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RESUMO  

Este artigo tem como objetivo relatar a experiência do projeto Vivo a Praça ocorrido em 
Votuporanga, São Paulo, no qual deu origem a Praça dos Amigos. Através de um programa 
de inciativa da empresa de telefonia Vivo juntamente com o Instituto Elos, este projeto 
envolveu toda a comunidade local do bairro Monte Verde (um típico conjunto de habitação 
de interesse social) no desenvolvimento do traçado e na construção deste espaço de 
recreação comunitário. Incentivando a vida em comunidade e tapando a falta de espaço 
livre de uso público existente, a Praça dos Amigos criou um laço social forte e deu voz aos 
moradores que passaram a pensar o coletivo como caminho para a busca de uma cidade 
mais igualitária e menos individualista.     
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Praça dos Amigos: um caso de coletivização no bairro Monte Verde, 
Votuporanga/SP. 

 

Introdução 

 

As relações entre vida social e espaço livre de uso público têm sofrido transformações ao 
longo dos tempos. Antigamente o sentido destes espaços eram relacionados com 
proporcionar lugares de atividades comunitárias ou individuais sustentadas pelo contato 
com a cidade e a natureza. Passados os tempos, o significado de espaço público se associa a 
novas racionalidades que destorcem suas características iniciais.  

A perda de significação sofrida pelos espaços livres de uso público transfigurara uma nova 
cidade incentivadora de interesses econômicos, e sobretudo individuais. Arendt (2003) 
explica que o sentido das esferas privada e pública se unificaram numa proposta de 
comportamento na qual a vida pública tornou-se função da vida privada. Sendo assim, a 
subjetividade protegida pela vida privada resulta sobre o excesso de individualismo na esfera 
pública. Consequentemente, "as exigências privadas tornam-se muito mais urgentemente 
necessárias do que qualquer parte do mundo comum." (ARENDT, 2003, p.80). 

O neoliberalismo é indicado como principal fator responsável por este efeito adverso. Laval 
e Dardot (2009) apontam a mercantilização das relações sociais como um dos fatores mais 
influentes do rompimento individual com tradições. A manipulação dos interesses sociais 
incentiva atividades coletivas que estejam relacionadas com espaços que possam intensificar 
o consumo e o lucro. 

A intensificação pela busca de lugares que ofereçam o comércio como atividade 
fundamental tendem a desvalorizar outros meios de socialização, como o uso das praças 
públicas que foram muito importantes e valorizadas em tempos passados. O papel 
desempenhado pelos espaços livres de uso público condicionava os interesses da sociedade 
em modelar conceitos públicos de governo, religião e estrutura social; estabelecia regras de 
convivência e viabilizava trocas de informações. "A vida pública era o fórum da busca de 
uma vida melhor, ou a representação de um grupo em movimento que tinha e representava 
um poder e a escola do aprendizado social" (ABRAHÃO, 2008, p.147). 

Atualmente, com um novo regime econômico atuando integralmente sobre o território 
urbano, alterou-se o sentido da vida social e suas práticas devido a intensificação da busca 
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pela satisfação individual em todas as esferas1 da vida. Esta conduta neoliberal que debilita 
os espaços livres de uso público também reforça as desigualdades territoriais pela malha 
urbana. 

Dentro deste ciclo que ressignificou o sentido dos espaços livres de uso público, outro fator 
que intensifica esta disputa e reconfiguração é a segregação urbana. Esta exerce influência 
direta sobre o planejamento e localização destes espaços conforme a paisagem que compõe 
cada área da cidade. Saboya2 (2016) observa que “as classes de mais alta renda costumam 
concentrar-se em uma região específica da cidade, concentrando-se aí também os 
investimentos e as benesses urbanas. ”  

Atuando de forma associada ao zoneamento que é o instrumento de planejamento urbano 
mais efetivo das cidades brasileiras, a segregação espacial se inscreve no solo urbano de 
maneira a também regular seus usos, mas fundamentados explicitamente em interesses 
econômicos conhecido como especulação imobiliária. Em seu trabalho Lavos (2009) aponta 
que: 

A segregação é, pois, um conceito social, e não apenas urbano, que envolve a compreensão 
de que as relações entre indivíduos são desiguais, a cada cena social. A desigualdade se 
manifesta como desigualdade de gênero, desigualdade de classe, desigualdade de grupo 
religioso, desigualdade de raça. A expressão espacial da desigualdade inscreve no solo 
urbano as formas de apropriação da riqueza. A segregação urbana é um fenômeno de 
desigualdade de classe. (LAVOS, 2009, p.19). 

