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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo analisar aspectos relevantes de governança e 

intersetorialidade na política pública do Carnaval de rua de São Paulo e propor à 

Prefeitura da Cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, medidas de 

aperfeiçoamento da ação estatal. O tema do Carnaval de rua, depois de décadas de 

exclusão, foi reinserido na agenda pública do município no final do ano de 2012, 

impulsionado pelo Manifesto Carnavalista, movimento organizado por diversos 

blocos de Carnaval da cidade que pregavam o direito à livre manifestação e à 

ocupação dos espaços públicos pela população durante os dias da maior festa 

popular brasileira. Desde então, o poder público da maior cidade brasileira enfrentou 

desafios crescentes para mobilizar e fazer convergir a atuação dos seus órgãos de 

diversas áreas, construir parcerias com a iniciativa privada e atender aos interesses 

da sociedade civil na construção de melhores soluções para a realização do 

Carnaval em suas ruas – esforços aqui retratados a partir de pesquisa documental e, 

sobretudo, de entrevistas com os principais atores partícipes dessa política pública. 

A identificação dos principais problemas na condução das relações intersetoriais – 

por vezes conflituosas –, nos instrumentos de governança criados pelo Município, na 

própria formulação da política e na sua implementação mereceu, ao fim, 

recomendações propositivas para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da 

política pública analisada.  

 

Palavras-chave: governança no setor público; intersetorialidade; políticas públicas; 

gestão pública; Carnaval de rua. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work aimed to analyze relevant aspects of governance and intersectoral 

collaboration in the public policy of the São Paulo street Carnival and to propose to 

the Local Government, through its Municipal Department of Culture, measures to 

improve state action. The theme of street Carnival, after decades of exclusion, was 

reinserted in the city's public agenda at the end of 2012, catalyzed by Manifesto 

Carnavalista - a movement organized by several carnival blocks in the city that 

preached the right to freedom manifestation and occupation of public spaces by the 

population during the days of the biggest Brazilian popular festival-. Since then, the 

government of the largest Brazilian city has faced growing challenges to mobilize and 

converge the actions of its bodies from different areas, build partnerships with the 

private sector and meet the interests of civil society in building better solutions for the 

realization of city Carnival – efforts portrayed here based on documentary research 

and, above all, interviews with the main actors participating in this public policy. The 

identification of the main problems in the conduct of intersectorial relations - 

sometimes conflicting -, in the governance instruments created by the Municipality, in 

the policy formulation itself and in its implementation deserved, in the end, 

propositional recommendations for the development and improvement of the 

analyzed public policy . 

Keywords: governance in the public Sector; intersectoral collaboration; public policy; 

public administration; street carnival. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Carnaval é, indiscutivelmente, a maior festa popular do Brasil. Para além 

dos seus importantes aspectos socioculturais, que têm influências das três etnias 

mais presentes na colonização brasileira (a europeia, a africana e a indígena), as 

festividades, principalmente nos últimos anos, tornaram-se também relevantes pelos 

seus aspectos econômicos. Para Fernando Burgos dos Santos (2010), a relação 

entre Carnaval e desenvolvimento econômico local, ou seja, a economia do 

Carnaval, pode ser observada em três dimensões: 1ª) a da geração de trabalho e 

renda para a população, contemplando os postos de trabalho criados nas diversas 

atividades relacionadas ao evento; 2ª) a dos patrocínios, traduzindo-se em 

importante oportunidade para empresas privadas divulgarem suas marcas e 

produtos e, por consequência, aumentarem suas vendas; 3ª) a do reflexo da festa 

nos cofres municipais, considerando os gastos públicos e o retorno em arrecadação 

de tributos.  

Diante dessas dimensões, é difícil precisar, em valores, a influência do 

Carnaval nas economias locais; entretanto, é sabido que as festividades 

carnavalescas têm gerado renda e emprego nas cidades, e algumas entidades 

arriscam calcular esses benefícios. Levantamento da Confederação Nacional do 

Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que a não realização do evento 

em 2021, nos principais centros, causou uma perda de mais de R$ 8 bilhões de 

reais à economia do país, R$ 2,9 bilhões só em São Paulo. Isso sem falar da não 

geração de cerca de 25 mil empregos formais temporários e outros 50 mil postos de 

trabalhos informais.  

Mas desde quando o Carnaval passou a ter essa relevância e atraiu os 

olhares do poder público?  

Segundo Rachel Soihet (1999), para alguns estudiosos da cultura europeia 

como o russo Mikhail Bakhtin, é inegável que o Carnaval, em sua origem, remonta 

às festas pagãs das civilizações da antiguidade (egípcias, gregas e romanas) que se 

inseriram na cultura popular e “sobreviveram” na Idade Média. Por sua vez, 

contrariando Bakhtin, o historiador espanhol Julio Caro Baroja descarta a origem 

pagã ao afirmar que a festa está intrinsecamente ligada ao cristianismo e aos 

valores religiosos da quaresma, introduzida no calendário cristão por volta de 600 

d.C. O que se sabe é que, nos seus primórdios na Europa, a festa não teve o 
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reconhecimento imediato da Igreja Católica, apenas se inserindo no calendário 

cristão em meados do século XV. 

A festividade teria sido trazida ao nosso país pelos portugueses entre os 

séculos XVI e XVII. As primeiras manifestações carnavalescas no Brasil se 

realizaram entre um público muito mais modesto que o atual, no Rio de Janeiro, e 

antecedendo o período religioso da Quaresma. Consistiam em brincadeiras de mela-

mela, o entrudo, em que as pessoas atiravam substâncias como água, ovos, 

farinhas e, até, urina umas nas outras.  

O Carnaval brasileiro foi acompanhando a evolução do Carnaval da Europa, 

principalmente nas elites. No século XVIII surgiram aqui os bailes de máscaras em 

clubes da alta sociedade. No século XIX, ao mesmo tempo que os mascarados da 

alta sociedade tentavam ganhar as ruas com seus desfiles de máscaras, as classes 

populares, agora incorporando os escravos libertos, mantinham a prática do entrudo. 

Por causa da forma como eram feitas as comemorações dos entrudos, as 

autoridades republicanas tentaram proibi-lo diversas vezes nos anos de 1830 

(LOUREIRO, 2015).  

No final do século XIX e no início do século XX, mesmo sob forte repressão, 

as camadas populares continuaram ocupando os espaços públicos com suas 

manifestações carnavalescas. Aos poucos, os rejeitados entrudos foram dando lugar 

aos cordões, manifestações que lembravam procissões religiosas, nas quais se 

destacavam as apresentações de capoeira e os tocadores de bumbo, cujo pioneiro 

foi o português José Nogueira de Azevedo Paredes (o “Zé Pereira”). Os cordões 

inauguram a era do Carnaval de rua como conhecemos hoje. Nessa época também 

surgiram as marchinhas de Carnaval.  

Num país de dimensões continentais como o nosso, a festa carnavalesca foi 

obtendo variações regionais, resultantes do cruzamento das influências europeia, 

africana e indígena (SEBE, 1986). A popularização dos ritmos da cultura africana fez 

surgir o samba, e logo os desfiles das escolas passaram a ser um elemento 

marcante do nosso Carnaval, principalmente no Rio de Janeiro e, posteriormente, 

em São Paulo. Na Bahia, essa influência africana marcou o surgimento dos afoxés 

e, no Recife e em Olinda, o maracatu, os caboclinhos, de origem indígena, e o frevo, 

ritmo influenciado por todas as culturas presentes no estado. Enquanto isso, as 

classes mais abastadas traziam elementos do Carnaval europeu, como o corso, e 

ocupavam as áreas centrais da cidade com seus desfiles de carros conversíveis.  
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Apesar de a repressão às manifestações populares terem persistido nas 

primeiras décadas do século XX, a partir da década de 30 do século passado o 

Carnaval já era uma festa oficializada e de expressão cultural nas diversas partes do 

país, e logo os governos locais passaram a olhar a festa como oportunidade turística 

e comercial para as cidades. Entre as décadas de 50 e 60, ainda do século XX, o 

Carnaval de rua passaria a ser organizado pelas prefeituras no Rio de Janeiro, em 

Recife e em Salvador.  

Na década de 80, os desfiles das escolas de samba ficaram restritos ao 

Sambódromo, no Rio de Janeiro, assim como ao Anhembi, na década de 90, em 

São Paulo. As manifestações de rua sobreviveram pulsantemente na capital 

fluminense e no Nordeste, tomaram conta de cidades do interior de Minas Gerais e 

espalharam-se pelo Brasil, consolidando nossas raízes culturais e gerando bilhões 

para as economias locais.  

Paralelamente a esse crescimento do Carnaval em várias cidades, houve um 

arrefecimento das manifestações de rua em São Paulo. A maior cidade do país – 

com mais de 12 milhões de habitantes e, também, a mais rica, representando mais 

de 10% do PIB brasileiro – simplesmente ficava vazia, e os moradores que 

apreciavam o Carnaval tinham como única opção viajar para outros locais onde 

havia, oficialmente, uma festa organizada.  

A partir de 2013 esse cenário começou a mudar, e o Carnaval de rua voltou a 

ter espaço na cidade, agora com a colaboração e a participação do poder público 

municipal. Mas, como tudo em São Paulo se torna gigante pela própria dimensão da 

cidade, o crescimento da festa nos últimos anos fez da sua organização um grande 

desafio de gestão pública e um excelente caso para estudo. 

Segundo os dados oficiais, o Carnaval de rua de 2020 na cidade movimentou 

mais de R$ 2,5 bilhões na economia local (pelo menos R$ 50 milhões em recursos 

públicos), atraiu mais de 10 milhões de pessoas na soma de todos os dias de folia e 

exigiu o envolvimento de mais de quinze secretarias e outros órgãos públicos 

municipais e estaduais, além de empresas públicas e privadas, para que houvesse 

infraestrutura suficiente para comportar as manifestações carnavalescas nas 

diversas regiões do município. Paralelamente a isso, outros atores externos, como 

as associações de moradores, lutaram para assegurar uma “vida normal” na cidade 

para aqueles que não participariam da festa. 
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     Este trabalho irá estudar o Carnaval de rua de São Paulo sob o olhar da 

Administração Pública, observando-o como política pública e analisando a sua 

governança e intersetorialidade, trazendo seu histórico desde o século XVII até sua 

entrada na agenda governamental no início da década passada e discutindo a 

formulação da política, sua implementação e sua avaliação.  

Os festejos populares, como o Carnaval, podem ser investigados levando em 

conta as relações de poder que os permeiam (ORTIZ apud Gaião, Souza Leão e 

Mello, 2014, p. 152). Nessa perspectiva e considerando o ciclo da política pública, o 

trabalho irá estudar os processos decisórios, identificando e conversando com os 

diversos atores que os influenciam, seus conflitos e consensos.  

O trabalho está estruturado em seis capítulos: o Capítulo 1 – Referencial 

Teórico traz, de forma breve, conceitos relacionados aos temas que estão no cerne 

desse estudo de caso: ciclo das políticas públicas, intersetorialidade e governança 

nas políticas públicas, definidos a partir de bibliografia especializada. Já o Capítulo 2 

– Percurso Metodológico apresenta o ferramental utilizado na pesquisa: as fontes 

documentais consultadas, a opção pelas entrevistas semiestruturadas e a escolha 

dos entrevistados. O Capítulo 3 – O Carnaval de São Paulo e a Prefeitura Municipal 

faz o resgate histórico das festividades carnavalescas na cidade desde o século XVII 

com foco nas suas relações com o poder público, baseadas, por vezes, no conflito e, 

por outras, no incentivo, culminando com a sua entrada na agenda governamental. 

Por sua vez, o Capítulo 4 – Governança do Carnaval de rua trata da guinada 

representada pela participação do poder público no Carnaval, partindo da 

construção da agenda, da formulação e da implementação do Carnaval de rua como 

uma política pública municipal e tendo como apogeu o Carnaval de 2020. No 

Capítulo 5 – Análise da política pelos diversos atores, o trabalho revela a opinião dos 

diversos atores envolvidos com a festa sobre os diversos aspectos da política 

pública. Agentes públicos, representantes de blocos e especialistas apontam os 

aspectos positivos e negativos implicados na formulação e na execução do evento. 

Finalmente, no Capítulo 6 – Considerações e recomendações, os autores procuram 

aplicar o aprendizado adquirido nas disciplinas do Mestrado Profissional em Gestão 

e Políticas Públicas, da Fundação Getulio Vargas de São Paulo, em conjunto com os 

mais de 40 anos somados de experiência na gestão pública para trazer suas 

considerações e recomendações à Secretaria Municipal de Cultura ou ao órgão que 
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vier a sucedê-la na coordenação do Carnaval de rua da cidade, com a finalidade de 

aprimorar a governança dessa política pública.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 A POLÍTICA PÚBLICA E SEU CICLO 

 

A política pública compreende a dimensão da política (policy) voltada às 

orientações para a decisão e a ação, envolvendo tudo aquilo que os governos 

“escolhem ou não fazer” (SECCHI, 2013). Dessa forma, a inação também é 

considerada uma forma de política pública. Para Bachrach e Baratz (1962), o não 

fazer nada em relação a um problema também é uma forma de política pública. 

