadora local do projeto INARTE Urbana.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada na sua residência, localizado na Vila de Ponta Negra, às 15:00 horas do dia 

26 de Novembro de 2019. Havia sido agendada previamente e durante a realização foram autoriza-

das a sua divulgação e gravação em áudio. A par�cipação do entrevistado se deu de forma fluida e 

de boa cooperação. Duração do áudio: 40 minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas fazem parte do Inarte atualmente?

Saionara: É uma média de seis pessoas.

Manuela: Coordenando né? No caso?

Saionara: É, tem coordenador... porque é um projeto proposto por uma associação francesa e um 

cole�vo Casa Vermelha, que é uma residência de ar�stas, e a associação PIXO é uma associação 

sem fins lucra�vos que trabalha com intervenção urbana, com ocupação do espaço público, com 

grafite em Paris.

Manuela: Como foi que se iniciaram as a�vidades do grupo?

Saionara: O projeto teve início em 2015, tem esse nome Inarte Urbana porque a princípio, nasceu 

com o propósito de ins�tucionalizar o grafite, por questão de mercado mesmo para sustentar a arte 

de rua que precisa ter um outro movimento. Aí organizamos um projeto piloto mas que depois 

tomou uma outra dimensão, que fizemos uma exposição, o primeiro foi no palácio da cultura em 

2015 e já teve algumas intervenções no Passo. Eu era curadora da Pinacoteca na época. 

[...]

Eu sou ar�sta de intervenção urbana já há 30 anos, umas das primeiras intervenções urbanas de 

Natal foram feita pelo cole�vo da gente, que era o cole�vo Oxente, que era eu, Simone, Guaraci e 

Cícero Cunha. Então já �nha essa pegada de arte de rua mesmo. Inclusive já realizavam grafites na 

rua em 87. Pronto, aí, eu como coordenadora agora né... não é uma ação de agora. 

[...]
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Aí em 2005 nós realizamos a primeira residência de intervenção urbana em Natal, convidamos prin-

cipalmente ar�stas do Nordeste, foram 15 ar�stas, foi no centro da cidade, alugamos uma casa no 

centro. E depois realizamos outra residência dentro desse mesmo contexto, de imersão na área 

urbana, construção de obra de arte, de intervenção urbana. Se chamava densidade, foi lá na Nossa 

Senhora da Apresentação, em 2008. 

Depois teve o “branco preto residência ar�s�ca” que foi em Areia Branca, em referência ao petró-

leo e o sal, que foram também intervenções urbanas. Eu como ar�sta sempre trabalhei com arte de 

rua e intervenção urbana, depois estudei urbanismo, par�cipei de várias bienais internacionais e na 

sequência fiquei como curadora da pinacoteca.

[...]

Daí eu achava que era importante, necessário, como equipamento do entorno do Passo né, promo-

ver esse diálogo. Daí eu, minha filha e Ágatha, decidimos que era importante fazer uma exposição, 

tentamos fazer oficinas [...] nós trabalhamos juntas sempre, temos uma relação muito próxima. Aí 

�vemos essa ideia de fazer essa exposição, acho que foi a mais importante em termos de galeria, 

de grafite, foi a par�r dessa daí, 23 ar�stas que ocupamos do chão ao teto, em 2015. Aí mesmo 

nesse período realizamos uma oficina de grafite na comunidade, veio uma ar�sta de Paris, Made-

moiselle Maurice [...] tem que ver exatamente esse período porque talvez foi em 2016. Eu acho que 

foi no ano seguinte que ela veio. 

[...]

A primeira intervenção no Passo foi com o Pok, que ele fez uma oficina na escola, Mauricio Gomes, 

aí no ano seguinte conseguimos aprovar um projeto pela PIXO na França que foi o que sustentou o 

projeto até agora. Aí em 2016 convidamos Mademoiselle Maurice, que é uma ar�sta, arquiteta 

também, que trabalha com intervenções urbanas. Aí conversamos para ela construir um brinque-

do, que fosse uma escultura, que fosse um ponto de convergência entre as pessoas, para as pessoas 

conversarem [...] aí já pensamos isso e paralelo fizemos meio que um diagnós�co do lugar, rs. Eu 

odeio esse nome, que parece que a cidade tá doente. Aí convidamos as crianças do lugar. Para elas 

iden�ficarem o lugar que elas �nham mais necessidade de rea�vação e eles apontaram a praça da 

Maré. E aí foi construído aí, era um barco de pallet. 

O projeto é de rea�vação do espaço público com projetos culturais. Aí a par�r daí quando a gente 

começou a limpar o espaço e a comunidade se envolveu foi muito legal. Já foi uma praça, uma 

quadra, que quase não �nha fim, terminamos quase agora esse ano essa quadra de esportes, que 

é na praça da maré. 
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Aí a comunidade também se interessou, se envolveu, aí construiu uns bancos de pallet nas oficinas. 

Teve o pessoal do entorno que limparam e man�veram um jardim por muito tempo que a Prefeitu-

ra foi lá agora e “limpou”, passou a máquina.

Então, o maior interesse do projeto é que eles fiquem fazendo gestão independente. Que eles 

possam caminhar sozinhos.

Manuela: É como um impulso né.

Saionara: Aí então, nesse processo, em 2016 nós entramos em contato com o pessoal do Viramun-

do. Trabalhamos em parceria por um período até que eles conseguiram tocar os projetos só. Esses 

já são os resultados que você vai ter que separar depois.

[...]

Nossa relação com o Viramundo já foi no outro ano. Teríamos três locais de ocupação lá no Passo: 

seria a praça da Maré, outro espaço que terminou sendo o Viramundo mesmo e a praça do Horto, 

que é a praça da entrada do Passo, que �nha uma pessoa lá que �nha uma oficina de placas de 

ferro e aí convencemos a pessoa a ceder o espaço, fizemos várias reuniões com a comunidade, de 

é que a gente ia ocupar o espaço. Aí na primeira conversa a comunidade �nha uma preocupação 

com o circo, que todo ano ia lá, aí pensamos junto e construímos um anfiteatro, bancos, brinque-

dos, plantamos algumas mudas [...] era mais flores, levamos 300 mudas, aí depois teve um proble-

ma, que já �nha que era o olho de água.  Então, como é em comunidade tudo é muito lento, você 

tem que respeitar o movimento do lugar, aí eu sei que chegou o circo, depois que a gente plantou 

e ele armou por cima das plantas. Aí depois que o circo foi embora, com o tempo aí a comunidade 

– eles tem um teatro que fazem da Igreja – acharam que precisavam de um palco maior e construí-

ram um palco. 

Manuela: Eles próprios construíram?

Saionara: Aí construíram um palco, e agora não se chama mais Praça do Horto, se chama Praça da 

Cultura. São os eventos todos que acontecem lá. Eles se organizaram, até com o obje�vo do proje-

to, que é dar a apropriação do lugar, que eles façam uma gestão disso....

[...]

Foram muitos projetos. Esse projeto não �nha um foco mas a comunidade que ia orientando. Aí 

acontecem também várias oficinas com crianças durante o ano...

Manuela: Vou pulando para a próxima pergunta, como esse grupo se organiza? Se vocês tem um 

cronograma certo para o ano.
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Saionara: Tem um cronograma do ano, em função da residência de ar�stas que acontece em 

Agosto. Só esse ano que aconteceu em Julho. Aconteceu em Julho porque o patrocinador mudou o 

cronograma dele e a gente teve que se adaptar.

Manuela: Então no caso, todo ano acontece essa residência, ela acontece em um período mas 

acontecem oficinas dentro da comunidade. Tem uma ação constante dentro da comunidade?

Saionara: Tem. Mas nós estamos repensando tudo isso. O Passo é bem complexo, são três áreas 

dentro de uma só: a pedra, o Passo. Aí é bem complicado, o próprio projeto, às vezes os pais não 

deixam as crianças irem para a praça...que está a cem metros de distância. Ou então falam “porque 

vocês fizeram um banco aqui e não fizeram ali”. Então o projeto se deteve mais ul�mamente na 

área Praça da Maré, que é o local mais complexo do Passo, porque é onde a própria comunidade 

denomina, enxergam o espaço como uma favela, que é um lugar que está em o córrego e a praça, 

que são umas casinhas feitas pela Prefeitura. Para eles a favela é isso aí. Aí ficamos mais ali, porque 

os meninos ficam mais na rua, as oficinas a gente faz o mais aberto o possível.

Manuela: Uma pergunta aqui, que você meio que já respondeu, que é qual a sazonalidade dessas 

ações? Se existe um cronograma definido.... Vocês fecham o cronograma no início do ano então?

Saionara: Só uma coisa, não sei se interessa a você. Agora estamos trabalhando com um pessoal da 

arquitetura, um grupo que tem um escritório experimental com a professora Amíria, o Emau. Aí na 

prá�ca estamos fazendo a rea�vação da praça, que já era pra ter terminado agora, junto com a 

professora de ecologia Adriana. 

Manuela: É, qual a principal mo�vação dessas ações?

Saionara: A principal mo�vação “são outros possíveis”, outros possíveis através de arte. Onde as 

pessoas possam perceber outro universo. Porque mesmo se eles estão ali no Centro, Alecrim, eles 

não saem dali. Até porque a prefeitura tem um sistema de isolamento, até de cole�vos, lá mesmo 

passa o trem e não tem nenhuma estação. Aí é isso, ver outro mundo, de outra perspec�va. 

Também nessas épocas vem muita gente de fora, de outros estados, outros países, onde tem muito 

essa troca.

Manuela: Vocês recebem demandas por parte da população?

Saionara: Muitas, de equipamentos principalmente.

Manuela: Possuem algum patrocínio, algum apoio cultural? Você já meio que me disse...

Saionara: Agora não, porque demos um tempo para repensar o projeto. Provavelmente vamos ficar 

trabalhando só com o grafite atualmente. Tem muita gente de fora do Passo que tá propondo ofici-

nas. Nós nem submetemos a chamada da Fonda�on Air France. 

[...]
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Manuela: Então no caso atualmente vocês estão sem patrocínio.

Saionara: Só a PIXO atualmente, que mantém o local, o material para a produção.

Manuela: Para você qual a principal contribuição do Inarte para o Passo, para Natal?

Saionara: Para além, para Natal, acho que é pensar, essas questões que são colocadas como a peri-

feria. Em direcionamento à periferia. Porque ainda há um es�gma.

[...] 

Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas?

Saionara: Ul�mamente, eu não sei o que tá acontecendo, essa onda mesmo de violência que 

aumentou bastante. É di�cil falar, o projeto não se estendeu ao Passo todo, mas onde chegamos 

conseguimos uma in�midade, eles constroem juntos e se apropriam das ações, dos equipamentos. 

É uma comunidade bastante isolada, não é como as outras comunidades de periferia, eles são bem 

família, um vizinho cuida do filho do outro quando sai. Mas a comunidade abraçou o projeto, se não 

era impossível.

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para prosseguir com o projeto?

Saionara: Acho que é financiamento mesmo.

Manuela: E se você acredita que essas intervenções potencializam o espaço público...

Saionara: Eu acredito, porque as pessoas saíram mais de casa depois do projeto. E realmente acon-

teceu assim esse ponto de convergência para conversa, aconteceu de maneira diferente do lugar 

mesmo, na Praça do Horto que agora virou Praça da Cultura, virou um lugar de churrascos à noite 

que as pessoas agora vão se encontrar. E na Praça da Maré que é mais interessante que as pessoas 

vão mesmo lá, tem um pôr do Sol lindo mas as pessoas não iam, e agora eles vão lá conversar, jogar 

dama, trocar conversa. E os brinquedos também, porque o outro que a gente fez no início deterio-

rou porque era de pallet e agora estamos rea�vando os balançou, escorrego, junto com o pessoal 

de arquitetura.

Manuela: Quais os planos futuros para o Inarte e se vocês tem um cronograma pra 2020?

Saionara: Tem a residência por enquanto, aí tem a oficina de música, a oficina de mul�mídia e tem 

uma pessoa que propôs uma coisa voltada para o esporte. Estamos pensando bem. A residência é 

bem importante...

Manuela: Você quer me explicar mais ou menos como é que funciona a residência?

Saionara: A residência de ar�stas é bem par�cular, nessas perspec�va, nesse modelo só tem aqui 

mesmo. Normalmente só tem fes�val de grafites mesmo, ou mu�rão, mas aqui a gente faz a 

residência, que é uma imersão de quinze dias na comunidade. Eles ficam hospedados aqui na Casa 

Vermelha, chegam sete da manhã e saem às cinco da tarde. 
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Saionara: E eles ficam lá em contato com as pessoas, com a comunidade. Porque o obje�vo princi-

pal é essa troca com a comunidade, que eles compreendam o lugar, né, que tanto soma para a 

comunidade quanto para o ar�sta, para a produção dele. Daí eles constroem o grafite. Para a cons-

trução da obra a gente faz uma pré seleção dos espaços das casas, das fachadas, mas nem sempre 

os ar�stas concordam, então aí procura outras, aí tem uma conversa como proprietário da casa que 

muitas vezes tem problemas, quase sempre. Porque às vezes o marido deixa, aí depois a mulher 

chega e não autoriza. Aí tem que ter um pouquinho de paciência nesse diálogo, e também na cons-

trução da própria obra porque o ar�sta tem que conversar com a pessoa da casa e às vezes eles não 

são de acordo, algumas vezes demora um pouco pro ar�sta achar uma parede que interessa à ele. 

É muito diferente o suporte. Alguns preferem paredes velhas, outros novas, outras chapiscadas. 

Tem toda uma complexidade. Aí no fim do dia quando chegamos aqui de volta sempre tem conver-

sa com os ar�stas, principalmente da compreensão de lugar deles, que constroem e no fim da 

residência sempre tem uma exposição num equipamento da cidade. Antes era na Pinacoteca e mas 

ul�mamente está sendo realizado na Capitania das Artes. E dentro da....como é um projeto franco-

-brasileiro e aí tem esse intercâmbio dos ar�stas que sempre vão dois ou três ar�stas por ano que 

par�cipou da residência aqui em Natal, e eles fazem muro na França, porque a PIXO faz gestão de 

muros e paredes.
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APÊNDICE 08: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - SÍNTESE URBANA

Caracterização do entrevistados:
O entrevistado, Lucas Vinicius Diniz de Melo, de sexo masculino, de 23 anos e morador do bairro de 

Cidade da Esperança, na cidade de Natal-RN, é aluno do curso de Música da UFRN e produtor cultu-

ral do cole�vo Movimento Síntese Urbana, que hoje se caracteriza também como o studio musical 

Nave Studio.  

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada na Escola de Música da UFRN, localizado na Avenida Passeio dos Girassóis, 

no bairro de Lagoa Nova, às 19:37 horas do dia 04 de Novembro de 2019. Havia sido agendada 

previamente e durante a realização foram autorizadas a sua divulgação e gravação em áudio. A 

par�cipação do entrevistado se deu de forma fluida e de boa cooperação. Duração do áudio: 17 

minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas fazem parte deste grupo?

Lucas: Atualmente seis pessoas. Eu, como diretor execu�vo; Jucá Santos como coordenador; Roni 

Freitas como diretor de arte; Malu Rebouças como assistente de fotografia; Tales Silva como design 

e Neto Filgueira como assistente.

Manuela: Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo?

Lucas: No ano de 2016.

Manuela: Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais,...

Lucas: Na verdade hoje o grupo tá meio que ina�vo, cada um entrou em uma correria diferente. 

An�gamente eram reuniões semanais.

Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido?

Lucas: Na verdade hoje o grupo tá meio que ina�vo, cada um entrou em uma correria diferente. 

An�gamente eram reuniões semanais. A gente fazia três eventos grandes por ano e um ou dois 

dentro de uma escola, dentro do bairro. Sempre fazia o cronograma no final do ano para o próximo 

ano, já com temas para os eventos.

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações? Se você lembra de como foi a primeira ação...

Lucas: Acho que foi entre esses anos aí, entre 2015 e 2016. O nome do evento era Sinte�zar é Arte. 
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A gente fez mais com o propósito de unir ar�stas locais com o mesmo intuito, que era favorecer a 

arte e cultura. Foi mais a cunho cole�vo mesmo. A comunidade que fez acontecer o evento, porque 

já estavam acontecendo as batalhas de rap no espaço e tal, o espaço estava ina�vo, o teatro arena, 

há cerca de dez anos.

Aí como as batalhas estavam fazendo revigorar este espaço, fazendo com que esse espaço voltasse 

a ser um espaço de socialização, aí a gente foi e nasceu com o propósito de justamente isso, favore-

cer arte e cultura no espaço e abranger mais, trazer mais gente, enaltecer os ar�stas locais.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações?

Lucas: A principal mo�vação é mais a socialização sabe, o combate a criminalidade usando como 

cunho a arte e a cultura. E fazer com que a comunidade ocupasse esses espaços, praças, teatros de 

arena, quadras... que a comunidade se sinta inserida no meio recrea�vo dessa forma.

