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Resumo
As intervenções urbanas tradicionais que se 
constituíram em grandes obras estruturais, no 
século XX, parecem não mais viáveis de execu-
ção, diante do crescimento exacerbado das ci-
dades, das desigualdades sociais, dos problemas 
de governança e do descrédito no planejamento 
urbano. Em diversas cidades de todo o mundo, 
em 2011, levantes e lutas populares, fenômenos 
de dimensões políticas, sociais e tecnológicas, 
ocuparam as ruas. No Brasil, as respostas ao 
descaso com as condições precárias da vida da 
população foram as mobilizações que ocorreram 
em 2013. Milhares de pessoas ocuparam as ruas 
para protestar contra variadas insatisfações e 
descontentamentos da vida cotidiana. Essas mo-
bilizações acentuaram as tensões entre os mo-
vimentos sociais e o Estado, e agravaram a crise 
de legitimidade da atual democracia represen-
tativa. Nesse contexto, este artigo visa enten-
der esses movimentos sociais e as insurgências 
urbanas, ou seja, as ações criadas por grupos 
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ativistas, voltados à arte e à cultura, exempli-
ficados pelo Ouvidor63, localizado no centro 
de São Paulo, Brasil, desde 2014. Adotaram-se 
como metodologia revisão bibliográfica sobre o 
assunto, levantamentos de vídeos disponíveis 
na internet sobre o Ouvidor63, visita ao local e 
entrevista. Avalia-se que as práticas insurgentes 
poderão ser uma alternativa para a construção 
de um sentido coletivo de apropriação de espa-
ços públicos urbanos por meio de práticas artís-
ticas e culturais.

Palavras-chave: 
Insurgências urbanas, movimentos sociais, 
produção do espaço, arte e cultura, São Paulo.

Abstract
Traditional urban interventions that supplied 
major structural works in the twentieth century 
seem no longer viable to implement, given the 
exacerbated growth of cities, social inequalities, 
governance problems, and urban planning’s 
discredit. In Brazil, the responses to the popula-
tion’s abandonment and precarious living con-
ditions encouraged the mobilizations that took 
place in 2013. Thousands went to the streets 
to protest on unconformities and discontents 

of everyday life. These mobilizations accentuat-
ed tensions between social movements and the 
State, and aggravated the current legitimacy crisis 
on representative democracy. In 2011, all over the 
world uprisings and popular resistances, political, 
social and technological dimensions phenomena, 
occupied the streets of multiple Brazilian cities. 
This article’s objective is to comprehend this so-
cial mobilizations and urban insurgencies, activist 
group’s actions focused on art and culture, exem-
plified by Ouvidor63 at Sao Paulo in 2014. Meth-
odologically speaking was necessary a subject’s 
bibliographical review and of the media available 
in the internet on Ouvidor63. The conclusion sug-
gests that insurgent practices might be an alter-
native for the construction of a collective sense 
of appropriation of urban public spaces trough 
artistic and cultural actions. 

Keywords: 
Sao Paulo, social movements, space production, 
art and culture,urban insurgencies. 
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Resumen
Las intervenciones urbanas tradicionales que 
proporcionaron grandes obras estructurales en 
el siglo XX ya no parecen viables de implemen-
tar, dado el crecimiento exacerbado de las ciu-
dades, las desigualdades sociales, los problemas 
de gobernanza y el descrédito en la planificación 
urbana. En Brasil, las respuestas al abandono de 
las malas condiciones de vida de la población fue-
ron las movilizaciones que ocurrieron en el 2013. 
Las personas salieron para protestar por diversas 
insatisfacciones y descontentos de la vida cotidia-
na. Estas movilizaciones acentuaron las tensiones 
entre los movimientos sociales y el Estado, y agra-
varon la crisis de legitimidad de la democracia 
representativa actual. En el mundo, en el 2011, 
levantamientos y luchas populares, fenómenos 
de dimensiones políticas, sociales y tecnológicas, 
ocuparon las calles de varias ciudades. Este artí-
culo tiene el propósito de comprender estos mo-
vimientos sociales y las insurgencias urbanas, las 
acciones creadas por grupos activistas, enfocadas 
en el arte y la cultura, ejemplificadas por Ouvi-
dor63, ubicada en São Paulo, Brasil, en el 2014. 
Metodológicamente, se realizó revisión de la lite-
ratura del tema, búsqueda de vídeos disponibles 

en internet sobre Ouvidor63, visita de campo y 
encuestas. La conclusión sugiere que las prácti-
cas insurgentes pueden ser una alternativa para 
la construcción de un sentido colectivo de apro-
piación de los espacios públicos urbanos a través 
de prácticas artísticas y culturales.

Palabras clave: 
Insurgencias urbanas, movimientos sociales, 
producción espacial, arte y cultura, São Paulo.

Introdução Atualmente, nas metrópoles brasileiras, é 
possível identificar um conjunto significa-
tivo de ações contrárias à lógica neolibe-

ral, a qual parece ser constituída em estruturas 
basilares que explicam as limitações de um 
planejamento estatal, ainda progressista. De 
fato, os espaços urbanos estão permeados de 
contradições e desigualdades, de projetos ur-
banos especulativos, lugares mercantilizados e 
de políticas que favorecem o mercado imobili-
ário. Nesse sentido, Gottdiener considera: 

[...]as mudanças [socioespaciais] um resultado 
dialético de fatores políticos, culturais e econômi-
cos que se manifestam através da linha de frente 
dos padrões de desenvolvimento imobiliário que 
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congregam a intervenção do Estado, formas 
de acumulação de capital e a manipulação 
dos mercados de terra. (1997, p. 236)

Entretanto, esses mesmos espaços são tam-
bém produtores de práticas insurgentes que 
se justapõem às existentes, ora se mostran-
do frágeis e pouco duradoras, ora parecendo 
fortes o suficiente para possíveis enfrenta-
mentos. Tais práticas insurgentes ou, con-
forme já anunciado por Foucault (2013), 
“heterotopias”3, constituem lugares com 
arranjos socioespaciais reais, criados por 
grupos sociais distintos, inversos à lógica ca-
pitalista. Essas práticas surgem de segmen-
tos populares da sociedade, principalmente 
nas comunidades do “sul global” (Boaventu-
ra, 2004); são muitas vezes ignoradas política 
e cientificamente, e não reconhecidas como 
instrumentos de transformação social, devi-
do à lógica dominante da globalização. 