Nessa perspectiva, o termo “política pública” engloba um conjunto de 

processos que podem ser separados em fases interdependentes e cuja reunião é 

denominada “ciclo de política pública” (HOWLETT et al., 2013). As principais etapas 

desse processo são compostas de: constituição da agenda, formulação e 

implementação das políticas e o processo de avaliação. 

Para Souza e Secchi (2015, p. 77-78): 

A política pública é uma entidade abstrata, que se materializa por 
instrumentos concretos, tais como programas, projetos, obras, 
organizações, campanhas e leis nas diversas áreas de atuação pública: 
saúde, educação, meio ambiente, gestão pública, infraestrutura, segurança 
e tantas outras. 

O processo reúne diferentes atores, com distintos poderes, formais e 

informais, cuja interação se dá em diversas arenas, para discussões, análises, 

decisões, aprovações e implementação das políticas públicas. Nesse ciclo, as 

vontades políticas dos personagens interagem dentro dos limites estabelecidos pelo 

ambiente institucional. A elaboração de políticas públicas, portanto, está intimamente 

ancorada na capacidade de colaboração entre os diferentes atores. 

Souza (2006, p.36) apresenta uma síntese dos principais elementos 

constantes nos diversos modelos de políticas públicas: 

A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o 
que, de fato, faz. A política pública envolve vários atores e níveis de 
decisão, embora seja materializada através dos governos, e não 
necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais 
são também importantes. A política pública é abrangente e não se limita a 
leis e regras. A política pública é uma ação intencional, com objetivos a 
serem alcançados. A política pública, embora tenha impactos no curto 
prazo, é uma política de longo prazo. A política pública envolve processos 
subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica também 
implementação, execução e avaliação. 

No campo específico da política pública, alguns modelos teóricos buscam 

explicar os diversos aspectos do seu processo, entre os quais se destacam Theodor 
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Lowi (1972), responsável por elaborar umas das mais conhecidas tipologias, na qual 

cada tipo de política pública vai encontrar formas diversas de apoio e de rejeição e 

será disputado em diferentes arenas, podendo assumir quatro formatos: primeiro, as 

políticas distributivas, que geram impacto mais individual do que universal; segundo, 

as políticas regulatórias, que são mais visíveis ao público, envolvendo a burocracia; 

terceiro, o das políticas redistributivas, que atinge um maior número de pessoas, 

impõe perda concreta no curto prazo para certos grupos e ganhos incertos no futuro 

para outros; quarto, o das políticas constitutivas, que envolvem procedimentos. Cada 

uma dessas políticas envolve questões de vetos e apoios diferentes.  

Destacam-se também John Kingdon (1984) e seu modelo de múltiplos fluxos, 

que foca na ascensão de determinado tema na agenda governamental; Paul 

Sabatier e Jenkins-Smith (1993), com o modelo de coalizões de advocacia, ou de 

defesa, o qual procura compreender a formação dos arranjos das coalizões entre os 

atores nos processos decisórios, bem como suas mudanças no decorrer do tempo; 

Frank Baumgartner e Brian Jones (1993), com o modelo de equilíbrio pontuado, ou 

interrompido, que busca elucidar as mudanças abruptas pelas quais passam grande 

parte das políticas públicas. Em comum, esses modelos entendem o processo das 

políticas públicas como complexos, instáveis e passíveis das relações de poder 

entre os diversos atores, assim como adicionam outros elementos considerados 

influências importantes na consolidação de uma política, como a opinião pública, a 

mídia e as ideias.  

Já a política pública da cultura, mais especificamente do Carnaval de rua, 

está inserida em diversos dos processos apresentados nos modelos teóricos, como 

as políticas regulatórias e as políticas constitutivas. Na perspectiva do modelo de 

Kingdon, dos múltiplos fluxos, no qual se identifica a confluência de problemas, 

soluções e política – conhecida como “janela de oportunidades” –, o trabalho 

buscará identificar o momento em que se deu essa convergência, ou se ainda está 

por acontecer (GOTTEMS, Leila, et al., 2013). 

Um conjunto de atores se envolve no processo de construção de agenda, a 

qual pode ser traduzida como a definição das matérias que entrarão na pauta 

política e poderão, ou não, ser transformadas em políticas públicas. Esses atores 

podem ser divididos em dois grupos, os formais e os informais. Os formais operam 

diretamente nas arenas políticas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e dos 

próprios partidos políticos. Os informais são identificados pela atuação objetivando 
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outros fins, como Organizações não Governamentais, movimentos sociais, 

sindicatos, empresariado, entre outros (CAPELLA, 2005). 

É importante observar a ação dos atores informais, pois empregam diferentes 

instrumentos de participação política para a consecução de seus objetivos, que são 

distintos. Dessa forma, destacam-se o empresariado, que tem no lobby e na atuação 

na arena legislativa as principais ferramentas para participação política e cuja 

finalidade precípua é a defesa dos interesses dos seus associados; os sindicatos, 

que também atuam na defesa do interesse dos seus associados e utilizam dos 

instrumentos da greve, das negociações coletivas e da atuação junto à arena 

legislativa; e os movimentos sociais, que buscam defender envolvidos e associados 

por meio de manifestações de rua ou da participação nos governos, via 

Organizações não Governamentais ou Conselhos Gestores (CAPELLA, 2005). 

O modelo incremental apresentado por Lindblom (1959) reconhece que a 

escolha dos objetivos não ocorre de forma independente e, dessa forma, sua 

implementação está sujeita a todo tipo de interferência, visto que cada ator 

participante tem a sua percepção das soluções e dos problemas. Os gestores 

percorrem o curso das ações de forma incremental, por meio de comparações 

limitadas, tentativa e erro, considerando os interesses dos envolvidos, conflitos e 

consensos. Com isso, o autor entendeu que os tomadores de decisão, por influência 

da baixa possibilidade de conhecerem as situações, acabam por diminuir de forma 

severa as suas opções, valendo-se de comparações rápidas e fáceis para decisão 

ágil. Em outras palavras, os responsáveis pela formulação não chegam a explorar os 

assuntos até encontrarem a opção mais eficiente: eles se contentam com uma 

alternativa que “funcione”. 

Em seu estudo, Pereira, Lotta, Bichir (2018) afirmam que vem se 

consolidando cada vez mais a ideia de que a implementação das políticas públicas é 

um processo no qual ocorrem decisões em todas as suas etapas, tornando-se 

possível alterar, e muito, os objetivos originais a que se propunham. Conforme 

abordado anteriormente, já é consenso que o Estado é apenas mais um dos atores 

envolvidos nas políticas, dado que os arranjos de governança estão cada vez mais 

complexos. 

Para Lotta (2021, p.13): 

Ao longo das últimas três décadas, algumas correntes de estudos têm se 
consolidado buscando compreender como a execução se efetiva no interior 
do Estado, seja numa perspectiva normativa e prescritiva, na tentativa de 
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trazer aprendizados para melhoria da implementação (visão top down), seja 
numa perspectiva mais analista, buscando compreender, sem prescrições, 
como de fato os processos ocorrem sob a perspectiva da base (visão 
bottom up). 

Outra visão importante do processo de implementação foi a apresentada por 

Lipsky (2010), introduzindo o street-level bureaucrats (burocratas de nível de rua), e 

as análises sobre a sua discricionariedade, sua conduta, suas intervenções e a sua 

capacidade de direcionar os processos das políticas públicas. 

Nessa dinâmica, Sabatier (1986) propõe que a análise dos processos 

complexos de implementação das políticas públicas não se deve limitar apenas a 

olhar para os seus formuladores, ou para os seus implementadores, mas, sim, 

combinar elementos dos modelos top-down e bottom-up. Para o autor, a abordagem 

top-down seria mais apropriada para áreas com legislação e recursos bem definidos 

e clara estrutura de implementação. Já a perspectiva bottom-up seria mais bem 

aplicada em contextos de inter-relação de diferentes políticas para a resolução de 

um mesmo problema.  

A definição do modelo de coalizão de defesa (advocacy coalition framework), 

de Sabatier (2007), dá ênfase à articulação entre atores inseridos em diferentes 

instituições, permitindo trabalhar com a participação de players externos às 

organizações públicas, fator não aprofundado nas abordagens top-down e bottom-

up. 

 

1.2 A GESTÃO INTERSETORIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A gestão de eventos públicos de grande porte, não só em São Paulo, mas na 

maioria das cidades brasileiras, exige um severo planejamento prévio, no qual deve 

ser considerada e prevista uma série de situações não exclusivamente relacionadas 

às áreas que estejam responsáveis pela sua execução, sejam predominantemente 

culturais, turísticas ou desportivas. Acontece que essas áreas, isoladamente, não 

conseguiriam dar solução integral, eficaz e eficiente à complexidade dos problemas 

envolvidos nesse tipo de evento. Diante dessas situações, existe a necessidade de 

integração com diversos outros setores, de forma que as ações sejam planejadas, 

executadas e avaliadas intersetorialmente, a fim de que o objetivo final seja 

cumprido na sua integralidade.  
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Para entendermos como deve funcionar a integração entre diversos setores, 

é preciso antes apresentar os conceitos que envolvem o tema da intersetorialidade, 

para que, mais adiante, discutamos sua contribuição – no caso específico deste 

trabalho – para a governança estatal e para os resultados das políticas públicas: as 

políticas culturais que envolvem grandes eventos e, mais especificamente, o 

Carnaval de rua da Cidade de São Paulo.  

Intersetorial advém do que se efetiva ou desenvolve a partir do envolvimento 

de dois ou mais setores, consistindo, pois, na ação articulada de mais de um vetor, 

departamento, ramo ou área, que se soma a outro para a solução de determinado 

impasse ou para a execução de determinada medida. 

A intersetorialidade é, por sua vez, a técnica ou a metodologia de ação que 

parte da reunião ou do compartilhamento de conhecimentos, insumos e processos 

estabelecidos por dois ou mais ramos, domínios ou seções. Em termos de gestão 

pública, trata-se da ação conjunta de diferentes órgãos públicos ou subdivisões de 

um mesmo órgão ou, ainda, da articulação destes com empresas especializadas em 

determinados assuntos ou serviços. 

No contexto nacional, com o fim do regime militar e a promulgação da nova 

Constituição Federal entramos em um período caracterizado pela participação de 

novos atores nos processos de formulação e implementação das políticas públicas. 

Nesse sentido, conforme destaca Inojosa (1998), o modo como o aparato do 

governo se organiza constitui um elemento importante para a qualidade de suas 

políticas e o relacionamento com a sociedade civil.  

Sua origem decorre da própria necessidade de que as políticas públicas 

deem conta dos desafiadores problemas sociais, de forma efetiva e eficaz. Assim, a 

demanda social foi a propulsora da intersetorialidade. Os desafios e os problemas a 

serem resolvidos eram tamanhos que uma só área não seria capaz de endereçá-los. 

As vertentes, as nuances, as profundezas e as complexidades dos problemas 

sociais postos impulsionaram o próprio conceito de intersetorialidade e sua utilização 

como técnica de gestão. Dessa forma, a intersetorialidade tornou-se um dos 

requisitos-chave para a implementação das políticas públicas, visando a sua 

efetividade na articulação entre as diversas esferas governamentais e entre essas e 

a sociedade civil (NASCIMENTO, 2010) 

A importância da intersetorialidade ganha cada vez mais destaque no Brasil, 

uma vez que os principais caminhos para solucionar os grandes problemas da 
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sociedade são complexos e implicam diferentes entes federativos e, dentro de uma 

mesma estrutura, diferentes órgãos. 

No campo das políticas públicas, a intersetorialidade, conceitualmente, pode 

assumir dois sentidos:  

(a) Restrito – quando se refere apenas às relações entre setores do poder 

público. Nesse caso, a integração tem como objetivo melhorar a execução da 

política pública diante de uma situação complexa (situação/problema), 

multidisciplinar. Isso implica que alguns ou vários setores da administração 

pública “concordam” em atuar “conjuntamente” a fim de conseguir um 

resultado a partir da situação inicial, fazendo da intersetorialidade um modelo 

ou estratégia de gestão (CUNILL-GRAU, 2014).  

(b) Amplo – quando envolve a relação entre o governo e as diversas 

outras áreas não governamentais (ligadas ao mercado e/ou às sociedade 

civil) em ações e esforços para solução de um ou de alguns problemas 

públicos. Nesse contexto se destacam as diversas formas associações 

público-privadas que têm ocupado o eixo das reformas gerenciais do Estado a 

partir da década de 1980, como exemplificam as Parcerias Público-Privada 

(PPPs), as Organizações Sociais (OSs) e as Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIPs), no caso brasileiro. Essa segunda abordagem 

é que será mais relevante na análise do caso empírico que será tratado no 

presente trabalho. 