Manuela: Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

Lucas: Recebiam várias, só que como existem várias situações de leis e tudo mais, e barreiras às 

vezes que o próprio governo cria pra gente fazer algum evento, aí a gente acabava sempre no 

mesmo espaço – no teatro de arena. A gente só fez dois em duas escolas e em um galpão que existe 

lá, que hoje esse galpão é usado pela galera em situação de rua.

Manuela: É público esse galpão então?

Lucas: É, é público e não é, porque a galera quer usar e não pode.

Manuela: Exis�a alguma demanda de outros bairros talvez?

Lucas: É, a gente recebeu convite pra fazer também em Felipe Camarão, na pista de skate que tem 

lá.

Manuela: Vocês já possuíram algum patrocínio ou apoio cultural de alguma lei? De onde vinham os 

recursos?

Lucas: Não, era tudo patrocínio de comércio local. 

Manuela: Para fazer as ações no teatro vocês �nham que pedir à Prefeitura alguma autorização?

Lucas: Não. Sendo que no galpão quando a gente foi pedir eles não liberaram. Mas no dia que a 

gente fez esse evento aí a gente não conseguiu esse espaço e coletamos assinaturas da população 

local, conseguimos mais de 200 assinaturas e mesmo assim o poder público impediu. E o bom era 

que o evento era um evento de dia das crianças, a gente levou pula pula, brincadeiras, algodão-do-

ce....

Manuela: Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Lucas: É, assim né, a gente sente muita carência por parte da população que tem baixa renda na 

cidade e esses eventos de cunho recrea�vo que mais se assemelha ao povo, por exemplo o hip hop, 

pelo fato do rap tratar da realidade e tudo mais, a gente consegue de fato – não combater – mas a 

gente envolver o jovem em situação de criminalidade. 
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Lucas: De servir até como espelho. Por exemplo: O parceiro ali na mesma realidade que eu mas tá 

no rolé fazendo arte e tal. Isso acaba fazendo com que a gente envolva a comunidade e traga como 

algo benéfico, pra que de fato a sociedade se sinta inserida nas a�vidades que ela possa par�cipar. 

Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas?

Lucas: Em relação ao financeiro né, financeiro é complicado demais. O desgaste �sico, mental, isso 

aí a gente �rava de letra depois que o evento estava acontecendo e que vinha o feedback da galera 

e tal, mas em relação pra gente conseguir uma estrutura assim pra fazer um evento é complicado. 

É o que mais desgasta na verdade, acredito que os cole�vos, é isso... a busca por uma estrutura. 

Uma estrutura mínima: um banheiro, um som, uma luz, uma tenda, a gente já faz um evento. Mas 

infelizmente esses itens aí pra gente conseguir é, se não for do bolso da gente, do cole�vo, da 

comunidade chegando junto, a gente não consegue não.

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade? 

Lucas: Seria mais isso, mais um apoio governamental e tudo mais, e eu acredito que uma falha 

também é que essa informação de edital, esse �po de situação, essas informações são muito escas-

sas, não chegam na periferia que realmente precisa desse �po de verba, desse �po de inves�men-

to. As informações sobre isso são muito di�ceis.

[...]

Manuela: Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialida-

des destas ações para a cidade?

Lucas: Eu acredito que sim, eu acredito até que esse �po de ocupação viabiliza até a manutenção 

do próprio espaço. Porque a galera tá indo pro espaço, tá cuidando do espaço. Por exemplo, no 

teatro de arena, a gente fez baldes de lixo com pneus, pintamos as paredes, inclusive recentemente 

o poder público deixou a escassez do espaço e nós organizamos um mu�rão para limpar, e pinta-

mos tudo e �ramos o lixo. E eu acho que esses eventos, viabilizam também por esse lado, pela 

manutenção do espaço, além de favorecer a sociabilização.

Manuela: Se existem planos futuros para o MSU?

Lucas: Eu acredito que o MSU possa voltar apenas para dentro das escolas. Hoje são poucas pesso-

as porque a galera da gente abriu a produtora, que é a Nave Studio, produtora audiovisual, aí 

empresa é complicado demais se a gente não se voltar pra isso.
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APÊNDICE 10: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - MMAC NATAL

Caracterização do entrevistado
O Mmac – Museu da Memória Afe�va da Cidade do Natal é um desdobramento de um dos eixos 

do projeto De Fora Adentro: Cartografia dos Sen�dos criado pelo Ins�tuto Casadágua em 2010 

pela figura de Maurício Panella, que conta com a parceria da Maga Arquitetura, através das arqui-

tetas Silvania Mameri e Cláudia Gazola, e o Espaço Duas. Atualmente o projeto consta com três 

par�cipantes: Maurício Panella, Silvania Mameri e Cláudia Gazola, que foram os entrevistados. 

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada no Espaço Duas Studio, localizado na Rua Praia Diogo Lopes, 2197, no 

bairro de Ponta Negra em Natal às 17 horas do dia 16 de Outubro de 2019. Havia sido agendada 

previamente e durante a realização foram autorizadas a sua divulgação e gravação em áudio. A 

par�cipação dos entrevistados se deu de forma fluida e de boa cooperação. Duração do áudio: 33 

minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas fazem parte deste grupo? No caso, atualmente...

Cláudia: Atualmente somos três pessoas, mas o projeto inicial que a gente executou em 2018 

�nha uma equipe com mais duas pessoas, que era Elisa Elsie e Mariana, elas são fotógrafas e são 

administradoras aqui do Espaço Duas. Aí foi uma parceria com o Ins�tuto Casadágua que é Maurí-

cio, o autor do projeto, e convidou a gente do escritório Maga e as duas meninas do Duas pra 

executar a primeira parte do projeto que foi realizada em 2018. E hoje a equipe tá reduzida em 

três pessoas.

Manuela: Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo? A parte de organização do grupo.

Cláudia: Foi em 2017 né Maurício? Quando você convidou pra gente construir o projeto e em 2018 

a gente conseguiu captar recurso pra executar pela Lei Djalma Maranhão, a lei de incen�vo à 

cultura, mas o trabalho iniciou em 2017...

Manuela: Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, ...

Cláudia: A gente �nha um edital lá aprovado, a gente cumpria as etapas. 

Silvana: A gente cumpria a metodologia do edital...
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Cláudia: Mas era pra�camente duas reuniões né, pra gente poder executar as a�vidades do proje-

to. A gente �nha um dia fixo na semana mas acabava se encontrando mais de uma vez pra planejar 

né as ações, executar, teve período que a gente saía duas, três vezes na semana, pra fazer oficinas 

com os professores. As intervenções urbanas, a maioria delas, acho que teve nos sábados...

Silvana: É que teve uma pré preparação antes de começar. A gente se reuniu muito para construir 

o projeto em 2017, aí quando foi aprovado a gente teve que fazer um monte de reunião para plane-

jamento das ações e aí quando estava.... A primeira ação foi o seminário lá na Igreja, e aí foi que deu 

o start no projeto....

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? (data, primei-

ras ações...)

Silvana: Foi no seminário, lá na Igreja do Rosário...

Cláudia: Acho que foi em março né, maio de 2018. 

Silvana: E durante o seminário também a gente também fez algumas oficinas, e teve a caminhada 

do Rios e Ruas...

Conversas aleatórias.

Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido?

Mauricio: 2019 a gente não fez nada, falta de financiamento paralisou mesmo as ações.

Silvana: Na verdade a gente já tem um projeto aprovado para a segunda etapa só que a gente não 

captou recursos ainda. Foi aprovado final do ano passado né.

Cláudia: Estamos em fase de captação.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações?

Maurício: Acho que desde sempre foi mover as pessoas, como que elas percebem a cidade de 

Natal, a relação mais afe�va que elas tem e por meio das a�vidades fazer com que as pessoas 

percebam que a história da cidade tá totalmente vinculada à história delas né. E dessa forma 

proporcionar um reconhecimento do pertencimento de cada um com seu bairro, com seus lugares, 

com a própria cidade. As vezes até fazer com que as pessoas, como você, conheçam lugares que são 

tão especiais que às vezes por não desviar os seus trajetos ro�neiros você não conhece outros luga-

res. Então é realmente se apropriar da cidade nos seus nuances mais su�s que às vezes a gente não 

dá conta.

Silvana: E das memórias individuais ou cole�vas. No caso assim, a gente trabalhou tanto com o 

indivíduo, com oficinas que traziam memórias individuais, como com grupos como foi o caso da 

comunidade do Jacó que a gente fez oficina de memória lá, com a memória até de como começou 

a comunidade, a memória dos mais velhos da comunidade....
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Manuela: É, vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

Cláudia: Teve alguns convites. A gente recebeu convites do Centro Social das Rocas, que trabalha 

com pessoas em situação de rua e com problemas psiquiátricos; teve também um convite pra gente 

ir lá no Lar dos Idosos; um monte de gente queria que a gente fosse fazer oficina lá num Centro 

de.... na Zona Norte, não lembro o nome, que trabalha com adolescentes em conflitos com a situa-

ção da jus�ça; na Universidade.

Mauricio: O próprio departamento de Arquitetura na Universidade, o projeto Motyrum. 

Silvana: E teve muita demanda das escolas também, aumento até nosso trabalho pela demanda 

das escolas.

Manuela: No caso, aquele projeto do mapa grande começou depois da intervenção da igreja do 

Rosário?

Maurício: O Mapa foi de 2010...

Silvana: O Maurício já �nha este trabalho....

Maurício: Foi o inspirador para o Museu...

Cláudia: É uma ferramente né...

Silvana: Mauricio �nha um projeto que era dele, o De fora à dentro, que ele trabalhava com este 

mapa e quando a gente conversou sobre o projeto de criar o mmac o mapa entrou como uma ferra-

menta de trabalhar a memória u�lizando o mapa.

Manuela: Atualmente vocês possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Maurício: Nada.

Manuela: Mas antes vocês �nham algum patrocínio né?

Silvana: A Po�guare e do Arena das Dunas.

Manuela: Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal? Princi-

palmente as no espaço público....

Cláudia: Sim, teve na praça aqui do Disco Voador, teve também na comunidade do Jacó, que era 

uma área onde aconteceram demolições e teve um problema de deslizamento de terras e aí demo-

liram umas casas....e nessa área �nha uma torneira que era a única fonte de água pra algumas famí-

lias lá que não �nham acesso à água diretamente dentro de casa... e aí a gente fez um trabalho de 

recuperar essa área né, envolveu a comunidade toda nesse processo aí; e também uma interven-

ção no muro externo do Jacó com umas grafiteiras convidadas pra dar visibilidade pra comunidade 

que tava sendo ameaçada de serem expulsas/removidas pela prefeitura dali.



Apêndices
283

Silvana: Esse trabalho foi parceria com o Motyrum, que já atuava no Jacó... a gente entrou lá a 

par�r deles.

Cláudia: Eu acho que tem uma contribuição legal deste projeto que é essa coisa das memórias 

individuais e cole�vas levarem a gente pra outros lugares. Uma história individual faz com que você 

viaje pela cidade a par�r da história daquela pessoa. Eu acho que isso ficou, eu acho que, muito 

presente por todas aquelas pessoas que passaram pelas a�vidades do projeto. Essa coisa do “a sua 

história conta a história da cidade” não é valorizada né. E pensar a cidade dessa perspec�va é 

muito forte assim, que a pessoa encontra sen�do na própria história dela e de como essa história 

pode pensar o futuro também da cidade. A memória que constrói o futuro.

Silvana: Na página do facebook tem muita coisa sobre isso...

Maurício: E também acho que as formações que a gente deu nas escolas com o professores, a 

gente formou uns 250 professores da rede municipal. A gente fez uns dois três meses de formação 

para trabalhar com essa metodologia da memória....

Manuela: Aquela metodologia do mapa já é usada por antropólogos ou foi algo que você criou? 

Isso é mais curiosidade minha....

Mauricio:  Foi criada mesmo né, era uma instalação ar�s�ca, e daí como as pessoas andavam e 

contavam suas histórias eu fui percebendo que era uma forma de trabalhar essa questão, que Natal 

não tem memória...como não? Se todo mundo encontra sua casa, sua praça, sua história...

Silvania: Fica todo mundo encantado, é muito legal ver a reação das pessoas....

Maurício: Muita gente chora....

Silvana: Inclusive, vários professores fizeram trabalho com os alunos e a gente fez uma exposição 

no final na Capitania das Artes e teve um professor que trabalhou com os alunos....eles criaram 

umas caixinhas de memórias, eram caixinhas de sapato todas enfeitadas, que a gente abria e 

�nham histórias deles lá dentro. Muito legal. E outros professores fizeram outros trabalhos com as 

crianças.

Maurício: Exatamente, e a par�r daí a gente juntou também com um evento que a gente fez com o 

Ins�tuto Alana sobre um livro que eles lançaram aqui em Natal que era “o desembargamento da 

infância”, onde a gente se juntou também com eles pra levar metodologias para que os professores 

levassem os seus alunos para fazer a�vidades naturais fora da escola e aí teve um caso em uma 

escola lá no bairro de Felipe Camarão que desenvolveu por semanas uma coisa bem aprofundada 

para levar os alunos para uma duna, que tem ao lado da escola. 



Apêndices
284

Aí também eles fizeram um vídeo de uns 5 minutos que era uma criança cadeirante, que nunca 

�nha �do oportunidade de subir na duna, e a escola inteira se reuniu para levantar o cadeirante pra 

subir a duna junto com o pai. E o pai ficou super emocionado porque o pai nunca teve essa condi-

ção de subir a duna com o filho e aí também foi uma situação bem legal de fazer com que esse 

menino �vesse como conhecer esse local, as crianças fizessem um estudo sobre o bairro de Felipe 

Camarão, sobre apropriação desse espaço, que é de um bairro super violento onde acaba que os 

espaços são pouco usufruídos e quando a escola se preocupa em levar todos os alunos para um 

espaço natural, então se reapropria desse espaço. E o vídeo ficou muito bonito porque todo o 

vídeo tá com libras, então eles fizeram algo muito direcionado à acessibilidade.

Manuela: Então meio que o museu virou também uma plataforma né? Se deslocou para vários 

lugares....

Cláudia: Uma coisa legal também dessas experiências nas escolas é que muitos alunos nunca 

�nham entrando em uma exposição, numa galeria de arte, e eles foram visitar os seus trabalhos 

numa exposição pela primeira vez. Então eles entravam na Funcarte e era assim, uma alegria, 

aquele monte de criança vendo o próprio trabalho dela numa exposição de arte, e isso foi muito 

legal. Acho que o projeto passeou por várias dimensões da vida das pessoas.

Cláudia: A gente recebeu histórias maravilhosas...teve uma mulher que a casa dela ia ser demolida 

e ela disse: grava o som do portão porque eu lembro quando meus filhos chegavam da escola. 

Maurício: Na exposição �nha escolas das Rocas....

Cláudia: Os ar�stas que a gente envolveu nas oficinas pra produzir memórias sobre as cidades...

Maurício: Felipe Camarão, Cidada da Esperança, Landim na Zona Norte....também �nha uma insta-

lação do Motyrum, da experiência.

Silvana: Uma coisa legal pro Motyrum, que pode até ser bom para o seu trabalho, é que eles 

�veram uma experiência na comunidade do Jacó que fizeram uma escadaria...e essa escada foi 

uma coisa que uniu a comunidade, todo mundo par�cipou, eles fizeram pinturas...e quando a 

gente entrou lá pra fazer essa pracinha que foi assim bem precária, todo mundo par�cipou, eles 

pegaram pneus em um depósito pra fazer bancos....fizeram replantagem de mudas...

Cláudia: Recuperaram uma área que era só entulho e virou a pracinha da comunidade.

Maurício: Uma coisa muito legal foi que quando começou a mexer no entulho a casa que estava 

desmoronada �nha sido feita por um an�go morador, era um morador que na hora de construir a 

casa ele fez com muitos detalhes, �nha até bonecos nos cimento,...
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Silvana: Ele pegou os brinquedos dos filhos e encrustou nas paredes.... e aí ele foi achando, bolinha 

de gude....

Cláudia: Quando a gente começou a limpar o terreno pra fazer essa pracinha foi descobrindo as 

memórias....ele mesmo limpando foi contando as histórias dele. Da casa que era dele. É muito 

poderoso trabalhar coma memória, e as pessoas não imaginam como isso é potente, como é 

contar a história da sua memória, da sua cidade, dos lugares que você viveu e passou e como isso 

diz de como as cidades são e de como as cidades podem ser.

Maurício: É, muitas pessoas como você ficaram maravilhados com a Igreja do Rosário....como é que 

a gente mora aqui nessa cidade e nunca entrou? 

Manuela: Eu fiquei envergonhada, eu moro aqui a tanto tempo e nunca �nha entrado. E fiquei mais 

triste com a casa da viúva machado que está quase caindo....

Silvana: E uma coisa legal que aconteceu quando decidimos marcar o seminário lá, acionamos 

Prefeitura, Urbana, pra limpar e o padre ficou super feliz. E quando a gente criou esse movimento 

ali, pintaram as guias, então é legal você fazer eventos em locais inesperados assim porque cria a 

transformação do lugar...

