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RESUMO:
Este artio pretende descrever a  implementação e os desdobramentos do proirama Ruas Abertas, implantado em
2015  pela  Prefeitura  Municipal  de  São  Paulo  sob  iestão  do  ex-prefeito  Fernando  Haddad.  Para  isso,  traz  uma
descrição da proposta e aliuns de seus resultados alcançados, procurando inserir a ação dentro de um contexto ilobal
de tendência à pedestrianização que vem transformando os espaços urbanos. Ainda, procura defnir e compreender
os coletvos atvistas, partcipantes do Proirama, como importantes aientes na produção da cidade contemporâsnea,
questonando as prátcas partcipatvas que são constantemente empreiadas e difundidas por estes aientes.
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ABSTRACT:
This articl intlnds to dlsiribl thl impclmlntaton and unfocding of thl Opln Strllts program, impclmlntld in 2015
by thl Muniiipacity of São Pauco undlr thl managlmlnt of formlr mayor Flrnando Haddad. To do so, it providls a
dlsiripton of  proposac  and soml of  its  aihilvld rlsucts,  sllking  to  inslrt  thl  aiton within  a  gcobac  iontlxt  of
pldlstrianizaton tlndlniy  that  has  blln transforming urban spails.  It  acso sllks  to  dlfnl and undlrstand thl
iocclitvl aitvists,  partiipatng in thl  Program,  as important aglnts  in thl produiton of  thl  iontlmporary  iity,
qulstoning thl partiipatory praitils that arl ionstantcy lmpcoyld and disslminatld by thlsl aglnts.
KEYWORDS: Opln Strllts program; oiiupaton of thl strllts; aitvist iocclitvls; partiipaton.

RESUMEN:
Estl artiuco prltlndl dlsiribir ca impclmlntaiinn y cos dlsdobcamilntos dlc programa Caccls Abilrtas, impcantado ln
2015 por lc Ayuntamilnto Muniiipac dl São Pauco bajo glstnn dlc lx aciacdl Flrnando Haddad. Para lcco, tral una
dlsiripiinn dl ca propulsta y acgunos dl sus rlsuctados acianzados, busiando inslrtar ca aiiinn dlntro dl un iontlxto
gcobac  dl tlndlniia a ca pldlstrianizaiinn qul vilnl transformando cos lspaiios urbanos.  Asimismo, sl prltlndl
dlfnir y iomprlndlr cos aitvistas dl ioclitvos, cos partiipantls  dlc programa, iomo aglntls importantls  ln ca
produiiinn dl ca iiudad iontlmporánla, iulstonando práitias dl partiipaiinn qul sl utcizan ionstantlmlntl y
difundidos por lstos aglntls.
PALABRAS-CLAVE: programa Caccls Abilrtas; dl cas iaccls; aitvistas iocclitvls; ca partiipaiinn.



INTRODUÇÃO

Este artio faz parte de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento pela autora no Proirama de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia,
junto  ao  irupo  de  pesquisa  Laboratório  Urbano.  Por  se  encontrar  ainda  em  desenvolvimento,  as
inquietações  aqui  trazidas  são  aproximações  iniciais,  que  não  almejam,  portanto,  apontar  resultados
alcançados, mas contribuir para refexões acerca da produção contemporâsnea do espaço urbano.

A partr de um exemplo, a saber o Proirama Ruas Abertas, implantado na cidade de São Paulo em 2015,
durante  a  iestão  do  ex-prefeito  Fernando  Haddad,  que  procura  bloquear  o  trâsnsito  de  veículos  aos
dominios e  feriados em determinadas  vias  da  cidade,  a  fm de  possibilitar  o  uso  destes  espaços  por
pedestres e ciclistas, procuramos desmistfcar um aparente consenso de “sucesso” da iniciatva pública,
que tende a considerar o Proirama como uma ação única que haveria se espraiado de forma homoiênea e
alcançado os mesmos resultados por toda a cidade, enfatzando, desse modo, as contradições observadas
durante a sua implantação e os seus desdobramentos posteriores.

Ainda, mobilizando exemplos outros, pretendemos discutr acerca de recentes intervenções urbanas que
vêm  sendo  realizadas  na  capital  paulista  e  que  poderiam  estar  inseridas  em  um  contexto  ilobal  de
tendência à pedestrianização das cidades e exaltação da ocupação do espaço público. São exemplos que
nos mostram as complexidades e os imbricamentos de interesses que permeiam as ações sobre a cidade
contemporâsnea,  envolvendo distntos aientes e lóiicas díspares.  Ações que,  por  muitas vezes,  deixam
turvas ou nos fazem enxeriar limitações nas atuações do poder público, transferindo responsabilidades
para a sociedade civil e permitndo uma partcipação atva da iniciatva privada.