Nesse contexto, este artigo objetiva pes-
quisar sobre as potencialidades existentes 
nas práticas insurgentes que se destacam 
no cenário brasileiro a partir de manifes-
tações artísticas e culturais. Num primeiro 
momento, discutem-se conceitos sobre as 
insurgências urbanas de acordo com as de-
finições apontadas em publicações recen-
tes, a partir de 2013; com isso, garante-se 
um refinamento conceitual contemporâneo 
para o termo “insurgências” e seu vínculo 
com movimentos sociais mais recentes. Au-
tores como Gohn (2013), Seldin (2015), Mi-
raftab (2016), Lima (2017), Sandler (2018), 
Maziviero e Rosa (2019) caracterizam as in-
surgências urbanas pela não centralidade, 
não hierarquia, como ativismos e alternati-
vidades e táticas de resistência aos proces-
sos socioespaciais vigentes.

3 É um conceito da geografia humana, elaborado pelo filósofo Michel Foucault, que descreve lugares 
e espaços que funcionam em condições não hegemônicas. Foucault usa o termo “heterotopia” para 
descrever espaços que têm múltiplas camadas de significação ou de relações a outros lugares e cuja 
complexidade não pode ser vista imediatamente. São os espaços das alteridades, que não estão nem 
aqui nem lá, que são simultaneamente físicos e mentais.

Num segundo momento, o artigo elabora 
uma breve contextualização sobre as mani-
festações globais e brasileiras; sobre estas, 
destaca as do Ocupa Sampa, em 2011, que 
antecederam àquilo que acredita ser seu apo-
geu em 2013. A partir desse contexto, ainda  
incompreensível, tem-se exemplos pontuais 
de ativismo que sugerem dele resultar. É o 
caso das ações de um grupo de ativistas cul-
turais que ocupam um edifício público, des-
de 2014, na cidade de São Paulo. A partir de 
então, o referido grupo, Ouvidor63, realiza 
iniciativas comunitárias, de experimentos 
voltados à arte e à cultura, e de resistência 
pela permanência no edifício como local de 
moradia possível em área central da cidade, 
com ampla oferta de infraestrutura e ser-
viços urbanos. Essas ações ressignificam a 
noção de “espaço público” enquanto esfera 
estatal ao resistir às tentativas de desocupa-
ção, da inoperância governamental em lidar 
com desafios urgentes, por meio do planeja-
mento urbano tradicional.

A partir dessas inconformidades urbanas ao 
modelo tradicional, grupos como o Ouvi-
dor63 resistem e lutam pelo direito à cidade, 
sugerindo, inclusive, uma nova forma de pla-
nejar, de gerir ou de ver a cidade. Randolph 
(2008), por exemplo, vê aí o que chama de 
“planejamento subversivo”, apontando para 
um planejamento que amplie métodos e téc-
nicas capazes de incrementar uma cidadania 
insurgente e de resultados pretensamente 
imediatos. O autor entende que um modo 
alternativo de planejar reconheceria as con-
tradições entre cidade formal e informal, e 
trabalharia em nome da expansão de direi-
tos de cidadania. Assim, o artigo pretende 
ampliar o entendimento desse fenômeno e 
aferir se as práticas artístico-culturais, coleti-
vo-conviviais, desenvolvidas pelo Ouvidor63, 
ao longo desses cinco anos, poderão revelar 
ferramentas alternativas de autogestão, pla-
nejamento e cidadania.
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Metodologia Com o intuito de analisar o fenômeno das in-
surgências urbanas, adotou-se como meto-
dologia a revisão de bibliografia pertinente 

para a compreensão dessas ocorrências no mun-
do, em 2011, e no Brasil, em 2013. Para a pes-
quisa sobre o Ouvidor63, foi importante conhecer 
o local, contatar ocupantes e entrevistar Alexa 
Gomes, articuladora, para buscar informações e 
fontes complementares. Exemplos desse material 
são os vídeos disponibilizados na internet sobre 
a ocupação, que relatam as práticas artísticas aí 
realizadas desde 2014. Destaque deve ser feito ao 
material postado em mídias sociais produzido por 
outros coletivos, o que demonstra a constituição 
de referência do objeto aqui discutido e tomado 
como exemplo em outros contextos4. Por último, 
tem-se os trabalhos de Ximenes (2015), Sant’Ana 
(2016) e Daidone (2019), a partir dos registros et-
nográficos realizados no Ouvidor63.

4 Coletivo Cidades afetivas, formado por professores em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo; Revista brasileira Fórum, cujo foco, há 12 anos, é a divulgação de conteúdos 
recentes dos movimentos sociais no país; vídeos dos laboratórios de jornalismo das universidades Ma-
ckenzie e Universidade de São Paulo-Escola de Comunicação; análise do debate realizado pela Escola 
das Cidades São Paulo, com a temática Ocupar SP com Cultura; Documentário desenvolvido pela 
agência espanhola de notícia, com mais de 75 anos de atuação mundial — EFE Brasil; Documentário 
apresentado pela TV dos Trabalhadores.

Resultados Os resultados da pesquisa qualitativa al-
cançaram o entendimento dos conceitos 
sobre as insurgências urbanas apresenta-

dos pelos pesquisadores. A sistematização des-
ses significados integra-se às reflexões sobre os 
movimentos sociais que se sucederam no mundo 
e seus reflexos em São Paulo, como OcupaSam-
pa, em 2011, e a retomada dos movimentos nas 
cidades brasileiras em junho de 2013. Para con-
cretizar a pesquisa, o caso particular apresentado 
sobre as experiências artísticas e culturais desen-
volvidas pelo Ouvidor63 complementou o enten-
dimento sobre práticas insurgentes. O quadro a 
seguir sintetiza os conceitos, para melhor com-
preensão em: formatos e ferramentas utilizadas, 
locais de atuação das práticas, agentes e princi-
pais reivindicações.
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Formatos Ferramentas Reivindicações Local Agentes

Temporário Agrupamentos de 
pessoas

Política social

Crítica ao status quo

Espaço pú-
blico

Ativistas 
cidadãos

Inovador Internet e  
redes sociais

Luta pela ética, mo-
ral e pelo social

Espaço pú-
blico Jovens

Alternativo

Ações criativas e impro-
visadas e originais

Ações culturais

Luta pelo direito à 
cidade Periferia Jovens

Emergencial, horizon-
tal, não hierarquizado

Ações culturais  
e festivais

Luta contra a cidade 
tradicional

Espaço pú-
blico Coletivos

Autônomo, colabo-
rativo, urbanismo de 

base

Intervenções imedia-
tas, discussões e ações 

táticas
Luta anticapitalista

Áreas 
centrais e 
periféricas

Cidadão

Táticas colaborativas Microintervenções 
urbanas

Luta contra o siste-
ma neoliberal Cidade Cidadão 

comum

Quadro 1Conceitos de insurgências urbanas

Fonte: elaboração própria, 2019.