Cláudia: Imagina! A gente fez uma solicitação pra Prefeitura, pra Sensur, pra ir limpar o entorno 

porque ia vir gente de outros lugares então a gente queria que es�vesse limpo próximo a igreja. E 

o padre não sabia que ele podia fazer a mesma coisa. Foi educa�vo, pedagógico para o padre rs. Se 

qualquer comunidade fizer um oficio com pelo menos dez moradores assinando já é um pedido 

cole�vo, e funciona, a prefeitura tá aí pra isso.

Manuela: É, con�nuando aqui.... quais as principais dificuldades encontradas?

Cláudia: Como qualquer outro projeto cultural nesta cidade a dificuldade é sempre a mesma de 

você sensibilizar empresários, de ter um número grande de empresários que investem e se benefi-

ciam da legislação do município, da lei de incen�vo à cultura, eu acho que esse é um grande proble-

ma. Os recursos são sempre muito poucos. Acho que também passa pela dificuldade de poli�zação 

da população...eu conheço vários ar�stas que estão sempre problema�zando mas a maioria não se 

envolve de fato com uma ação mais direta junto à funcarte, por exemplo para exigir fundos de 

apoio a cultura e até de melhorar, aperfeiçoar, a Lei Djalma Maranhão. Eu acho que a dificuldade é 

exatamente essa porque quando a gente consegue aprovar um projeto que sensibiliza você tem 

respostas, Natal tem muita demanda reprimida, falta cultura na rua, faltam atrações públicas, os 

shows e teatros ainda são muito eli�zados.

[...]
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Manuela: Con�nuando, quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas 

ações na cidade?

Silvana: Captar recursos.

Cláudia: É, porque uma coisa boa deste projeto foi a quan�dade de parcerias, todo mundo queren-

do ser parceiro, parceria grande com a Secretaria Municipal de Educação. A gente também teve 

também um contato com o Museu de Arte de Medelim, que eles tem lá um projeto Cidade para 

crianças. Daí elas gravam os sons das crianças, das memórias da cidade... Mauricio que fez esse 

contato e inclusive teve uma professora daqui que produziu algo semelhante ao projeto deles, uns 

postais.

Silvana: Você perguntou sobre as dificuldades né... no início, quando a gente criou o projeto a 

gente achou que iria ter uma demanda muito grande das pessoas postarem no site (as suas memó-

rias), mas aí a gente viu que precisa de es�mulo. Assim, tem algumas postagens lá, mas são muito 

poucas com relação ao que a gente esperava. E no final a gente criou mais material com as oficinas 

do que com o site. A gente tem muito material que não deu tempo de sistema�zar no site...que 

tanto depende do nosso tempo como da contratação de profissionais.

Manuela: Tá acabando já rs, vocês acreditam que essas intervenções temporárias qualificam e  

potencializam o uso e apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, 

quais outras potencialidades destas ações para a cidade?

Mauricio: Ah, com certeza. Todas as ações, desde o seminário, formação de professores...

Silvana: Da caminhada do rios e ruas, pessoas que passaram nem passavam por aquela rua, que 

nem sabiam que �nha um rio vivo ali... então sensibilizou muito as pessoas para estarem juntas ali 

na cidade, eu acho que o cole�vo, o encontro.... 

Cláudia: Encontros, pertencimento, transformação do espaço...liberdade.

Silvana: A gente sen�u uma vibração muito boa vindo das pessoas que par�cipavam dos eventos.

Mauricio: Porque na verdade o projeto aconteceu de maio à dezembro de 2018...

Manuela: Finalizando, quais os planos futuros para essas intervenções?

Mauricio: Captar recursos para con�nuar as ações...

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré definido?

Cláudia: Assim que a gente iniciar a captação do projeto a gente pretende inves�r em laboratórios, 

que a gente tá chamando de Labmac essa segunda etapa; fomentar mais o site... seriam oficinas de 

sensibilização através da memória e fazer também uma intervenção urbana. Nós também estamos 

apostando no intercâmbio entre Medelim e Natal através do contato com o Museu de Arte.



Apêndices
287

APÊNDICE 11: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - PLATEIA URBANA

ENTREVISTA 1: PROFESSORA PATRÍCIA AMARAL
Caracterização do entrevistado
A entrevistada, Patricia Amaral, de sexo feminino, de 35 anos e morador da cidade de Parnamirim-

-RN, é professora do IFRN Campus Cidade Alta e Rocas do curso de Produção de eventos e atual-

mente reside no bairro de Pi�mbu na Zona Norte de Natal e principal idealizadora do projeto 

Platéia Urbana.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada no IFRN Rocas, localizado na Rua das Donzelas, 151, no bairro das Rocas 

em Natal às 10 horas da manhã do dia 23 de Outubro de 2019. Havia sido agendada previamente 

e durante a realização foram autorizadas a sua divulgação e gravação em áudio. A par�cipação do 

entrevistado se deu de forma fluida e de boa cooperação. Duração do áudio: 11 minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas fazem parte deste grupo?

Patricia: Nós éramos um grupo de cerca de 25 pessoas. 

Manuela: Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo?

Patricia: Por que na verdade essa cons�tuição do Platéia, e eu sou profossora de organização de 

eventos e ela surgiu a par�r de uma proposição de uma disciplina que a gente cursou do segundo 

período do curso. É um curso técnico subsequente de três períodos. Daí no segundo período a 

gente pensou em grupo em um problema da cidade e aí pra gente resolver esse problema, ou 

buscar alguma alterna�va para a realidade da nossa cidade conforme a formação dos meninos. 

Então a gente pensou inicialmente nas praças, enquanto espaços públicos, muitas vezes subu�liza-

dos e negligenciados e que a gente sabe que tem um potencial gigante. Então a gente pensou na 

praça e aí cada grupo foi para uma praça da cidade e a gente elencou inicialmente a praça do disco 

voador pro evento da gente. Esse evento foi todo pensado cole�vamente, por quê qual era a 

proposta da gente? Que a gente concebesse o evento, passasse pelas etapas de planejamento e 

execução, até a realização e avaliação do evento. Então foi isso que aconteceu durante todo o 

semestre le�vo.

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? (data, primei-

ras ações...)
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Patricia: A primeira edição começou em fevereiro de 2018. E pra isso começamos a organizar em 

agosto de 2017. E �vemos duas edições. Porque o projeto foi tão bacana que no terceiro período 

eles poderiam ter feito outro evento e eles quiseram inves�r no Platéia, então eles fizeram a segun-

da edição do Platéia.

Manuela: Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais,...

Patricia: A gente �nha na verdade três encontros semanais, sendo que um deles pelo menos era 

des�nado a organização do evento. E a gente �nha subgrupos de trabalho: um grupo de organiza-

ção, um de infraestrutura, um de finanças, então cada grupo trabalhava quase que diariamente.

Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido?

Patricia: Exis�ram ações de agosto de 2017 a fevereiro de 2018, duas edições: uma na praça do 

disco voador, em Ponta Negra e outra na área de lazer pana�s, no Potengi, Zona Norte. Depois que 

os meninos se formaram eles estão se organizando para fazer uma nova edição, mas aí você 

começa a trabalhar né e fica mais complicado; mas eles tem interesse e sabem que tem um poten-

cial pra isso, porque eles poderiam por exemplo submeter à um edital né, pra poder buscar recur-

sos. A gente sabe que tem muito potencial, a equipe é muito boa.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações?

Patricia: Um pouquinho do que eu falei. Pra eles era pra ter uma experiência na organização de 

eventos, mas também para que a gente pudesse movimentar esses espaços públicos da cidade que 

são tão importantes. Ainda mais aqui na cidade que a gente vê que eles são subu�lizados, mesmo 

em termos de organização �sica do espaço né, de sujeira, de falta de manutenção, como predomi-

nantemente da questão da violência. As pessoas foram se afastando desses espaços e a gente 

queria exatamente traze-los para isso, pra essa realidade.

Manuela: Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

Patricia: Não especificamente, foi deles enquanto população, mas nenhuma demanda específica.

Manuela: Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Patricia: Então, aí como a gente organizou todas as etapas do projeto, o que eles buscaram foi a 

captação de recursos. Eles conseguiram apoiadores. Por exemplo, eles vendiam açaí para ter uma 

fonte de recursos, eles fizeram uma can�na, eles conseguiram bolo, conseguiram açaí, eles fizeram 

um bazar dentro do campus, e aí eles também conseguiram patrocínios. Mas é muito di�cil conse-

guir patrocínio com um evento que você nunca realizou, um grupo de alunos, de estudantes de 

nível médio se organizando pra fazer um evento. 
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Patricia:  Então, por isso que a gente �nha um cuidado de fazer um projeto todo direi�nho, �nha 

cotas, e aí eles conseguiram captar dentro da realidade deles. O evento não teve prejuízo não, 

muito pelo contrário, já que eles não �nham obje�vos financeiros, salariais, eles conseguiram ter 

um recurso que eles até reverteram para a placa de formatura deles.

Manuela: Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Patricia: É, eu acho que de fato, em termos de espaço mas também na cultura local, para que as 

pessoas também conheçam esses ar�stas, os artesãos, o pessoal que tá fazendo música. Tem muita 

coisa boa acontecendo na cidade e a gente vê como tem acontecendo muita coisa boa a par�r 

destes eventos, porque era uma coisa que tava lá bem guardadinha e agora as pessoas começaram 

a aparecer. E isso, além da questão cultural, a gente gera renda, né, para muitos grupos que estão 

envolvidos. Porque por exemplo, os alunos iam lá vender artesanato, os expositores, um cara que 

faz fotografia, a gente �nha poesia, �nha música, é muito legal.

Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas?

Patricia: A gente esbarra muito na burocracia, com certeza todo mundo diz isso, em termos de 

autorização. É um tramite que depende dos outros, cada um no seu tempo, você tem que ter um 

tempo muito grande de planejamento. Então é um desgaste gigante né. Eu acho que também a 

questão da segurança pública também é um impasse, porque a gente faz, convida polícia e tudo 

mas sempre não é uma garan�a, então é muito complicado.

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade? 

Patricia: Acho que isso é algo que os alunos podem te responder melhor, posso te passar o contato 

de Yasmim. Que era uma menina bem engajada, que era uma do grupo que estava querendo con�-

nuar. Você pode marcar com ela, ela é bem envolvida. Passei o contato pra você, fica bacana.

Manuela: Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialida-

des destas ações para a cidade?

Patricia: Sem dúvidas. Acho que é nisso da valorização da cultura popular, da cultura local, também 

da questão da qualidade de vida das pessoas, acho que é bem importante.

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções?

Patricia: Resposta para os alunos. Porque assim, o meu trabalho era de ar�culação em relação à 

eles e eles sabem que o próprio IFRN a direção já deixou claro que mantém as portas abertas para 

contribuir nesta perspec�va.
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ENTREVISTA 2: ALUNA YASMIM KELLY
Caracterização do entrevistado
A entrevistada, Yasmim Kelly, de sexo feminino, de 22 anos e morador da cidade de Parnamirim-RN, 

é aluna do IFRN Campus Cidade Alta e Rocas do curso técnico de Produção de eventos.

Condições de realização da entrevista
Pela dificuldade de encontro entre o entrevistador e a entrevistada, a entrevista foi realizada virtu-

almente pelo envio de um formulário online.

Transcrição da entrevista
SOBRE O COLETIVO:

Quantas pessoas fazem parte deste grupo?

 28 pessoas

Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo?

Através da disciplina de Planejamento e Organização de Eventos I, quando a professora orientou 

que deveríamos organizar um evento, foi a par�r daí que começamos a pensar em um evento que 

fosse fora da nossa ins�tuição, teve o briefing, com as idéias par�mos para execução. No mês de 

Dezembro/Janeiro começamos a organizar.

Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais,...

Primeiro fizemos a divisão de equipes: Secretaria-Programação, Comunicação, Infraestrutura e 

Logís�ca,Finanças.

Cada equipe fazia sua reunião, seus cronogramas de a�vidades, e toda semana fazia o repasse para 

o geral.

SOBRE AS INTERVENÇÕES REALIZADAS:

Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? (data, primeiras 

ações...) 

Nossa primeira edição foi no dia 25 de Fevereiro de 2018, no dia 24 levamos alguns pneus, pinta-

mos com frases, pintamos o halff. 

E a segunda no dia 29 de Julho de 2018.

Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido?

No começo até existe, mais acaba mudando ao longo da execução.

Qual a principal mo�vação destas ações?
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No nosso caso, de estudantes do curso de eventos o fator mo�vador foi a produção/realização de 

algo não só pra gente, mas pra cidade. Movimentar a cena cultural da cidade, possibilitar um 

momento de entretenimento/lazer para o público. Desde a concepção do evento, sempre fizemos 

questão de que nosso evento fosse pra todos, gratuito, na rua, com acesso livre. Acho que ocupar 

o espaço público com arte pra fugir de todas as malezas e violências que a rua traz é um fator 

preponderante em todo proponente de ações em espaços públicos.

Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

Na segunda edição sim, que aconteceu na Área de lazer do pana�s(Zona Norte), a senhora que nos 

ajudou com o ponto de apoio que é do local mesmo, pediu para que a gente conseguisse produtos 

de limpeza para deixar lá como doação.

Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Sim.

Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Movimentar o bairro, levar cultura e lazer para a população.

Quais as principais dificuldades encontradas?

A insegurança da cidade em si, a estrutura que �vemos que levar do IF.

Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade? 

Não conseguir juntar todo o grupo para prosseguir com mais ações destas.

Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e apropria-

ção dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialidades 

destas ações para a cidade? 

Defini�vamente.  Essas ações, incluindo a nossa, somam ao calendário de eventos da cidade, 

tornam-se uma opção numa cidade onde se tem tudo ao mesmo tempo ou “nada pra fazer”.  Princi-

palmente porque democra�zam o acesso a  manifestaçoes culturais como cinema, teatro, música, 

bibliotecas. Na real, é a junção desses acontecimentos independentes que vão criando uma série 

de possibilidades culturais, sociais e econômicas para esses espaços que durante o resto do tempo 

passam vacantes  e as ações movimentam a cena cultural da cidade dando significante ao lugar. 

Seja ao bairro, a praça, o beco. O fato é que um evento traz vida ao espaço.

SOBRE AS EXPECTATIVAS FUTURAS:

Quais os planos futuros para essas intervenções?

Muitos, porém, não estamos conseguindo executar.

já existe alguma agenda ou cronograma pré definido?

 Infelizmente não.
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APÊNDICE 12: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DO QUINTAL URBANO

Caracterização do entrevistados:
A entrevista foi realizada através de uma conversa com Fernanda Rabelo, organizadora e idealiza-

dora do Quintal Urbano, e Thiago Frizon, seu companheiro e colaborador. Os dois residem no bairro 

de Ponta Negra da cidade de Natal-RN.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada no espaço de coworking Dumel, localizado na Rua Praia de Ponta Negra, 

no bairro de Ponta Negra em Natal às 14 horas do dia 14 de Outubro de 2019. Havia sido agendada 

previamente e durante a realização foram autorizadas a sua divulgação e gravação em áudio. A 

par�cipação dos entrevistados se deu de forma fluida e de boa cooperação. Duração do áudio: 40 

minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas faziam parte deste grupo naquela época?

Fernanda: Dependia muito de ação, �nha ação que a gente �nha vinte, �nha ação que a gente só 

�nha cinco, três, dependia muito a disponibilidade dos alunos porque como era voluntário, a gente 

montou um grupo de pesquisa lá na UNP que era vinculado ao PET (Programa de Educação Tuto-

rial) daí a galera ia se envolvendo a medida que iam acontecendo as intervenções. Fixo no grupo 

haviam quatro pessoas apenas [...] Havia também o apoio de professores, Thiago mesmo foi o 

orientador e esteve muito presente no grupo, posso até dizer que ele foi um dos a�vos.

Manuela: Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo?

Thiago: A primeira edição foi em dezembro.

Fernanda: A gente começou a montar o Quintal Urbano bem antes, em Agosto de 2016, e nossa 

primeira ação foi em dezembro de 2016, isso, que a gente começou a se organizar, ver quem estava 

mais interessado em par�cipar, o que é que já poderíamos começar a fazer...

[...]

Manuela: Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais,...

Fernanda: Veio a ideia de fazer o grupo de pesquisa e aí como eu fazia parte do PET....

Manuela: O PET é o que?

Fernanda: É um Programa de Educação Tutorial. É um programa do governo.

Thiago: Aí o PET entrou depois né.
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Fernanda: Isso, a gente começou com a ideia do Quintau e aí a medida que foi ganhando mais 

repercussão mesmo ... Na verdade a ideia do Quintal surgiu com o TCC e aí a eu comecei planejan-

do algumas coisas e eu percebi que de fato eu precisava de apoio, tanto de gente como de recursos. 