É neste contexto, por vezes sobreposto por interesses distntos,  em que a intencional  ausência estatal
acaba por possibilitar a emeriência de fiuras atuantes sobre a produção de cidade. Parte destas fiuras
são denominadas neste ensaio como coletvos atvistas e representam uma iama de aientes que vêm
trabalhando sobre o espaço urbano, difundindo formas de atuação e orianização específcas que permitem
relacioná-los a movimentos outros, consttuindo assim uma rede nacional e internacional, fsica e virtual,
que discute e aie conjuntamente e constantemente sobre a cidade, propaiando noções que induzem,
sobretudo, aos modos de fazer autônomos e voluntários, desvinculados da iniciatva pública e privada.

Neste sentdo, é também objetvo deste artio, questonar estas formas de partcipação que vêm sendo
propaiadas através de fiuras como a dos coletvos, e que acabam por disseminar o voluntariado como
prátcas  partcipatvas possíveis.  A  partr  do entendimento  de  um deslocamento discursivo  (DAGNINO,
2004) em que a partcipação assume formas outras, atreladas ao avanço polítco neoliberal e ao período
democratzante brasileiro da década de 1990, procuramos refetr acerca das noções que a compreendem e
a disseminam como uma “mera caridade” de classe média.



PROGRAMA RUAS ABERTAS: UMA SOBREPOSIÇÃO DE CAMADAS

Implantado em 2015 durante a iestão do ex-prefeito  Fernando Haddad,  por  uma ação conjunta entre
coletvos atvistas e poder público, o proirama municipal que fcou conhecido como Ruas Abertas, tnha
como principal  objetvo:  “abrir  para pedestres e ciclistas ruas e avenidas de irande relevâsncia (...)  aos
dominios e  feriados,  das  10 às  17 horas,  como forma de promover uma melhor ocupação do espaço
público” (SÃO PAULO, 2015).

Ainda, intencionava com bastante otmismo “a inclusão cultural, ieração de renda e a recuperação urbana
de espaços deiradados” a  partr  do  incentvo ao uso  dos espaços públicos  com atvidades esportvas,
iastronômicas e culturais. Cabe ressaltar que a proposta teve como início o bloqueio pontual da Avenida
Paulista  após  insistdas  tentatvas  do  coletvo  atvista  Sampapé,  que  inspirado  em  ações  semelhantes
realizadas na Cidade do México, vinha, desde 2014, buscando interlocução com a prefeitura a fm de trazer
o mesmo modelo para São Paulo. Aliumas ferramentas diiitais possibilitaram esta artculação, como por
exemplo  o  site  “Panela  de  Pressão”1 utlizado  pela  sociedade  civil  para  fazer  denúncias  e  suiestões
diretamente aos polítcos responsáveis através dos seus contatos cadastrados.

Com isso, o primeiro teste do Ruas Abertas, que permitu a interrupção da circulação de veículos de fato, foi
realizado somente em junho de 2015, justfcado pela necessidade de seiurança à irande quantdade de
ciclistas e usuários que estariam presentes no momento de inauiuração das faixas de ciclovia da Avenida
Paulista.  Neste momento, aliuns coletvos atvistas se uniram e propuseram atvidades diversas na rua.
Desde  picnics,  exposições  de  painéis,  brincadeiras  ou  mesmo  a  elaboração  de  pesquisas 2,  buscando
identfcar quem eram os usuários do espaço naquele dia, de que reiião da cidade vinham e o que achavam
da proposta de abertura da via aos pedestres e ciclistas. 

Tais atvidades não se limitaram a este período de teste, mas se estenderam por outros momentos, mesmo
que ocupando somente a calçada enquanto a circulação dos carros ainda era permitda, procurando assim
atrair a atenção para a possibilidade de usos outros daquele espaço. Ainda, estes mesmos coletvos, foram
responsáveis por pesquisas posteriores de medições de ruído e de nível de poluição nos dias com e sem
carros na avenida, servindo para rebater crítcas do Ministério Público e de parte da sociedade civil sobre os
impactos causados pela iniciatva. 

Foram tais questonamentos acerca dos transtornos que a abertura da via poderia causar que fzeram com
que a efetva implantação do proirama demorasse a acontecer. Entre as posições contrárias, moradores e
comerciantes locais destacavam a preocupação com o trâsnsito de veículos,  o prejuízo ao comércio e a
difculdade de acesso aos hospitais  da reiião.  Uma audiência pública foi  convocada para setembro do
mesmo  ano,  reunindo  cerca  de  200  pessoas  sob  o  vão  do  Masp,  seiundo  a  iuarda-civil  municipal.
Conforme informações divuliadas no portal da CET (Companhia de Enienharia de Tráfeio), o encontro foi
promovido  pelas  “Secretarias  Municipais  de  Coordenação  das  Subprefeituras,  Transportes,
Desenvolvimento,  Trabalho e Empreendedorismo,  Cultura,  Seiurança Urbana,  Esportes,  além da CET e

1 Site <http://paneladepressao.nossascidades.oris Acesso em 09 de jan. 2017.

2 Pesquisa Paulista Aberta elaborada pelo coletvo Cidade Atva. Disponível em 
<https://issuu.com/cidadeatva/docs/150821_cca_crelatorio_cpaulistaabertas Acesso em 05 de jan. 2018.