Ao tratar da intersetorialidade como estratégia de gestão, Carla Bronzo afirma 

que, para contemplar todas as diversas dimensões dos problemas, devem-se 

desenhar estratégias de intervenção capazes de abranger distintos setores das 

políticas públicas, remetendo à atuação conjunta e necessária de vários programas 

e iniciativas sociais (BRONZO, 2010).  

Nesse sentido, a intersetorialidade é a própria integração de dados, 

premissas, fluxos e procedimentos estabelecidos previamente pelos diferentes 

atores para a realização de uma ação ou medida intersetorial – ação essa conjunta e 

necessária. 

Tradicionalmente, as abordagens organizacionais ressaltam a hierarquia 

como importante recurso de coordenação de atividades, partindo do modelo 

burocrático weberiano. Nesse modelo, a ação conjunta se perde na lógica, por reunir 

missões distintas, normativas legais sombreadas, além da recorrente disputa por 
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orçamento, impedindo a coordenação das atividades. Para ocupar a lacuna 

apresentada por esse modelo, começam a surgir iniciativas inovadoras, no sentido 

de obter um processo de facilitação e operacionalização de arranjos 

multiorganizacionais para resolução de problemas, os quais dificilmente poderiam 

ser resolvidos por uma área individualmente.  

No Brasil, todavia, as características das estruturas organizacionais do setor 

público brasileiro não contribuem para o funcionamento de políticas intersetoriais, 

pois são compartimentadas e setorizadas e possuem orçamento vinculado à sua 

atividade-fim. Há, além disso, a própria cultura e as dificuldades político-partidárias, 

entre outras questões que incidem na execução das políticas, sendo esses os 

principais desafios para a gestão intersetorial na administração pública nacional. 

Somado a isso, ainda temos a resistência dos setores à mudança dos seus modelos 

de prestação de serviços, dado o receio de perda de poder, orçamento e autonomia, 

fazendo esforço na contramão da criação de novas formas de implementação das 

políticas – entrave burocrático e corporativo (VIANA, 1998). 

O conceito da doutrina e o histórico da intersetorialidade no Brasil seriam 

insuficientes para definirmos ainda qual seria o melhor modelo de gestão para uma 

ação intersetorial e quais requisitos tornariam esse modelo mais eficaz. Essas duas 

importantes questões permeiam o estudo dos autores que abordam o tema, tanto no 

Brasil como em outros países, porém existe o consenso de que a análise de casos 

empíricos pode trazer mais respostas acerca do problema que tentativas de 

determinar um referencial com base apenas na teoria.  

São essas análises de casos concretos que, ao lado das definições teóricas, 

vêm construindo premissas e fundamentos para o desenho e a abrangência de 

ações intersetoriais no âmbito da administração pública, principalmente no campo 

das políticas sociais. Falaremos a seguir sobre alguns desses referenciais que 

seriam bem aplicáveis às ações intersetoriais na área da cultura, turismo e lazer. 

Usaremos posteriormente esses paradigmas para analisarmos a governança das 

políticas públicas culturais de São Paulo, mais especificamente, a do Carnaval de 

rua. 

Diversos autores tipificam a intensidade da integração intersetorial nas 

políticas públicas, caracterizando-a como “alta” ou “baixa”. Para Corbett e Noyes 

(2008), as relações intersetoriais podem ser agrupadas de acordo com os objetivos 

dos atores envolvidos e classificadas em seis níveis, do mais baixo ao mais alto grau 



26 
 

de intensidade de relacionamento intersetorial: comunicação, cooperação, 

coordenação, colaboração, convergência e consolidação (Tabela 1). 

 Tabela 1 – Escala de evolução na intensidade de relacionamento 

Nível 1  
 

Comunicação  
➢ procedimentos para compartilhamento de informações; 
➢ reuniões regulares entre agências sobre problemas e oportunidades comuns; 
➢ acordos de 'corretagem' de serviços informais. 

Cooperação  
➢ forças-tarefa, grupos consultivos, comitês que revisam/aprovam planos; 
➢ consenso sobre as melhores práticas; 
➢ diálogo e/ou treinamento cruzado do sistema; 
➢ monitoramento cooperativo/análises de casos. 

Nível 2  Coordenação 
➢ acordos formais entre agências para coordenação; 
➢ declaração de missão/princípios conjuntos; 
➢ treinamento conjunto/retreinamento/treinamento cruzado; 
➢ procedimentos contratuais para resolver disputas entre agências; 
➢ realocações temporárias de pessoal; 
➢ padrões de elegibilidade coordenados. 

Colaboração  
➢ padrões coordenados de qualificação de pessoal; 
➢ único formulário/processo de inscrição; 
➢ protocolos de gerenciamento de casos comuns; 
➢ administração funcional centralizada; 
➢ autoridade coordenada de TI/(re)programação. 

Nível 3  Convergência 
➢ disposições contratuais para transferências/realocações de fundos; 
➢ acordos contratuais de “agência líder”; 
➢ recursos agrupados/contribuições orçamentárias. 

Consolidação  
➢ planos e orçamentos de serviços multi-agências/multi-tarefas/multidisciplinares; 
➢ equipes de entrega de serviço interagências integradas; 
➢ planejamento/divisão de trabalho/responsabilidade totalmente integrado entre 

agências; 
➢ capital humano/ativos de capital físico compartilhados. 

Fonte: Corbertt e Noyes (2008) (traduzido) 

Outros autores também criaram tipologias próprias, como Horwarth e 

Morrison (2007), que classificam a integração intersetorial em cinco níveis: 

comunicação, cooperação, coordenação, coalizão e integração. Já a tipologia de 

Winkworth e White (2011) tem apenas três níveis, de acordo com o grau de 

interação entre os atores: trabalho em rede, coordenação e integração. Cunill-Grau 

(2014), ao estudar os dois trabalhos acima citados e o de Corbelt e Noyes (2008), 
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construiu a sua tipologia de relações intersetoriais com quatro níveis: colaboração, 

convergência, consolidação e integração, sendo a última a de maior intensidade e 

complexidade. E foi mais além: identificou os mecanismos que caracterizam um 

maior grau de integração no planejamento e na avaliação, na execução e na 

estrutura organizacional das ações intersetoriais.  

Em suma, a intersetorialidade representa a articulação de saberes e 

experiências visando ao planejamento, à realização e à avaliação de políticas, 

programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações 

complexas (INOJOSA, 2001). A autora destaca algumas dimensões que orientam a 

sua reflexão: o novo paradigma político; a inovação organizacional; a relação com a 

territorialidade e a descentralização de políticas públicas; e sua relação com redes 

sociais. A intersetorialidade ainda sugere a criação de um novo modus operandi 

para a elaboração e a implementação de iniciativas governamentais, recorrendo à 

ideia de síntese entre saberes, experiências e modos de enxergar as políticas 

sociais. 

Nesse sentido, há um longo caminho evolutivo por que as organizações 

públicas necessitam passar. Para tanto, as políticas intersetoriais precisam ser 

amplamente discutidas, com a participação dos indivíduos a quem é direcionada, 

bem como dos entes que fazem parte do processo e para ele contribuem. Ainda não 

há consenso teórico a respeito da intersetorialidade, por isso se considera que o 

conceito esteja em construção (SPOSATI, 2006). Essa característica inacabada 

serve de estímulo para a realização de estudos relacionados aos desafios, às 

potencialidades, aos alcances e aos limites da intersetorialidade em projetos e 

programas para atendimento das políticas públicas, como o Carnaval de rua de São 

Paulo. 

 

1.3 A GOVERNANÇA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A governança deriva do termo governo, podendo ter várias interpretações, 

dependendo do enfoque. Vem sendo cada vez mais empregada no setor público 

brasileiro para explicar como são feitos o gerenciamento interno e o arranjo das 

relações do poder público com outras instituições não estatais e a sociedade de 

forma geral. O destaque dado à governança reflete as preocupações públicas 

quanto à capacidade de suas engrenagens agirem de forma efetiva e decisiva na 
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resolução dos problemas públicos. Nesse contexto, observa-se a relevante 

influência de atores externos ao poder público tanto na formulação quanto na 

implementação das políticas públicas. Dessa forma, torna-se indispensável a 

abordagem da temática da governança na análise das relações intersetoriais, objeto 

deste estudo.  

Não há unanimidade entre os autores quanto à conceituação de governança, 

existindo algumas perspectivas concorrentes sobre o que significa e como opera. 

Um deles é de Rhodes (1996), que, no trabalho intitulado “Governança sem 

governo: a nova governança”, argumenta que os governos são burocráticos, 

“atrapalhados”, além de não democráticos em diversas formas, e que muitos, senão 

a maioria, de seus serviços poderiam ser mais bem prestados pelas redes 

interorganizacionais. O autor também diferencia o termo governança de governo, 

sendo o primeiro o novo método pelo qual a sociedade é governada. 

No seu estudo, Rhodes (1996) também destaca a existência de pelo menos 

seis usos separados para governança, sendo eles: estado mínimo, governança 

corporativa, nova gestão pública, 'boa governança', sistema sociocibernético, redes 

auto-organizadas.  

 

● Estado mínimo: “A governança é a face aceitável dos cortes de gastos”. A 

preferência ideológica por menos governo foi declarada em alto e bom som e 

com frequência; 

● Governança corporativa: preocupação em dar direção para a instituição. 

Identifica três princípios fundamentais, sendo eles a abertura e a divulgação 

das informações, a integridade ou o tratamento direto e a responsabilização 

por suas ações; 

● Nova gestão pública: inicialmente tinha dois significados, o gerencialismo 

(público usando métodos do privado) e a nova economia institucional 

(introdução de estruturas de incentivos – competição e terceirização). Essa 

transformação do setor público envolve “menos governo”, mas mais 

governança; 

● Boa governança: envolve serviço público eficiente, sistema judicial 

independente e estrutura legal para fazer cumprir os contratos, administração 

responsável dos fundos públicos, respeito pelas leis, direitos humanos, uma 

estrutura institucional pluralista e imprensa livre; 
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● Sistema sociocibernético: destacam-se os limites de governar por um ator 

central, propondo, em seu lugar, uma multiplicidade de atores específicos 

para cada área de política, objetivos compartilhados, limites tênues entre o 

setor público, setor privado e agentes voluntários. A governança é o resultado 

de formas sociopolíticas interativas de governo; 

● Redes auto-organizadas: as redes integradas resistem à direção 

governamental, desenvolvem suas próprias políticas e moldam seus 

ambientes. 

A governança em redes é relatada em Kersberg e Waarden (2004) sob 

diferentes vertentes: redes públicas, redes privadas e redes público-privadas. Ao 

revisar a crescente literatura sobre o tema, os autores identificam as redes como 

formas pluricêntricas de governança em contraste com a forma unicêntrica 

tradicional burocrática do Estado estatal. Nas políticas públicas, as redes estão no 

centro do estudo da governança e assumem o papel de formular essas políticas 

através de interações (negociações) e trocas entre seus membros.  

Outra gama de autores rejeita essa conexão com as redes, debatendo 

abordagens mais centradas no ato de governar. Bell e Hindmoor (2009) contestam a 

visão de que os governos foram descentrados. Para os autores, os estados estão 

potencializando a sua capacidade de governar, desenvolvendo uma relação mais 

estreita com os atores não governamentais. Assim, identificam cinco modos de 

governo: hierarquia, persuasão, mercados e contratos, envolvimento da comunidade 

e associações em rede.  

Peters (2013) aborda a natureza da governança a partir de uma postura mais 

genérica, prescritiva – a governança como direção, visando objetivos coletivos, 

focada nas quatro funções básicas que devem ser realizadas para que se governe, 

sendo elas: 

a. Estabelecimento de metas: metas coletivas para as quais a 
sociedade está se direcionando; 
b. Coerência: tornar as atividades do setor público, e de seus 
pares no setor privado, mais coordenadas; 
c. Implementação: o desenvolvimento da capacidade do setor 
público, novamente com o envolvimento de seus colaboradores do 
setor privado, de implementar programas que visam as metas já 
selecionadas; 
d. Responsabilização e Avaliação: após tentativas do Estado de 
governar, com ou sem o envolvimento dos agentes privados, torna-
se importante avaliar o impacto dessas ações. A responsabilização é 
especialmente importante em regimes democráticos.  
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Para Hoyler et al. (2014), no Brasil, a discussão sobre governança estatal no 

campo prescritivo tem focos diversos, desde aquele relacionado à melhoria da 

capacidade gerencial do estado (Reforma do Estado), passando pela ênfase no 

controle social (Transparência) e também pelo fortalecimento da sociedade civil 

(Participação Social). 

Já as abordagens analíticas da governança, como a de Bell e Hindmoor, 

procuram compreender as diversas formas como se dão as relações público-

privadas e suas influências nas decisões em políticas públicas, sem ter a pretensão 

de prescrever arranjos institucionais ideais para cada situação. 