Aí a gente fez, não, vamos aproveitar como eu já fazia parte do PET e aí eu entrei em contato com 

a minha tutora que na época era Cláudia, aí mostrei pra ela a ideia do projeto, como é que seria e 

tal, ela gostou, encabeçou e aí a gente vinculou ao PET né. Foi daí que a gente conseguiu alguns 

recursos e gente para trabalhar no projeto. E nossas organizações eram assim, a gente meio que fez 

um cronograma das intervenções que a gente gostaria de realizar, e por exemplo, a parte material 

a gente conseguiu tudo com doação ou então tentava viabilizar uma verba para comprar. Mas era 

tudo bem escasso. Primeiro a gente fez toda a parte de pesquisa: reconhecimento da área, entre-

vistar com os moradores, isso tudo eles ajudaram. Porque a par�r deste contato com os moradores 

foram feitas as ações.

Thiago: O primeiro contato foi com o Dudu (Júlio César) e ele acabou ar�culando com os morado-

res da volta. Ele mora na Vila de Ponta Negra e o pai dele que começou com a ideia da praça do 

Bicicross há 30 anos atrás. 

Fernanda: Ele é o líder do grupo do Bicicross. Inclusive eles agora conseguiram uma emenda para 

fazer a reforma da pista de manobras deles, fazer uma arquibancada para os eventos, eles até inclu-

íram o projeto paisagís�co e eu até falei: me, vamo chegar junto aí, ajudar no que a gente puder!

Thiago: Até porque a pista aqui a nível nordeste é uma das melhores, da regional. Vem galera de 

todo canto compe�r.

Fernanda: E olhe que antes era de barro, agora eles conseguiram concretar [...] Inclusive eles 

queriam refazer a intervenção...

Thiago: Aí agora que foi colocado o concreto vale a pena fazer....

[...]

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? (data, primei-

ras ações...)

Fernanda: A primeira de fato, intervenção, foi a parada de ônibus em Dezembro, só que antes disso, 

no dia primeiro de Novembro, lembro como se fosse ontem, a gente fez a primeira oficina com o 

pessoal do Bicicros. Que a gente fez o contato inicial....

Thiago: Montamos uma maquete de areia para eles construírem uma pista ideal, um traçado, foi 

bem legal.
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Fernanda: Aí assim, de intervenção foi essa na parada que foi em dezembro mas de oficinas, que 

pode-se contar como a�vidades do grupo foi em novembro.

Thiago: Que inclusive foi dessa de novembro que na metade do outro ano foram pintadas as pala-

vras (intervenção na pista do bicicross).

Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? No caso na época né? Foi no ano de 2016 né?

Fernanda: Nossa úl�ma intervenção foi no final de 2017 [...] A gente tentava fazer uma intervenção 

por mês. Eu acho que acabou sendo uma por mês, entre uma oficina e outra. Aconteceu também 

de uma oficina e uma intervenção em um mês. A ideia é a seguinte, eu �nha que fazer as interven-

ções o quanto antes para poder ter tempo de escrever. As intervenções – ações – foram até mais 

ou menos agosto de 2017, aí a gente deu essa pausa para as escritas e �nha essa parte mais buro-

crá�ca do trabalho e no final do ano a gente fez a úl�ma ação para fechar o ciclo, que foi a exposi-

ção na praça do documentário final.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações?

Fernanda: Na real a mo�vação maior assim é porque, por exemplo, eu sempre morei a vida toda 

aqui e minha referência de lugar é essa praça, é a casa dos meus pais, eu �nha uma conexão muito 

forte com Ponta Negra. E aí eu fiquei pensando: O tcc é uma oportunidade muito forte que além de 

eu fazer um trabalho final de graduação, fazer também alguma coisa que fique marcado aqui, que 

as pessoas se iden�fiquem com o trabalho e tenham vontade de con�nuar. Era meio que um pon-

tapé inicial para envolver outras ações aqui e melhorar o lugar onde a gente vive, que estamos aqui 

o tempo todo, a gente vive, mora, trabalha aqui. 

Manuela: Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

Fernanda: Vixe, só o que a gente recebeu. E ainda recebe. Porque foi o que a gente herdou né do 

trabalho. Essa responsabilidade de ficar sempre de olho no que está acontecendo...

Thiago: Há pouco tempo atrás um vereador entrou na batalha por conta do posto policial, a gente 

fez o projeto do posto policial e doou. Queriam fazer a remoção do posto e aí ele começou a entrar 

nessa luta junto com a associação dos moradores.

Manuela: Então vocês meio que recebiam demandas do pessoal do Bicicross, dessa associação...?

Fernanda: Inclusive as entrevistas eram muito focadas nestas demandas, da gente perguntar o que 

os moradores queriam para a praça, quais eram os desejos e tudo mais....

Thiago: E aí veio até o povo falar pra gente trocar uma ideia com esse vereador, que ele estava 

querendo fazer alguns projetos pontuais, algumas ações ali na praça, só que a galera não estava 

gostando muito.... 
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Daí ele chegou esses dias na praça e mandou descarregar uma carga de pneus. Aí imagina aí uma 

carga de pneus, chovendo, ali solto, ia virar um foco de mosquitos.

[...] A comunicação entre os moradores não foi clara, �po, ninguém estava sabendo aí viram aquilo 

acontecendo e falaram: poxa, tão trazendo lixo pra praça. E aí �nham adicionado ele ao grupo 

(whatsapp) e ele falou: galera fui eu, pra fazer tal coisa.... E a galera desceu o cacete. Porque assim, 

o pessoal não se importa muito mas tem os donos da praça. No momento que tu pisou ali aí vem 

alguém e fala: o que você está fazendo na minha praça? [...] 

A galera fica de cara porque passa gente e �ra manga da praça. “Porque essa mangueira foi meu pai 

que plantou”. Às vezes eles falam que viram um senhor que pega cedo mangas pra vender. Várias 

vezes eu peguei gente pegando côco desse coqueiro e enchendo garra e tudo pra ir vender. Aí eu 

fico: meu amigo, se dá certo pra você, eu nunca �rei côco dali, eu vou cri�car para que?

Manuela: Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Fernanda: O apoio do PET.

Thiago: O apoio dos moradores, do pessoal da pista que se voluntariava pra ajudar nas ações, 

botou a mão na massa legal ali na pista. Eles queriam treinar e a gente lá pintando.

Manuela: E daí tudo foi por doações?

Fernanda: Isso. Só que assim, no final, em novembro, per�ssimo de acabar o projeto, da gente 

entregar o tcc. A gente par�cipou de um negócio da Laureate, e ganhamos um prêmio e aí recebeu 

uma quan�a muito boa, que aí teoricamente a gente usou pra custear tudo que a gente gastou 

antes do próprio bolso né. E aí foi pesado porque tudo que a gente fazia foi filmado. Aí então o 

dinheiro do prêmio a gente reinves�u. 

Manuela: Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Thiago: Acho que mais ter despertado o potencial do lugar.

Fernanda: Porque assim, as nossas intervenções foram muito efêmeras, �po, não �nha esse caráter 

de permanecer muito tempo, foi realmente pra chamar a atenção dos moradores “poxa vocês tem 

aqui uma praça gigantesca, com um potencial enorme, vamos fazer alguma coisa por ela”.

[...]

Aí criou o grupo do whatsapp. Hoje eles ainda con�nuam, o pessoal ainda cobra a limpeza. Alguns 

moradores pagam por fora.

Thiago: Tem o seu Hermam (morador local) que é uma das pessoas muito a�vas assim porque 

aconteceu um caso de ter um incêndio por conta da fiação exposta, aí eu e o povo foi lá e apagou 

com água porque não sabia que �nha essa fiação exposta. 
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Tinha que ser com ex�ntor. Só que aí como a praça ficou sem energia...chegou um pessoal dois três 

dias depois mas eles acabavam que iam deixar a fiação exposta, porque não �nham material para 

consertar. Aí seu Hermam foi lá, comprou �jolo areia e pediu para eles fazerem e eles fizeram lá. 

Daí massa que ficou isso sabe. Seu Hermam mesmo foi um dos que falou que não conhecia 

nenhum vizinho de porta.

[....]

Manuela: Quais foram as principais dificuldades encontradas?

Fernanda: Primeiro que assim, as pessoas ainda tem muito receio com essas coisas, ainda são 

muito descrentes com esses projetos assim voluntários, então, por exemplo, as entrevistas a gente 

não conseguiu fazer com todo mundo porque muita gente nem abria a porta pra gente poder fazer. 

Tinha muita gente que realmente não acreditava, que esse projeto por ter esse caráter assim 

efêmero não ia sur�r efeito nenhum. “Ah porque tem que ter projeto vindo da prefeitura”. Claro, 

era bom que �vesse isso, mas primeiro, se você não conhece nem seu vizinho de porta como é que 

você vai conseguir se juntar pra fazer algo maior. Então a gente acreditava muito nessas coisas 

pequenas para depois alcançar coisas grandes. Então teve essa coisa da conscien�zação também.

Thiago: Algumas pequenas resistências né principalmente por desacreditar.

Fernanda: Às vezes até por não conhecer, e aí depois quando eles foram vendo “ah entendi agora 

o que vocês tão querendo fazer”.

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Fernanda: Acho que o ciclo do quintau urbano, por ser um trabalho efêmero, teve seu fim. Mas a 

gente tem vontade de rea�var como outra proposta. O projeto da praça, essa coisa inicial, já fez. 

Agora é o momento da gente colher os frutos. Por exemplo, teve essa questão da ementa agora 

que os meninos (do bicicross) conseguiram; como é que a gente pode chegar junto deles e ajudar 

talvez nesse projeto? Então eu acho que a gente pode começar a se ar�cular de outras formas, 

como a parceria com a Eco Praça que tá voltando à a�va agora.

[...]

Manuela: Vocês acreditam que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialida-

des destas ações para a cidade?
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Fernanda: Eu digo que o mais importante do nosso trabalho não foi o resultado final, porque se 

você for ver agora na praça não tem nada, mas foi o processo. Por isso que a gente fez tanta ques-

tão de gravar, de filmar, pra mostrar para as pessoas: olha o tanto de coisa que foi feita, né, quando 

há essa ar�culação, esse desejo da comunidade, o que é que pode acontecer. Então o processo foi 

mais importante que o resultado final.

Thiago: Porque querendo ou não hoje, desde que eu me mudei pra cá eu vejo uma diferença 

enorme dessa praça de quando eu cheguei e agora. Porque teve vizinhos que não par�ciparam de 

ações ou de outras coisas e que tão trazendo plantas e colocando ali e tão contribuindo de alguma 

forma. Acho que é isso o legal. Conscien�zação muito forte porque as mesmas pessoas que antes 

jogavam lixo, pagaram a limpeza depois.

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções?

Fernanda: Agora é aproveitar essa oportunidade que surgiu desse negócio da emenda e ver como 

é que a gente pode ajudar. Essa emenda é para a reforma da pista. Inclusive a gente ajudou no 

projeto do posto policial, a gente entregou o projeto de reforma e eles mesmo estão executando. 

Estão fazendo aos pouquinhos.

Thiago: Eles tão ainda executando. Ainda tem material chegando. Os moradores fizeram vaquinha 

aí eles vão ali no materiais de construção e deixam pago o material aí eles vão lá e re�ram. Os 

próprios policiais estão construindo. A gente fez o projeto e eles tão executando aos poucos. 

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré definido?

Fernanda: No momento não. 
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APÊNDICE 13: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DOS URBAN SKETCHERS

Caracterização do entrevistado
Os entrevistados, Jota Clewton do Nascimento, de sexo masculino, de 52 anos e morador do bairro 

de Tirol, e Eunádia Cavalcante, de sexo feminino, 52 anos e moradora do bairro de Ponta Negra, são 

idealizadores e coordenadores do Urban Sketchers Natal junto à outros dois membros, André Alves 

e Petersom Dantas.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada no edi�cio chamado Galinheiro do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UFRN, localizado no Centro de Tecnologia, Setor IV, às 15 horas do dia 29 de Outubro de 2019. 

Havia sido agendada previamente e durante a realização foram autorizadas a sua divulgação e 

gravação em áudio. A par�cipação dos entrevistados se deu de forma fluida e de boa cooperação. 

Duração do áudio: 26 minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas fazem parte deste grupo?

Clewton: É variado. Na organização são quatro coordenadores. Tem Petersom e André.

Manuela: E o número de par�cipantes durante os eventos varia?

Clewton: Varia.

Eunádia: Mas é uma média de trinta pessoas. Entre vinte e trinta pessoas. Eu acho que o Ribeira 

Desenhada e o Encontro Norte Nordeste fez uma diferença, deu uma visibilidade muito grande.

Clewton: Inclusive pessoas que estão indo mais regularmente. Tem pessoas que já chegam pergun-

tando quando é que vai ser...

Manuela: Tem gente de fora da arquitetura?

Clewton: Tem, são poucos mas tem, tem gente da história, tem um  menino da publicidade, de 

artes...

Manuela: Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo?

Clewton: Aqui em Natal foi em 2012. É um grupo mundial e que tem essas correspondências regio-

nais.

Eunádia: Mundialmente ele surgiu em 2008, por um jornalista americano, Gabriel Campanário. Foi 

ele que começou a postar os desenhos que ele fazia nas mídias sociais.
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Manuela: Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais,...

Clewton: Geralmente a gente parte dos encontros, aí a regularidade é que a cada mês a gente faz 

um encontro. Para que esse encontro ocorra nós fazemos reuniões prévias para se for preciso 

alguma logís�ca para o encontro, dependendo do local... se vai ter algum sorteio, quais são os brin-

des.

Eunádia: Mas os coordenadores tem um grupo de whatsapp também, que a gente... como no caso 

de outubro, foram dois encontros de outubro em função do evento do rexiste...aliás, em setembro.

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? Porque às 

vezes tem grupos que iniciam antes a organização e só depois fazem uma primeira ação. Vocês 

lembram onde foi a primeira ação?

Clewton: Eu lembro, foi na Ribeira, lá na Rua Chile. Fomos só quatro pessoas: eu, Rafael, Micael e 

se não me engano o André. 

Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido?

Clewton: Não há datas definidas, há esta intenção de que haja a cada mês. Isso depende muito da 

disponibilidade até dos próprios coordenadores. Mas tem um fato que é bem específico, nos 

úl�mos dois anos grande parte das a�vidades ficaram vinculadas aos projetos de extensão, o Ribei-

ra desenhada e o Cidade Alta desenhada, aí nesse caso aí a gente já teve um calendário prévio, que 

foi só modificado de acordo com a necessidade.

Eunádia: Mas como desde o Ribeira desenhada a gente precisava de parceiros, a gente estabelece 

que a gente faz o calendário do ano todo mas ajusta conforme a parceria....Nalva, a lanchonete do 

Galego, o Sebo também agora já esse ano, a igreja do Rosário...então se a gente não consegue a 

gente negocia aquela data.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações?

Clewton: Assim, a principal mo�vação do grupo Urban Sketchers é desenhar. Agora dependendo 

do perfil dos grupos você vai criando outras....no nosso caso, como os quatro coordenadores são 

vinculados à academia, a gente tem um caráter mais forma�vo. A nós está interessado muito as 

pessoas voltarem à ir para a cidade, ter esse contato com a cidade, observar.

Eunádia: Óh, teve uma professora de artes, que mora aqui há dez anos e agora que está conhecen-

do a cidade. Nunca �nha ido no canto do mangue.

[...]
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Eunádia: Renata que é de fora, ela disse que adora porque junto com o Urban Sketchers tá conhe-

cendo a cidade.

Clewton: É, indiretamente tem essa questão, das pessoas reconhecerem determinados locais e 

começarem a manter algum vínculo.

Eunádia: A casa de Câmara Cascudo que a gente desenhou esse ano foi uma novela para o pessoal 

começar a desenhar, porque era todo mundo descobrindo, explorando...

Conversas aleatórias.

Clewton: [...] óh, além disso, além da questão da observação, tem a questão que a gente tentou dar 

ênfase nestes dois projetos de extensão que foi a questão do patrimônio, discu�r o patrimônio. Né, 

então uma coisa estava associada à outra, além de você estar no lugar você poder ter contato com 

esse co�diano, porque assim, na questão da Ribeira...muita gente fala “ah não vou na Ribeira 

porque a Ribeira é perigosa e tudo mais”. Nunca aconteceu nada coma gente durante as reuniões, 

e algumas pessoas ficaram assim surpreendidos. “Acontece essas coisas aqui, tem esses prédios 

bonitos aqui”. Então tem muito essa coisa de você abrir o olhar para a cidade e para o co�diano. 

Eunádia: Fizemos um encontro este ano no Alecrim, no mercado da seis, aí as pessoas se surpreen-

dem. A gente foi no dia do rock. Tava o maior sonzaço em pleno mercado do Alecrim; pois bem, 

você vai pro mercado do Alecrim, escuta música boa, uma comida legal, boa e barata. E ainda tem 

ar�stas lá dentro do mercado. E tem aqueles cenários, de cestos, de baladeira, de lamparina. 

Parece uma coisa do interior mesmo. E um cenário assim pra desenhar fantás�co.

Manuela: Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

Clewton: Já. 

Eunádia: O Cidade Alta Desenhada já foi uma provocação do ano passado. E quando a gente apre-

sentou....uma pessoa perguntou “quando é que vocês vão pro Alecrim, pra Zona Norte”.