A primeira coluna apresenta os formatos das 
insurgências: colaborativos, autônomos, não 
hierarquizados (sem lideranças) e emergen-
ciais, o que caracteriza a forma alternativa 
e inovadora dessas práticas. Na segunda 
coluna, as ferramentas utilizadas são: agru-

pamentos de pessoas, interação e conectivi-
dade geradas pelas ferramentas digitais para 
a realização de festivais e microintervenções 
voltadas à arte e à cultura. Na terceira colu-
na, é possível entender que essas insurgên-
cias emergem da resistência de cidadãos 

comuns, por direito à cidade, de luta contra 
o sistema capitalista e a lógica dominante. Os 
agentes, quinta coluna, são, em sua maioria, 
grupos de jovens, cidadãos marginalizados, 
que ocupam os espaços públicos centrais e 
periféricos da cidade (quarta coluna). 

O entendimento dos movimentos sociais glo-
bais de 2011, que no Brasil emergiram por 
meio do OcupaSampa, fortaleceu a compre-
ensão das práticas insurgentes organizadas 
por jovens e as relações com a cidade. Des-
de a ocupação do Vale do Anhangabaú, no 
centro de São Paulo, os coletivos já faziam 
uso de ferramentas digitais para provocar 
discussões e transformações culturais, so-
ciais e políticas. O cotidiano vivido nas ruas 
correspondeu à constituição de uma cidade 
digital e ativa, e concretizou a construção de 
espaços colaborativos.

Com a retomada dos movimentos sociais 
para as ruas das cidades brasileiras em 2013, 
potencializou-se a força das resistências po-
pulares, embora as motivações e disputas 
apresentassem contextos particulares, for-
talecendo as lutas calcadas no urbano e nos 
debates sobre a produção da cidade contem-
porânea (Maziviero e Rosa, 2019).

O caso específico do Ouvidor63 concretiza 
o fenômeno das insurgências, em que os 
ocupantes, grupos marginalizados, desen-
volvem atividades artísticas e culturais, com 
os objetivos de: transformar o espaço pú-
blico ocupado, fomentar possibilidades de 
políticas de ocupação com a intenção de 
permanência, ativar um novo formato de 
democratização das relações cidadãs, de vi-
ver o cotidiano com criatividade e reafirma-
ção do direito à cidade.
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Discussão 1. Sobre os significados de in-
surgências urbanas

Na busca de definições e entendimentos con-
ceituais sobre insurgências nas áreas urbanas, 
adotaram-se autores que possuem pesquisas 
recentes sobre o tema, como: Gohn (2013), 
Seldin (2015), Miraftab (2016), Lima (2017), 
Maziviero e Almeida (2017), Sandler (2018) 
e Maziviero e Rosa (2019).

Miraftab (2016) entende as práticas insurgen-
tes como um tipo diferente de planejamen-
to, que deve ser direcionado ao urbanismo 
humano, o qual se define pelas práticas e 
ações coletivas, e o reconhecimento destas 
poderão romper e criar novos processos de 
contração das cidades. Assim, a autora defi-
ne as práticas insurgentes aquelas que não 
se restringem aos espaços de participação 
cidadã sancionados pelas autoridades. Os 
atores inventam novos espaços ou se (re)
apropriam de antigos onde podem invocar 
os seus direitos de cidadania para promover 
seus interesses contra hegemônicos, deno-
minados de “espaços inventados de ação 
cidadã”. A fluidez caracteriza as práticas de 

cidadania insurgente por meio do entrela-
çamento entre inclusão e resistência.

Seldin (2015) define que as insurgências 
são compreendidas como formas alternati-
vas de apropriação do espaço em busca da 
afirmação de um ideal, podem ser observa-
das quando passam a agir contra as lógicas 
de dominação e produção. Seldin concorda 
com Sánchez:

Os movimentos que sustentam as insurgên-
cias urbanas exprimem aquilo que Sánchez 
(2010, p. 87) chama de uma “fuga da passivi-
dade” ou de “maneiras de viver e [de] reapro-
priações da cidade afastadas das previsões 
da ordem urbana promovida pela imagem 
oficial” (Sánchez, 2010, p. 116). Em outras 
palavras, trata-se de práticas que exprimem 
a real criatividade urbana, que nunca poderá 
ser instrumentalizada, pois implica improviso, 
espontaneidade e originalidade da luta por 
igualdades e direitos, em especial, o direito à 
cidade. (2015, p. 84)

Seldin (2008) demonstra, nas pesquisas re-
alizadas junto à favela da Maré, no Rio de 

Janeiro, região marginalizada da zona norte 
da cidade, que núcleos culturais alternati-
vos, formados por jovens, são criados como 
resistências a processos contemporâneos de 
exclusão social, étnica, cultural e espacial. As 
ações culturais combinam a multiplicidade, 
a experimentação, a autoafirmação e a re-
sistência, formando um conjunto complexo. 
Tais ações são capazes de promover diversos 
efeitos: econômicos — geração de renda e 
valorização da produção local; sociais — con-
tribuição para o crescimento da autoestima 
individual, para o fortalecimento da identida-
de e para a reestruturação do tecido social; 
locais — legitimação da ocupação espacial, 
definindo territórios e/ou redes culturais, 
transformando o espaço da comunidade em 
exercícios de participação cidadã. Esses gru-
pos enxergam, nas ações, a oportunidade de 
sair de um estado de invisibilidade e afirmar 
seu lugar e seus direitos à cidade.