A definição das zonas da cidade carrega consigo aspectos que refletem sobre esta 
desigualdade no território urbano. No caso dos espaços livres de uso público, fica 
condicionado à rentabilidade de cada área a relevância com que estes espaços serão 
tratados dentro do contexto urbano e social. Questões como a localização em que são 
implantados, o traçado projetual e a manutenção adequada são diretamente relacionadas 
de acordo com o poder aquisitivo local.  

Os novos espaços livres de uso público agora são potências enobrecedoras do solo urbano. 
Segundo Serpa (2014) a palavra de ordem é espaços públicos "visíveis", sobretudo nos 
centros e áreas turísticas, graças às parcerias entre os poderes públicos e as empresas 
privadas. Nesta perspectiva, os espaços públicos que não se enquadram nestes requisitos 
condicionadores de seus traçados perdem valor pela pouca oportunidade que o capital tem 
de, naquele lugar, realizar lucro. 

                                                 
1 O êxodo deve abranger a vida familiar, trabalho e lazer. Laval & Dardot (2009) apud Urith Beck (1999) veem 
que o capitalismo avançado destrói a dimensão coletiva da existência: as estruturas tradicionais, da família e 
das classes sociais. 
2 Disponível em: <http://urbanidades.arq.br/2016/07/flavio-villaca-e-a-segregacao-urbana/ >. Acessado em 19 
de setembro de 2017. 
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Frente a este panorama desfavorável, a situação dos espaços livres de uso público 
localizados em áreas periféricas sofre desprezo por parte do poder público. Quando se trata 
de bairros formados por moradores de baixo poder aquisitivo, a dinâmica do capital atua em 
favor da segregação e da especulação implantando-os em lugares distantes e, geralmente, 
sem equipamentos públicos básicos, afim de buscar valorização para as propriedades 
arredores que são atingidas pela urbanização destes bairros. 

A carência de equipamentos públicos resulta em distritos sem escolas, creches, postos de 
saúde, praças públicas, entre outros. Estes espaços ficam compromissados de serem 
construídos posteriormente e a longo prazo.  

As alternativas que restam aos moradores destes bairros são buscar amparo escolar, de 
saúde e recreação em outros lugares independentemente da distância em que estes se 
encontrarão, ou terem iniciativa e organização para realizarem através de trabalho 
comunitário seus espaços de uso comum. 

Este foi o caso do Bairro Monte Verde, o qual será tratado no decorrer deste artigo, que a 
partir da iniciativa de um projeto social chamado Vivo a Praça, juntamente com o apoio da 
comunidade local, construiu uma praça pública de forma preencher a carência de espaços 
de recreação existente no bairro, até então.   

 

O bairro Monte Verde e a Praça dos Amigos 

Jardim Residencial Monte Verde é um bairro formado por um conjunto de habitação de 
interesse social, localizado no município de Votuporanga3, São Paulo. O bairro conta com 
454 unidades habitacionais e 46 lotes comercias que formam o 8º Distrito Industrial da 
cidade. O conjunto foi construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU) em parceria com a Prefeitura Municipal de Votuporanga.  

Implantado em uma área periférica e ocultado da paisagem urbana pelo distrito industrial, 
se trata de mais um conjunto habitacional com estrutura e planejamento frágil, desprovido 
de espaços livres de uso público e serviços básicos locais. O conjunto foi entregue no ano de 
2012 e só conseguiu receber alguns equipamentos públicos em 2015 e 2016, uma creche e 
uma praça, respectivamente.  

É importante ressaltar que além do bairro Monte Verde, outros dois bairros vizinhos que 
compõem parte da malha urbana periférica de Votuporanga, Jardim Residencial Noroeste e 
Portal das Brisas4, também são bairros compostos por habitações de interesse social, 

                                                 
3 Município de porte pequeno, com aproximadamente 91.278 habitantes (IBGE, 2010). Votuporanga tem uma 
área total de 420,703 km² e um perímetro urbano de 35 km². 