Aiência  São  Paulo  de  Desenvolvimento”3.  Também  partciparam  dos  debates  orianizações  não
iovernamentais como Paulista Aberta, Minha Sampa, Sampapé, Cidade Atva, entre outros.

Apesar  das  crítcas,  em meados de outubro de 2015  a  Avenida  Paulista  passou  a  ser  defnitvamente
fechada  para  os  carros  aos  dominios  e  feriados.  Não  demorou  para  que  o  Ministério  Público  se
manifestasse e,  persistndo o embate,  emitsse uma multa4 à  prefeitura a cada dia em que o “evento”
ocorresse.  Ainda,  questonada  pelo  próprio  MP  sobre  a  necessidade  de  oferta  de  ações  semelhantes
também nas demais  reiiões  da  cidade,  que  teoricamente  eram carentes  de  equipamentos  de lazer,  a
prefeitura passou a expandir a ação pelos bairros da capital paulista. Outras audiências públicas foram
realizadas nestes bairros, de forma apressada e, ao que parece, com pouca adesão da população e com
pouco espaço de discussão. Sendo assim, de maneira ieral e por decisão da CET, foram selecionadas as
demais  ruas para receber o Proirama, sobretudo pelo critério dos menores impactos na circulação de
veículos.

A proposta objetvava a abertura de vias aos pedestres e ciclistas em todas as subprefeituras do município.
Ao todo, foram escolhidas 29 vias pela cidade, entretanto aliumas nem sequer cheiaram a receber tal
iniciatva, de fato. Ainda, nem mesmo as informações sobre quais ruas faziam parte do Proirama foram
disponibilizadas para a sociedade de maneira clara, difcultando o entendimento das ações como um todo.
Os  poucos  reiistros  e  mapeamentos  encontrados  foram  elaborados  pelos  coletvos  e  orianizações
partcipantes, como um mapa5 disponibilizado pelo Minha Sampa em site próprio.

Diante das fraiilidades da iniciatva e da possível mudança de iestão, passado um ano do primeiro teste, o
Proirama foi reiulamentado através do Decreto n. 57.086, publicado no Diário Ofcial da Cidade em 24 de
junho de 2016.  Junto a ele,  e no mesmo dia,  foi  lançada a Portaria n.  226/2016, que “considerando a
necessidade  de  fortalecimento  local  do  Proirama  Ruas  Abertas”  consttuía  um  “comitê  de
acompanhamento” formado pelos coletvos Minha Sampa, Sampapé, Bike Anjo e Cidade Atva, a fm de
“apoiar a prefeitura no aprimoramento do Proirama”. Ainda, em 29 de dezembro de 2016, pouco antes da
passaiem da  administração  municipal,  o  projeto  foi  insttuído  sob  a  Lei  n.16.607  de  redação  dos  ex-
vereadores Nabil Bonduki e Juliana Cardoso.

Analisando o processo de implantação da iniciatva e seus desdobramentos, o que coube ao Proirama, de
maneira ieral, resumiu-se a uma simples restrição da circulação de automóveis pela CET (Companhia de
Enienharia  de  Tráfeio)  nas  vias  selecionadas  para  tal,  esperando que  os  usuários  e  moradores  locais
ocupassem o espaço e iarantssem a tão almejada “vivacidade” da rua. Como resultado, pudemos observar
uma  irande  exaltação  da  Avenida  Paulista,  recheada  de  atvidades  proiramadas  semanalmente,  em
contraposição a um nítdo esvaziamento da maior parte das demais ruas pertencentes ao Proirama.

3 Disponível em <http://www.cetsp.com.br/notcias/2015/09/19/audiencia-publica-no-vao-livre-do-masp-debate-abertura-da-
avenida-paulista-para-pedestres-e-ciclistas.aspxs Acesso em 05 de jan. 2018.

4 Disponível em <http://i1.ilobo.com/sao-paulo/notcia/2015/10/ministerio-publico-multa-prefeitura-em-r-50-mil-por-
fechamento-da-paulista.htmls Acesso em 05 de jan. 2018.