Clewton: Foi no Enampur. Mas tem também que a gente é chamado pra fazer oficina, a gente já fez 

em Caicó. No de Caicó foi junto com um pessoal de uma escola e com uma universidade lá de histó-

ria. É um grupo de arte e educação.

Eunádia: Fez pro IF do São Paulo do Potengi. Fomos para Areia na Paraíba.

Manuela: Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Eunádia: Quando a gente faz o projeto de extensão a gente consegue as bolsas, os bolsistas. 

Clewton: Quando a gente fez o encontro Norte Nordeste conseguimos apoio de livrarias, do Ipham. 

Aí nos sorteios a gente tem apoio de editoras que cedem livros pra gente sortear.
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Manuela: Para vocês, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Clewton: É, pra mim a melhor contribuição é essa de colocar as pessoas em contato com a rua, com 

o espaço público, com os edi�cios e a descobertas destes lugares.

Eunádia: No úl�mo que foi lá no Sebo Balalaica, que fica na Vigário Bartolomeu, é, eles não conhe-

ciam, também se dá nesses encontros que a gente faz a parceria com os lugares, aí no momento 

em que eles fazem o contato e que a gente volta lá novamente é sempre um retorno muito bom. 

Esse que começou às oito horas da manhã, a gente chegou lá pra fazer os desenhos e ficamos, e 

combinamos de ter uma atração musical... nós saímos de lá quatro horas da tarde, o pessoal da 

�nha ido embora, e ficaram só mais os coordenadores e ele disse que teve gente lá até oito horas 

da noite. E no sábado ele fecha meio dia. 

Clewton: Quando a gente saiu, �nha gente chegando. Agora tem outra coisa que eu acho que é 

uma contribuição também viu Manu, é o próprio produto destes encontros, os desenhos...você 

tem assim uma diversidade de olhares que estão ali registrados nestes desenhos, que isso geral-

mente rola no final do ano uma exposição.

Eunádia: E está para sair também uma publicação. Porque o SK Brasil provocou e está promovendo 

a publicação de um livro por grupo. E a gente mesmo com a publicação, com o evento, a gente 

também tá realizando uma publicação com o evento do Norte Nordeste. Então são formas de ter 

produtos de ter uma visibilidade maior do projeto.

Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas?

Clewton: A gente gosta tanto que a gente não vê muita dificuldade não.

Eunádia: Por que como é na rua a gente não tem muita dificuldade. Como projeto de extensão que 

a gente quis trazer esta discussão para atrair um público maior para discu�r patrimônio, aí a gente 

tem um trabalho a mais, que é buscar parceria do lugar. 

Clewton: A maior dificuldade é quando São Pedro não quer ajudar mas aí a gente diz que o São 

Pedro é SK também porque só teve uma vez que choveu. 

Eunádia: E do mercado da seis que choveu mas era indoor então não teve problema.

Clewton: Aí tem outra coisa também, que é uma a�vidade muito versá�l né, você por exemplo 

programa uma coisa e por acaso acontece uma coisa desse �po, existem milhares de outras coisas 

desenháveis, a gente muda um pouco o foco e as a�vidades acontecem.

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Eunádia: Só vontade rs.
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Clewton: Acho que o grupo já se consolidou né, logo no início �nha uma certa preocupação de ter 

público e hoje em dia a gente já sabe quem tem pessoas que são ca�vas. 

Eunádia: E é interessante ver o quanto as pessoas vão despretensiosamente né, porque não há 

essa preocupação de fazer obra de arte, é você chegar e registrar o seu olhar sobre a cidade, mas 

aí você vê o quanto essas pessoas que vão constantemente vão evoluindo – em termos de dese-

nhos, de explorar novas técnicas de materiais.

Manuela: Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e  potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialida-

des destas ações para a cidade?

Clewton: Certamente. E tem uma coisa que é interessante que cada vez mais tem esse contato com 

o co�diano. Aí tem pessoas que vem conversar conosco, saber o que estamos fazendo, aí vem 

contar histórias, acho isso bem importante.

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções?

Clewton: Dar con�nuidade às a�vidades regulares. A gente tem se organizado para ter esse contato 

maior também com a população de uma maneira geral, ter essa possibilidade de fazer oficina, de 

ter essa aproximação com esta prá�ca. E, a gente tem também essa ideia de con�nuar fazendo... 

tanto é que a gente mudou o nome de Ribeira Desenhada para Natal Desenhada porque a ideia é 

fazer edições, aí teve a edição Ribeira, tá terminando a Cidade Alta e estamos tentando fazer no 

Alecrim no próximo ano.

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré definido?

Clewton: Fim do ano vai fechar a edição do Cidade Alta e a gente tem uma intenção de dezembro 

fazer mais um encontro porque a ideia é lançarmos o e-book do encontro Nordeste. Provavelmente 

a gente vai lançar com as comemorações do dia do arquiteto. 

Eunádia: Aí em Janeiro a gente não faz porque a galera se dispersa, férias, o pessoal do interior e 

tal.

Clewton: Aí no começo do ano é tentar organizar outro projeto de extensão aí para o Alecrim.
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APÊNDICE 14: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DO MAHALILA OCUPA

Caracterização do entrevistados:
O entrevistado, Flávio Augusto, de sexo masculino, de 32 anos e morador da cidade de Parnamirim-

-RN, é proprietário do café & livros Mahalila, localizado na Rua Doutora Nívia Madruga, no bairro 

de Lagoa Nova em Natal, e principal organizador da ocupação Mahalila Ocupa.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada no café & livros Mahalila, localizado na Rua Doutora Nívia Madruga, no 

bairro de Lagoa Nova em Natal às 17 horas do dia 08 de Outubro de 2019. Havia sido agendada 

previamente e durante a realização foram autorizadas a sua divulgação e gravação em áudio. A 

par�cipação do entrevistado se deu de forma fluida e de boa cooperação. Duração do áudio: 24 

minutos e 23 segundos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas fazem parte deste grupo? De funcionários, mais ou menos uma média?

Flávio: Oito pessoas, o principal né, porque se for contar dá mais de oito...

Manuela: Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo?

Flávio: Vinte e nove de janeiro de dois mil e quatorze.

Manuela: Como esse grupo se organiza? Como atua? Acho que essa pergunta se enquadra mais 

com relação ao Ocupa Mahalila, o evento em si. Como foi organizado?

Flávio: Foooi solicitação em órgãos públicos de autorização para a u�lização da via pública para o 

evento, de maneira que o evento não pode ser fechado, garan�r o direito de ir e vir dos cidadãos e 

produção execu�va e operacional.

Manuela: E daí eles pediram algum cronograma e tudo?

Flávio: Nããao, foi só por umdia, na verdade só por um período, três da tarde até dez da noite, que 

é o horário de funcionamento.

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? Quando foi 

essa intervenção? A data.

Flávio: Não lembro, mas ou foi Abril ou foi Maio de dois mil e dezenove.

[...]
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Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? Como é que isso acontece? Só exis�u uma vez? 

Flávio: Só exis�u uma, que começou esse ano né, mas eu tava pensando seriamente na possibilida-

de de uma outra segunda edição, ficar fazendo duas edições entendeu? Uma em cada semestre. Já 

que a gente limou com o São João por exemplo...

Manuela: O são João ainda acontece?

Flávio: Mas, é uma pegada que a gente ainda pensa em voltar, dependendo do molde e tal. Mas 

meu sonho exatamente era que pudesse ser permi�do que a gente pudesse ser permi�do pra 

gente fazer espetáculos infan�s, teatro, ter uma tenda já montada, quando rolar o som já ter o som 

montado, porque a gente não passa das dez da noite, não incomoda os vizinhos, são coisas interes-

sante sabe então, mas o poder público é complicado, burocrá�co, pra conseguir sempre tem que 

correr atrás. Essa seria a vantagem por exemplo do adote o canteiro.

Manuela: Voltando, qual a principal mo�vação destas ações?

Flávio: É, colocar atrações interessantes, culturais, para o público. Sem dis�nção de público rs. É, é 

isso, movimentar a cultura local.

Manuela: Vocês �veram alguma demanda por parte da população local? Dos frequentadores 

daqui? Da galera que mora perto? Ou veio da ideia do Mahalila mesmo?

Flávio: Não, foi da ideia da gente mesmo, porque houve os assaltos e muita gente veio com a ideia 

de “fecha o Mahalila, faz como a galera faz, cobra a entrada, pra, porque você tem um segurança 

na entrada e fica seguro”. 

Manuela: Então teve essa questão da segurança no caso.

Flávio: É, foi justamente por isso também, pra ocupar a rua, porque eu acredito que ocupando a 

rua...isso é no mundo inteiro, se você ocupa, se tem pessoas se circulando, não vai ter assalto ... se 

todo mundo se tranca em casa aí é um abraço.

Manuela: Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Flávio: Não. Só os ar�stas locais, o apoio cultural. Porque mesmo a gente garan�ndo dar uma 

grana, a galera faz questão de vir dar uma força.

Manuela: Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Flávio: Eu acho que é isso mesmo, segurança, fazer as pessoas se locomoverem pelas ruas, anda-

rem a pé, sen�rem o ar fresco, vento, ver a lua cheia, no lugar de estar em um ar condicionado em 

uma sala morrendo de frio, num habitat que não é o seu natural. Acho que responde aí né. 
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Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas? 

Flávio: Vixe, segurança. Teve que pagar uma ruma de segurança pra manter muita gente segura... é 

uma contradição em cima da outra!  Mas teve a dificuldade de toda a estrutura, levar a extensão 

pra ligar as coisas, iluminação que conta só com a nossa mesmo.

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Flávio: Segurança rs, é foda né. É básico. A estrutura de um palco, um jardim, uma calçada. Estou 

montando aos poucos, fiz o canteiro de pneu com essas árvores e coloquei iluminação na lateral.

Manuela: Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e  potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialida-

des destas ações para a cidade?

Flávio: Com certeza, sem dúvidas. Integração social e aproveitamento do ar livre mesmo, sen�r o 

vento, olhar pra lua, sentar num banquinho. 

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções?

Flávio: Fazer ruas intervenções ao ano e estruturar o espaço para não ficar esse poeiral! 

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré definido?

Flávio: Não.
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APÊNDICE 15: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - PRESÉPIO DE NATAL

Caracterização do entrevistado
O entrevistado, Daniel França Soares, de sexo masculino, de 32 anos é ska�sta e frequentador do 

espaço do Presépio de Natal, localizado na avenida Prudente de Morais no bairro de Lagoa Nova, 

Natal RN.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada por meio do formulário do google forms devido à disponibilidade do 

entrevistado e da entrevistadora. Tendo sida respondida no dia 29 de outubro às 17:30.

Transcrição da entrevista
Que �po de a�vidade você pra�ca no espaço do espaço do Presépio de Natal?

Skate.

Existe algum cole�vo? Quantas pessoas fazem parte deste grupo? Um grupo que organiza as 

ações musicais?

Como assim? se faço parte? ou se existe? existem muitos grupos, não faço parte de nenhum espe-

cifico...

Como/quando se iniciaram as a�vidades no local? Como estava o espaço? Foi necessária alguma 

intervenção para o seu uso?

Comecei a andar quando ainda exis�am vidros nos stands (ninguém andava lá,) não �nha luz, andá-

vamos em meio ao lixo, mas nada de novo, até chegar a galera do pa�ns e conseguir puxar luz.

Como esse grupo se organiza? Quando geralmente o espaço é mais u�lizado? Dias e horários 

(caso exista alguma organização).

Cada um por si, deus por todos.

Qual a principal mo�vação destas ações? Deste uso...

Nenhum especifico, custumamos dizer: ande de skate ou morra.

Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Não sei informar, pessoas a se diver�r talvez, mas existe pessoas que se diveretem a�rando, e qual 

a contribuição de qualquer que seja o diver�mento fica tão abstrato, quanto a propria jus�fica�va 

da prá�ca.
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Quais as principais dificuldades encontradas? O que poderia ser melhorado no espaço para as 

prá�cas espor�vas?

Tudo que tem lá pra andar de skate foi um número reduzido de pessoas que agiram, pra ser mais 

direto, 3 pessoas, em especial, assim como a praça do disco que foi construida por pessoas desse 

mesmo grupo, o que poderia ser feito era o estado, prefeitura, secretaria de desporto e lazer, ou 

seja lá quem for, olhar pra essa possibilidade...mas a cidade de natal é um perimetro militar turis�-

co, não tem tanta vontade de mudar as coisas pro seu povo não. 

Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade? 

Reavaliação da consciência comunitária das pessoas.

Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e apropria-

ção dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialidades 

destas ações para a cidade?

Sim, vamo vivendo. 

Quais os planos futuros para essas intervenções? Existe algum grupo ou ideia sendo planejada 

como ação para aquele espaço?

Tem sido feito né, acabaram de fazer uma teta (obstáculo de skate) lá, novamente, incia�va 

própria.

Algum comentário a mais sobre o espaço e o seu uso pelo esporte (opcional).

Que as prá�cas de entretenimento, fossem menos ins�tucionalizadas e impregnada de seu aspecto 

comercial/compe��vo e capital. Talvez se pudessemos olhar as coisas como brincadeiras algo 

poderia ser reformulado.
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APÊNDICE 16: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - BECO DA LAMA

ENTREVISTA 1: HOJE TEM SAMBA NO BECO
Caracterização do entrevistados:
Os entrevistados, Mary Bezerra, Mauricio Antônio Solto e Rick Ricardo Luiz, fazem parte da organi-

zação dos projetos de música independente “Hoje tem samba no Beco” e Seresta ao Luar. Ambos o 

projetos acontecem no Beco da Lama e seu entorno. Os três entrevistados são idealizadores, 

produtores e diretores do grupo.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada no dia 23 de novembro na sede no grupo que fica próxima ao Beco da 

Lama, no bairro de Cidade Alta na cidade de Natal.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas atualmente fazem parte do grupo? 

Mary: Doze pessoas. São sete músicos, um na sonoplas�a, um na parte de marke�ng digital, um 

assessor de imprensa. Produção e coordenação, nós dois (Mary e Ricardo).

Manuela: Como e quando se iniciaram as a�vidades do grupo?

Mary: Na verdade, esse projeto iniciou em março de 2019 antes da intervenção do beco, após a 

intervenção de Dicésar Love. Eles (os músicos) eram do arquivo Vivo e tocavam na praça André de 

Albuquerque, aí esse grupo se dividiu. Ele (Maurício) ficou com Renan Robinho e Rafael. Eles come-

çaram a tocar na Ribeira, no Ateliê, o restante do grupo, Carlos Brito e Binho Alves. Três foram para 

lá e três ficaram desagregados. Ele (Maurício) começou a ir para Nazaré e chamou os outros para 

fazer uma roda de samba. Iniciou a Clave de Si. Que era ele Carlos Bri�o. Binho e mais alguns no 

Clave de Si. Depois ele saiu. 

Maurício: Na Clave de Si estava sendo executada a apresentação com esse grupo a gente estava 

fazendo apresentações, mas o grupo se desfez fazendo apresentação lá em Nazaré e a par�r dessa 

data eu mesmo assumir que era até um evento beneficente aí eu assumi o evento e comecei a fazer 

samba foi daí surgiu esse movimento da quinta-feira em Nazaré.  Já exis�a o bairro de Nazaré, mas 

a festa...

Mary:  o Arquivo Vivo já exis�a, eles tocavam na praça André de Albuquerque, depois foi para Ribei-

ra, para o beco da Lama em 2008.
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Ricardo: Em 2008 começou no buraco da Ca�ta não era revitalizado ainda era calçamento era todo 

cheio de lama.  É resistência mesmo.  

Maurício: A gente vem fazendo vários movimentos, teve um movimento autoral, �veram várias 

coisas que vem acontecendo desde esse tempo aí.  De 2008 até agora surgiram vários movimentos. 

Esse movimento que está tendo hoje lá no Batuque de Um Povo, que é o samba, eu comecei a fazer 

lá esse samba com Carlos Brito e Binho.  A gente foi chamando outras pessoas para fazer e hoje o 

movimento está muito grande. Eu saí daí esse movimento, me afastei do movimento da quinta-fei-

ra.  E foi quando Ricardo me convidou para fazer o samba no beco, que foi ideia de Dicesar Love, 

pegou amizade com ele, ele sugeriu fazer esse samba.  Ele foi o que pintou Cascudo. 

Mary:  Ele estava preocupado o bacon foi pintado, foi revitalizado, mas eu tenho medo de sair e 

voltar tudo a ser como era antes, aquilo ali precisa de um movimento, que constantemente 

venham pessoas para visitar, as pessoas começam a cuidar, aí conversou entre si e falou: a única 

coisa que a gente pode ajudar é com música que é o que a gente sabe fazer. Aí convidou mais 

alguns amigos que foi Carlos Zeins, Evandro Monte, aí tem Renan e Rober�nho que são do Arquivo 

Vivo, e tem Fernandinho do Fuxico de Feira.  É uma mistura.  Carlinhos Zeins é do Caçuá, Carlos 

Brito do Batuque que está com a gente agora.  É uma união, no samba não tem desunião, é todo 

mundo unido.