Hoyler et al. (2014) destacam que, apesar de o locus da formulação das 

políticas públicas identificar-se muitas vezes às altas esferas do poder público, há 

nesse processo uma forte influência de outros atores organizados em redes políticas 

de interesses diversos, que são denominados de Atores Externos ao Poder Público 

(AEPP). Essa influência não se dá só no processo de formulação das políticas, mas 

também na sua implementação, sobre os burocratas de nível de rua. Nesse sentido, 

a Governança se relaciona com a organização dessas relações público-privadas e 

seus mecanismos de regulação e de negociação entre os diversos atores 

interessados em influenciar na política.  

Ao citar o trabalho de Brugué e Vallès (2005) na atuação das câmaras 

municipais da Catalunha de 1979 até 1995, Hoyler, Burgos, Bresler e Paulics (2014) 

exemplificam outro uso analítico da governança como compreensão da evolução 

das relações do poder público com outros atores. Os autores demonstram as 

transformações de um padrão decisório mais concentrado (governo) em modelos 

cujas decisões passam a ser mais partilhadas (governança), concluindo se tratar de 

uma tendência universal. Sobre esse novo modelo, complementam os autores: “(...) 

a fragmentação torna a decisão um exercício de influência e relação com outros 

atores”. 

Hoyler et al. (2014) ainda reforçam que a governança como instrumental 

analítico permite-nos estudar as diversas interações público-privadas nas Políticas 

Públicas e buscar respostas para questões como: 

● Que atores externos atuam na política? 

● Como esses atores se relacionam entre si? 

● Qual a influência desses atores no processo decisório, política e 

administrativamente? 
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● Os atores externos estão utilizando recursos públicos para atender 

suas propostas? 

Essas são as questões que pretendemos responder ao analisarmos a política 

pública do Carnaval de rua de São Paulo.  
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A partir da análise e da compreensão da singularidade, da amplitude e da 

complexidade do fenômeno, e também considerando a necessidade intrínseca de 

estudá-lo no contexto em que ocorre naturalmente, definiu-se que o procedimento 

mais adequado seria a pesquisa qualitativa com o estudo de caso. Para tanto, a 

coleta de dados ocorreu de duas formas, por meio de análise documental e de 

entrevistas (não estruturadas e semiestruturadas). 

Este é um trabalho que busca oferecer um conjunto de proposições para a 

Prefeitura Municipal de São Paulo. Dado o seu caráter prático, resumimos o 

percurso metodológico em três etapas. Na primeira, a de desenvolvimento, 

procurou-se fazer o alinhamento e a definição clara do escopo; para isso, foram 

utilizadas entrevistas não estruturadas, com pessoas-chave para a consecução 

desse objetivo. A segunda etapa, após alinhamento inicial, foi a da análise 

documental, buscando aprofundamento no assunto por meio de diversos 

documentos disponibilizados, ou disponíveis na internet. Por fim, na terceira etapa 

ocorreram as entrevistas semiestruturadas, objetivando a coleta das diversas 

percepções sobre os principais processos de planejamento e execução das partes 

envolvidas no Carnaval de rua. 

Pela própria natureza das ciências humanas e sociais, a construção do 

percurso metodológico foi sendo elaborado na medida em que novos elementos 

eram descobertos, fosse pela revisão e avaliação de documentos, fosse pela 

indicação de uma nova fonte de entrevista que não havia sido previamente 

mapeada. 

Inicialmente, foram realizadas três entrevistas abertas, não estruturadas: com 

a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Regina Pacheco, 

com a coordenadora de programação cultural da SMC, Gabriela Fontana, e com o 

presidente da Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo (ABASP), 

Candinho Neto, com a finalidade de buscar alinhamento das expectativas e também 

de entender quais os principais atores do setor público, as entidades e as 

organizações sociais envolvidos nos fluxos e nos processos de planejamento e 

execução do Carnaval de rua. As entrevistas abertas têm característica de interação 

mais livre entre as partes e, nesse caso, foram importantes para a construção do 
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escopo do trabalho, bem como para a construção do roteiro das entrevistas 

semiestruturadas, realizadas posteriormente, conforme será detalhado a seguir. 

De acordo com Bowen (2009), a análise de documentos é um procedimento 

de revisão e avaliação de documentos que podem ser impressos ou eletrônicos, 

incluindo atas de reuniões, memorandos, relatórios, informativos, vídeos 

informativos, jornais, gráficos, entre outros, os quais podem ser utilizados na 

avaliação sistemática, como parte de um estudo. O processo analítico envolve as 

etapas de localização, seleção, avaliação e sintetização dos dados contidos nos 

documentos. Esse método é frequentemente usado em pesquisas qualitativas em 

combinação com outros – por exemplo, entrevistas e observação –, buscando 

corroborar as descobertas feitas em conjunto e reduzir o impacto de vieses que 

podem existir quando se usa um único método.  

Nesse contexto, buscou-se inicialmente coletar documentos de diversas 

formas: junto a servidores que trabalham diretamente no evento, os quais 

forneceram relatórios, planilhas e arquivos com informações sobre as etapas de 

planejamento e execução; por meio de sites de busca na internet, para encontrar 

arquivos históricos e legislação correlata ao tema em estudo; junto a entidades e 

organizações sociais envolvidas com o Carnaval de rua, que forneceram materiais e 

estudos atualizados. 

A análise documental foi muito importante, num primeiro momento, para o 

resgate histórico do evento Carnaval de rua, trazendo elementos únicos para a 

reconstrução da trajetória que o levou ao nível de grandeza atual, demonstrado na 

linha do tempo, incluída no capítulo 3 deste trabalho. Além da questão histórica, o 

processo analítico foi fundamental sob outras duas perspectivas: para o 

entendimento jurídico-legal das manifestações populares e para a elaboração do 

roteiro das perguntas que seriam realizadas nas entrevistas. Ainda, destaca-se outro 

ponto relevante nessa revisão documental: a consistência das informações que 

elucidaram boa parte das relações intersetoriais e da própria governança entre os 

diversos atores responsáveis pelo acontecimento do Carnaval de rua, cerne do 

trabalho.  

Bowen (2009) lista vantagens e limitações do processo de análise 

documental. Entre as primeiras estão:  

Método eficiente: a análise de documentos consome menos tempo e, 
portanto, é mais eficiente do que outros métodos de pesquisa. Requer 
seleção de dados, em vez de coleta de dados.  
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Disponibilidade: Muitos documentos são de domínio público, especialmente 
desde o advento da Internet, e podem ser obtidos sem a permissão dos 
autores. Isso torna a análise de documentos uma opção atraente para 
pesquisadores qualitativos.  
Custo-benefício: a análise de documentos é menos dispendiosa do que 
outros métodos de pesquisa e geralmente é o método de escolha quando a 
coleta de novos dados não é viável.  
Falta de obstrução e reatividade: os documentos são 'discretos' e 'não 
reativos', ou seja, eles não são afetados pelo processo de pesquisa. 
Portanto, a análise de documentos contraria as preocupações relacionadas 
à reflexividade (ou a falta dela) inerente a outros métodos de pesquisa 
qualitativa. 
Estabilidade: como consequência de não serem reativos, os documentos 
são estáveis. A presença do investigador não altera o que está sendo 
estudado. Os documentos, portanto, são adequados para revisões 
repetidas.  
Exatidão: a inclusão de nomes exatos, referências e detalhes de eventos 
torna os documentos vantajosos no processo de pesquisa.  
Cobertura: os documentos oferecem ampla cobertura, eles cobrem um 
longo período de tempo, muitos eventos e muitos cenários.  
 

Entre as limitações o autor destaca: 

Detalhe insuficiente: os documentos são produzidos para alguma finalidade 
diferente da pesquisa, eles são criados independentemente de uma agenda 
de pesquisa. Consequentemente, eles geralmente não fornecem detalhes 
suficientes para responder a uma pergunta de pesquisa.  
Baixa recuperação: a documentação às vezes não é recuperável ou a 
recuperação é difícil. O acesso aos documentos pode ser deliberadamente 
bloqueado.  
Seletividade enviesada: uma coleção incompleta de documentos sugere 
“seletividade enviesada”. Em um contexto organizacional, os documentos 
disponíveis (selecionados) provavelmente estarão alinhados com as 
políticas e os procedimentos corporativos e com a agenda dos diretores da 
organização. No entanto, eles também podem refletir a ênfase da unidade 
organizacional específica que cuida da manutenção de registros.  

Pode-se afirmar que as limitações são falhas em potencial, mas não 

desvantagens importantes. Dito isso, o processo de avaliação de documentos 

oferece mais vantagens, que superam nitidamente as limitações. 

No desenvolvimento do percurso metodológico, passada essa primeira fase 

de análise documental, ficou ainda mais clara a necessidade de conciliar outros 

métodos para a composição do estudo. A observação não era uma opção viável, 

dado que o trabalho foi desenvolvido durante a pandemia da COVID-19 e não havia 

previsão de ocorrer o Carnaval de rua. Cabe ressaltar, no entanto, que os autores já 

participaram do Carnaval de rua de São Paulo e, portanto, têm uma visão de como 

funcionaram os serviços públicos e as demais dinâmicas dos blocos, ainda que, na 

época, não estivessem elaborando o estudo. Por isso, buscou-se complemento 

metodológico por meio de entrevistas. 
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O progresso metodológico seguiu com a realização das entrevistas 

semiestruturadas, técnica de pesquisa qualitativa a qual permite que o entrevistador 

tenha espaço para sondar além das respostas às perguntas constantes no roteiro, 

estabelecendo assim uma interação mais forte com o entrevistado. Esse formato de 

entrevista também permite que o entrevistado utilize mais os seus próprios termos 

do que nas entrevistas padronizadas (MAY, 2004).  

Foram elaborados dois roteiros de entrevistas semiestruturadas, um 

específico para os entrevistados que desempenham atividades em algum dos 

órgãos públicos efetivamente ligados ao planejamento e à execução do Carnaval de 

rua e um roteiro específico para os entrevistados que representam as associações 

ou entidades envolvidas no Carnaval de rua.  

No total foram realizadas catorze entrevistas no formato semiestruturadas, no 

período de 17/06/2021 até 29/09/2021, sendo sete com representantes do poder 

público e sete com representantes da sociedade civil, sendo que dois deles também 

trabalharam como gestores na Secretaria Municipal da Cultura em governos 

anteriores. Abaixo (Quadro 1) são apresentadas as informações de todas as 

entrevistas, tanto do poder público, como de entidades e representantes da 

sociedade civil (alguns órgãos e entidades tiveram mais de uma pessoa 

entrevistada): 
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Quadro 1 - Informações sobre as entrevistas semiestruturadas 

Nome do entrevistado 
Organização que representava 

na data da entrevista 
Data de 

realização 

Tempo de 
duração da 
entrevista 

Alê Youssef 
Secretário municipal da Cultura 

de São Paulo 
06/07/2021 35 minutos 

Alessa Camarinha 
Fórum dos Blocos e Bloco 

Ritaleena 
24/06/2021 55 minutos 

Candinho Neto 

Banda do Candinho e 
Associação de Bandas 

Carnavalescas de São Paulo 
(ABASP) 

24/06/2021 90 minutos 

César (Cesinha) Pacci 
Fórum dos Blocos e Oficina da 

Alegria 
21/06/2021 50 minutos 

Guilherme Varella 
Ex-gestor da SMC e Bloco Saia 

de Chita 
13/09/2021 90 minutos 

Jorge Sinhohara Coordenador técnico (SMC) 17/06/2021 45 minutos 

José (Zé) Cury Filho 
Fórum dos Blocos e Bloco Me 

Lembra que Eu Vou 
01/07/2021 60 minutos 

José Luiz Silva Ferreira 
(Juca Ferreira) 

Ex-ministro da Cultura do Brasil 
e ex-secretário municipal de 

Cultura de São Paulo 
29/09/2021 40 minutos 

Margarida Sobral 
Gerente de Planejamento 

Operacional (CET) 
29/06/2021 55 minutos 

Miguel Antunes 
Engenheiro civil da diretoria de 
Gestão de Serviços (AMLURB) 

23/06/2021 40 minutos 

Osmário Ferreira 
Capitão da PM - chefe da divisão 

operacional do Comando de 
Policiamento da Capital 

23/06/2021 50 minutos 

Ronaldo Bitello 

Fórum dos Blocos e ex-
coordenador da Comissão 

Intersecretarial do Carnaval 
(SMC) 

02/07/2021 85 minutos 

Thales Bueno 
Fórum dos Blocos e Acadêmicos 

da 9 de Julho 
17/06/2021 40 minutos 

Vander Lins 

Coordenador de eventos 
(SMTUR) e membro da 

Comissão Intersetorial do 
Carnaval 

07/07/2021 70 minutos 

A definição dos entrevistados representantes do poder público foi feita de 

acordo com as indicações da coordenadora de Programação da Secretaria 

Municipal da Cultura. A escolha dos representantes da sociedade civil aconteceu por 
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meio do método conhecido como “amostragem de bola de neve”, técnica que produz 

uma amostra de estudo através de referências feitas entre pessoas que 

compartilham ou conhecem quem compartilhe experiência ou conhecimento 

relevantes ao estudo (BIERNACKI e WALDORF, 1981). Esse ponto foi um grande 

diferencial, visto que os indicados pela “bola de neve” eram pessoas com grande 

experiência na área e interesse pela abordagem do presente trabalho. 