Gohn (2011), pesquisadora dos movimentos 
sociais desde 1970, relata que os anos 2000 
são marcados pela busca da justiça social, 
da valorização da moral e da ética, e pelas 

reivindicações diretamente ligadas à vida 
cotidiana das pessoas. A comunicação pas-
sa a ter status de ferramenta principal para 
a articulação das ações coletivas. Os reper-
tórios utilizados são “antigas” estratégias, 
como marchas e ocupações, porém acresci-
dos de novas ferramentas de atuação, como 
as redes sociais, com o predomínio das en-
cenações, dos dramas e das representações 
visuais na busca pela atenção da grande 
mídia. Os fatos sociais passam a ser divulga-
dos de forma instantânea, e os jovens con-
tinuam como principais atores, embora não 
sendo os únicos. A pesquisadora destaca al-
guns pontos comuns entre esses movimen-
tos, como, por exemplo, o uso do espaço 
público, tais como praças, parques e ruas, 
o uso da internet como meio de organiza-
ção, de convocatória e de difusão dos fatos, 
a predominância de militantes jovens, a 
forte presença dos ideais anárquicos, a me-
nor presença dos partidos políticos nos mo-
mentos iniciais e a forte repressão policial 
aos movimentos. Os organizadores são, em 
geral, pessoas pouco conhecidas e quase 
sempre de caráter pacífico. Para a autora, “a 
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capacidade de inovar e criar sobre o fato, do 
momento, é outra característica dos partici-
pantes, fortalecida pelo domínio dos meios 
de comunicação” (2013, p. 43). Outra carac-
terística apontada por Gohn (2013) é o papel 
de artistas e intelectuais como apoiadores 
dos movimentos sociais atuais.

A cidade insurgente ou cidade do dissenso é 
denominada, por Lima (2017), como crítica, 
antítese à “cidade consensual”, aquela vin-
culada predominantemente aos governos, 
às empresas e às instituições, que se refere 
à lógica de projeto e planejamento restriti-
va, centralizadora e associada, sobretudo, 
ao capital financeiro e imobiliário. Lima 
(2017) utiliza o termo “dissenso”, cunhado 
por Rancière (1996), para acentuar a di-
ferença e para operar com antagonismos 
sociais e variações culturais. Em síntese, 
Lima (2017) define as insurgências como 
ativismos urbanos, lutas que emergem das 
contradições na cidade, conduzidas por co-
letividades específicas, cujos militantes ele-
gem os espaços públicos como o lugar da 

disputa, colocando em prática ações de ca-
ráter cultural e, eventualmente, festivo.

Para Maziviero e Rosa, as práticas urbanas 
insurgentes ou ações colaborativas se esta-
belecem de forma transversal às práticas de 
planejamento urbano tradicional.

[...] entende-se as intervenções no espaço 
urbano que tomam o cidadão como ele-
mento central na construção autônoma do 
urbano a partir do interesse coletivo e das 
práticas cotidianas, nas muitas formas em 
que são praticadas. (2019, p. 1)

São microintervenções urbanas propositi-
vas promovidas por coletivos, capazes de 
representar as demandas e as urgências 
para os problemas cotidianos, tendo como 
centralidade o cidadão (Rosa, 2011). Essas 
ações insurgentes (Maziviero e Almeida, 
2017) reagem ao lento processo de constru-
ção da cidade convencional, pois trabalham 
a partir da urgência do real com abordagens 
ágeis e baratas, mas que podem resultar em 
transformações em longo prazo ou políticas 
públicas de maior abrangência.

Sandler (2018) fortalece os conceitos an-
teriores e denomina essas insurgências de 
“novos urbanismos de base”, que operam 
a partir de intervenções imediatas, ações 
que se integram às preexistentes, propon-
do ações locais com limites determinados, 
em áreas centrais e periféricas das cidades. 
A autora analisa essas ações como formas 
participativas e solidárias, plenas de sabe-
res interdisciplinares.

A partir da compreensão desses conceitos 
apresentados pelos autores acima relacio-
nados, é importante ressaltar a criação de 
vidas autônomas, de um formato de viver 
que difere do padrão tradicional, a capaci-
dade inovadora que emerge desses grupos 
e que poderá ser capaz de implementar uma 
nova ordem social, por meio de práticas co-
tidianas originais em um processo contínuo 
de insurgências. Sabe-se que, diante do 
processo político atual, o direito à cidade 
fica à mercê “de uma pequena elite políti-
ca e econômica com condições de moldar a 
cidade cada vez mais segundo suas neces-
sidades particulares e seus mais profundos 

desejos” (Harvey, 2014, p. 63). Essas ações 
insurgentes, portanto, desafiam o ordena-
mento do mundo ao pensá-lo pelo lado do 
avesso, através de táticas de inversão que 
poderão reconstruir o cotidiano de comuni-
dades vulneráveis.

Discussão 2 — Manifestações globais 
(2011) e brasileiras (2013)

As manifestações sociais como a Primavera 
Árabe, o Occupy Wall Street, os Indignados 
da Espanha, entre outras que tomaram as 
ruas e praças do mundo árabe e do mun-
do atlântico, em 2011, são fruto da ousadia 
dos cidadãos que decidiram dizer “não” à 
especulação imobiliária, à injustiça social, 
ao desrespeito aos direitos fundamentais 
e, sobretudo, a um sistema que privilegia 
o capital em detrimento do humano. Num 
ato de resistência contra as injustiças so-
ciais, vozes urbanas ecoaram em diferen-
tes cidades para explicar que a população 
não aceita a opressão. Diferentemente de 
manifestações anteriores com demandas 
similares, tais explicitações chamaram a 
atenção por se replicarem em nível global, 
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pela escala, pela convergência temporal e 
temática, mas, sobretudo, pela dependên-
cia de mídias sociais, pela aparente não 
centralidade, não articulação com grupos 
políticos consolidados.

Segundo Tonucci (2017), o novo ciclo de lutas 
e levantes envolveu igualmente revoltas vio-
lentas contra regimes políticos vistos como 
despóticos, e se contextualizou em cenários 
políticos mais democráticos; nesse caso, as 
vozes eram dirigidas contra o desemprego, 
contra a privatização de serviços e espaços 
públicos e contra o poder financeiro. Com 
o aprofundamento da crise global, desde 
2008, essas rebeliões tiveram como horizon-
te comum a busca por uma democracia real.

Hardt e Negri consideram que essas lutas 
foram singulares, enraizadas em condições 
locais específicas, mas dialogaram entre si 
e compartilharam estratégias da ocupação 
de um determinado espaço público, se or-
ganizaram sob formas multitudinárias, em 
rede, sem lideranças e valeram-se de meca-
nismos de democracia direta.

