
PLANO DE 
OCUPAÇÃO
DO ESPAÇO
PÚBLICO PELA 
CIDADANIA



Um novo tempo para os direitos
humanos e para a cidadania

• A Prefeitura de São Paulo tem implementado uma
nova agenda de direitos humanos na cidade, na qual
a promoção das liberdades e o exercício da cidadania
são princípios fundamentais para a desconstrução da
cultura de violações.

• Ao mesmo tempo, a sociedade civil tem protago-
nizado ações de ocupação e intervenção urbana com
as mais variadas linguagens e formatos. Trata-se de
reivindicar o direito à cidade e o espaço público como
lugar de encontro e convivência.

• Para promover o sentimento de pertencimento à ci-
dade e fortalecer os valores dos direitos humanos , o
Plano de Ocupação do Espaço Público pela Cidadania
organiza uma política que fortalece a dimensão huma-
na no espaço urbano da cidade e coloca a cidadania
nas ruas na agenda municipal das políticas públicas.



Agenda de Direitos
Humanos e Cidadania

Públicos
• Criança e Adolescente • Juventude
• Idosos • LGBT • Migrantes, e População
em Situação de Rua.

Temas
• Educação em Direitos Humanos •
Direito à Memória e Verdade • Trabalho
Decente • Políticas sobre Drogas e
Participação Social.

O Plano de Ocupação do Espaço
Público pela Cidadania
Conexão de públicos e temas em torno
da mobilização e  da territorialização
da política de direitos humanos e de
participação social na cidade de São Paulo.



CIDADANIA NAS RUAS:
Promo ção do Direito à Cidade

Responder à demanda, expressa na organização de várias iniciativas de intervenção
urbana, para que os espaços sejam de todos. #NOVOS_ATORES

A ocupação realizada
por meio do #DIALOGO_
SOCIAl é uma forma
inovadora e não-
institucionalizada
de participação.

Resgatar o #SENTIDO_
PÚBLICO da cidade como
espaço de encontro e
convívio, garantindo a
promoção da pluralidade
e da diversidade.

O aumento do convívio
em espaços públicos
promove uma disputa
de valores, contra o
individualismo e o
privatismo, e desvia
os pontos de encontro
de locais mediados

A ocupação do espaço público pelos cidadãos é pelo consumo e
fundamental para a construção do pela mercadoria.
#SENTIMENTO_DE_PERTENCIMENTO A CIDADE. #CULTURA_POLÍTICA



Plano de Ocupação do Espaço
Público pela Cidadania

Diretrizes

• Promover a ressignificação do espaço
público articulando ações de governo e ini-
ciativas da sociedade civil, como forma de
efetivar os direitos humanos e fortalecer o
exercício da cidadania.

• Promover a transversalidade na gestão
municipal em torno da Agenda de Direitos
Humanos e Cidadania, tendo a participa-
ção social como método de gestão.

• Territorializar a política de direitos hu-
manos e cidadania.

• Fortalecer formas inovadoras e não tra-
dicionais de participação e diálogo social.



PLANO DE OCUPA ÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO PELA CIDADANIA
EIXOS ESTRATÉGICOS

CULTURA
DE DIREITOS
HUMANOS

O espaço público é
o lugar do encontro
dos diferentes e
da explicitação dos
conflitos, por isso é
uma arena fundamental
para a criação de
valores e práticas que
enfrentem a cultura de
violações e promovam
os direitos humanos.

OCUPAÇÃO
DO ESPAÇO
PÚBLICO

A construção de
políticas públicas que
recuperem a dimensão
humana do espaço
urbano é essencial
para a promoção da
cidadania. Afinal,
cidadão é aquele que
se sente parte da
cidade.

PARTICIPAÇÃO
SOCIAL

As diversas linguagens
de intervenção
urbana devem ser
compreendidas
como práxis coletiva
de articulação e
participação, são
canais não-tradicionais
e institucionalizados
de diálogo social.



