
A Shoot The Shit é um coletivo que 
realiza ações urbanas criativas afim 
de chamar a atenção das pessoas, 
principlamente, para a infraestrutu-
ra de Porto Alegre. Suas principais 
ações permitem a participação de 
qualquer um que queira ajudar, 
dessadessa froma despertando um senso 
de cidadania nas pessoas e fazendo 
com que elas sejam mais ativas na 
construção de uma cidade melhor.

Lista dos coletivos urbanos 
levantados em Porto Alegre

AcatisiaAcatisia . BO Coletivo . Casa da Cultura Digital 
. Cidade Baixa em Alta . Coletivo Pi . Curativos 
urbanos . Estúdio Nômade . Múrmura . Pas-
sagem com Arte . Partiu.de .  POA Queremos 
Paz . Portoalegre.cc . Raiz Urbana . Projeto Viz-
inhança. Shoot The Shit . RUA – Rastro Urbano 
de Amor . Smile Flame . Translab . Urbanoide 
.Vila Flores

Imagens das ações do 
coletivo Shoot The Shit

Bolsista: Isabella Tonietto
Orientador: Paulo Reyes 
Faculdade de Arquitetura UFRGS

Objetivo Geral da Pesquisa:

Fazer um estudo de caso das novas territorialidades 
urbanas oriundas das redes sociais e produzidas por 
um coletivo urbano em Porto Alegre.

Objetivo da bolsa de iniciação científica:

1. Incentivar a participaçnao do bolsista na prática de 
    pesquisa em Urbanismo, articulando o conhecimento     pesquisa em Urbanismo, articulando o conhecimento 
    científico adquirido no curso de graduação com o conhe-
    cimento da realidade empírica do obejto da pesquisa;

2. Possibilitar a reflex científica acerca do referencial teórico 
    e metodológico utilizado na realização da pesquisa,
    visando estimular a utilização de conceitos e categorias 
    utilizadas no desenvolvimento da pesquisa;

3.3. Detalhar a atuação de um coletivo urbano na cidade de 
    Porto Alegre.

        A cidade contemporânea tem sido palco de coletivos que geram 
ações sobre o espaço urbano a fim de produzir novas maneiras de 
o vivenciarem. Novos modelos de urbanismo são inventados, im-
portados e reinterpretados numa tentativa de ajustar o espaço 
urbano às expectativas dos indivíduos, que por sua vez se ajustam 
e tentam compreender a noção particular de cidade a partir de uma 
narrativa construída coletivamente. Os coletivos urbanos são 
gruposgrupos não governamentais que intervêm no espaço urbano geran-
do discussão sobre temas da cidade, como segurança, mobilidade, 
sociabilidade, uso e ocupação de espaços públicos, patrimônio ma-
terial e imaterial. Assim, os coletivos realizam ações, através das 
quais vivenciam a cidade e criam relações afetivas com os espaços 
públicos. A articulação desses coletivos se dá, primeiramente, at-
ravés das redes sociais, e, logo depois, suas ações são levadas 
para o espaço urbano. Esta pesquisa teve como objetivo geral fazer 
um estudo de caso das novas territorialidades urbanas oriundas 
das redes sociais e produzida por coletivos urbano em Porto 
Alegre, e mais especificamente, detalhar a ação de um dos Coleti-
vos. A pesquisa foi desenvolvida seguindo uma metodologia de 
base qualitativa e teve por foco um levantamento que identifica a at-
uação de Coletivos Urbanos em Porto Alegre desde 2010. Esse le
vantamento foi sistematizado em fichas com as seguintes categori-
as: nome do coletivo, data de origem, fundadores, local de atuação, 
motivação, objetivo geral, características, contato, site do coletivo, 
projeto /ação, local da ação, objetivo da ação, funcionamento da 
ação, perfil da ação, financiamento, site da ação, observações 
gerais. Depois de organizados os Coletivos em fichas catalográfi-
cas, iniciou-se uma etapa de aprofundamento sobre esses através 
de análises do site e das principais ações por eles desenvolvidas. 
O Coletivo Urbano escolhido foi “Shoot The Shit”. O Shoot The Shit 
é um coletivo que realiza ações urbanas criativas afim de chamar a 
atenção das pessoas, principalmente, para a infraestrutura de 
Porto Alegre. Suas principais ações permitem a participação de 
qualquer um que queira ajudar, dessa forma despertando um senso 
de cidadania nas pessoas e fazendo com que elas sejam mais 
ativas na cons-ativas na cons-
trução de uma cidade melhor. As ações por eles desenvolvidas tem 
foco no espaço público aberto ou nos bens coleitvos. Duas ações 
ganharam muita visibilidade: o “Paraíso do Golfe” e “Que ônibus 
passa aqui”. Ambas ações tiverem resposta quase imediata do 
Poder Público Municipal, na tentativa de resolver os problemas 
apontados (buracos nas ruas, no caso do Paraíso do Golfe; e falta 
de informação nas paradas de ônibus, para Que ônibus passa 
aqui).aqui). A pesquisa demonstrou certa limitação na compreensão dos 
coletivos, devido à dificuldade na obtenção das informações. As in-
formações concentraram-se em análise de sites, blogs, facebook e 
matérias de jornal. 