A realização de dois diferentes roteiros trouxe uma riqueza de informações e 

contrapontos que ajudaram muito na identificação dos principais gargalos nas 

interações entre o poder público e a sociedade civil, como pode ser observado no 

capítulo 5 do presente estudo. 

Destaca-se, por fim, que o percurso metodológico não seguiu um caminho 

sem volta, pelo contrário: trata-se de um processo iterativo entre as diferentes 

metodologias escolhidas. Por exemplo, no intervalo entre uma entrevista e outra, 

buscavam-se informações complementares às respostas dadas pelo entrevistado 

junto aos documentos utilizados no processo de análise documental.  
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3. A RELAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DE SÃO PAULO COM PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL  
 

3.1 LINHA DO TEMPO 

 

No intuito de resgatar e sistematizar as informações históricas quanto à relação do 

Carnaval de rua com o poder público, em São Paulo, foi organizada a Linha do 

tempo – Carnaval de rua de São Paulo (Figura 1), em que estão destacados os 

principais acontecimentos e marcos legais, organizados conforme a gestão 

municipal sob a qual cada um deles ocorreu. Tal instrumento servirá para registro 

das passagens históricas e dos fatos e para orientar o leitor em relação aos 

momentos importantes da política pública nos últimos anos.  
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Figura 1 - Linha do tempo do Carnaval de rua de São Paulo

 
Fonte: elaboração própria)
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3.2 MOVIMENTOS HISTÓRICOS (ORIGEM ATÉ 1990 – DO NASCIMENTO AO 
PERÍODO DE DORMÊNCIA) 

 

O Carnaval de rua hoje visto em muitas cidades brasileiras, quando milhões 

de foliões brincam e desfilam pelas ruas, passou por muitas transformações desde a 

sua origem, até se tornar um importante elemento da cultura nacional. Por Carnaval 

de rua entende-se toda manifestação pública realizada em ruas, praças, avenidas 

das cidades brasileiras, podendo ter a forma de blocos, bandas, cordões, corso ou 

qualquer outro tipo de desfile. Pode-se afirmar que o termo surgiu em contraponto 

ao Carnaval de salão, cujos festejos ou bailes eram (e são) realizados internamente 

em clubes, associações de classes e outros locais fechados, sendo muito famosos 

entre as décadas de 1930 e 1960 com os badalados concursos de fantasias, afirmou 

Candinho Neto em entrevista aos autores. 

Não se sabe ao certo a origem das comemorações carnavalescas, se nas 

festas pagãs de sociedades antigas ou nas celebrações pré-quaresma da idade 

média. Controvérsias à parte, no decorrer dos anos o Carnaval veio ganhando novas 

formas: modernamente o seu formato é uma combinação do entrudo português e 

das festas da Itália renascentista (SANTOS, 2008). De acordo com o registro 

histórico de uma ata na Câmara Municipal datada de 13 de fevereiro de 1604, o 

Carnaval de rua é uma das mais antigas manifestações culturais de São Paulo. 

Por conta da forma como eram feitas as comemorações dos entrudos, 

trazidos pelos colonizadores portugueses, as comemorações carnavalescas foram 

proibidas na cidade de São Paulo. Entretanto, os eventos só foram controlados 

quando as autoridades começaram a participar da organização dos desfiles, isso já 

em 1856. Conforme explicação de Guilherme Varella, em entrevista aos autores: 

 

[...] a relação entre o Carnaval de rua de São Paulo e o poder público é uma 
relação historicamente pendular, é uma relação que sempre vai variando 
entre o apoio e a repressão, entre a expansão e o confinamento, entre o 
estímulo e o confisco, entre o apoio financeiro e o estrangulamento. Esse 
pêndulo é um pêndulo em que, sempre que o Carnaval foi para a rua em 
São Paulo, o poder público sempre se movimentou. Então, ele sempre 
bateu e assoprou. Isso é uma característica do Carnaval de rua de São 
Paulo e continua sendo. Essa informação é muito importante de gravar, 
porque, quando foi passando do século XX para o século XXI, foi mudando 
o cenário, foi mudando a cidade, foram mudando os atores, foram mudando 
as visões de cidade e de poder público, mas essa característica, que é uma 
característica sociológico-urbana, permanece. 
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No início do século XX, os corsos com automóveis começaram a aparecer 

pelas ruas e ganharam destaque na cidade, sendo realizados no triângulo central 

(ruas Direita, São Bento e XV de Novembro) de São Paulo. Os automóveis 

passavam lotados de famílias e enfeitados com flores, confetes e serpentinas, além 

de outros adereços, seguindo devagar pelo centro das ruas (LOUREIRO, 2015). 

Pela própria natureza do corso, com seus automóveis conversíveis, o desfile era 

elitizado, visto que a classe pobre não dispunha de meios para acompanhar. 

Ocorreu no centro da cidade entre os anos de 1910 e 1915, quando foi transferido 

para a avenida Paulista, dando início ao Carnaval de rua nessa importante avenida.  

Em 1914, Dionísio Barbosa fundou o Grupo Carnavalesco Barra Funda, o 

primeiro cordão a circular pelas ruas do bairro do mesmo nome. Na década de 1920, 

outros cordões foram criados, e a partir de então o centro da cidade também 

começou a receber desfiles no período do Carnaval. Nessa época não havia desfiles 

de escolas de samba como hoje. Conforme matéria publicada no site da Escola de 

Samba Em Cima da Hora Paulistana1 (Grêmio Recreativo Cultural e Beneficente 

Escola de Samba Em Cima da Hora Paulistana), a tradição carnavalesca paulistana 

era centralizada na figura dos cordões; o chamado “Carnaval de rua” consistia em 

bailes e brincadeiras populares nas ruas da cidade. Além do Grupo Carnavalesco 

Barra Funda (atual Camisa Verde e Branco), destacava-se o cordão Vai-Vai. Os 

eventos nas ruas e os desfiles dos cordões ocorriam em harmonia e integravam o 

quadro cultural paulistano. 

Em 1934 foi organizado o primeiro desfile de cordões da cidade. Trata-se do 

primeiro Carnaval com intervenção da Prefeitura Municipal de São Paulo, justamente 

para organização do desfile dos cordões existentes, devido ao grande número de 

grupos que festejavam a data ao som do samba. Os anos 1940 e 1950 são 

marcados pela afirmação de blocos, cordões e escolas, período em que acontecem 

os primeiros desfiles, já fomentados pelas escolas de samba do Rio de Janeiro. 

Porém, somente no ano de 1967 alguns líderes carnavalescos paulistanos se 

organizam e buscam apoio junto à Prefeitura para oficialização do Carnaval. Cria-se 

o marco jurídico-administrativo definitivo do Carnaval, quando o então prefeito José 

Vicente Faria Lima publica a Lei nº 7.100/67, dispondo sobre a promoção de festas 

 
1 https://emcimadahorasp.webnode.com.br/historia-do-carnaval-de-sp/ 
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de cunho popular e festejos carnavalescos, sendo regulamentada pelo Decreto nº 

7.663/68. 

Lei nº 7.100/67: 
Art. 1º Fica a Prefeitura autorizada a promover, anualmente, festas de 
cunho popular e festejos carnavalescos, no Município de São Paulo, 
visando incrementar o turismo, conservar o desenvolver as tradições 
folclóricas brasileiras e contribuir para a recreação popular. 
Parágrafo Único. A fim de atender ao disposto neste artigo, o Executivo, na 
forma da legislação vigente e das normas ora estabelecidas, poderá: 
I - promover, diretamente ou mediante concessão, observado neste caso o 
princípio da concorrência: 
a) a ornamentação das ruas, praças e outros locais de festejos populares, 
bem como a construção de arquibancadas, coretos, tablados e outras 
instalações necessárias; 
b) bailes no Teatro Municipal, em outros próprios municipais e logradouros 
públicos; 
II - conceder auxílios, instituir e outorgar prêmios, conforme regulamento a 
ser baixado por decreto. 
Art. 2º Poderão ser constituídas comissões com a finalidade de coordenar 
e executar as providências necessárias à realização das festas e festejos 
de que trata o artigo 1º, observado o disposto nesta lei. 
Parágrafo Único. A composição de cada comissão, suas atribuições 
específicas e normas de funcionamento serão estabelecidas por decreto 
(São Paulo (SP), 1967).(grifo nosso) 

No ano de 1968 o evento foi organizado pelo Executivo municipal, com direito 

a arquibancadas e iluminação adequada à festa e concurso de samba, que a partir 

de então passou a ser de responsabilidade do poder público, como acontece até os 

dias de hoje (MESTRINEL, 2010). 

Nessa época, o prefeito José Vicente Faria Lima, carioca de nascimento e 

entusiasta dos festejos populares, incumbiu a um carnavalesco carioca a elaboração 

de um regulamento para o concurso entre as agremiações paulistanas nos moldes 

do Rio de Janeiro, que já era dominado pelas escolas de samba (SIMSON, 2007). 

Nesse período, o Brasil estava sob o regime da Ditadura Militar, e “a vinda do 

prefeito Faria Lima também tinha o objetivo de trazer coisas capazes de vigiar e 

administrar a resistência existente do povo carnavalesco”, afirmou Candinho Neto 

em entrevista aos autores.  

Conforme histórico apresentado pelo site do Centro de Estudos das Relações 

do Trabalho e Desigualdades (CEERT)2, nesse contexto de ampliação da atuação 

cultural do Município, além da publicação da Lei nº 7.100/67, foi criada a Secretaria 

de Turismo e Fomento, responsável por promover diversas atividades na área 

cultural. Ainda como consequência dessa política de fomento de cultura e turismo, 

 
2 https://ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/9894/historia-do-carnaval-de-sao-paulo 
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em 1970 foi criada a Anhembi Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo S/A (hoje 

SPTuris), sociedade de economia mista de capital aberto, que teria papel de 

destaque nas transformações por que o Carnaval paulistano passou. 

A partir desse momento, a Prefeitura Municipal de São Paulo, que optou por 

dirigir sua atuação e captar capital privado por meio de sua entidade de 

administração indireta, a Anhembi S/A, o Carnaval das escolas de samba não parou 

de crescer. Dessa forma, o Carnaval de rua (blocos, bandas e cordões) perdeu 

espaço, recebendo, em alguns casos, apenas algum equipamento ou pequena 

infraestrutura para realização dos desfiles. Somente no início dos anos de 1990 tal 

situação mudou e o Carnaval de rua voltou a ganhar destaque. 

Ainda de acordo com o CEERT, a lei supramencionada foi denominada a 

"oficialização do Carnaval". Entretanto, mesmo que a atuação do Município fosse 

muito bem-intencionada, revelou-se desastrosa do ponto de vista cultural: 

Embora o parágrafo único do artigo 1° da lei estipulasse vários 
investimentos públicos em infraestrutura para acomodar festejos em vários 
pontos da cidade, além de instituir verbas e premiações, na prática os 
recursos foram destinados unicamente a organizar o desfile das Escolas de 
Samba, decretando, pela falta de incentivo e recursos, o fim dos cordões e 
da ligação do Carnaval paulistano com suas raízes culturais. Os cordões 
que sobreviveram tiveram de se submeter à lógica dominante a partir de 
então e se transformaram em Escolas de Samba (como os já citados Vai-
Vai e Camisa Verde e Branco). 

Essa nova fase do Carnaval paulista, padronizado conforme as 

características das escolas de samba cariocas, criou uma série de necessidades de 

adequação estrutural, estética, musical e coreográfica nas agremiações paulistanas, 

assinalando o fim de diversos elementos tradicionais das entidades. Como 

resultado, em 1972 os principais cordões – Vai-Vai, Camisa Verde-e-Branco e Fio de 

Ouro – acabaram se tornando escolas de samba (MESTRINEL, 2010). 

A partir de então, por quase vinte anos o Carnaval de rua entrou em um 

“período de dormência”, devido à concentração de incentivos e atenção por parte do 

poder público nas escolas de samba. A mudança nesse cenário aconteceu somente 

no final da década de 1980, tendo como marco a publicação da Lei 10.831/90.  
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3.3 DO RENASCIMENTO À JANELA DE OPORTUNIDADE (1990 A 2012) 

 

Em 1990, a prefeita Luiza Erundina sancionou a Lei nº 10.831, que, de acordo 

com sua emenda, "oficializa o Carnaval da Cidade de São Paulo, revoga a Lei n° 

7.100/67, e dá outras providências".  