Maurício: Desde 2008, que a gente começou aqui na ribeira e depois a gente subiu aqui para a 

cidade.  A gente começou a fazer no bar de Fá�ma, no começo a gente chamava as quatro bocas, 

que é aqui por trás da Assembleia. Desde lá para cá que a gente mesmo sem receber nada por isso 

a gente sempre colocou o samba na rua com o intuito fazer o movimento aqui no centro da cidade, 

o centro da cidade estava muito parado. Hoje em dia quando você chega no centro da cidade tem 

um palco aqui no bar de Lula, no Bardalos.  Tem o palco principal lá no Beco da Lama. Esse final de 

semana vai ter sábado, a gente vai ter um palco com Dodora Cardoso, depois eu vou tocar com ela, 

no beco da Lama mesmo. Vai ficar de frente perto do bar de Nazaré e depois no mesmo palco que 

a gente se apresenta vai ter Larissa Costa, Rafael e Analu, fazendo um tributo a Belchior. Então, o 

movimento está crescendo bastante e bom para as vendas. 

Ricardo: E tem na sexta-feira agora A Serenata, de 15 em 15 dias, começou já tem três meses.

Mary: Mas também é inves�mento da prefeitura, que lançou um edital e foram aprovados em 

média 30 projetos. São todos esses que estão aí.  Quando a gente começou a fazer, nós pegamos 

incen�vo da FUNCARTE, prefeitura tenda, palco e banheiros químicos. Então a gente não recebia 

nada.
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Maurício: Esse projeto que a gente está fazendo a gente recebeu pela prefeitura oito edições que 

foram pagas, mas esse projeto é um projeto independente de qualquer patrocínio, o que a gente 

faz é passar o chapéu para arrecadar dinheiro e comprar alguma coisa que a gente precisa, comprar 

uma corda, dá manutenção do som.

Ricardo: Nós fazemos esse Samba no beco, não tem ajuda, única coisa que a gente faz é passar o 

chapéu e o que der a gente divide com os músicos.

Maurício: O som é de uma produtora, que é de Rick, os músicos vão na boa vontade mesmo, então 

assim, ainda tem gente que diz que a gente recebe dinheiro da prefeitura. No sábado de manhã, a 

par�r das 10 horas da manhã a gente já está lá montando o som.  O palco a prefeitura quem dá, a 

FUNCARTE, palco e tenda.  Eu e Ricardo, a gente vai lá monta som, vou em casa troco de roupa 

pego o meu equipamento, meu cavaquinho, minha pasta de música e vou para lá passar som para 

começar.

Mary: Estamos na trigésima segunda edição, vamos para 33.

Manuela: Como o grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais...

Mary: A gente tem um grupo de WhatsApp o que é onde a gente conversa muito frequentemente 

e como todo mundo é muito ocupado, esporadicamente temos reuniões, eles já sabem quais as 

músicas que tocam, quando tem música nova a gente faz um pequeno ensaio e assim vai. Por que 

todos entendem muito bem. Como são bons músicos já tem conhecimento...

Ricardo:  todos já são ar�stas que já cantam seus repertórios, então eles chegam lá e cantam seu 

repertório. Quando tem uma música que a gente quer que coloque a gente faz um ensaio. Na 

quinta acontece o samba de Nazaré que é o batuque de um povo, na sexta é a serenata de 15 em 

15 dias, no sábado Choro do Caçuá quinzenal e Hoje Tem Samba no Beco semanal. O choro do 

caçuá ele 15 15 dias também, o choro do caçuá é na Praça Padre João Maria. O batuque de um 

povo é a quinta que te quero samba, que é toda quinta-feira no bar de Nazaré.  O Batuque de Um 

Povo é o nome do grupo o nome da festa é quinta que te quero samba. Igual a gente o nome do 

grupo é Samba no Beco, mas o nome da festa é Hoje Tem Samba no Beco. O que é uma homena-

gem a uma música do Maurício Souto e Jubileu filho essa música foi gravada pelo arquivo vivo em 

2009, há 10 anos atrás que eles gravaram um CD com essa música e a gente depois dessa revitaliza-

ção colocou essa música para o nome da festa.

Maurício:  eu fiz essa música Na época não �nha noção que o beco ia ser revitalizado.  Eu fiz essa 

música na adjacência do Beco, para Nazaré na época, eu fiz a música para o evento que acontecia 

ali na época.  Lancei a música junto com o projeto o pessoal quando começa a cantar 2000 pessoas 

cantam juntos.
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Ricardo: E depois nós fizemos essa música, Dicesar ainda estava tocando e tudo, nós fizemos uma 

música minha dele e Evandro monte o Beco a Arte Grafite da Alma, essa é linda, e a gente canta é 

uma vez perdida assim, porque a gente ganhou no fes�val. 

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações destas intervenções temporárias? (Data, primeiras 

ações...)

Ricardo: Hoje tem Samba no Beco Começou agora em 16 de março, nós vamos fazer agora a 33ª.  

A intervenção terminou em fevereiro ou março no carnaval não estava.  Eles começaram a fazer, eu 

acho, no final de janeiro ou fevereiro.

Maurício: O centro da cidade está maravilhoso por causa da Cultura.

Mary: Acontecendo por parte dos polí�cos, da Prefeitura de Natal um inves�mento para que ele (o 

centro) se desenvolva não só nessa parte cultural, mas hoje voltou a ter city tour no centro históri-

co e não �nha, o turista não estava mais indo ao centro e agora o turista vem ao centro ver os movi-

mentos culturais que está acontecendo, tem policiamento, tem toda a estrutura, e a Anauê Turis-

mo é a pioneira nessa questão de trazer o turista para cá, mas essa questão não é abandono. O 

alecrim tem um representante da associação que busca a melhoria para o alecrim, o centro da 

cidade também tem representação, tanto o morador quanto o pessoal da cidade, a gente sempre 

está procurando alguma coisa para o centro histórico. E na Ribeira não tem representação, tem 

convite a gente chama, mas não tem, então assim tem que ter uma representa�vidade do Bairro.

Maurício: Quem ainda faz alguns eventos é a Ribeira Boêmia, o Ateliê.

Ricardo: O Ribeira Boêmia começou com esse nome bem bonito porque ele começou a fazer no 

sindicato do comércio, que é por trás do an�go Grand Hotel. Começaram a fazer o Ribeira Boêmia 

e todas as festas eram ali, mas depois eles perceberam que já estava se acabando, o pessoal não 

estava mais querendo ir, aí ele começou a fazer em vários lugares, mas con�nuou com o mesmo 

nome.  É muito bom.

[...]

Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido? 

Respondido anteriormente.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações? 
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Mary:  a mo�vação para fazer com que as pessoas viessem para o beco da Lama ver essa parte do 

grafite como foi feito fazer com que o pessoal do comércio que trabalha nas lojas pudesse ter 

também um momento de lazer quando site das lojas e conhecer um pouco do lugar que eles traba-

lham, porque termina o trabalho vão para casa.  Você vê o pessoal com farda de farmácia de sapa-

taria aproveitando quando sai de meio dia, então isso também é muito importante para gente, 

pessoas que venham e atrair o turista para o centro histórico essa é a nossa meta, o que a gente já 

tem previsto. E por parte dos meninos mostrar o trabalho dele porque senão todos os músicos 

compositores, e querem mostrar além das músicas que já existem mostrar um pouco do trabalho 

deles estão sempre compondo, então, tem esse lado aí do músico compositora também, envolve 

tudo isso.

Ricardo: Por isso que começa às 14 horas, a ideia é essa, começar às 14 horas para pegar o pessoal 

que está saindo do trabalho.

Maurício: A gente tem esse obje�vo. Não adianta beneficiar 1 horário e beneficia só quem está 

saindo de casa engomado e bonito e quem está saindo do trabalho quer cur�r alguma coisa. O 

povo já está suado dá batalha, então coloca o povo para tomar uma.

Mary: A par�r das 18 horas sempre teve movimento pequeno, �nha um samba ali, uma discoteca 

aqui, por isso que ele venha até hoje. Então, fazer em um horário que não �vesse movimento que 

a gente pudesse atrair as pessoas, nem confrontar com horário de ninguém. Tanto foi feita uma 

pesquisa, a gente foi junto no beco da Lama conversamos com todos os comerciantes.

Ricardo: O comércio ficou maravilhoso para os comerciantes de lá, os bares só vendiam bebidas, 

tem muito restaurante vendendo almoço, e a gente vê que é o pessoal que sai do comércio. 

Quando dá àquela hora começa a chegar o pessoal que vem de casa. 

[...]

Mauríco: Tinham outros lugares que estavam fechados e começaram a abrir restaurante, começa-

ram a abrir bares para vender comida, depois que começou a trazer o movimento do pessoal, viram 

que estava aumentando o pessoal começaram a alugar.

Ricardo: Quem o faz esse pessoal ir ao Beco nos Sábados é o samba, porque uma vez no tempo da 

chuva, que cancelaram, não �nha uma pessoa sentada. Se não �ver o samba o pessoal não vai.

Manuela: Vocês já receberam alguma demanda por parte da população?

Ricardo: Muitos.   

Mary: Inclusive os outros bares sempre dizem não façam só no beco da Lama não façam aqui no 

meu também. Bardalos, Ze Reeira, Naldo.  
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Ricardo: As pessoas reclamam que o sono não chega fazer lá na frente, porque é tanta gente que o 

som não chega. 

Mary: As pessoas não têm uma boa visão, até já conversei isso aí na FUNCART que precisava até 

alguém para administrar esses eventos que estão crescendo aqui no centro histórico, por que por 

exemplo, a gente faz o samba aqui no beco, tem bares lá no beco que coloca um som dentro do bar 

no mesmo horário que a gente está fazendo samba.  Isso acontece muito, mas não atrapalha a 

gente.

[...]

Mary: Eu acho que tem que se administrar os eventos que acontecem para que outras pessoas 

sejam beneficiadas e não crie uma aglomeração no mesmo lugar.

[...]

Manuela: Possuem algum patrocínio ou apoio cultural? 

Mary: A gente entrou em um edital da prefeitura, Centro Histórico, fez oito edições, a gente tem o 

apoio da prefeitura com palco e tenda e apoio da pessoa que faz o marke�ng, �ra foto, tudo 

doação. Ricardo passa o chapéu...

Ricardo: A prefeitura, como a gente diz, fez um edital e a gente foi contemplado com oito edições, 

essas oito edições nós fizemos em 2 meses.

Mary: A gente sempre fica esperando editais.

[...]

Manuela: Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Mary: Economia cria�va. (E parte do que já foi dito)

Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas?

Mary: Recursos, patrocínio.  As próprias pessoas que se beneficiam do beco da Lama não ajudam. 

Aqueles bares que ficam ali não ajudam.  Não temos apoio nem da prefeitura nem de quem se 

beneficia.

Ricardo: Quem ajuda são as pessoas que dão uma contribuição de 2, 3, 5 reais, raramente bota 

uma de 10, quando tem uma de 20, dizem "15 de troco".  Tanto nós quanto os músicos estamos lá 

como voluntários mesmo, o que der no chapéu dá para todo mundo. 

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Mary: Só financeiro, o resto tem tudo.
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Manuela: Vocês acreditam que essas intervenções qualificam e potencializam o uso e apropriação 

dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialidades destas 

ações para a cidade? 

Mary: Como eu te falei não só que venha outras atrações, mas o próprio desenvolvimento do 

Comércio.

Ricardo: O turismo. 

Maurício: Eu acho que quando entrar em acordo o estado e o município, em relação a revitalização 

dessas praças, vai melhorar bastante com relação ao próprio Turismo, tá muito seu cadeado. Essa 

praça que a gente fazia o samba, a André de Albuquerque está horrível. Se �vesse esse inves�men-

to de ambas as partes prefeito de Natal e Estado, eu acho que ia crescer bastante o Turismo. Turista 

gosta de praça, ele quer ver coisa bonita, bater uma foto, fazer um registro.

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções? 

Mary: Futuramente que a gente pensa é con�nuar a entrar no celular se �ver e aprovar projeto 

pela lei e a gente pensa em con�nuar no beco que a gente começou pretende verdade até porque 

se a gente sair a dificuldade vai ser grande.

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré-definido? 

Mary: Até o final do ano. A gente tem o cronograma só até o final de 2019, a par�r de 2020 tem se 

pleitear novamente palco banheiro, tem que começar tudo novamente.

Maurício:  e vai entrar uns retais aí que provavelmente no palco do Natal em Natal, que Talvez role 

também a gente deve estar indo para se apresentar. Tem o palco da árvore que Talvez role também. 

A gente pode sair para se apresentar em outros lugares, mas o fixo é aqui. Carnaval também.
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ENTREVISTA 2: PAJUX

Caracterização do entrevistado
O entrevistado, Frank Fidel Nobre Aleixo, de sexo masculino, de 28 anos é idealizador do cole�vo 

de música alterna�va Pajux.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada por meio do formulário do google forms devido à disponibilidade do 

entrevistado e da entrevistadora. Tendo sida respondida no dia 31 de outubro às 11:44.

Transcrição da entrevista
Quantas pessoas fazem parte deste grupo?

Nove.

Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo? De forma específica, a música no Beco da 

Meladinha (SounDJ) - organização, ideias, mo�vações....

A Pajux surgiu em 2012 com o obje�vo de produzir eventos que explorassem diferentes gêneros de 

música eletrônica aqui na cidade, e posteriormente se focou em House Music, Techno e promoção 

de performances visuais e drag. No Bar da Meladinha, as ações começaram de forma independen-

te, junto de outros frequentadores do bar. Posteriormente, realizou-se o Volante Disco Club, ação 

que �nha como obje�vo se tornar um evento i�nerante, mas que acabou fazendo raízes no Bar da 

Meladinha. Após a realização de duas edições do Volante Disco Club, iniciou-se um projeto de 

Bazar Volante, que por sua vez passou a ser realizado de forma mais consistente. No Bazar, diferen-

tes ar�stas da cidade expunham suas obras e objetos para venda, acompanhados de seleção musi-

cal que passeava do Jazz à música eletrônica. Apenas em seu início o bazar teve membros da Pajux 

em sua organização, sendo posteriormente produzido por outros cole�vos. Após alguns meses 

com o Bazar Volante, o Bar da Meladinha passou a receber o SounDJ no Beco da Lama, dessa vez 

mais focado em House Music, e com realização semanal. As mo�vações por trás da ideia de fazer o 

evento são totalmente ligadas aos �pos de laços que foram se formando entre produção, adminis-

tração do bar e do próprio espaço. O maior obje�vo sempre foi concre�zar a visão daquele espaço 

como possível pista de dança, capaz de democra�zar a house music, o techno, as expressẽos ar�s�-

cas da comunidade LGBT, e suas vivências.

Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais,...
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O grupo se organiza principalmente online, é assim que é feita a ponte entre produção principal do 

evento e outros cole�vos de música eletrônica e performance da cidade, que ajudam a compor as 

programações. Além disso, há reuniões pessoalmente com Neide, dona do bar, sempre que há a 

ideia de se produzir novos projetos, como o Jazz, Blues e Meladinha e o Sabadaço do Synthpop.

Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? (data, primeiras 

ações...)

As primeiras ações ocorreram no início de 2018, mas o primeiro evento realmente planejado e 

divulgado mais amplamente aconteceu em março desse mesmo ano.

Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido?

O que hoje é Lounge da Lama, uma vez que o formato do SounDJ foi reduzido para atender deman-

das da SEMURB, acontece toda quinta feira. Existe um cronograma combinado com as atrações que 

se apresentarão ao longo de um mês inteiro. Além disso, produzimos o Jazz, Blues e Meladinha 

uma vez por mês, sempre nas quartas.

Qual a principal mo�vação destas ações?

Transformar o espaço da rua em um ambiente fes�vo, aproveitando suas possibilidades para 

democra�zar o acesso à arte.

Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

O evento acabou sendo muito bem aceito pelos comerciantes locais, principalmente. Nossa maior 

parceria é com o Bar da Meladinha, mas recebemos feedback posi�vo de outros comerciantes do 

local. Além disso, por serem frequentadores do Beco da Lama há um tempo, os organizadores 

conhecem diversos membros da comunidade local, com quem têm uma boa relação. Há outras 

questões, porém, o pouco mais complicadas em relação ao funcionamento dos bares naquela 

região. Contudo, nunca houve contato direto da produção com moradores insa�sfeitos, apenas 

procuramos atender a demanda de orgãos públicos responsáveis pela fiscalização deste �po de 

evento.

Possuem algum patrocínio ou apoio cultural? Já tentaram apoio da Prefeitura ou entrar em 

algum projeto/lei de incen�vo a cultura?

Todos os nossos eventos sempre foram feitos de forma completamente independente, contando 

com o apoio apenas do Bar da Meladinha. A única exceção foi o nosso bloco de carnaval, o "Acorda, 

Clubber!" que contou com a estrutura do palco do Beco da Lama para funcionar.