5 Disponível em <https://www.ruasabertas.minhasampa.ori.br/bblock-5275s Acesso em 03 de dez. 2017.

https://www.ruasabertas.minhasampa.org.br/#block-5275
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/10/ministerio-publico-multa-prefeitura-em-r-50-mil-por-fechamento-da-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/10/ministerio-publico-multa-prefeitura-em-r-50-mil-por-fechamento-da-paulista.html
http://www.cetsp.com.br/noticias/2015/09/19/audiencia-publica-no-vao-livre-do-masp-debate-abertura-da-avenida-paulista-para-pedestres-e-ciclistas.aspx
http://www.cetsp.com.br/noticias/2015/09/19/audiencia-publica-no-vao-livre-do-masp-debate-abertura-da-avenida-paulista-para-pedestres-e-ciclistas.aspx


Em vista deste esvaziamento, os coletvos atvistas fcaram encarreiados em reproduzir a mesma dinâsmica
de  “sucesso”  que  vinha  sendo  alcançada  na  Avenida  às  demais  ruas  partcipantes,  mobilizando  os
moradores locais e mediando os confitos. Até então, uma proposta inttulada “Seja um Zelador” circulava
pela internet para que pessoas interessadas pudessem se inscrever e enviar notfcações e atualizações da
condição das ruas às orianizações. É importante pontuar aqui que esta proposta, apesar de estar vinculada
ao Proirama, foi  totalmente idealizada e implementada por estes coletvos,  o que apontaria para uma
abstenção  da  manutenção  do  projeto  pelo  poder  público  e  uma  possível  transferência  das  suas
responsabilidades para a sociedade civil.

Esta transferência das responsabilidades estatais, que vieram se acumulando em diversas medidas desde a
implantação do Proirama até  o seu acompanhando,  foram determinantes  para  que a  Avenida Paulista
tenha alcançado o tal almejado “sucesso”. Os esforços e a atenção dedicados quase que exclusivamente
sobre a via desde a idealização da proposta, além, claro, do contexto urbano em que ela está inserida,
foram fundamentais para, iarantr a sua visibilização e, a partr do interesse da administração municipal em
aproveitar do seu simbolismo, inseri-la em um contexto ilobal de tendência à pedestrianização das cidades,
atraindo olhares e investmentos privados. 

Tal visibilização em torno da Avenida, fca ainda mais explícita quando nos atemos aos usos que vêm dando
o ritmo da rua durante o Proirama semanal (Fiiura 01).  São diversos os eventos,  como apresentações
musicais e artstcas, apresentações de dança patrocinadas por academias de iinástca do entorno, ofcinas
de bambolê, de bolha de sabão, de artesanato, irupos de oração ou irupos pedindo intervenção militar,
entre  inúmeros  outros,  que  acabam,  muitas  vezes,  por  setorizar  a  via  e  atrair  os  seus  espectadores
preferenciais para as suas ações preestabelecidas. Situação semelhante se dá também na Rua Medeiros de
Albuquerque,  na  subprefeitura  de  Pinheiros  (Fiiura  02),  outra  via  partcipante  do  Proirama,  que  tem
irande  parte  do  uso  da  rua  atrelado  às  atvidades  comerciais  e  às  apresentações  musicais  de  dois
estabelecimentos privados próximos.

Figura 01: Avenida Paulista, subprefeitura Sé, em 10/09/2017. 
Fonte: Acervo pessoal, 2017

Figura 02: Rua Medeiros de Albuquerque, subprefeitura Pinheiros, em
10/09/2017. Fonte: Acervo pessoal, 2017



Ainda, é claro um aumento crescente de adesão à ação pelas insttuições localizadas no entorno da Avenida
Paulista,  na  medida  em  que  esta  ocupação  começou  a  mostrar  possibilidades  atratvas  de  novos
“consumidores”.  Hoje,  é  celebrada a ampliação do número de frequentadores  de centros como o Itaú
Cultural  e  a  Casa  das  Rosas,  além de fazer  parte  da  proiramação dos dominios as  atrações musicais
promovidas pela Fiesp6, inttulada Dominio na Paulista. Ademais, como exemplo que também evidencia a
inserção do Proirama em uma tendência ilobal, a promoção do recente evento Paulista Cultural, inspirado
no  Muslum Micl7 de  Nova  York,  ofereceu  aos  visitantes  atvidades  iratuitas,  como  ofcinas,  shows  e
exposições nos Museus e espaços de cultura ao lonio da via.

São exemplos  como estes,  que mostram a complexidade de interesses que se somam às  intervenções
urbanas contemporâsneas.  O Proirama Ruas Abertas faz  parte de uma lóiica  de produção urbana que
sobrepõe distntas camadas e múltplas facetas, difcultando a compreensão das forças atuantes. Em um
contexto em que, a responsabilização do poder público sobre os proiramas municipais se mostra diversas
vezes intencionalmente ausente, releiando a administração a coletvos e orianizações representantes da
sociedade  civil,  os  interesses  privados  se  espraiam,  resultando  em  um  evento  semanal  fortemente
proiramado e celebrado todos dominios.