[...] lutas pelo comum, no sentido de que 
contestam as injustiças do neoliberalismo e, 
em última análise, a regra da propriedade 
privada. Isso, porém, não as torna socialistas. 
Na realidade, vemos muito pouco dos tradi-
cionais movimentos socialistas nesse ciclo de 
lutas. Além disso, assim como as lutas pelo 
comum contestam a regra da propriedade, 
igualmente se opõem à regra da propriedade 
pública e ao controle do Estado. (2014, p. 15)

Do mesmo modo, Žižek (2013) reafirma 
que o que unifica tantos protestos em sua 
multiplicidade é todas as reações contra 
as facetas da globalização capitalista. Nes-
se contexto de crítica a princípios ao ne-
oliberalismo, de observação de recursos 
pessoais diminuídos, derivados do merca-
do de trabalho, a determinação neoliberal 
de transferir toda a responsabilidade do 
bem-estar de volta ao indivíduo tem efeitos 
duplamente prejudiciais. Harvey confirma 
esse pensamento:

O processo de neoliberação, no entanto, 
envolveu muita “destruição criativa”, não 
somente dos antigos poderes e estruturas 

institucionais [...], mas também das divisões 
do trabalho, das relações sociais, da promo-
ção do bem-estar social, das combinações 
de tecnologias, dos modos de vida e de pen-
samento, das atividades reprodutivas, das 
formas de ligação a terra e dos hábitos do 
coração. (2005, p. 2)

Holston (2013) esclarece que esses mo-
vimentos sociais urbanos, que estão em 
processo na última década, têm o poten-
cial de contestar os aspectos disjuntivos da 
democracia, criando condições para a con-
solidação de um modelo capaz de diminuir 
as desigualdades e injustiças históricas. 
Novos atores políticos surgem em prol dos 
direitos humanos, expandindo a luta pela 
cidadania democrática calcada em princí-
pios igualitários.

[...] A interseção entre (1) “fazer a cidade acon-
tecer” (city making), (2) “ocupar a cidade” 

(city-occupying) e (3) “reivindicar direitos” (ri-
ghts claiming) gerou movimentos por novas 
formulações de cidadania que eu chamo de 
insurgentes, as quais, simultaneamente, de-
monstram e fazem valer novas formas de de-
mocracia direta. (Holston, 2013 p. 192)

De forma complementar, Miraftab (2016) 
observa que as práticas dos movimentos 
sociais almejam alcançar mais do que as ne-
cessidades individuais: a meta é a inclusão 
liberal. Esses movimentos frequentemente 
se movem entre aqueles espaços deixados 
pelo sistema, o que gera uma infrapolíti-
ca. Tal resultado seria, então, uma política 
contra a política tradicional, uma política de 
não política (Robins, 1994).

Para ilustrar esse movimento social no 
Brasil, em 20115, o Ocupa Sampa marcou 
a inauguração de novas formas de ação, 
de relação com a cidade, de sociabilidade 

5.  A situação econômica, política e social, nesse ano, apontava no sentido contrário; o país passava por 
uma de suas melhores fases econômicas e política, mas várias manifestações sociais revelavam que, 
por baixo da política oficial, a insatisfação popular já apontava a precariedade dos serviços públicos, 
o desamparo social e o esgotamento das formas de representatividade política (Oliveira, 2014).
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e de articulação entre diversos movimentos 
sociais, políticos e culturais que agregam 
os protagonismos juvenis, segundo Oliveira 
(2014). Destacou-se a utilização da cultura 
digital e das redes sociais on-line para a vi-
sibilização e construção do movimento. Em 
outubro, em meio da onda de manifesta-
ções globais, os jovens brasileiros recebe-
ram, via Facebook e Twitter, mensagens que 
vieram dos Estados Unidos e da Espanha 
que convocavam a todos para a mobilização 
mundial dos que se sentiam desconfortáveis 
com a situação econômica, política e social 
de seus países. Segundo Oliveira (2014), 
os jovens ocupantes estavam equipados 
de ferramentas tecnológicas e promove-
ram, no espaço público, inúmeros eventos 
educativos e festivos, assembleias abertas, 
oficinas de arte, sendo a maioria exibidas 
on-line e ao vivo. O Movimento Passe Livre 
(MPL) estava na base de emergência do Ocu-
pa Sampa; um movimento juvenil nacional, 
descentralizado e encabeçado por um grupo 
de estudantes universitários moradores das 
periferias paulistanas. Para eles, a luta de 
reapropriação do espaço urbano passa pela 

questão do transporte público, que não 
atinge apenas os estudantes e trabalhado-
res, mas toda a cidade (Oliveira, 2014).

Esses mesmos jovens que protagonizaram 
o OcupaSampa tomaram conta das mani-
festações em 2013, no Brasil. Gohn (2014) 
descreve que, nesse período, milhares de 
pessoas foram às ruas não só de São Paulo, 
mas também de 12 capitais brasileiras e de 
diversas outras cidades de médio porte, em 
um protesto iniciado contra o aumento das 
passagens de ônibus municipais, mas que, 
depois, se transmutou em outras reivindi-
cações. Junho emergiu como um disposi-
tivo que quebrou o relato político e social 
prévio sem destruí-lo completamente. No 
bojo dessas revoltas, surgiram não somente 
novas formas de luta, novas táticas de insur-
gência, mas também novas tecnologias de 
repressão. “Mobilizar passou a ser sinôni-
mo de arregimentar e organizar a popula-
ção para participar de programas e projetos 
sociais” (Gohn, 2013, p. 63). Os movimentos 
apresentaram valores, princípios e formas de 
organização distintas de outros movimentos 

sociais, a exemplo dos sindicais, dos popu-
lares (urbanos e rurais), assim como diferi-
ram dos movimentos identitários (mulheres, 
quilombolas, indígenas etc.). Em síntese, a 
maioria das lutas contemporâneas se deu no 
âmbito dos direitos à cidade (Gohn, 2014). 
Foi um momento de reencontro da política 
com as ruas, que imediatamente se conec-
tou com outros territórios vulneráveis, com 
as ocupações de diferentes territorializações. 
Para a política de cima, foi uma não história, 
mas, para a infrapolítica, os invisíveis se tor-
naram visíveis. No Brasil, esses movimentos 
constituíram um reflexo de algo maior com 
aquilo que ocorrera no mundo em 2011, pois 
evidenciaram também questões urbanas es-
pecíficas de cada região6.

6 Movimento Ocupa Estelita, em Recife, Pernambuco (grupos lutam para manter um marco histórico no cais 
da cidade); Resiste Isidoro, em Belo Horizonte, Minas Gerais (grupo de ativistas e artistas que organi-
zam eventos com shows, poesias, oficinas de arte para apoiar moradores das ocupações na região 
do Isidoro); Ocupa Cais Mauá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul (grupos de gaúchos questionam a 
proposta de revitalização da área e lutam pela manutenção do patrimônio histórico da cidade).