Quais as principais dificuldades encontradas?
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Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Acredito que o SounDJ e seus projetos satélites contribuem para uma nova relação das pessoas 

com a cidade. Um espaço que é visto de forma bastante u�litária, por se tratar de um bairro comer-

cial, acaba sendo visto com outras nuances e possibilidades. Acaba sendo um espaço de conver-

gência de diferentes pessoas, que vivem e experenciam a cidade sob diferentes perspec�vas, que 

ali dançam e convivem juntas. 

Esbarramos muito na falta de apoio por parte dos orgãos públicos, cujas intervenções são muito 

mais puni�vistas do que educa�vas. Para nos adequarmos às exigências da SEMURB, por exemplo, 

passamos por muitos processos de adaptação, e pra�camente �vemos que intui�vamente encon-

trar o formato mais adequado, já que o orgão não ajudou muito. Além disso, desde que o Beco da 

Lama passou pelo processo de pintura das paredes e de uma larga promoção do espaço na mídia, 

a própria prefeitura acabou liberando a realização de muitos eventos sem consultar aqueles que ali 

já estavam. Isso acabou atropelando muitas das nossas ações. Um exemplo foi o Sabadaço do 

Synthpop, que se mudou para Ribeira por não conseguir mais ser realizado no espaço que passou 

a ser ocupado por outras en�dades culturais, que possuem mais possibilidades financeiras de 

produzir eventos maiores, que acabaram engolindo o nosso.

Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Talvez uma maior orientação e uma visão mais abrangente da prefeitura em relação à função social 

dessas ações e daquele espaço. Precisamos de uma percepção de que não basta dar apoio financei-

ro, é preciso dotar os comerciantes e produtores locais do conhecimento necessário para fazer seus 

eventos funcionarem. Um exemplo disso foi a autuação que o Bar da Meladinha recebeu por um 

evento promovido pela própria prefeitura. Houve edital, o evento foi aprovado, mas nem a 

SEMURB foi informada que aconteceria, nem o bar sabia que arcaria com consequências de algo 

que a FUNCART promoveu. As informações são muito confusas e a burocracia acaba dificultando a 

vida dos comerciantes e produtores.

Você acredita que essas intervenções qualificam o uso e apropriação dos espaços públicos livres 

na cidade de Natal? Acredito que sim. Por mais di�cil que seja, a consistência com a qual esses 

eventos tem acontecido tem rendido muito aprendizado para quem produz, e uma mudança de 

perspec�va em relação a cidade em quem frequenta. Acredito que este �po de ação é capaz de 

transformar as pessoas. Frequentar mais espaços públicos faz com que as pessoas se sintam 

pertencentes a um espaço que não é mediado apenas pela troca de valores monetários. 
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Além disso, a rua possui um fluxo capaz de colocar no mesmo espaço pessoas diferentes em convi-

vência harmoniosa. É algo extremamente necessário atualmente, quando somos tão susce�veis a 

nos fecharmos em bolhas.

Quais os planos futuros para essas intervenções? Já existe alguma agenda? Depois dos desafios 

enfrentados recentemente, nosso plano é conseguir con�nuar e expandir nossas ações para que o 

Bar da Meladinha con�nue recebendo um bom fluxo de clientes, algo muito necessário para a 

administração do bar, que tem naquele espaço seu principal meio de sobrevivência. Queremos 

integrar mais o bar a outros espaços que promovem a música eletrônica na cidade. O Lounge da 

Lama ocorrerá semanalmente com programação pré-definida com um mês de antecedência.
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APÊNDICE 17: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - DECKY DE PONTA NEGRA

Caracterização do entrevistados:
O entrevistado, Alan Persa, de sexo masculino, de 32 anos é músico atuante na cena ar�s�ca da 

cidade de Natal e se apresentava ro�neiramente no Decky da Praia de Ponta Negra em frente ao 

Astral Sucos, espaço de apresentações ar�s�cas por diversos músicos.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada por meio do formulário do google forms devido à disponibilidade do 

entrevistado e da entrevistadora. Tendo sida respondida no dia 29 de outubro às 12:30.

Transcrição da entrevista
Que �po de a�vidade você pra�ca no espaço do espaço do Decky de Ponta Negra?

Apresentação musical.

Existe algum cole�vo? Quantas pessoas fazem parte deste grupo? Um grupo que organiza as 

ações musicais?

Normalmente me apresento junto com o músico André Rangell.

Como/quando se iniciaram as a�vidades no local? Como estava o espaço? Foi necessária alguma 

intervenção para o seu uso?

Comecei a fazer os shows de uma maneira bem informal mesmo, apenas levando meus equipa-

mentos de som, sem se fazer necessário montar estrutura de palco ou algo parecido.

Como esse grupo se organiza? Quando geralmente o espaço é mais u�lizado? Dias e horários 

(caso exista alguma organização).

Domingos, a par�r das 16h.

Existe a necessidade de equipamentos e um apoio? Como isso funciona?

Uso meus próprios equipamentos. É feito de forma totalmente independente.

Para você, qual a principal mo�vação destas ações?

Trazer algo novo e diferenciado para a cidade e a divulgação do meu trabalho de forma mais ampla 

e sem dis�nção de público.

Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?
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Levar música ao alcance de todos e trazer um novo atra�vo para um dos principais cartões postais 

da cidade.

Quais as principais dificuldades encontradas? O que poderia ser melhorado no espaço para as 

prá�cas espor�vas?

Organização do espaço. Por ser um evento que passou a atrair uma quan�dade grande de pessoas, 

consequentemente também atraiu uma grande quan�dade de ambulantes de forma desordenada, 

passando a causar certo tumultuo no local, ocupando os espaços das pessoas e causando grande 

poluição visual para o evento.

Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Organização dos ambulantes no espaço de uma forma que não tumultue o evento e ocorrência de 

eventos musicais paralelos a uma distância que não cause poluição sonora pela interferência de 

dois sons dis�ntos.

Você possui algum �po de patrocínio ou apoio cultural de alguma lei/incen�vo à cultura?

Para este evento, não. É totalmente independente. Mas estou com um projeto em andamento, que 

já foi aprovado, para shows de rua no interior do estado no ano de 2019, através da Lei Djalma 

Maranhão.

Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e apropria-

ção dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialidades 

destas ações para a cidade?

Acredito que sim. Como foi uma a�vidade com forte adesão da população natalense, creio que 

assim os músicos e outros ar�stas da cidade se sintam mais encorajados a fazer um trabalho seme-

lhante, espalhando cultura pelos espaços públicos de Natal.

Quais os planos futuros para essas intervenções? Existe algum grupo ou ideia sendo planejada 

como ação para aquele espaço?

No momento estou testando fazer a mesma proposta em outros espaços públicos da cidade. Já fiz 

na Praça Ecológica de Ponta Negra, na Praça dos Eucaliptos em Candelária, no Mirante da Redinha 

e nos úl�mos domingos tenho feito na Praça do Disco Voador, também em Ponta Negra.
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APÊNDICE 18: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - FEIRA GARAJAL

Caracterização do entrevistados:
A entrevistada, Lourdinha Alencar, de sexo feminino, moradora do bairro de Tirol, Natal-RN, é orga-

nizadora da feira i�nerante Garajal, localizada desde 2015 na Rua Ângelo Varela, no bairro do Tirol 

e que atualmente vem realizando edições em espaços privados locais da cidade: Shopping Cidade 

Jardim e Shopping Cidade Verde.

Condições de realização da entrevista
A entrevista foi realizada no café São Braz, localizado no Shopping Midway Mall, no bairro de Lagoa 

Nova em Natal às 16 horas do dia 23 de Outubro de 2019. Havia sido agendada previamente e 

durante a realização foram autorizadas a sua divulgação e gravação em áudio. A par�cipação da 

entrevistada se deu de forma fluida e de boa cooperação. Duração do áudio: 48 minutos.

Transcrição da entrevista
Manuela: Quantas pessoas fazem parte deste grupo?

Lourdinha: Nós temos o artesanato e a gastronomia. Ao todo nós temos 120 expositores. 

Manuela: Mas de organização, no caso?

Loudinha: Tem co-produtores, tem a pessoa do financeiro, do administra�vo. Tem a minha equipe 

de eletricistas. Tem também a estrutura, que também se tornou um pessoal totalmente envolvidos 

com a Garajal, que trabalham conosco há quatro anos. Então assim, é tudo já muito fácil de se fazer, 

mesmo assim a gente andando de um lugar para o outro, que não é mais aquela coisa tão fixa, 

como eu te falei aqui da Angelo Varela – porque a gente fazia na Angelo Varela com os olhos fecha-

dos e cada proposta nova, de um lugar novo é um quebra cabeça, mas existe um arquiteto dentro 

da Garajal, que também é engenheiro e tudo se facilita. O tempo a gente vai ralando e vai apren-

dendo.

Manuela: Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo?

Loudinha: Margot Ferreira que me deu a Garajal né. Ela começou dentro da garagem da casa dela 

com cinco amigos e juntavam os cacarecos, e daqui a pouco, vamos fazer de novo. E depois, vamos 

pra praça. 

Manuela: Que no caso ela é sua vizinha?



Apêndices
322

Lourdinha: Não, não é minha vizinha. Eu moro no Tirol mas eu moro na Afonso Pena. Margot mora 

realmente na Angelo Varela, onde começou a feira Garajal. Foi César Revoredo que deu o nome, 

ar�sta plás�co. E aí foram montar, e chamaram várias pessoas e chamaram minha irmã, que 

também tem o dom de fazer coisas.... aí ela me chamou e eu fui, com umas garrafas, eu pintava 

umas garrafas porque eu estava saindo de uma cirurgia e o médico me aconselhou a fazer trabalhos 

manuais e eu pintei umas garrafas e aí amaram. 

Mas eu já fazia eventos, eu fazia o Oktoberfest aqui em Natal, e eu fiquei encantada com aquilo e 

eu já �nha uma proposta lá atrás de querer fazer uma feira e chamei Margot e falei com ela: Ei 

Margot você não tem vontade de levar isso pra frente não? E ela me responde: Não, eu não tenho 

tempo, mas se você �ver interesse pega que a bola é tua. Inclusive eu tenho esse áudio de Margot 

na página do Garajal. E aí �nham oito expositores inicialmente e na que eu fui, que eu já fui botan-

do música, gastronomia e tal, já passou pra quatorze. Foi aumentando devagarinho...

Manuela: Como esse grupo se organiza? Como atua? Reuniões, cronogramas, locais,...

Lourdinha: Tem, a gente tem uma agência, que, acabou uma feira eles já estão trabalhando na feira 

seguinte. Acabou uma feira, eu já vou nos grupos e pergunto quem vai sair pra gente dar oportuni-

dade à outros expositores, porque a procura é muito grande. A lista tá fechada até fim do ano mas 

já existe uma lista de espera para entrar. Temos o número limite de expositores de 120. Não é nossa 

intenção crescer muito porque perde muito a iden�dade da história. Nos reunimos toda quarta 

feira e batemos o martelo em cada detalhe da feira. Cada um com seu papel: eu fico coma curado-

ria, dos expositores, e lógico da logís�ca; e tem a co-produtora, que se chama Polyana Sampaio; e 

tem a pessoa do financeiro e administra�vo, que é Juliana; e ainda tem o Dândara, que é aquela 

que recebe só os novatos e os que chegam no dia da feira mesmo, eles chegam muito perdidos.... 

A gente gera 240 empregos direto e indiretamente.

[...]

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? (data, primei-

ras ações...)

Lourdinha: 2015 para 2016, através de Margot Ferreira. A gente tá na 42ª ou é 43ª edição, e agora 

vão ser duplas, sábado e domingo. E quando chegava fim do ano a gente fazia dois dias, mas aí um 

vizinho me colocou no Ministério Público, aí a gente ficou só com o Dezembro – sábado e domingo. 

Saímos de lá e vamos fazer dois dias no Cidade Verde, dois dias no Cidade Jardim.

Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido?
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Loudinha: Ela acontece uma vez por mês. Agora tem edições, como as que vão ocorrer agora, que 

vão pegar dois dias: sábado e domingo.

Manuela: Então vocês não vão mais voltar para a praça?

Lourdinha: Não, eu não vou dizer pra você que não é porque é muito pesado. Eu voltaria para a 

Angelo Varela se a gente conseguisse ter uma conversa com uma única pessoa, que inclusive tenho 

muito respeito por ele, pra gente mudar uma única logís�ca do nosso projeto porque do jeito que 

está a gente prejudica muita gente. 

A feira começa pela gastronomia, a gastronomia tem que estar lá em cima, primeiro a gente tem 

que valorizar o artesanato, o comércio local. Porque passar pelo meio da gastronomia para chegar 

na feira é uma loucura [...] O morador não admite o palco lá em cima. Eu gostaria de fazer uma 

única edição de encerramento na praça, mas a edição de dezembro eu não faria lá. Eu não tenho 

saúde para trabalhar sob pressão, são quatro anos trabalhando sob ameaças, ainda mais com uma 

ação que está gerando “empregos”.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações?

Lourdinha: Olhe, até quando eu penso eu me arrepio. Porque assim, quando ela me deu a Garajal, 

que eu vi que a coisa ia crescendo e quando eu ia conversar com o expositor eu via a necessidade 

do por que ele queria entrar na Garajal, que era por causa de uma renda para complementar. E 

também eu vi o outro lado [...] de pessoas que começaram pequenas no Garajal, e hoje tem um 

ateliê enorme, que saíram de uma depressão. Eu vi depoimentos de pessoas que disseram assim 

“eu não �nha televisão em casa e hoje tenho graças a Deus”. A menina vendia lacinho de cabelo, a 

filha não �nha um guarda-roupas, ela comprou, �rou uma foto e mandou pra mim: “comprei o 

primeiro guarda roupa da minha filha”. Cara, a gente chora sabe. Então a gente sabe que ali todo 

mundo que tá trabalhando, tem gente claro que realmente não vive daquilo, mas tem uma grande 

maioria que tá ali pra ajudar na renda mesmo. E elas vibram e vem me dizer no caixa. Eu vi um casal 

que perderam tudo que �nham e hoje a renda que sai da Garajal é para completar com o que o 

marido arrumou um emprego, um sub-emprego, porque ele perdeu uma empresa e eles vibram e 

trabalha a família inteira. Tem muita história por trás, ninguém faz nada só.

[...] 

Manuela: Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

Lourdinha: Milhões. E depois que eu comecei a fazer em shopping, acho que não falta mas nenhum 

shopping convidar a gente. Tenho uma amiga que essa semana nos chamou para fazer na praça do 

memorial, que a gente vai lá até conhecer. Ela é a segunda moradora que me pede para ir fazer lá. 
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[...]

Só con�nuando o que eu estou dizendo, voltando aquele assunto, �nha um casal que não era 

daqui, era de São Paulo. Daí eles �nham um foodtruck e eles quebraram e aí eles chegaram pra 

mim dizendo: Oh Lourdinha, a gente tá com problema financeiro, a gente pode pagar a taxa no dia 

tal... PODE. Dei a maior confiança a eles e eles me pediram uma sugestão no cardápio. Aí eu fui 

pesquisar.

Menina, não te conto, as quatro úl�mas edições eles saíram sem nada da feira, os dois chorando. 

Eles iam perder a casa um dia desses e conseguiram, agora já vão botar o carrinho na rua de novo. 

Eu fico feliz demais, a gente se envolve. É muito bacana, esse povo rala muito, você tem que se 

colocar primeiro no lugar dele. Eu sou �da como vilã às vezes porque sou eu que imponho as limita-

ções. Pra você entrar na Garajal você recebe todas as informações, eu trabalho em um grupo, aí eu 

tenho um cartãozinho amarelo assim que diz: esse grupo é para apenas assuntos relacionados à 

Garajal. Você não pode mandar correntes, reza, música, parara parara... você não pode fazer 

propaganda do seu produto. Você sabe o que é que eu faço? Hoje o grupo está aberto para cada 

um apresentar o seu produto e pra gente trocar ideias. Menina, é um rebuliço. Mas é fantás�co. Aí 

outra jogada: vou no Sesc, Senac, e consigo cursos de graça para eles. Aí a gastronomia vai, fizeram, 

foram quatro semanas de curso toda quarta feira, foram quatro módulos. E o artesanato dois. 

Menina, foi um sucesso. Aí consigo outro curso, de técnicas de venda....

Manuela: É muito além da venda né? Tem também esse trabalho de capacitação...

[...]

Manuela: Vocês possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Lourdinha: Então, a gente passou seis meses boiando, porque isso tudo demora, tem que fazer a 

prestação de contas. A gente tá na Lei Djalma Maranhão, entramos agora. Não é nada fácil conse-

guir esses incen�vos porque o que a lei impõe é que quando você vai fazer a captação você só pode 

mexer quando você tem 40% do valor do projeto. E é quase desumano você conseguir os 40% do 

valor. Mas tem uma lei agora dentro da Câmara Municipal que vai baixar pra 20%, só falta o presi-

dente botar pra frente. Mas quando você consegue é tudo muito fácil, a única coisa que você tem 

que fazer é ser honesta. A gente prestou conta e a gente não errou por um centavo. A gente tem 

um cara que faz projeto pra gente.