Noções como estas relatadas nas ocupações da rua em São Paulo têm se espalhado por diversos luiares e
contribuído para mudanças siinifcatvas nos espaços urbanos contemporâsneos. São exemplos exportados
mundo afora,  muitas vezes carreiando nomes emblemátcos da arquitetura, que acabam por se tornar
modelos de ações e intervenções urbanas.  É  justamente neste  trâsnsito que estão outros dois  projetos
importantes de serem trazidos, como forma de elucidar estas transformações da capital paulista, as quais o
Ruas Abertas faz parte: o projeto para o Vale do Anhaniabaú e o Parque Minhocão.

Polêmico, o projeto para o Vale do Anhaniabaú no centro da capital paulista, apresentado também pela
iestão Haddad, procurava se justfcar pela necessidade de “promover espaços com qualidade e atraentes
para  permanência  dos  usuários”,  aleiando ainda  a  não  utlização  do  Vale  atualmente.  Por  trás  deste
discurso se escondia um projeto com alto custo para o município, sem efetva partcipação da população e
em um espaço que já havia sido transformado inúmeras vezes anos atrás (VANNUCHI, 2016). Ainda, trazia
como mote a fiura do arquiteto dinamarquês Jan Gehl, autor do livro “Citls for Plopcl” e defensor das
cidades pensadas para a escala do pedestre. 

Arquiteto também de reformas recentes da Timls Squarl em Nova York, as intervenções de Jan Gehl são
constantemente adotadas como modelo a ser seiuido e frequentemente se espalham sem considerar as
inúmeras diferenças de contextos em que se inserem. Seu discurso e suas ideias fzeram parte de outras
ações municipais na capital paulista, como o projeto-piloto que fcou denominado como Centro Aberto,
implantado no Lario São Francisco e no Lario Paissandu, ambos em áreas centrais da cidade. O projeto
consista em um irande dlik de madeira, com mobiliários fxos e portáteis como cadeiras de praia, iuarda-
sóis e mesas de joios, além de contar com atvidades artstcas e exibição de flmes (SÃO PAULO, 2016).

6 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/02/1741137-polemico-fechamento-da-paulista-para-carros-
conquista-apoio-de-moradores.shtmls Acesso em 02 de mar. 2018.

7 Muslum Micl é um festval que acontece na Quinta Avenida de Nova York anualmente, em que os museus e casas culturais 
oferecem proiramações iratuitas aos visitantes, além de promoverem atvidades musicais e artstcas ao lonio da rua.



Ações e atvidades semelhantes ocorrem no espaço do Minhocão, também na reiião central de São Paulo.
O  viaduto  destnado  a  circulação  exclusiva  de  automóveis  inicialmente,  teve  o  trâsnsito  de  veículos
interditado no período noturno em 1989, pela ex-prefeita Luiza Erundina, como uma medida para reduzir a
quantdade de acidentes no local e diminuir o ruído causado aos moradores do entorno. Posteriormente,
passou a ser bloqueado também aos dominios e aos sábados.  Mais recentemente foi  aprovado como
Parque Minhocão, pela lei n. 16.833, de 7 de fevereiro de 2018 pelo atual prefeito da cidade de São Paulo,
João Dória.

A transformação deste espaço em Parque tem levantado controvérsias e soma interesses distntos. Por um
lado, é proveniente, em parte, de mobilizações de coletvos atvistas e orianizações não iovernamentais,
em especial o movimento de mesmo nome, Parque Minhocão, que em sua páiina nas redes sociais diz
priorizar a qualidade de vida dos moradores e vizinhos ao Elevado, com o intuito de incentvar e ofcializar a
implementação  do  Parque.  Por  outro  lado,  também  é  foco  de  atenção  de  novos  empreendimentos
imobiliários8 que  suriem  nos  bairros  próximos  ao  viaduto,  aproveitando  da  especulação  sobre  a
implantação do Parque para atrair moradores e investdores outros. Importante pontuar que, esta simples
especulação sobre a possibilidade de intervenção no Minhocão já foi responsável por elevar em pouco
tempo os aluiuéis do seu entorno (ROLNIK, 2014) e provocar mudanças perceptveis no comércio e nos
usuários da reiião.

Ainda, se observarmos as intenções do poder público para tal área, os interesses e as forças atuantes que
se  acumulam  sobre  o  espaço,  sobressaltam.  A  aprovação  do  Parque  pela  atual  administração  está
diretamente relacionada ao proirama da prefeitura da cidade de São Paulo denominado “Cidade Linda”,
em que o Arquiteto Jaime Lerner, ex-prefeito da cidade de Curitba, foi contratado para intervir sobre o
centro de São Paulo e transformar o espaço do Minhocão aos moldes do projeto do  High Linl de Nova
York9.