Lei nº 10.831, de 4 de janeiro de 1990. 
Oficializa o Carnaval na Cidade de São Paulo, e dá outras providências. 
Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara 
Municipal, em sessão de 13 de dezembro de 1989, decretou e eu promulgo 
a seguinte Lei: 
Art. 1º O Carnaval paulistano, bem assim as manifestações artístico-
populares que o compõem, constitui-se em evento oficial da cidade, com o 
apoio e sob a gestão da Prefeitura. 
Art. 2º Para efeito desta lei, são consideradas manifestações artístico-
populares, entre outros, os concursos, desfiles, festas, bailes realizados no 
período do Carnaval, com o apoio e administração da Prefeitura, e 
especialmente: 
I - Concurso de rei Momo e rainha do Carnaval; 
II - Desfile de escolas de samba e blocos Carnavalescos; 
III - Desfile de bandas; 
IV - Desfile e Carnaval de bairros. 
§ 1º As demais manifestações artístico-populares (baile oficial da cidade, 
afoxés, ranchos, frevos, grandes sociedades e outras) poderão ser 
contempladas em planejamento, a ser elaborado anualmente, com a 
participação obrigatória das entidades representativas das Escolas de 
Samba e entidades carnavalescas do Município. 
§ 2º Os menores com mais de 5 (cinco) anos de idade, até 12 (doze) anos e 
que participarem dos desfiles de escolas de samba e assemelhados, 
deverão portar crachás de identificação contendo o nome do portador, 
endereço de residência e agremiação a que pertencem. 
Art. 3º A responsabilidade e execução da administração do Carnaval 
Paulistano será da Prefeitura, que poderá exercê-la através da Anhembi - 
Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo S.A., de seu sucessor ou 
substituto. 
Parágrafo Único. Na hipótese de contratação, as receitas e despesas 
relacionadas ao evento serão administradas pela contratada (grifo nosso). 

Com a publicação da Lei n° 10.831/90, houve mudança no local dos desfiles 

de Carnaval, que passaram a ocorrer na avenida Olavo Fontoura, conhecido 

popularmente como Sambódromo do Anhembi, cuja passarela possui mais de 

quinhentos metros. Entretanto, o que se destaca no período da promulgação da 

referida lei é a criação da Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo 

(ABASP) e da Associação das Bandas, Blocos e Cordões Carnavalescos do 

Município de São Paulo (ABBC). Com a constituição dessas entidades, o governo 

municipal passou a ter condições de destinar recursos para os desfiles de blocos e 

bandas que fizessem parte das associações. 
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No ano de 2007, a Câmara Municipal de São Paulo promulgou a Lei nº 

14.485, de 19 de julho de 2007, consolidando a legislação municipal referente a 

datas comemorativas, eventos e feriados do município de São Paulo. No tocante ao 

Carnaval, destacam-se os seguintes itens: 

Lei nº 14.485 de 19 de julho de 2007 
Art. 1º Esta lei consolida a legislação municipal referente a datas 
comemorativas, eventos e feriados do Município de São Paulo. 
Capítulo I 
Do Calendário de Eventos 
Art. 2º O Executivo organizará e publicará, em cada ano, o Calendário de 
Eventos da Cidade de São Paulo, do qual constarão todos os 
acontecimentos e eventos culturais, artísticos, esportivos, festivais, de 
lazer e datas comemorativas, instituídos por leis ou decretos municipais, 
além daqueles já tradicionalmente realizados no Município. 
Art. 3º Além dos eventos referidos no artigo anterior, serão incluídos no 
Calendário aqueles que, de qualquer modo, contribuam para atingir os 
seguintes objetivos: 
I - incremento do turismo; 
II - conservação e desenvolvimento das tradições folclóricas brasileiras; 
III - recreação popular; 
IV - desenvolvimento das atividades econômicas, da indústria e do 
comércio; 
V - estímulo à exportação de produtos nacionais. 
Art. 4º Serão incluídos obrigatoriamente no Calendário de Eventos da 
Cidade de São Paulo de cada ano: 
I - as festividades da Semana da Pátria; 
II - as festividades comemorativas da fundação da Cidade de São Paulo; 
III - os festejos carnavalescos; 
IV - as festas de Natal, Fim-de-Ano e da Primavera. 
Capítulo II 
Das Datas Comemorativas e Eventos do Município de São Paulo 
Art. 7º Constituem datas comemorativas e eventos regulares significativos, 
anuais ou não, do Município de São Paulo, devendo ser inseridos no 
Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo de que trata o Capítulo I 
desta lei: (Redação dada pela Lei nº 15.172/2010) 
… 
XIV - o Carnaval paulistano, bem assim as manifestações artístico-
populares que o compõem, com o apoio e sob a gestão da Prefeitura, sendo 
consideradas manifestações artístico-populares para este efeito, entre 
outros, os concursos, desfiles, festas, bailes realizados no período do 
Carnaval, com o apoio e administração da Prefeitura, e especialmente: 
concurso de rei Momo e rainha do Carnaval; desfile de escolas de samba e 
blocos carnavalescos; desfile de bandas; desfile e Carnaval de bairros; 
e as demais manifestações artístico-populares (baile oficial da cidade, 
afoxés, ranchos, frevos, grandes sociedades e outras) poderão ser 
contempladas em planejamento, a ser elaborado anualmente, com a 
participação obrigatória das entidades representativas das Escolas de 
Samba e entidades carnavalescas do Município, cabendo a 
responsabilidade e execução da administração do Carnaval paulistano 
à Prefeitura, que poderá exercê-la através da Anhembi-Turismo e 
Eventos da Cidade de São Paulo S.A., de seu sucessor ou substituto, 
sendo que na hipótese de contratação, as receitas e despesas relacionadas 
ao evento serão administradas pela contratada, e ficando ressalvado que os 
menores com mais de 5 (cinco) anos de idade, até 12 (doze) anos e que 
participarem dos desfiles de escolas de samba e assemelhados deverão 
portar crachás de identificação contendo o nome do portador, endereço de 
residência e agremiação a que pertencem (grifo nosso). 
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Ainda assim, durante todo esse período, o Carnaval de rua, composto por 

blocos, bandas e cordões carnavalescos, permaneceu à sombra dos desfiles das 

escolas de samba na relação com o poder público, ficando aquém dos investimentos 

e da atenção do Executivo quando comparado às escolas de samba. Ademais, 

durante muito tempo sofreram repressão, sendo impedidos de festejar nos locais 

mais nobres da cidade, o que levou ao enfraquecimento das festividades 

espontâneas na cidade. 

Para um melhor entendimento das razões pelas quais as manifestações 

carnavalescas de rua em São Paulo ficaram no ostracismo cultural, Guilherme 

Varella, em entrevista aos atores, explicou: 

[...] o que acontecia com o Carnaval na década de 2000: se para aquele 
modelo de cidade era preciso você manter uma racionalidade, uma 
normatividade urbana que fosse limpa, organizada, embaladinha e tal, você 
precisava criar também expedientes burocráticos para que isso acontecesse 
na ponta. Você precisava fazer com que os seus guichês do poder público 
agissem de alguma maneira para fazer com que isso acontecesse na 
prática. Como é que isso rebatia no Carnaval? Rebatia que a interpretação 
que se dava (isso sempre se deu, mas ficou muito mais forte na primeira 
década de 2000) é que o Carnaval de rua era considerado evento privado, 
evento privado como um Rock in Rio é privado, como qualquer evento 
privado que qualquer empresa organize. Com isso, o decreto de alvará e 
licença para uso temporário do espaço público era aplicado a esses 
eventos, o Estado aplicava esse decreto de concessão de alvará de evento 
privado e temporário para bloco carnavalesco. No expediente tinha uma 
lista de requisições de exigências de documentos (bombeiros, polícia, 
segurança pública e elétrica, mobilidade etc.) que era gigantesca – que uma 
empresa, que se fosse a Coca-Cola organizando um evento, iria ter 
dificuldade de conseguir. Então, o que acontecia com os blocos? Acontecia 
que ninguém cumpria. Só que, se ninguém cumpria, se você vai na rua sem 
cumprir uma requisição legal, você está ilegal, você está irregular. E o que 
acontece, qual é a ordem que a Prefeitura dá para quem estiver irregular na 
rua? “Pau”, reprimir, mandar recolher bloco, cortar o som, chegar com a 
polícia batendo. 

Em entrevista para este trabalho, a musicista Alessa Camarinha, umas das 

fundadoras do bloco Ritaleena, lembrou que nesse período os blocos de Carnaval 

em São Paulo eram muito mal recebidos:  

[...] tinha bomba, jogavam água, era um momento bem difícil para quem 
fazia Carnaval. Você precisava de autorização de várias secretarias, como 
se fosse um evento que individualmente cada um queria produzir na cidade. 
Então, era muito burocrático. E aí, você já tinha o “não” como resposta. 
Tudo era um “não” primeiro. Então, em geral, as pessoas iam para o Rio de 
Janeiro, onde a retomada do Carnaval de rua começou nos anos 1990, ou 
para São Luiz do Paraitinga, que é uma cidade próxima daqui que tem uma 
política de Carnaval municipal muito forte. 

As manifestações carnavalescas voltariam a ganhar força no final da primeira 

década deste século, ampliando os conflitos com o poder público. Alguns eventos 
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ocorridos durante o Carnaval de rua de 2012 apontaram a necessidade de se 

pleitear a organização do evento por parte da Prefeitura, como a interrupção, por 

parte da Polícia, do desfile do cordão do Kolombo, na Vila Madalena, e o fato de o 

bloco Acadêmicos do Baixo Augusta ter ficado ilhado em um estacionamento porque 

a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não liberou o trajeto proposto pelo 

grupo3. 

Até que, no final de 2012, um grupo formado por blocos e cordões 

carnavalescos da cidade, além de outras organizações da sociedade civil favoráveis 

ao tema, se reuniu e elaborou o Manifesto Carnavalista com o objetivo de buscar 

apoio da Prefeitura, aproveitando a mudança na gestão municipal para tentar 

legalizar os seus trajetos sem envolvimento de outras associações (ABASP e 

ABBC). 

As principais reivindicações do Manifesto Carnavalista eram: direito à alegria; 

direito à folia; valorização e afirmação da tradição cultural paulistana; ocupação do 

espaço público como exercício da cidadania; e identificação do potencial econômico 

do Carnaval de rua. Uma das características que diferenciam os blocos envolvidos 

no Manifesto Carnavalista dos demais é que não faziam parte das associações, nem 

pretendiam fazê-lo, pois não tinham a intenção de desfilar em circuito fechado ou de 

participar de competição.  

No contexto dessas reivindicações, o secretário da Cultura Alê Youssef, em 

entrevista aos autores, explicou qual era o cenário:  

[...] a cidade, digamos assim, vivia numa espécie de ‘guerra fria’ entre 
aqueles que acreditavam que São Paulo era desenvolvimentista para os 
negócios, cinza, uma cidade-dormitório, que não podia ter qualquer tipo de 
desvio de conduta nessa linha bandeirante, de locomotiva e tal, e uma série 
de pessoas que começaram a questionar isso, que acreditavam numa 
cidade humana, ocupada, colorida. São Paulo é multicultural e ela precisa 
expressar isso também na ocupação de suas ruas, e acho que essa ‘guerra 
fria’ perdurou por um bom tempo e isso, inclusive, é representado 
regularmente pelas diversas gestões municipais que ora apoiavam, ora não 
apoiavam esse tipo de ocupação, de intervenção, mas que na verdade, no 
final das contas, por conta da força desse movimento carnavalesco, acho 
que a gente conseguiu vencer essa ‘guerra fria’. Então, nesse aspecto, 
houve uma confluência de opiniões em torno dessa linha da cidade 
ocupada.  

Nas palavras de César Pacci, do Fórum dos Blocos, em entrevista aos 

autores: 

 
3 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/01/1220220-prefeitura-promete-apoio-a-blocos-de-rua-
independentes-em-sao-paulo.shtml 
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Era necessário o desenvolvimento do modelo do Carnaval de rua de São 
Paulo, porque a cidade, ela não é Carnaval, a cidade ela fica Carnaval. 
Então, havia alguns diferenciais de entendimento, tanto do poder público, 
para assumir essa coisa do Carnaval como um período, e uma coisa dos 
blocos, do respeito ao tamanho da cidade, às necessidades da cidade. 

 

3.4 DA CONSTRUÇÃO DA AGENDA AO DESPERTAR DO GIGANTE (2013 A 
2019 – O PERÍODO DA ENTRADA NO CENÁRIO NACIONAL) 

 

O Carnaval de rua de São Paulo não tem grande tradição histórica em 

comparação aos de Salvador, Recife, Olinda e Rio de Janeiro, porém, na última 

década, os números do evento na cidade se transformaram e já batem diversas 

marcas quando confrontados com os mais famosos do Brasil. Mesmo sem toda essa 

tradição, de acordo com registros da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) alguns 

blocos da Associação das Bandas, Blocos e Cordões do Município de São Paulo 

(ABASP) têm mais de 70 anos de história (como Esfarrapados, de 1947, Redonda, 

de 1974, e Classe A e Bantantã, de 1979) e ainda realizam seus tradicionais desfiles 

de rua. 