Manuela: Além desta lei existe mais algum patrocínio?

Lourdinha: Não, a Unimed entra dentro da Lei Djalma Maranhão. O arena também. Graças a Deus 

a Garajal tem nome e temos bons amigos.
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Manuela: Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Lourdinha: É geração de emprego, é uma coisa muito cultural. Acho que só agrega à cultura da 

cidade. Eu sei que o poder público tem que chegar mais junto, isso é fato. Mas, a gente tem que 

fazer isso com mais liberdade, a gente não pode tá achando que tá punindo, a gente é sendo tosado 

o tempo todo porque pessoas não permitem nada. Você vai ali vai ali em João Pessoa, Recife, tudo 

acontece. Natal não pode acontecer nada porque “João” não quer. Eu acho uma pena.

Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas?

Lourdinha: É o que eu já lhe disse. Essa tosa que você não pode ir para ali, não pode fazer nada ali. 

A parte de apoio, a parte burocrá�ca mesmo, de você conseguir a licença dos órgãos públicos. Tem 

algumas secretarias que já permitem que você �re as licenças por três meses, já facilita muito. Todo 

mês tem que renovar: s�u, semurb, sensur.... Como a gente tem o apoio da Lei Djalma Maranhão 

e o nosso evento não é pago, não pagamos taxa nenhuma. Se não me engano são oito secretarias.

Manuela: E no caso dos shoppings?

Lourdinha: O di�cil de trabalhar no shopping é que você só pode começar a montar a par�r das 22 

horas, então eu vou até 4 e meia da manhã trabalhando. 

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Lourdinha: Olha Manu. A gente passou uns seis meses a ver navios mas sustentou o nome da Gara-

jal. Sem receber nada. A gente ficou até Junho com incen�vo e depois seis meses sem. A gente 

nunca pensou em deixar de fazer. Muito pelo contrário. Eu termino uma feira e já penso como é 

que eu vou fazer a outra. Então vamos criar isso, vamos fazer aquilo. Então existe essa magia de 

querer sempre fazer o diferencial. Isso é uma coisa que a iden�dade vai sendo criada cada vez mais 

forte. O que pode atrapalhar a Garajal é se um dia a gente não conseguir mais incen�vo, isso é fato. 

Manuela: Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? No caso da praça por exemplo... Além 

disso, quais outras potencialidades destas ações para a cidade?

Lourdinha: Acho que isso supervaloriza primeiro o lugar... até os postes que estavam sem lâmpada 

nós fazíamos um oficio e iam colocar e tal, capinava a rua, pintava a praça, lixeiras na praça, sacos 

de lixo.... então assim, você falando destas intervenções. O que acontece em Natal, que é a terra do 

que já foi, que tudo em Natal acontece de moda também. Então, entende, existe um momento que 

você tem que dizer: aqui já deu. Não estou dizendo que na Angelo Varela morreu, mas a gente tem 

uma desvantagem, a gente tá em uma ladeira e é paralelepípedo: aquela senhorinha ela não vai lá 

em cima.  
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Esses outros lugares que estamos indo, elas podem par�cipar. Estão indo e estão nos agradecendo. 

Então se você me fizer esta pergunta: Ah então você não vai mais para a Angelo Varela? No meu 

coração eu não quero ir, mas seria muito radical por tudo que eu já passei. Eu tô com uma ideia 

mirabolante, de como se fosse um presente para os expositores, mas eles não vão arriscando a 

feira de dezembro. Faria uma comemora�va que seria na Angelo Varela.

Manuela: Que seria na Praça? 

Lourdinha: Na Angelo Varela (na rua), eu não uso mais a praça porque um vizinho não permite. Sou 

proibida. Nada. Uma vez eu coloquei em uma feira aquelas macas para fazer massagens cedidas 

pela Unimed e eu não �nha espaço para colocar na rua. A praça não pode usar e tem que deixar 

uma distância de 1,50 m da tenda para a praça. E aí agora a praça está cheia de foco de dengue e 

essa semana uma vizinha me ligou dizendo que uma pessoa do prédio tal �nha descido com um 

abaixo assinado que ela mesmo fez para a Garajal voltar. E eu disse bem claro: Olha, eu queria dizer 

que a Garajal não está mais aí não é por causa de ninguém, ainda, porque a jus�ça não me chamou 

ainda. Mas a gente tá insis�ndo em outros lugares porque é melhor para os expositores e trabalhar 

sob pressão cansa! Então, aí a Unimed levou as macas e eu coloquei ali nos bancos da praça. Eu 

adotei a praça, pintei os bancos, aí depois �ve que desadotar. Eu adotei, cuidei, ia dia sim e dia não 

agoar as plantas. É revoltante isso. Mas estamos aí correndo, trabalhando, fazendo sucesso.

[...]

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções? 

Lourdinha: Ir para Mossoró, ir para os interiores, outras cidades, trabalhar. A marca tá patenteada, 

vamos criar nossas peças. Você vai poder entrar em uma feira da Garajal e ver nossa camiseta, 

canetas, lenços...e vamos crescer gente, o mundo é pra isso. E outra, o que a gente vender vamos 

reverter a renda para o Varela San�ago... A gente faz muita ação social na Garajal. E esse é meu 

sonho. Varela San�ago, Chuveiro solidário, já imaginou todo mês você podendo ajudar uma ins�-

tuição! Isso é gra�ficante. 

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré definido?

Lourdinha: Já existe um cronograma para o final do ano. Dia 06 de outubro no Shopping Cidade 

Jardim, dias 09 e 10 de novembro no Shopping Cidade Verde, dias 31 de novembro e 01 de dezem-

bro no Shopping Cidade Jardim e dia 21 de dezembro na Rua Angelo Varela (tradicional local da 

feira). Para 2020 eu começo em janeiro. 

Manuela: Pra finalizar eu gostaria de saber um pouco de como foi o uso da praça pelo Garajal.
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Lourdinha: Quando a gente chegou lá a praça era acabada, e a gente fazia a feira em 
cima da praça. E a feira foi crescendo e alguns expositores foram indo para a rua. Só 
que o sucesso foi chegando, a procura foi muito grande e a gente foi ocupando a 
Angelo Varela até onde podia. Isso tem uns três anos. Aí vamos se juntar, vamos fazer 
aqui uma equipe e ver quem pode ajudar nisso. A gente juntou os melhores amigos 
e fizemos uma rifa, tá na página do Garajal inclusive. Sabe quantos vizinhos compra-
ra?

Um. Em contrapar�da, tem uma rua sem saída que a gente fecha na Angelo Varela. E o senhor que 

mora lá, muito simpá�co, quando eu me apresentei ele disse “minha casa tá às ordens, quer tomar 

um café, usar o banheiro”. Na edição retrasada ele me procurou e me disse: Lourdinha, tô sabendo 

que vocês não vão fazer mais as edições aqui! [...] Então a gente foi, arrumou a feira, compramos 

plantas e plantamos, aceitamos doações...uma vizinha simpá�ca deu coisas. A praça ficou bela! A 

gente pintou a praça toda, lixou todos os bancos, pintamos coloridos, ficou a coisa mais linda do 

mundo e quando veio a época da polí�ca os bancos estavam cheias de san�nhos de polí�co. Enfim, 

hoje a praça ficou ridícula, é toda em lodo hoje, roubaram as plantas. A menina da clínica amiga 

nossa, cedeu a água. Porque quando eu fui pedir a água na Caern havia uma dívida enorme de 111 

mil reais (de outra pessoa que adotou a praça). Comprei uma mangueira de 160 metros e pagava a 

água que usava dela. Aí o cara foi e disse que eu não podia usar a praça e me colocou no ministério 

pública. Então eu fui, agradeci pela água à menina e �rei a Garajal da praça. Eu ia de manhã cedo, 

varria a praça, �rei os traficantes e drogados da praça, era só vandalismo. Então, fiz um acordo de 

papel com esse vizinho afirmando que iria �rar a Garajal de cima da praça e usar apenas a rua e 

assim ele não me colocaria na jus�ça. A casa dele é próxima à praça.  
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APÊNDICE 19: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - MOVIMENTO ECO PRAÇA

Caracterização do entrevistado

O entrevistado, Geraldo Gondim, de sexo masculino, de 37 anos e morador da cidade do bairro de 

Ponta Negra em oito de novembro de 2019, é o principal idealizador e organizador do Movimento 

Eco Praça.

Condições de realização da entrevista

A entrevista foi realizada no café & livros Mahalila, localizado na Rua Doutora Nívia Madruga, no 

bairro de Lagoa Nova em Natal às 20 horas do dia 08 de Outubro de 2019. Havia sido agendada 

previamente e durante a realização foram autorizadas a sua divulgação e gravação em áudio. A 

par�cipação do entrevistado se deu de forma fluida e de boa cooperação. Duração do áudio: 26 

minutos e 19 segundos.

Transcrição da entrevista

20:00 horas – Início da entrevista:

[...]

Manuela: Quantas pessoas fazem parte deste grupo?

Geraldo: Cinco pessoas. Fixas né, e as outras são meio que flutuantes.

Manuela: Como/quando se iniciaram as a�vidades do grupo?

Geraldo: Final de 2013, em dezembro.

Manuela: Como esse grupo se organiza? Como atua? Se vocês estão fazendo reuniões sempre, 

como está sendo essa organização... 

Geraldo: A gente tá trabalhando de acordo com, assim é, com a demanda. A gente coloca lá nas leis 

de incen�vo à cultura e fica esperando resultado, a gente fica passando a maior parte do tempo 

tentando captar recursos. E a internet, hoje em dia o whatsapp assim facilita pois está cada vez 

mais di�cil a gente encontrar o povo para poder fazer reuniões mesmo de grupo assim, então, 

tenho trabalhado muito pelo whatsapp. Que doido isso né?

Manuela: Como e quando se iniciaram as ações desta(s) intervenções temporárias? (data, primei-

ras ações...)
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Geraldo: Aquela viagem né, foi meio que orgânico assim, não foi planejado. Foi a par�r deste 

impulso individual meu de querer fazer as coisas acontecerem ali na praça de Candelária, que era 

a extensão da minha casa né.

Manuela: Qual a sazonalidade dessas ações? Existe um cronograma definido? Inicialmente elas 

aconteciam todo mês né?

Geraldo: Não, inicialmente a gente fez a primeira em Dezembro, depois fez outra só em Março e a 

par�r daí ficou acontecendo todo mês. Hoje, é, duas por ano, rs. É porque se for observar direito, 

são duas coisas assim, a história do acontecimento, do movimento é uma coisa e outra coisa é a 

história do cole�vo mais firma trabalhando meio que junto. O movimento ele meio que perdurou, 

ele acontece né, rede social mesmo a gente tá aí sempre falando alguma coisa, falando do passado, 

do que tá fazendo, mas o cole�vo mesmo ele meio que se dissolveu.

Conversas paralelas.

Manuela: Qual a principal mo�vação destas ações?

Geraldo: É, rea�vação mesmo, rea�var os espaços públicos – as praças. 

Manuela: Vocês receberam alguma demanda por parte da população local?

Geraldo: Em alguns casos sim. 

Manuela: Possuem algum patrocínio ou apoio cultural?

Geraldo: Temos, não é uma coisa permanente, é uma coisa pontual. Hoje a gente conseguiu patro-

cínio da UNIMED, da Prefeitura de Natal, do Arena das Dunas e estamos com os dedos cruzados 

esperando a resposta da COSERN. A COSERN foi quem patrocinou esses dois úl�mos anos. [...] E 

assim, esse ano eles mudaram muito essa coisa de projetos que tem um impacto social, sabe, 

então o que plantamos lá atrás estamos colhendo hoje porque meio que entrou na urgência de fato 

de se falar sobre sustentabilidade, então todo lugar que você vê tem a pauta do clima, tá bomban-

do essas histórias de impacto social, de rea�vação do espaço público, então tá acontecendo e as 

próprias pessoas que não entendiam o que a gente fazia hoje já fazem também.

[...]

Manuela: Para você, qual a principal contribuição dessa intervenção para a cidade de Natal?

Geraldo: Eu acho que é fazer com que as pessoas tenham acesso à essa nova possibilidade delas 

serem protagonistas das coisas, assim, não ficar dependendo ou esperando. Tomar pra si a co-res-

ponsabilidade de fazer as coisas independente do poder público e de empresas.

Manuela: Quais as principais dificuldades encontradas?
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Geraldo: Financeira é a principal, porque infelizmente tudo gira em torno de grana. Eu lutei muito 

para poder afirmar isso [...] e eu vejo a Eco Praça mesmo como uma falha dentro do sistema, então 

é a gente pegar a estrutura do sistema e não ser contra eles mesmo, mas mostrar que existe outra 

forma possível de fazer a mesma coisa, teoricamente né. Outra coisa que o prefeito tá fazendo, ele 

mandou revitalizar a cidade inteira, aí a galera chega em uma praça mete um carro, limpa, planta 

três mudinhas de planta, inaugura a praça e faz um auê da bixiga. Entregou mais uma praça! Mas 

e aí? Bota uma academia de idosos em uma praça que só tem crianças, não tem a comunidade, 

não tem nada.

[...] 

Manuela: Quais as principais necessidades atuais para o prosseguimento destas ações na cidade?

Geraldo: Dinheiro, é, rs. 

Conversas aleatórias.

Manuela: Você acredita que essas intervenções temporárias qualificam e potencializam o uso e 

apropriação dos espaços públicos livres na cidade de Natal? Além disso, quais outras potencialida-

des destas ações para a cidade?

Geraldo: Sem dúvidas, tanto é que você vê o crescimento desse �po de a�vidade. A gente come-

çou não �nha nenhuma, atualmente feira de economia cria�va tem umas cinquenta. Acho que a 

economia cria�va é uma coisa muito forte, mas também esse negócio de ser meio que uma plata-

forma social onde as pessoas se encontram para poder falar sobre algumas coisas, onde cada vez 

estão mais explícitas.

Conversas aleatórias.

Manuela: Quais os planos futuros para essas intervenções?

Geraldo: São muitos planos. O primeiro, o grande sonho desde o começo é a gente conseguir uma 

Eco Praça modelo, que a Eco Praça deixe de ser uma a�vidade efêmera e ser algo fixo. “Vamos lá 

na Eco Praça Pium, Eco Praça qualquer lugar do mundo”. Fazer a gestão compar�lhada pelo menos 

durante um ano de um espaço público desses aí. Outro sonho, é exatamente o oposto desse aí, 

todo lugar do mundo tem praça, é conseguir chegar em outros lugares. São esses dois extremos.

Manuela: Já existe alguma agenda ou cronograma pré definido?

Geraldo: Agora sim, tem um cronograma. Vamos fazer agora, novembro, dezembro e janeiro. Vão 

ser nas quatro zonas daqui da cidade: Cidade da Esperança, Área de Lazer Pana�s, Ribeira (na 

Praça do Teatro Alberto Maranhão) e Arena das Dunas. 
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Alunos de Eventos do IFRN produzem a segunda edição do Plateia Urbana.

O Plateia Urbana é um evento mul�cultural, colabora�vo e i�nerante, que tem o 
obje�vo de levar cultura e lazer para comunidade, de forma gratuita, além de pos-
sibilitar a prá�ca profissional dos estudantes do 3º período do Curso Técnico em 
Eventos do IFRN – Campus Cidade Alta. O evento teve sua primeira edição nos dias 
24 e 25 de fevereiro de 2018, na Praça Henrique Carloni, mais conhecida como 
Praça do Disco Voador, localizada em Ponta Negra. 

Seu obje�vo também envolveu a potencialização do espaço �sico da praça no dia 
24 de fevereiro, realizando alguns reparos como pintura do half, fabricação de can-
teiro para plantas e limpeza do local. No 25 de fevereiro foi realizada uma vasta 
programação cultural, com ar�stas locais, como as bandas Soul Rebel, Brau Kaúla e 
o ar�sta Flamel, exposição e venda de artesanato, artes plás�cas, bazar, poesia, 
desenhos, plantas (mini-cactos e suculentas), oficinas, roda de conversa e ainda 
contou com um grafite feito pelo

ar�sta Paulo Victor, conhecido como Pazciência.

A segunda edição do evento, tem como obje�vo enfa�zar a cultura po�guar atra-
vés de sua programação, que também contará, prioritariamente, com ar�stas 
locais. Essa edição será realizada no dia 27 de julho de 2018, das 14h às 18h30min, 
na Área de Lazer do Pana�s, localizada no bairro Potengi, Zona Norte de Natal.

O projeto Plateia Urbana surgiu como uma inicia�va da turma 2017.1 do Curso Téc-
nico Subsequente em Eventos e está realizada à prá�ca profissional dos alunos, 
através da disciplina de Planejamento e Organização de Eventos II, ministrada pela 
professora Patrícia Amaral, e envolve também o EXECULT, núcleo de prá�ca profis-
sional do campus.

ANEXO 02: Release da segunda edição do plateia urbana
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ANEXO 03: Layout da segunda intervenção do Plateia Urbana