CULTURA DE DIREITOS HUMANOS

1.1 Circuito de Intervenções Urbanas para a Cidadania

ObjetivoObjetivo
Desenvolver experiências de intervenção urbana em territórios simbólicos e de refe-
rência para os direitos humanos a fim de promover a ressignificação do espaço público, 
estimular o convívio para o exercício da cidadania, em áreas simbólicas para os públicos
e temas dos direitos humanos e em articulação com os programas de requalificação do 
centro e de bairro.

Ações

1 - Identificar e mobilizar atores locais
2 - Mapear demandas territoriais
3 - Realizar diálogos sociais
4 - Implantar projetos pilotos

Parceiros: Coordenações finalísticas da SMDHC, SMDU, SMSP e SES



CULTURA DE DIREITOS HUMANOS
1.1 Circuito de Intervenções Urbanas para a Cidadania

Intersecretarialidade

Ação

• Apoiar a execução da Meta 72
de Requalificação do Centro

• Apoiar a execução da
Meta 73 de instalação
das Praças Digitais

• Apoiar a execução da Meta
74 de instalação dos pontos
de iluminação pública

• Apoiar a execução da Meta
76 de Requalificação de
Espaços e Melhoria de Bairros

• Apoiar a articulação
dos Territórios CEUS

• Apoiar ações da Operação
Braços Abertos

Entrega

Articulação dos Coletivos de inter-
venção urbana para participação no
projeto Centro Diálogo Aberto e rea-
lização de Diálogos Sociais.

Realização de atividades nos pontos
que receberão wi-fi livre.

Identificação de áreas com maior
vulnerabilidade nos indicadores de direitos
humanos que necessitam de iluminação.

Identificação de pontos de referência e sim-
bólicos para os públicos e temas dos direitos
humanos passíveis de receber reforma.

Mapeamento e articulação de atores
locais a fim de auxiliar o processo de
integração entre os equipamentos (fixos)
e as iniciativas do entorno (fluxos).

Mapeamento de equipamentos (públicos
ou não) e organização de roteiros de
visita para os públicos atendidos.

Território Responsável

Vale do Anhangabaú, Lar-
go São Francisco, Pátio SPUrbanismo,
do Colégio, Largo Pais- SMDU e SMDHC
sandu e Rua 25 de Março.

Supra-regional SES e SMDHC

Supra-regional SES e SMDHC

Supra-regional SMSP e SMDHC

CEU Parque Novo Mundo SMDU e SMDHC

Luz, Parque SMS, SMADS
Dom Pedro e SMDHC



CULTURA DE DIREITOS HUMANOS
1.1 Circuito de Intervenções Urbanas para a Cidadania

Transversalidade

Ação

• Desenvolver projeto para a criação
de Centros de Educação em
Direitos Humanos (Meta 63)

• Estimular atividades juvenis nas linguagens
do hip-hop, funk e skate (Meta 43)

• Realizar mapeamento de logradouros
passíveis de alteração no nome e
construção de 4 memoriais para o
direito à memória e à verdade.

• Realizar atividades de combate à
homofobia em espaços públicos (Meta 61

• Regularizar feiras culturais e valorizar
festividades migrantes (Meta 65)

• Construir monumento em respeito à
população em situação de rua (Meta 12)

• Realizar atividades para o enfrentamento
à exploração sexual infanto-juvenil

Território

CEU Pêra Marmelo,
CEU São Rafael, CEU Casablanca
e CEU Jardim Paulistano

Territórios Juventude Viva

Ibirapuera, Vila Formosa,
Araçá e Perus

Largo do Arouche e
Praça da República

Praça da Kantuta e Rua Coimbra

Praça da Sé

Vila Maria

Responsável

Coordenação de Educação
em Direitos Humanos

Coordenação de Políticas
para a Juventude

Coordenação de Direito à
Memória e à Verdade

Coordenação de Políticas para LGBT

Coordenação de Políticas
para Migrantes

Coordenação de Políticas para a
População em Situação de Rua

Coordenação de Políticas para
Criança e Adolescente



CULTURA DE DIREITOS HUMANOS

1.2 Edital Cidadania nas Ruas

Objetivo

Publicar edital de fomento a propostas de intervenção urbana realizadas por ato-
res sociais organizados ou não, de modo a potencializar e incentivar iniciativas de
ocupação do espaço público. Serão priorizados projetos que deixem legados físicos
nos espaços e que tenham interface com os públicos e temas da SMDHC.