Em janeiro de 2013 os representantes do Manifesto Carnavalista realizaram 

reunião com o secretário municipal da Cultura da Prefeitura de São Paulo, Juca 

Ferreira, cujos encaminhamentos foram favoráveis às reivindicações elencadas. A 

Secretaria Municipal da Cultura publicou nota afirmando que reconhecia a 

legitimidade do Carnaval de rua “como importante forma de expressão cultural e 

ocupação do espaço público da cidade” e que iria discutir as demandas dos blocos 

em um grupo de trabalho. "É uma conquista muito grande. Discutimos a questão da 

ocupação das ruas e para a gente isso é muito gratificante", diz Renato Dias, do 

Kolombolo4.  

O então secretário Juca Ferreira, em entrevista realizada pelos autores deste 

trabalho, explicou o contexto em que a reunião ocorreu:  

[...] em São Paulo só era legalizado, ou seja, permitido e previsto em lei, o 
Carnaval do sambódromo. Fora do sambódromo, ou seja, o Carnaval da 
participação, o Carnaval de blocos, o Carnaval chamado, na maioria das 
cidades do Brasil, de Carnaval de rua, não era permitido, mas, sim, ele era 
tolerado. Isso é uma palavra que só existe no Brasil, algo que não está na 
lei e às vezes até contraria a lei vigente, mas tem uma relação de 
condescendência do poder público. A condescendência, como não tem 
cobertura de lei, depende do humor dos governantes, depende de uma 
série de fatores para que ela exista. Frequentemente o Carnaval de rua de 

 
4https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/01/1220220-prefeitura-promete-apoio-a-blocos-de-rua-
independentes-em-sao-paulo.shtml 
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São Paulo era reprimido e, na medida em que era reprimido, os repressores 
tinham razão porque não estava previsto em lei, e a postura, apesar de ser 
de tolerância até certo ponto, tinha um subtexto (e eu sei disso porque, 
assim que acabou a manifestação na porta da minha sala, eu fui atrás, 
porque eu fiquei surpreso, até um pouco chocado, como baiano, de que 
uma cidade brasileira - a maior delas - com boa parte da sua composição de 
imigrantes nordestinos, ou seja, de cidades que tinham Carnaval como 
manifestação cultural, tivesse essa postura de negação do direito ao 
Carnaval).  

Para o secretário de Cultura de São Paulo em 2020, Alê Youssef, as 

reivindicações dos movimentos carnavalescos ao final da primeira década do século 

XXI – dos quais o próprio participou intensamente, à época como interlocutor dos 

blocos – estavam inseridas em um contexto maior de luta social, o de ocupação da 

cidade. Durante muito tempo as gestões municipais viveram um dilema entre 

defender que São Paulo era uma cidade de negócios, desenvolvimentista e que não 

podia desviar-se dessa linha e, ao mesmo tempo, defender que, por ser uma cidade 

multicultural, precisava expressar isso a partir da ocupação dos espaços públicos. 

Essa questão começou a ser dirimida no momento em que se desenhou a ideia de 

que a cultura poderia ser um espaço para gerar negócios e renda, promovendo o 

desenvolvimento econômico e social da cidade.  

O grande ganho do Manifesto Carnavalista foi colocar luz na cena do 

Carnaval de rua da Cidade de São Paulo, que há anos demonstrava força e carecia 

da atenção do poder público, principalmente da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Para os anos seguintes, a partir das discussões daquele janeiro de 2013, a 

Prefeitura objetivou uma discussão permanente sobre o Carnaval de rua da cidade. 

"A intenção é dar suporte ainda maior ao Carnaval de rua paulistano nos próximos 

anos, valorizando esta forma de manifestação e incorporando-a definitivamente à 

agenda cultural da cidade", diz a Secretaria da Cultura em nota5. O resultado foi 

muito comemorado pelos representantes dos grupos. 

A partir desse marco e com apoio e organização da Prefeitura Municipal de 

São Paulo, o Carnaval de rua e os blocos de rua vêm crescendo ano após ano em 

São Paulo, trazendo uma dimensão cultural, turística e simbólica enorme, além de 

sua importância histórica e artística.  

O evento sempre teve um grande potencial, até para o turismo, mas por muito 

tempo foi deixado de lado, muito pela própria descrença do poder público em 

fomentá-lo em um período do ano em que a cidade ficava praticamente vazia, 

 
5 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=109221 
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quando poderia ativar espaços para manifestações populares (LIMA, 2018). A 

afirmação do então secretário Juca Ferreira (2014) registrou esse momento: 

Por mais incrível que possa parecer aos demais brasileiros, a festa mais 
popular do país era vivida em São Paulo, até o ano passado, em um clima 
entre o proibido e o tolerado. A cidade não reconhecia o direito dos 
paulistanos de ocuparem as ruas e espaços públicos para celebrar o 
Carnaval. A repressão aos cortejos dos blocos e entidades carnavalescas 
era frequente. O direito à convivência festiva nas ruas e a alegria coletiva do 
Carnaval não estavam garantidos aos paulistanos, caso único em todo o 
território nacional.  

Nesse sentido, o poder público articulou-se com a sociedade civil, com o 

objetivo de reconhecer e impulsionar as iniciativas existentes, estabelecer 

regramento e disponibilizar a infraestrutura necessária para que o evento 

acontecesse (LIMA, 2018). Entretanto, esse processo não se deu de forma natural, 

pois muitas instituições de diversos setores eram contrárias ao crescimento dessas 

manifestações, conforme destacou Juca Ferreira, secretário municipal de Cultura na 

época, em sua entrevista: 

Existia a máxima de que São Paulo era a cidade do trabalho, essa paranoia 
paulistana restringe muitos dos aspectos do desenvolvimento de uma vida 
cultural. Então isso tem a ver com o fundamento da cidade, a cidade que 
cultua os bandeirantes, desbravadores, que cultua o trabalho, a ideia por 
trás é que as pessoas têm que viver para trabalhar e, quando sair do 
trabalho, ir para casa repor suas energias para no outro dia de manhã voltar 
a vender a sua força de trabalho. Essa era a lógica. Eu fui percebendo isso 
na medida em que eu fui conversando com as autoridades e as autoridades 
passadas, as quais falavam “isso aqui não é a Bahia, isso aqui não é 
Pernambuco, isso vai gerar desordem, Carnaval estimula o crime, o 
consumo de droga”. Também estive com autoridades policiais que 
recomendaram que eu não levasse isso à frente. Os únicos setores que 
viram com bons olhos o que eu estava dizendo foram os setores que 
ganham dinheiro diretamente com atividade carnavalesca: o turístico e a 
hotelaria. 

Em 2013, com o objetivo de liberar e desburocratizar o Carnaval, a gestão 

municipal criou o instrumento do cadastramento de blocos para o Carnaval de rua de 

2014, em substituição às diversas licenças exigidas outrora. O significado dessa 

mudança foi contextualizado na entrevista de Alessa Caminha, do bloco Ritaleena, 

fundado na ocasião: 

[...] a gestão centralizou isso na Secretaria Municipal de Cultura. Já era uma 
distinção, um signo da gestão que era ter essa visão cultural girando por 
todas as secretarias. Ela tentava de alguma maneira pensar na cidade com 
um viés cultural mais abrangente do que a gente tinha vivido antes. Um 
pensamento bem distinto sobre o que é o Carnaval. 

No ano de 2014 o Carnaval de rua da Cidade de São Paulo foi disciplinado 

por meio do Decreto nº 54.815, de 5 de fevereiro de 2014, durante a gestão do 
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prefeito Fernando Haddad. A normativa aborda importantes conceitos e definições 

na tentativa de organizar o evento, trazendo pela primeira vez a figura da Comissão 

Intersecretarial. Nas palavras de hoje do então secretário municipal de Cultura, Juca 

Ferreira:  

[...] a lei (normativa) não cria a realidade, mas, quando a realidade está 
demandando a regulação e a regulação vem do tamanho certo, de repente 
o Carnaval de São Paulo pulou rapidamente para uma quantidade de 
blocos, entidades, lugares e virou o maior Carnaval do Brasil. 

No ano seguinte, ainda na gestão do prefeito Fernando Haddad, o Decreto nº 

54.815/2014 foi revogado pelo Decreto nº 56.690, de 7 de dezembro de 2015. Entre 

as inovações apresentadas no novo texto, estão: o cadastramento dos blocos e as 

sanções e as penalidades aos grupos que descumprirem as regras, a inclusão da 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres como componente da Comissão 

Intersecretarial, a obrigação de os organizadores das manifestações carnavalescas 

adotarem as medidas de segurança necessárias à sua realização e a redução de 

altura máxima de equipamentos de som, trios elétricos e assemelhados para 3 

metros. 

Em meio a esse período, de acordo com registros documentais, ocorreram 

dois importantes seminários sobre o Carnaval de rua que fortaleceram o momento 

da construção da agenda. O primeiro aconteceu entre os dias 3 e 5 de dezembro de 

2013, como parte da programação da Semana do Samba, promovido pela SMC, 

com a participação de especialistas do poder público e representantes de 

associações carnavalescas de diversos locais, ocasião em que foram discutidos 

temas contemplando a dimensão cultural e o planejamento do Carnaval de rua, o 

panorama das festas de rua paulistanas, a economia gerada a partir das 

celebrações e as políticas públicas para o Carnaval de rua, que tomava conta de 

diversas capitais em todo o Brasil, com ou sem apoio governamental. O segundo, 

ocorrido entre os dias 2 e 4 de dezembro de 2014, reforçou o caráter de fórum 

aberto para a construção compartilhada da política pública das manifestações 

carnavalescas de rua. A Secretaria Municipal da Cultura foi a mediadora do diálogo 

entre blocos, associações de moradores, conselhos municipais de segurança, 

empresas e órgãos públicos. Além de toda a troca de experiências entre diversos 

carnavais de ruas de cidades brasileiras e também do exterior, houve a discussão 

de temas como dimensões culturais do evento, relações da festa com a 

comunidade, territorialidade, gestão e negócios do Carnaval.  
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No ano de 2017, na gestão João Doria, o Decreto nº 56.690/2015 foi 

revogado pelo Decreto nº 57.916, de 5 de outubro de 2017. Entre as inovações 

apresentadas no novo texto, estão: o uso de cordas para a finalidade específica de 

proteção e isolamento dos músicos, equipamentos de som, trios elétricos e 

assemelhados, e realização de ensaios mediante autorização da prefeitura regional 

específica. Além disso, a coordenação da Comissão Intersecretarial passou da 

Secretaria Municipal da Cultura para a Secretaria Municipal das Prefeituras 

Regionais. 
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4. GOVERNANÇA NO CARNAVAL DE RUA DE SÃO PAULO COMO POLÍTICA 
PÚBLICA 

 

4.1 A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DO CARNAVAL DE RUA DE 2020: 
O DIÁLOGO INTERSETORIAL 

 

Como ato inaugural da formulação da política do Carnaval de rua de São 

Paulo de 2020, no mês de julho do ano anterior a Prefeitura Municipal de São Paulo 

publicou o decreto nº 58.857/2019 (com alterações posteriores pelos Decretos nº 

59.019/2019 e 59.096/2019) com a finalidade de estabelecer regras, diretrizes e 

governança para o Carnaval de rua de São Paulo.  

Em seu artigo 1º, a norma definiu o escopo e a abrangência do Carnaval de 

rua na cidade, estabelecendo seu caráter livre e democrático.  

Art. 1º Considera-se Carnaval de rua, para os fins deste decreto, o conjunto 
de manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas ou não, gratuitas, 
não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo, que ocorrem 
em diversos logradouros públicos da Cidade na forma de blocos, cordões, 
bandas e assemelhados, com a finalidade de mera fruição. 

Esse conceito, trazido pelo chamado Decreto do Carnaval, objetivou reforçar 

que o evento se forma a partir de um conjunto de manifestações oriundas da 

sociedade (e não produzidas pelo Estado) de caráter não comercial (sem a cobrança 

de ingressos). Inclusive, a proibição de mercantilização do Carnaval está expressa 

no artigo 10 do mesmo decreto:  

Art. 10. Não serão autorizadas em logradouros públicos manifestações 
carnavalescas com cobrança de ingresso ou exigência de qualquer valor para 
sua fruição. 

Em seguida, o decreto reforça que essas manifestações têm que ocorrer de 

forma a permitir a circulação e a participação de todos indistintamente, não sendo 

admitida a segregação injustificada de pessoas. 

Art. 3º Nas manifestações do Carnaval de rua não poderão ser utilizadas 
cordas, correntes, grades e outros meios de segregação do espaço que 
inibam a livre circulação do público ou constituam áreas privadas, permitindo-
se o uso de vestuário distintivo que apenas identifique o respectivo grupo, 
sem que isso configure elemento condicionante à participação. 
Parágrafo único. Somente será admitido o uso de cordas para a finalidade 
específica de proteção e isolamento dos músicos, equipamentos de som, trios 
elétricos e assemelhados, desde que sua utilização seja precedida de projeto 
técnico aprovado pelo órgão competente, nos termos deste decreto. 

Para o secretário municipal de Cultura, Alê Youssef, o modelo do Carnaval de 

São Paulo – livre, democrático e descentralizado – foi construído com base na 
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demanda social da cidade e constitui hoje a base da política pública municipal. 