Essas manifestações públicas fortaleceram 
o surgimento de coletivos, formas associa-
tivas que se apropriam da cultura maker, 
“faça você mesmo”, que objetivam uma 
produção colaborativa e criativa, com ati-
tude crítica e autônoma, com o intuito de 
transformar a realidade existente (Gershen-
feld, 2012). Esses grupos atuam dentro da 
perspectiva hacker, ao agirem sobre os me-
canismos de gerenciamento protocolares e 
reforçarem a necessidade da construção de 
novos saberes (Silveira, 2010). As observa-
ções desses dois autores confirmariam, por 
dedução, o claro vínculo entre o Ouvidor63 
com as manifestações de dimensão urbana 
e mesmo nacional que ocorreram no mun-
do em 2011 e, no Brasil, em 2013, e especi-
ficamente na cidade de São Paulo.
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Lima (2017) descreve que São Paulo é a ci-
dade mais ativista do país. As manifestações 
aconteceram em vários locais e superaram 
qualquer possibilidade de controle, o que 
transformou a grande metrópole em um 
espaço de experiências sociais autônomas. 
Outras tipologias de movimentos e coleti-
vos que ocuparam os espaços públicos da 
cidade e se destacaram pelas propostas de 
soluções e métodos voltados à produção 
cultural e artística foram: o Movimento Bai-
xo Centro, Assalto Cultura, A Batata Precisa 
de Você, Casa Latina, Casa Amarela e o pró-
prio Ouvidor63, objeto deste artigo.

Os grupos de artistas que disputam espa-
ço na cena política da cidade muitas vezes 
o fazem a partir do coletivismo e utilizam 
a arte como estratégia de experimentação 
estética e simbólica. Cidade e arte tornam-
-se uma política da vida. A arte engajada se 
torna política a despeito de seus atributos 
estéticos e escolhas técnicas. Junto com 
arte e ativismo, o uso de tecnologia e das 

novas mídias se faz importante na definição 
das articulações, como instrumento de or-
ganização, mas também como aprendiza-
do. Segundo Mazetti (2008), os coletivos de 
arte e ativismo atuantes no país dedicam-
-se a uma verdadeira infinidade de práticas 
culturais: alguns desenvolvem trabalhos de 
intervenção urbana, na tentativa de levar a 
arte para o dia a dia e problematizar a priva-
tização do espaço público; outros se voltam 
para expressões midiáticas e semióticas, 
com performances teatrais e circenses ou 
promovem instalações, festivais e festas, 
oficinas e encontros, semelhantes aos 
squatters europeus e ao caso do Ouvidor63.

A seguir, o artigo apresentará o estudo de 
caso do Ouvidor63, com o objetivo de am-
pliar a compreensão desse fenômeno.

Discussão 3. Ocupação artístico-cultural — 
Ouvidor63

Os movimentos de ocupações de espaços 
públicos ou privados, como praças, ruas e 

edifícios abandonados, em forma de fes-
tivais hibridamente7 artísticos ganharam 
força e visibilidade dentro do panorama 
cultural da cidade de São Paulo. Tal visibi-
lidade tem garantido, por exemplo, a aten-
ção da população em geral para temas de 
grupos minoritários, de problemas sobre 
uso, apropriação e carências, a partir de 
novos instrumentos de explicitação e in-
dependentemente de aderências políticas 
ou partidárias. Desde 2009, no panorama 
paulistano, surgiu um coletivo artístico de-
nominado “Voodoohop”, o qual muito con-
tribuiu para a tomada das ruas a partir de 
uma estética artística muito presente nos 
movimentos de ocupação cultural, segun-
do Ximenes (2015). Faz parte de suas ex-
pressões a arte performática, videoarte, 

instalações, festivais, música voltadas a 
um público hipster8. Essa mesma estética 
caracteriza o Ouvidor63, edifício localizado 
na Rua do Ouvidor, n.° 63, centro histórico 
de São Paulo.

A história da ocupação do edifício inicia-
-se a partir da sua construção na década 
de 1940 e da sua desapropriação em 1950, 
pelo governo do Estado, sendo então ocu-
pado por diversos órgãos estaduais até 
1990, ficando sem uso por sete anos. A 
primeira ocupação aconteceu no final de 
1997, quando 650 pessoas pertencentes ao 
Movimento de Moradia do Centro ocupa-
ram o imóvel, com o objetivo de pressionar 
o governo junto em prol de implementa-
ção de uma política habitacional no centro 

7 Há muitas artes que são híbridas pela própria natureza: teatro, ópera, performance são as mais eviden-
tes. Híbridas, nesse contexto, significa linguagens e meios que se misturam, que compõem um todo 
mesclado e interconectado de sistemas de signos que se juntam para formar uma sintaxe integrada 
(Santaella, 2003).

8 “Hipster” é uma palavra inglesa usada para descrever um grupo de pessoas com estilo próprio e que 
determinam tendências alternativas. Gostam de contrariar as convenções sociais, procuram resgatar 
as culturas populares locais. São contra aquilo que é descrito em inglês como mainstream, palavra que 
descreve costumes, tendências e modas mais populares.
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da cidade (Teixeira, Comaru, Cymbalista e 
Sutti, 2005). Os moradores permaneceram 
no prédio durante oito anos, de dezembro 
de 1997 até 2005, mesmo conhecendo a li-
minar de reintegração de posse, solicitada 
pela Procuradoria-Geral do Estado. Passado 
um ano, esses mesmos moradores participa-
ram de um projeto integrado e participativo 
de requalificação do espaço, desenvolvido 
por técnicos da Universidade de São Pau-
lo (USP), com o objetivo de permanecerem 
no local. Infelizmente, as negociações de 
implantação do projeto não foram bem-su-
cedidas, e o único ganho institucional foi a 
demarcação do prédio como Zona de Inte-
resse Social, no Plano Diretor Estratégico do 
Município de 2001 (Teixeira et al., 2005). Em 
2005, todas as ocupações dos movimentos 
de moradia organizados do centro de São 
Paulo ficaram novamente ameaçadas, por li-
minares de reintegração de posse. Teixeira et 
al. (2005) destacam sobre a pouca incidência 

do governo federal nos conflitos do centro 
histórico e a falta de um modelo de desenvol-
vimento que incorporasse o direito à cidade, 
não apenas no plano das intenções, mas com 
ações e recursos públicos. A omissão do Es-
tado reforçou o projeto de expulsão das clas-
ses populares do centro e de “limpeza social” 
operado pela gestão municipal da época. O 
edifício, então vago, novamente foi conce-
dido à Companhia de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano do Estado de São Paulo, 
em 2007, apresentando uma situação de ab-
soluto abandono durante nove anos.