Ações

1 - Publicar edital anual, que contemple ao menos 30 projetos

2 - Realizar atividades de formação em processos
participativos, para os contemplados

Parceiros: SMC, SMSP e SMDU



OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO PELA CIDADANIA

2.1 Caderno Explicativo Ocupação do
Espaço Público pela Cidadania

Objetivo

Sistematizar, publicizar e revisar permanentemente os procedimentos e protocolos
para uso dos espaços públicos abertos, a fim de democratizar as informações

Ações

1 - Produzir caderno explicativo

2 - Realizar debates para revisão dos marcos legais

3 - Criar mecanismos para a promoção de iniciativas de intervenção urbana

Parceiros: SMSP, SMDU, SMPED, Subprefeitura da Sé, demais órgãos envolvidos



OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO PELA CIDADANIA

2.2 Cartografia Simbólica dos Direitos
Humanos e da Cidadania

Objetivo

Identificar lugares simbólicos da cidade para as lutas de direitos humanos e dos movi-
mentos sociais. Criando um retrato que não se constitui apenas pelos monumentos tra-
dicionais, mas que identifique momentos e lugares que simbolizam as lutas populares do
centro à periferia

Ações

1 - Pesquisar e georreferenciar lugares simbólicos

2 - Produzir e publicar mapa da cartografia simbólica dos direitos humanos

3 - Realizar pesquisa dos logradouros com nomes de integrantes e apoiadores de regimes 
ditatoriais, os quais são passíveis de alteração

Parceiros: SMDU, SMC e SMSP



OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO PELA CIDADANIA

2.3 Articulação dos Núcleos de Direitos Humanos

Objetivo

Estruturar os Núcleos de Direitos Humanos nas Subprefeituras, com vistas a
descentralização da política municipal de direitos humanos e participação social

Ações

1 - Integrar os NDHs à estratégia do Plano de Ocupação do Espaço Público pela Cidadania
2 - Mobilizar e formar lideranças locais
3 - Disponibilizar infraestrutura e equipamentos
4 - Consolidar os NDHs como pontos de convergência entre sociedade civil e governo
para a consolidação da rede de direitos humanos

Parceiros: SMSP e Subprefeituras



PARTICIPAÇÃO SOCIAL

3.1 Plataforma Colaborativa Digital Cidadania nas Ruas

Objetivo

Estabelecer canal de comunicação e colaboração virtual, de modo a dinamizar a relação
entre o Poder Público e a Sociedade Civil e facilitar a constituição de redes.

Ações

1 - Produzir uma plataforma colaborativa que permita a identificação
de atores, espaços, ações e linguagens de intervenção urbana.

Parceiros

SMDU e SMC.



PARTICIPAÇÃO SOCIAL

3.2 Diálogos Sociais

Objetivo

Construir e sistematizar metodologias e tecnologias sociais
de diálogo para a promoção da participação social.

Ações

1 - Realizar diálogos para formulação e monitoramento de políticas públicas
temáticas da SMDHC, como mecanismo de controle social

2 - Realizar diálogos para estabelecer soluções coletivas para o uso do espaço
público, como mecanismo de mediação de conflitos e interesses

3 - Realizar diálogos para a promoção e ampliação da reflexão sobre
direitos humanos e cidadania, por meio de debates e seminários

Parceiros

SMDU, SMC e demais Secretarias.