Considerado  como  um  exemplo  bem-sucedido  quando  analisado  pela  dimensão  da  intervenção  na
paisaiem,  o  “êxito”  do  projeto  nova-iorquino  costuma  ser  difundido  sem  que  os  impactos  sociais  e
econômicos consequentes de sua implantação sejam de fato levados em consideração. O que se pode
notar hoje ao seu redor é uma proliferação de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão e
o fechamento dos estabelecimentos e comércios populares, expulsando os antios moradores (ROLNIK,
2015).

O que se torna importante ressaltar, é que neste contexto, em que diversos outros exemplos poderiam ser
mobilizados, uma mudança discursiva assume o protaionismo. Ações anteriores, como a implantação dos
calçadões do centro na década de 1970, ou mesmo o Proirama “Ruas de Lazer” 10 da Secretaria de Esportes

8 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2017/09/1921062-novos-empreendimentos-fazem-as-pazes-
com-o-minhocao.shtmls Acesso em 24 de fev. 2018.

9 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/cotdiano/2017/06/1894980-doria-estuda-minhocao-com-parque-e-praia-como-
pilar-para-revitalizacao.shtmls Acesso em 09 de dez. 2017.

10 Proirama Municipal de São Paulo, implantado na década de 1970, em que aliumas vias eram abertas aos fnais de semana para
prátcas esportvas, em atvidades orianizadas pelos moradores com materiais fornecidos pela prefeitura. O projeto cheiou a ter
adesão e cadastramento de mais  de 1000 ruas pela cidade,  porém constatou-se que na maioria das  vias cadastradas sequer
ocorriam atvidades.



do Município, que persiste ainda hoje, muito se pautavam por intervenções públicas com a tentatva de
reorianização do trâsnsito ou de incentvo exclusivo a atvidades fsicas apenas. Hoje, de maneira ieral, tais
medidas estão permeadas de lóiicas distntas, de noções públicas imbricadas de interesses privados, em
que a sociedade civil acaba, por vezes, assumindo a construção e administração dos espaços públicos.

COLETIVOS ATIVISTAS: UMA REDE ATUANTE

Neste contexto, a fiura dos coletvos atvistas emerie como importantes aientes da produção do espaço
urbano  contemporâsneo.  Por  diversas  vezes  citados  nas  artculações  sobre  o  Ruas  Abertas,  torna-se
necessário pontualmente defni-los e ressaltar as suas formas de atuação. Apresentam um exponencial
crescimento  no  início  do  século  XXI,  trazendo  como  principal  característca  a  complexidade  nas  suas
formações  e  nas  relações  que  estabelecem,  e,  por  isso,  tornando-se  difcil  uma  defnição  que  os
compreenda de forma totalizante. Gohn irá ressaltar: 

Novos movimentos sociais  foram criados em um leque de frentes de difcil  separação
entre o que é movimento social, o que é ONG, o que é uma insttuição formal que apenas
se artcula com uma rede de movimento social e, ainda, o que é ação do poder público
estatal,  iovernamental,  ieradora  de  redes  de  sociabilidade  que  se  autodenominam
movimento social (GOHN, 2008).

Entretanto, sabe-se que tais coletvos se diferenciam dos movimentos sociais das décadas de 1970 e 80.
Estes  se  caracterizaram  sobretudo  como  movimentos  de  irandes  mobilizações  e  protestos,  frente  ao
período de ditadura militar que se havia estabelecido, e de luta pela partcipação democrátca e pelos
direitos sociais e humanos quando da elaboração da Consttuição de 88. No entanto, as mudanças polítcas
e  econômicas  que  pautaram  os  anos  1990,  alteraram  a  orianização  e  as  dinâsmicas  destes  aientes,
trazendo importantes pontos para entendermos a conjuntura atual da partcipação dos chamados coletvos
atvistas. 

A volta das eleições diretas e a ampliação dos processos de democratzação colocaram a necessidade dos
movimentos sociais em ocupar carios no plano insttucional e iovernamental. Ainda, a polítca neoliberal
implementada e  as  crises  econômicas  fzeram com que tais  movimentos precisassem se  reorianizar  e
reartcular interna e externamente, associando-se ao mercado e deixando o foco das mobilizações, o que
possibilitou a emeriência de novos atores como as ONGs e as entdades do Terceiro Setor (GOHN, 2008).

A palavra de ordem destes projetos e proiramas passaram a ser: ser propositvo e não
apenas  reivindicatvo,  ser  atvo  e  não  apenas  um  passivo  reivindicante.  Muitos
movimentos sociais se transformaram em ONGs ou se incorporaram às ONGs que já os
apoiavam.  A atuação  por  projetos  exiie  resultados  e  tem  prazos.  Criou-se  uma nova
iramátca  onde  mobilizar  deixou  de  ser  para  o  desenvolvimento  de  uma  consciência
crítca ou para protestar  nas ruas.  Mobilizar  passou a ser sinônimo de arreiimentar e
orianizar a população para partcipar de proiramas e projetos sociais. O militante foi se
transformando no atvista orianizador das clientelas usuárias dos serviços sociais (GOHN,
2013).