4 O bairro Noroeste foi construído em 2005 e o bairro Portal das Brisas em 2011. 
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construídos através do programa Minha Casa Minha Vida, e que também são prejudicados 
pela falta de equipamentos públicos na região.   

Na ausência de recursos5 necessários para a vida cotidiana, coube aos moradores do bairro 
se adaptarem aos espaços existentes e também buscarem auxílio em outras localidades. No 
caso das áreas de recreação, os moradores adquiriram o hábito de se apropriarem dos 
espaços das calçadas e das ruas para cultivarem o lazer. É prática comum do Monte Verde 
encontrar crianças a brincar pelas ruas com bolas, pipas, bicicletas, fazendo desenhos no 
asfalto e muitas outras brincadeiras, e os adultos sentados pelas calçadas a observarem seus 
filhos, a paisagem e conversarem com a vizinhança. 

Figura 1: Moradores reunidos na calçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora do Artigo (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Aqui aponto instituições importantes para a vida urbana e que são necessários ao cotidiano, por isso devem 
estar próximos e de fácil acesso aos moradores locais como farmácia, escola, mercearias, entre outros.  
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Figura 2: Crianças soltando pipas na rua. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Autora do Artigo (2015). 
 

Como já mencionado acima, o bairro Monte Verde, juntamente com os bairros vizinhos, 
possui apenas uma praça como espaço de recreação. Esta praça não foi construída a partir 
de uma iniciativa governamental, mas sim através de um projeto chamado Vivo a Praça, em 
que a operadora de Telefonia Vivo e o Instituto Elos, promove a mobilização dos moradores 
e custeia em partes um mutirão de reforma de áreas institucionais destinadas a recreação 
coletiva. 

 A operadora de Telefonia Vivo desenvolve um programa chamado Vivo Transforma que tem 
como estratégia um Plano Global de Negócios Responsáveis encarregado de compromissos 
com o desenvolvimento sustentável, de forma confiável e íntegra. Este Plano tem como 
suporte: promessa ao cliente e confiança digital, contribuição ao progresso, diversidade e 
gestão de talentos, meio ambiente, inovação sustentável, ética e gestão de sustentabilidade 
na cadeia de suprimentos. Em complemento, foram traçados três compromissos dentro dos 
desdobramentos do Plano: gestão de riscos, produtividade responsável e sustentabilidade 
como alavanca de crescimento. 

A partir deste programa, a Vivo financia projetos que tenham objetivos compatíveis com seu 
Plano Global de Negócios Responsáveis. O projeto Vivo a Praça é uma iniciativa da Vivo que 
tem a finalidade de criar vínculos afetivos entre moradores e praças. Assim, iniciou-se a 
parceria com o Instituto Elos que é a organização responsável pela mobilização da 
comunidade em busca de desenvolver e aplicar pelo estado de São Paulo este projeto.  
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O Instituto Elos trabalha com o seguinte lema: “Onde em geral se enxerga escassez, nós 
buscamos abundância. ”6 Seus objetivos são direcionados a construir um mundo melhor 
através de ações coletivas e divertidas. Desta forma, as atividades que o Elos desenvolve 
seguem uma filosofia que busca envolver os moradores das áreas escolhidas de maneira 
inteligente e cativante. Dentro desta filosofia são executadas atividades que celebram o 
olhar, o afeto, o sonho, o cuidado, o milagre, a celebração e a re-evolução.  

Estas filosofias foram aplicadas na construção da praça do Monte Verde. As atividades foram 
iniciadas no final do mês de novembro e concluídas no início de dezembro de 2016. A 
princípio, os moradores foram convidados para olhar as belezas do bairro e seu entorno e 
apreciá-las. A segunda atividade conhecida como afeto, tinha a responsabilidade de 
promover laços afetivos entre toda a comunidade, construindo amizades e parcerias.  

A terceira atividade denominada sonho, estimulava os moradores a idealizarem quereres 
coletivos. Cada morador devia expressar um sonho para a futura praça, identificando quais 
eram os maiores desejos para a construção deste novo espaço de recreação. Esta atividade 
instigava pensar em sonhos que não fossem individuais, mas sim benéficos para toda a 
comunidade do bairro.  

Figura 3: Árvore dos Sonhos e Maquete da Praça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Elos, 2016. 