O prédio foi ocupado novamente, em 2014, 
por um grupo de “multiartistas”, o coleti-
vo “AndróidAndrógenos”, provenientes da 
cidade de Porto Alegre, do estado do Rio 
Grande do Sul, que procuravam espaço 
para produzir arte e cultura. Para alcançar 
os objetivos pretendidos, o coletivo publi-
cou o projeto de ocupação em redes sociais, 

iniciando a divulgação e a mobilização dos 
artistas independentes no Estúdio Lâmi-
na9. No dia 1° de maio, cerca de 80 artistas 
ocuparam o edifício; dez dias depois, reali-
zaram o Festival de Revitalização Holística 
do Centro. No evento de abertura, várias 
exposições, saraus poéticos e bandas mu-
sicais ocuparam o espaço público. A partir 
das falas encontradas no vídeo desenvolvi-
do pela revista Fórum (2014), o coletivo ti-
nha o desejo de realizar uma revitalização 
criativa e artística no edifício; o espaço de-
veria possuir áreas públicas, com oficinas e 
workshops, sendo uma contrapartida para 
a cidade. Hoje, o Ouvidor63 funciona como 
espaço de produção e intercâmbio de co-
nhecimento aberto à comunidade. Vários 
coletivos desenvolvem atividades desde 
programas de residência artística até ações 
efêmeras. Na primeira fase da ocupação, em 
2014, o coletivo era formado de artistas em 

busca de um local onde pudessem produzir 
arte (Daidone, 2017); depois, começaram a 
chegar pessoas de outras realidades sociais, 
atraídos pela possibilidade de moradia. 
A mistura de experiências heterogêneas 
transformou o Ouvidor63 em um espaço de 
fomento à arte e de vivência social. A partir 
de relatos dos próprios ocupantes, Sant’Ana 
(2016) descreve que o perfil do jovem ar-
tista que era predominante no início foi 
alterando durante os anos. O ingresso de 
diversas pessoas sem nenhum tipo de ar-
ticulação com algum coletivo passou a ser 
maior, cada um com sua própria história de 
vida. Diante do caráter individualista dos 
moradores, outra característica da ocupa-
ção é viver individualmente no coletivo.

Dentro do Ouvidor63, estão organizados 
outros coletivos que se formam a partir de 
interesses comuns. A comunidade atual 

9 O Estúdio Lâmina é um espaço de arte polimorfa e invenção em arte contemporânea abrigado no quarto 
andar de um prédio construído na década de 1940, na avenida São João, no centro histórico de São 
Paulo. Inaugurado em 2011 como casa-galeria, estúdio de criação e residência artística, o Lâmina 
nasce com a proposta de ser um espaço de cultura independente para estimular a pesquisa em artes 
e divulgar o trabalho de novos artistas da cena contemporânea, criando um ambiente permanente de 
troca entre artes visuais, música, performance, dança, circo, cinema e poesia.
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(aproximadamente 100 pessoas) é formada 
por atores diversos, sendo necessária a orga-
nização de assembleias semanais, que fortale-
cem a interlocução entre os artistas, definindo 
regras de convivências, criando seus próprios 
protocolos, calibrando as ações e comparti-
lhando projetos e ideias. Assim, a convivência 
coletiva na prática apresenta complexidades 
de difícil encaminhamento e que geram 
constantes fragilidades de relação social e 
do próprio movimento, como vivenciou Dai-
done (2017). Sant’Ana (2016) acompanhou 
algumas assembleias que trataram de pau-
tas trazidas tanto por moradores como por 
agentes externos10; nessas reuniões, são 
discutidas questões gerais da organização 
e funcionamento do edifício. Esse é um es-
paço deliberativo no qual as pessoas vêm 
para tratar de problemas e de viabilizar 
maneiras de solucioná-los, como: 1) ma-
nutenção das instalações físicas e estrutu-
rais do edifício, 2) conflitos internos, como 
casos de violência, uso de drogas, álcool, 

assédio e gênero, 3) novos moradores, 4) 
realização e promoção de eventos, 5) ques-
tões de reintegração de posse, entre outros. 
A busca pela autogestão é um caminho para 
a sobrevivência da ocupação, entretanto a 
construção de base para a proposição de um 
modelo como esse é um processo educacio-
nal complexo e político.

Os ocupantes procuram refúgio às normas, 
às expectativas da sociedade padronizada, 
eles buscam praticar relações sociais com 
outros significados. Segundo a fala de um 
residente, “ser uma ocupação é político em 
si mesmo, se declarar um espaço autônomo 
não é suficiente para estar livre de uma série 
de padrões sociais”. A luta e a reinvindicação 
dos artistas/moradores por novas formas 
de organização da vida social apresentam-
-se como um meio para que a política seja 
possível enquanto prática coletiva. Outro 
ocupante relata que “o Centro Cultural 
Ouvidor63 é a contrapartida e retorno à 

10 Agentes de saúde, artistas que querem realizar parcerias, novos moradores, estudantes que buscam 
fazer trabalhos sobre a ocupação, jornalistas etc.

sociedade, por meio de uma alternativa 
gratuita de vivência artística”. O enga-
jamento da arte torna-se instrumento de 
aprendizado entre os ocupantes.

A comunidade organizou os 13 andares do 
edifício, de acordo com o fazer comum dos 
coletivos, mas reforçam, em assembleias, que 
os usos dos espaços são flexíveis e sempre 

poderão ocorrer rearranjos para melhorar a 
vivência. A efemeridade e autonomia des-
ses espaços são o que os faz emergir como 
lugares fora do controle do Estado e das 
instituições privadas. A partir das necessi-
dades comuns, os andares foram constituí-
dos de forma aleatória, como apresentado 
no quadro 2.

13° ANDAR: Terraço — horta coletiva

12° ANDAR: Projeto Recicle e o Projeto de Estudos Libertários 
(temas relacionados ao direito à cidade e à descolonização)

11° ANDAR: Moradias

10° ANDAR: Moradias

9° ANDAR: Coletivo de mulheres Luta pela Igualdade de Gênero 
e projeto para as crianças

8° ANDAR: Saraus e exposições
7° ANDAR: Ateliê de xilogravura e tatuagem, laboratório Ouvi-
dor: produção de material para comunicação e campanhas de 
doação
6° ANDAR: Arte circense, onde vivem os artistas de rua e de 
países da América Latina
5° ANDAR: Exibição de filmes

Quadro 2Atividades desenvolvidas nos andares do Ouvidor63.
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4° ANDAR: Moda e serigrafia

3° ANDAR: Estúdios de música 

2° ANDAR: Biblioteca e uma cozinha coletiva

1° ANDAR: Oficinas para o corpo: dança, yoga, alongamento

NÍVEL DA RUA: Café e venda de produtos artísticos

1° SUBSOLO: Teatro e brechó: espaço aberto à rua 

2° SUBSOLO: Porão das artes e pista de skate

Fonte: elaboração própria, 2019.