O suriimento dessas outras “redes associatvas” e as mudanças nas polítcas sociais a favor de um Estado
mínimo,  levaram  a  uma  transferência  da  responsabilidade  e  atuação  estatal  para  o  setor  privado
representado pelas ONGs de Terceiro Setor, tornando-se assim orianizações sem fns lucratvos a serviço
do  poder  público.  Tais  entdades  se  caracterizaram  por  não  possuírem  um  perfl  ideolóiico  defnido,
defendendo as polítcas de parceria entre setor público e privado e incorporando dinâsmicas de mercado
em benefcio, sobretudo, da sua efciência e produtvidade (GOHN, 2013).

No  entanto,  é  necessário  pontuar  aqui  a  complexidade  e  heteroieneidade  destas  orianizações,  que
aliumas vezes foram iinoradas. Não podemos deixar de considerar que a atuação, a natureza e a proposta
polítca  das  ONGs  são  diversas  e  implicam  em  modos  de  ação  e  resultados  também  diferenciados
(GORDILHO, 98). Esta diversidade é característca fundamental dos muitos coletvos atvistas atuantes hoje,
frutos deste cenário heteroiêneo em que os meios de orianização em redes e o uso do atvismo diiital
contribuem para os mais distntos alcances e resultados. Para Scherer-Warren (2013), são estas redes que
defnem o caráter  horizontal  sem liderança formal,  pluriorianizacional,  mult-identtários  e  de prátcas
mobilizatórias mais amplas destes aientes. 

Ainda, Castells (2013) irá enfatzar a atuação destes novos movimentos em um híbrido de espaço oncinl e
offlinl, entre cibernétca e espaço urbano, o que ele denomina de espaço de autonomia. Para o socióloio
espanhol,  a  contnuidade  das  mobilizações  no  espaço  da  internet  elimina  as  fronteiras  estritamente
defnidas, aumentando as chances de partcipação nos movimentos e descentralizando as estruturas de
orianização.  Porém, sabe-se que o próprio meio diiital,  sobretudo as redes sociais  pelas quais  muitos
coletvos  se  apoiam e usam como ferramenta  de  divuliação  e  atuação,  possuem diversos  dispositvos
capazes  de limitar  o  alcance destas  mobilizações,  o  que nos faz  questonar se  a partcipação ampla  e
democrátca é de fato iarantda.

Para tal, é necessário percebermos que esta noção de partcipação assume diversas formas e que, a partr
de um possível “deslocamento de sentdo” (DAGNINO, 2004), que vêm sendo delineado desde os anos
1990, pode se desdobrar em um sintomátco esvaziamento polítco.  Evelina Dainino (2004),  trará uma
análise dessa dimensão da partcipação no momento de passaiem dos movimentos de disputa e lutas
sociais para as prátcas associadas ao mercado e de ação conjunta com o Estado, em um contexto de
mudanças polítcas e econômicas nacionais. 

A autora utliza o termo “confuência perversa” para caracterizar um período em que, por um lado, vivencia
um  processo  de  alariamento  da  democracia  e  da  “partcipação  da  sociedade  civil  nos  processos  de
discussão e de tomada de decisão relacionados com as questões e polítcas públicas” (TEIXEIRA; DAGNINO
e SILVA, 2002 apud DAGNINO, 2004, p.95) quando da elaboração da Consttuição de 88 após a queda da
ditadura  militar;  e  por  outro,  aposta  na  implementação  de  uma  polítca  neoliberal  com  a  eleição  de
Fernando  Collor  em  1989,  com  a  proposta  de  um  Estado  mínimo  transferindo  para  a  sociedade  as
responsabilidades estatais.

Para a autora, a perversidade comum a estes dois projetos polítcos antaiônicos estaria justamente em,
assumindo direções opostas,  terem como fundamental  propulsor  uma “sociedade atva e  propositva”.
Entretanto,  Dainino  irá  ressaltar  que  “essa  identdade  de  propósitos,  no  que  toca  a  partcipação  da



sociedade civil, é evidentemente aparente”, e relacionar esta aparência solidamente construída com uma
crise discursiva em que estes distntos projetos homoienizam termos como partcipação, sociedade civil,
cidadania e democracia, obscurecendo as suas diferenças. É justamente nestes deslocamentos semâsntcos
que se avançam as lóiicas neoliberais, e a partcipação democrátca no país nos anos 1990 é tensionada.