Como quarto exercício cabia aos moradores desenvolverem em conjunto uma maquete de 
como seria a praça ideal atendendo a todos os sonhos. Esta fase chamada de cuidado, 
compreendia também em planejar os materiais que seriam utilizados e os recursos que a 
comunidade conseguiria encontrar para sua realização.  

Após a conclusão da maquete e definição dos equipamentos que comporiam a praça, foi 

                                                 
6 Retirado do site http://institutoelos.org/o-elos/quem-somos/. Acessado em 19 de agosto de 2017. 

http://institutoelos.org/o-elos/quem-somos/
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realizada uma reunião em que foi apresentado aos moradores os valores disponibilizados 
pela empresa Vivo. Juntos, era decidido as prioridades, os materiais que seriam utilizados e 
se alguém da comunidade conseguiria doações para direcionar os recursos financeiros para 
outros gastos, entre outras decisões. Devido a ser o final de mandato do prefeito Júnior 
Marão7, a Prefeitura de Votuporanga doou para o projeto apenas materiais disponíveis nos 
almoxarifados, pois não poderia comprar novos aparatos. Sendo assim, foram doadas todas 
as madeiras utilizadas para os bancos, mesas e canteiros e o alambrado que fechou o 
campinho de futebol.  

Com todas as doações recebidas e materiais comprados, foi agendado o dia do mutirão. 
Chamado de etapa do milagre, a praça foi construída em apenas dois dias, sábado e 
domingo8. Toda a população foi convidada a ajudar. Com tudo muito bem organizado e 
separados por equipes (da pintura, do paisagismo, do parquinho e do faz sabor), nenhum 
grupo ficou sobrecarregado e todos conseguiram executar suas tarefas dentro do prazo 
limite. 

Mesmo sob chuva, toda a comunidade se empenhou e se divertiu com a construção da 
praça que foi nomeada como Praça dos Amigos devido a interação e novos laços sociais 
gerados a partir desta experiência entre os moradores do Monte Verde.  

Figura 4: Mobilização para construção da Praça dos Amigos. 

Fonte: Autora do Artigo, 2016. 

                                                 
7 Prefeito de Votuporanga de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. 
8 Dias 10 e 11 de dezembro de 2017. 
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Figura 5: Mobilização para construção da Praça dos Amigos. 

Fonte: Instituto Elos, 2016. 

Terminado a construção da praça, o penúltimo e o último passo para completar a Filosofia 
Elos foi a celebração e re-evolução, respectivamente. A celebração pelo espaço construído e 
união dos moradores, com uma grande festa inaugural da praça e a re-evolução que diz 
respeito a pensar sobre os cuidados futuros com o bem público. A alegria e satisfação do 
dever cumprido e bem feito predominava durante a comemoração e também a certeza de 
que juntos todos podem construir uma cidade menos desigual, mais acessível e melhor. 

 

Considerações Finais 

Sabe-se que a situação dos espaços livres de uso público em bairros periféricos e de poder 
aquisitivo inferior tendem a ser menosprezados devido a racionalidade neoliberal que 
vivemos no período atual. As circunstancias desenham uma cidade desigual sobre o 
território urbano que funciona através de um regime econômico que propaga desigualdades 
de cunho social e infra estrutural.  

Encontrar métodos que possam minimizar estes impactos, afim de fortalecer uma vida social 
fruto da coletividade vivenciada pelos espaços livres de uso público e desenvolvedor de 
laços afetivos que consolidem o espaço no seu sentido comunitário é fundamental para uma 
cidade saudável e menos singular. 

No caso da Praça dos Amigos, as atividades propostas para a comunidade do bairro 
intensificavam o sentido da vida em sociedade e também chamavam atenção para um 
vivenciar aprofundado do bairro detalhando suas qualidades e peculiaridades. Todos os 
moradores tinham liberdade para exporem suas ideias e desejos, de forma a pensar o todo, 
para a transformação de um espaço de recreação desassistido pelo poder público em espaço 
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de identidade para o bairro. 

Além de solucionar o problema da falta de espaços livres de uso público, criou-se um elo 
fortificado entre os moradores do Monte Verde, influenciando-os a buscarem por seus 
direitos perante a desigualdade espacial que se torna cada vez mais intensa no espaço 
urbano.    
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