O acesso para os andares se faz por meio de 
uma escada caracol que se encontra com as 
áreas comuns: públicas e semipúblicas (cor 
rosa e cinza claro) de cada pavimento. Para 
Rosa (2011), a auto-organização dos mora-
dores caracteriza-se como prática urbana 
criativa, em que se transformam os espaços 
abandonados em coexistência, em espaços 
abertos à ação coletiva. 

A alternância de moradores promove modi-
ficações espaciais constantes, segundo a re-
sidente do Ouvidor63 Alexa Gomes (2019)11. 
A dinâmica e rotatividade dos residentes na 
ocupação — artistas, andarilhos, viajantes, 
mochileiros — dificultam a realização de ativi-
dades que apresentem uma constância ou re-
gularidade definida, pois cada um se relaciona 
de uma forma distinta com o Ouvidor63. Essa 

11 Para se tornar novo morador, é preciso passar, pelo menos, 30 dias como hóspede de um artista que já 
é morador; depois, submeter o projeto artístico para a assembleia-geral (Gomes, 2019). 

variedade de relações que os indivíduos têm 
com o próprio espaço, como moradia, como 
acomodação temporária, como troca de 
experiências, como arte e lazer, acarreta di-
ferentes sensos de pertencimento e respon-
sabilidades, o que dificulta a compreensão 
da necessidade de cuidado e respeito pelo 
espaço coletivo.

Segundo Sant’Ana (2016), a superlotação 
de alguns andares, a insalubridade de ou-
tros, as instalações elétricas e hidráulicas 
precárias, a ineficiente acessibilidade e a 
insegurança dificultam as inter-relações. A 
participação dos residentes nos espaços de-
liberativos é uma maneira de compreender 
as necessidades de cuidar da manutenção 
do edifício,  de cuidar das necessidades in-
dividuais e de  construção da identidade do 
centro cultural. Daidone (2017), durante 
sua pesquisa, observou que, para alguns re-
sidentes, o Ouvidor63 é uma escola, onde é 
possível desvincular do sistema capitalista e 
aprender a sustentar com autonomia. Um 
espaço de aprendizado, sobre como viver 
de forma alternativa. Estar no Ouvidor63 

é experimentar uma vida mais libertária; é 
viver em outro movimento, diferente da ci-
dade formal.

Com relação à autonomia, os coletivos cria-
ram o projeto Recicle, que consiste em apro-
veitar alimentos das feiras, sendo liberados 
gratuitamente pelos feirantes. Os alimen-
tos, que seriam descartados, também são 
solicitados aos restaurantes do bairro. Nesse 
sentido, o dinheiro não se apresenta como 
elemento fundamental à sobrevivência. O 
projeto Recicle também é uma forma de in-
teração com o entorno, pois representa um 
momento em que os artistas relatam o que 
é o Ouvidor63, para sensibilizar os proprie-
tários dos restaurantes e os feirantes. Duran-
te esse momento, a residente Alexa Gomes 
(2019) explica que tem pessoas que compre-
endem o projeto e outros têm rejeição a ele, 
por entenderem que as pessoas da ocupa-
ção não trabalham e são vagabundos. A ocu-
pação também utiliza de doações como uma 
estratégia para conseguir materiais necessá-
rios para a reforma e manutenção dos espa-
ços do edifício e criam diferentes campanhas 
para a arrecadação de dinheiro, por meio 
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de ações artísticas na rua (circo e teatro) e 
vendas de roupas. O dinheiro arrecadado é 
revertido em melhorias para a ocupação. Os 
residentes permitem três formas de buscar 
recursos, de acordo com as pesquisas levan-
tadas por Sant’Ana (2016): 1) arrecadação 
interna entre os moradores; 2) arrecadação 
a partir de eventos para o público externo; 
3) doações.

Os ocupantes realizam eventos artísticos 
nas áreas internas e externas do edifício, 
como outra forma de arrecadar recursos, 
além de gerar visibilidade e aderência com 
a sociedade e com os gestores públicos. Em 
2016 e 2018, realizaram a 1ª e 2a Bienal de 
Arte, que ocorreram na mesma semana da 
Bienal Internacional de Arte de São Paulo. A 

ideia foi mostrar novas formas de arte que 
abordassem a contracultura a partir de di-
versos gêneros, priorizando a construção 
de subjetividades mediante um processo 
cooperativo entre atores internos e exter-
nos à ocupação e a áreas de conhecimento. 
Em 2019, quando o Ouvidor63 completou 
cinco anos, os artistas realizaram o Festival 
Ouvidor63Resiste, no mês de março, com 
o objetivo de angariar fundo para executar 
as obras de segurança e acessibilidade no 
edifício, tentar manter a ocupação e lutar 
pela reintegração da posse. Várias práticas 
artísticas como oficinas, saraus, músicas, 
performances foram realizadas no edifício 
durante três dias; mais de 5.000 pessoas 
participaram do festival.

Conclusões Essas ações culturais, em  número reduzido 
se comparadas à outras práticas urbanas 
informais, são consideradas insurgentes na 

Grande São Paulo, carregam o sentido de so-
ciabilidade, relações sociais emancipatórias, de 
modo mais forte que outras possíveis lutas urba-
nas. Tal distinção teria, na sua base, a promoção 

e vivência de encontros entre as pessoas, 
para compartilhar ideias e produções artís-
ticas. Contudo, com aproximadamente 100 
ocupantes e sem representantes em qual-
quer nível de establishment urbano, social, 
político ou econômico, o Ouvidor63 registra 
um relativo sucesso de permanência no local 
e uma forte inserção na mídia e em núcleos 
sociais simpatizantes, como universidades, 
classes artísticas e movimentos de minorias. 
O Ouvidor63 é uma resistência à cidade desi-

gual, uma força que luta pelo direito à cidade, 
por uma política feita através de mudanças 
do cotidiano, de uma forma diferente de 
pensar e estar no mundo. É importante com-
preender esse fenômeno a partir da ótica do 
comum urbano, pois as práticas e relações 
informais de cooperação e solidariedade rea-
lizadas no dia a dia seriam uma prova de que 
a política pode ser transformada por meio da 
verdadeira participação popular, na busca de 
soluções inovadoras para as cidades.
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