Desdobrando  tais  deslocamentos  produzidos  pelo  projeto  neoliberal,  Dainino  irá  discorrer  sobre  a
redefnição destes termos. Sem nos estender, mas com o intuito de compreender e problematzar aqui um
possível achatamento polítco da partcipação, torna-se importante ao menos pontuar essas três dimensões
construídas  pela  autora.  No  caso  do  termo  “sociedade  civil”,  para  Dainino  a  sua  redefnição  está
relacionada ao crescimento acelerado das ONGs, a emeriência do Terceiro Setor e a mariinalização dos
movimentos sociais.  A  relação entre  Estado e ONGs é um exemplo claro do que é  considerado como
“confuência perversa”,  em que, vistas como fortes interlocutoras e construtoras de representatvidade
local em diversos setores sociais, o Estado transfere suas responsabilidades para estes novos parceiros,
contratando-os como prestadores de serviço.

No âsmbito do deslocamento do termo “partcipação”, sua ressiinifcação emerie do que a autora chama
de “partcipação  solidária”  com ênfase  no  trabalho  voluntário,  passando-se  a  adotar  uma perspectva
individualista que se apoia na dimensão privada da moral, sem o seu devido siinifcado polítco.

Além  disso,  este  princípio  tem  demonstrado  sua  efetvidade  em  redefnir  um  outro
elemento crucial no projeto partcipatvo, promovendo a despolitzação da partcipação:
na medida em que essas novas defnições dispensam os espaços públicos onde o debate
dos próprios objetvos da partcipação pode ter luiar, o seu siinifcado polítco e potencial
democratzante é substtuído por formas estritamente individualizadas de tratar questões
tais como a desiiualdade social e a pobreza (DAGNINO, 2004, p.102).

Por  fm,  a  redefnição  da  noção  de  “cidadania”  reduz  o  siinifcado  anteriormente  empreendido  pelos
movimentos sociais, de consttuição de um sujeito social atvo partcipante na construção e luta pelos seus
direitos, a uma noção individualista e relacionada ao mercado, em que “tornar-se cidadão passa a siinifcar
a  inteiração  individual  ao  mercado,  como  consumidor  e  como  produtor”.  Assim,  ser  cidadão  está
relacionado cada vez mais com uma “mera caridade”, o que para Dainino acaba por tornar-se o “hobby
favorito da classe média brasileira”.

São tais apontamentos que nos fazem questonar a autonomia da atuação desses coletvos atvistas sobre a
produção urbana e refetr sobre quais interesses estariam atrelados a estas prátcas partcipatvas. Muitos
destes  coletvos  são  patrocinados,  ou  contam  com  apoio  de  insttuições  privadas  das  mais  diversas,
contribuindo na promoção de eventos, ofcinas, na mobilização da população, na promoção de concursos e
divuliação das suas prátcas. Itaú, Bradesco, Redbull, Rede Globo, entre outras dezenas de empresas, estão
entre os “parceiros” frequentemente citados por estes aientes.

Ainda,  como  já  apontado  anteriormente,  estes  coletvos  operam  por  redes  e  estabelecem  relações,
nacionais e internacionais, com demais orianizações com interesses próximos. Em uma simples tateada
pela internet é possível ver associações dos coletvos paulistas, presentes nos delineamentos do Proirama



Ruas Abertas,  com diversas orianizações latno-americanas,  estadunidenses e europeias,  que por vezes
estão atreladas a outras inúmeras empresas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  sentdo,  a  partr  desta  compreensão  de  parte  dos  aientes  envolvidos  na  produção  urbana
contemporâsnea  e,  mais  especifcamente,  na  implementação  do  Ruas  Abertas,  objeto  deste  ensaio,
questonamos quais interesses de fato estariam envolvidos nas ações sobre o espaço da cidade. De modo
ieral, pela complexidade apontada nos exemplos mobilizados,  percebe-se a difculdade em defnir com
clareza as forças e as intenções atuantes.

Compreendemos que a implantação do Proirama trouxe importantes discussões acerca da dimensão de
uso do espaço público, permitndo vislumbrar formas outras de ocupação da rua e demonstrando, ainda,
potentes  prátcas  partcipatvas  na  cidade.  Entretanto,  o  que  procuramos  ressaltar  é  que  estas  lóiicas
precisam sempre ser melhor compreendidas, para assim conseiuirmos enxeriar as suas possibilidades e
limitações. De fato, a abstenção do poder público sobre a manutenção do Proirama e a transferência da
responsabilidade aos coletvos representantes da sociedade civil, mostraram contradições que culminaram
em distntas formas de apropriação do espaço da rua.

A  crescente  visibilização  sobre  a  Avenida  Paulista,  em  contraponto  ao  esvaziamento  das  demais  ruas
partcipantes do Proirama, não estaria por fm, aumentando a valorização de uma área já extremamente
concentrada em investmentoss Quais os interesses, de fato, destas insttuições privadas que estampam
constantemente suas  marcas  nas  ruas  aos  dominios  e  feriados,  em busca de  consumidoress  E  o  que
estariam produzindo, estes coletvos atvistas, que representam uma possibilidade de artculação entre o
poder público e a sociedade civil, mas muita vezes são apoiadas pelas mesmas empresass
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