Trata-se de um modelo mais próximo dos carnavais do Rio de Janeiro e do Recife: 

livre de cordões de isolamento, aberto a todas as pessoas e espalhados pelas 

diversas regiões da cidade. Youssef também afirmou que os anos de 2019 e 2020 

sacramentaram o modelo suportado por essas três linhas, a partir da sua 

verbalização pela gestão municipal. 

 Da mesma forma que teria que conciliar o livre protagonismo das 

manifestações carnavalescas, potencializando os benefícios culturais, turísticos e 

econômicos, o modelo de política pública desenhado deveria, ao mesmo tempo, 

minimizar os impactos dos eventos sobre os moradores locais, o comércio, a 

limpeza e o transporte público. Com o objetivo de conciliar interesses públicos 

possivelmente conflitantes, o decreto estabeleceu alguns instrumentos de 

governança para otimizar os serviços públicos nesse período “excepcional” 

denominado de “temporada do Carnaval” (Quadro 2).  

O período foi dividido em dois outros: o de atividades prévias e o de desfiles 

oficiais. O primeiro é destinado a ensaios técnicos (sem público) e ensaios gerais ou 

abertos (com a presença de público) e compreende apenas os dias dos finais de 

semana do mês anterior ao pré-Carnaval. Já no segundo são realizados os desfiles 

oficiais dos blocos, período subdividido em três: pré-Carnaval (final de semana 

anterior ao Carnaval), Carnaval (de sábado a terça-feira), pós-Carnaval (final de 

semana seguinte ao Carnaval). Há ainda datas tradicionais fora dos períodos 

anteriores, excepcionalmente autorizadas pela Secretaria de Cultura em respeito à 

tradição histórica ou cultural da manifestação no Carnaval. 

 

Quadro 2 – Calendário do Carnaval de rua de São Paulo de 2020 

Período de atividades prévias Período de Desfiles Oficiais 

Ensaios técnicos 

Pré-
Carnaval 

Carnaval 
Pós-

Carnaval Datas 
tradicionais 

Ensaios gerais ou ensaios 
abertos 

Eventos em área Pública  

11 jan. a 09 fev. 
(exceto 25 jan.) 

15 e 16 fev. 
22, 23, 24 
e 25 fev. 

29 fev. e 1 
mar. 

Fonte: elaboração própria 
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Além de procurar instituir regras e estabelecer diretrizes gerais para as 

manifestações carnavalescas em logradouros públicos, o Decreto do Carnaval 

constituiu a Comissão Intersecretarial, uma estrutura institucional colegiada, de 

governança e articulação intersetorial, que centralizou o processo decisório de 

formulação e execução das políticas do Carnaval. Essa comissão foi a responsável 

pelo planejamento e pela produção operacional do evento e teve como finalidades 

principais: 

● Estabelecer diálogo permanente com blocos, bandas e outras manifestações 

carnavalescas, além de outros atores da sociedade civil envolvidos ou 

interessados no Carnaval, inclusive aqueles afetados negativamente pela 

festa, como moradores e comerciantes; 

● realizar o planejamento das manifestações com base em informações de 

cadastro prévio de forma a maximizar o proveito comunitário e minimizar os 

impactos nas áreas envolvidas, dirimindo questões relativas a datas, horários 

e itinerários e ouvindo, para isso, os órgãos competentes, de modo a 

proceder com as adequações necessárias à prevalência do interesse público; 

● regulamentar, de forma complementar, as atividades relacionadas com o 

Carnaval; 

● sugerir a formação de parcerias com outros órgãos públicos ou entidades 

privadas que colaborem para a viabilização do evento. 

De acordo com o Decreto do Carnaval, a Comissão Intersecretarial foi 

formada por atores internos à Administração Municipal, representando dez 

secretarias municipais. 

Inicialmente a coordenação desse espaço institucional coube à Secretaria 

Municipal de Turismo (SMTUR); posteriormente, a Secretaria Municipal de Cultura 

(SMC) veio a assumi-la. Para cada uma das secretarias participantes da Comissão 

foram estabelecidas competências e atribuições específicas dentro das suas áreas 

de atuação:  
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Quadro 3 – Atribuições das secretarias municipais definidas pelo Decreto n. 58.857/2019 
Secretaria Atribuições 

Secretaria Municipal de Cultura - 
SMC 

● Coordenar os trabalhos da Comissão Intersecretarial; 
● elaborar o Guia de Regras e Orientações Gerais do Carnaval de rua da Cidade de São Paulo, com a colaboração dos demais órgãos envolvidos e da Comissão Intersecretarial; 
● definir as diretrizes gerais sobre a dimensão cultural da política para o Carnaval de rua; 
● organizar o cadastro prévio de blocos, como forma de articular as informações e dimensionar as providências públicas e privadas necessárias; 
● receber e analisar o cabimento de eventuais casos de exceção às regras de restrição, pautados em tradição ou relevância histórica e/ou cultural de bloco, cordão ou manifestação, propondo, se for o caso, 

seu deferimento pela Comissão Intersecretarial; 
● realizar as atividades necessárias à prestação de serviços tendentes à operacionalização do Carnaval de rua, inclusive no que tange às eventuais contratações.  

Secretaria Municipal de Turismo 
- SMTUR 

● Acompanhar o fluxo turístico decorrente das atividades do Carnaval de rua, auxiliando, caso necessário, no atendimento e na prestação de orientações e informações aos visitantes;  
● monitorar os resultados turísticos advindos do Carnaval de rua, realizando pesquisas e levantamentos voltados a registrar os impactos do evento para a cidade. 

Secretaria Municipal das 
Subprefeituras - SMSUB 

● Elaborar e coordenar o plano local de fiscalização, em articulação com a Guarda Civil Metropolitana, para adoção de medidas de combate ao comércio e à propaganda irregulares em via pública; 
● por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB e das subprefeituras, fazer a gestão dos resíduos sólidos e a limpeza das vias públicas e praças, com a cobrança pelos serviços 

prestados, de acordo com os preços públicos estabelecidos. 

Secretaria Municipal da Saúde - 
SMS  

● Coordenar a capacidade de atendimento de ambulâncias e a integração ao plano de atendimento da rede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; 
● ativar, em caráter extraordinário, a rede de hospitais dos bairros; 
● realizar campanhas específicas de conscientização e prevenção em questões relacionadas à saúde, com ênfase para DST/AIDS e uso de substâncias psicoativas. 

Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana - SMSU 

● Planejar e executar as operações especiais de segurança relacionadas a itinerários e áreas de concentração dos eventos, de maneira alinhada às ações das demais forças policiais; 
● organizar o plano de cooperação institucional entre a Guarda Civil Metropolitana e as demais forças policiais; 
● elaborar plano local, em conjunto com a respectiva subprefeitura, para as ações do comércio em via pública. 

Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes - SMT  

● Analisar o itinerário de blocos e demais manifestações carnavalescas e avaliar seu impacto no trânsito, podendo propor alterações em horários e percursos, garantindo a segurança no trânsito e 
respeitando, preferencialmente, a origem, a história e a tradição de blocos, cordões, bandas e demais manifestações do Carnaval em seus bairros de origem; 

● realizar a sinalização temporária das vias públicas e a comunicação a motoristas e moradores; 
● executar o plano especial para cobrança de taxas, respeitadas as disposições da Lei nº 14.072/2005, e do Decreto nº 51.953/2010; 
● executar o planejamento e a operação do tráfego em parceria com a produção executiva do evento e os órgãos de segurança. 

Gabinete do Prefeito – Secretaria 
Especial de Comunicação  

● Coordenar as ações de comunicação relativas ao Carnaval de rua, incluindo a comunicação visual; 
● planejar a comunicação visual do evento em conjunto com a Comissão prevista no artigo 5º deste decreto; 
● coordenar os atendimentos de imprensa referentes ao Carnaval de rua; 
● implementar, estabelecendo as parcerias que couberem, campanha de comunicação com o objetivo de divulgar amplamente a programação do Carnaval de rua. 

Secretaria de Direitos Humanos e 
Cidadania - SMDHC 

● Promover campanhas para a garantia dos direitos humanos, a fim de eliminar discriminação e violação de direitos; 
● divulgar os mecanismos disponíveis de denúncia de violações de direitos. 

Secretaria Municipal de 
Licenciamento 

● Analisar as solicitações de autorização para realização de evento temporário em bem público que se enquadre como manifestação carnavalesca de rua, observado o disposto no artigo 10 deste decreto, 
ouvida a subprefeitura responsável. 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 

● Analisar processos relativos à paisagem urbana, por meio da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU. 
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Além das secretarias municipais que compõem a Comissão Intersecretarial, 

outros órgãos da administração direta e indireta do município, ligados às secretarias, 

participaram do planejamento do Carnaval de rua dando suporte técnico e, mais 

adiante na implementação, efetivamente tomando parte na execução dos serviços 

públicos no Carnaval de rua de São Paulo 2020. São eles: a Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET), a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

(AMLURB), a São Paulo Turismo S.A. (SPTuris), a Guarda Civil Metropolitana 

(GCM) e a São Paulo Transporte S.A. (SPTrans). 

Segundo o ex-secretário de Cultura Alê Youssef, o modelo democrático e 

descentralizado do Carnaval de São Paulo de 2020 exigiu uma série de articulações 

internas entre todas as áreas da gestão municipal para sua concretização. A 

Comissão Intersecretarial de 2020 foi a mais ampla de todos os carnavais até então, 

mas havia descentralização das ações. Cada secretaria tinha atribuições específicas 

tanto no planejamento como na implementação do Carnaval, considerando suas 

expertises e competências, inclusive de articulação com outros atores 

(governamentais ou não). O ex-secretário exemplificou:  

[...] a Secretaria Municipal de Saúde, além de coordenar toda a área de 
saúde, foi a responsável por realizar o chamamento de uma OS para gerir 
os serviços nas tendas médicas; a Secretaria de Segurança Urbana era a 
responsável pela articulação com a Polícia Militar, pois a questão da 
segurança num evento desse porte é primordial; a Secretaria das 
Subprefeituras, além da questão das autorizações de ocupação do espaço 
público e da gestão dos resíduos sólidos, era responsável pela articulação 
com os subprefeitos.  

Outras entidades governamentais não ligadas ao Município também se 

envolveram nessa etapa de planejamento: o Ministério Público do Estado de São 

Paulo (MP/SP), com o objetivo de salvaguardar os direitos de moradores e foliões, 

defender a infância e juventude e fiscalizar as ações e os gastos dos órgãos 

públicos; o Metrô de São Paulo, como responsável pelo meio de transporte utilizado 

por mais de 50% dos foliões no período do Carnaval (SPTuris, 2020); a Polícia 

Militar (PM), com o propósito de garantir a segurança das pessoas, a preservação 

do patrimônio público e a manutenção da ordem, como destacou o capitão Osmário 

Ferreira, Chefe da Divisão Operacional do Comando de Policiamento da Capital da 

PMSP em sua entrevista: 

[...] (No início) [a] Polícia Militar entrou praticamente como mediador, uma 
vez que todos os problemas que ocorrem no Carnaval geram impacto na 
segurança pública: os modais de transporte – uma preocupação com 
indicadores que aumentam de uma forma considerável –, a perturbação do 
sossego propriamente dita, entre tantos outros problemas, sempre recaem 
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no colo da segurança pública. Então, a Polícia Militar, que deveria ter tido 
apenas um papel de coadjuvante, ela, em vários momentos, se tornou um 
dos atores principais na questão de segurança pública, e o Carnaval acabou 
se tornando um evento. Em seu planejamento, ele se tornou um evento 
interagências, por mais que seja um evento do Município de São Paulo. A 
Polícia Militar, com o Comando da Capital, acabou se envolvendo por 
inteiro. Não só o Comando da Capital, que não teria pernas para cuidar 
desse evento, ele tornou-se um evento para milhões, que emprega todos 
nós da Polícia Militar de São Paulo. 

Entidades representativas da sociedade-civil, principalmente ligadas aos 

blocos carnavalescos e, também, aos moradores da cidade, tiveram escuta nessa 

etapa de planejamento do Carnaval. Dentre eles, destacamos: o Fórum dos Blocos 

de São Paulo, a União dos Blocos do Carnaval de Rua de São Paulo, o Arrastão dos 

Blocos, a Comissão Feminina do Carnaval de Rua de São Paulo, a Associação de 

Bandas Carnavalescas de São Paulo (ABASP), a Associação das Bandas, Blocos e 

Cordões Carnavalescos do Município de São Paulo (ABBC), a Unidos Venceremos, 

os Blocos da Vila Mariana, além dos Conselhos Comunitários de Segurança 

(CONSEGs), associações de moradores e sociedades amigos de bairro. 

Pesquisa do Observatório do Turismo e Eventos de São Paulo6 revelou que 

26% dos blocos que desfilaram durante o Carnaval de rua de São Paulo em 2020 

participavam de alguma associação de blocos. Dentre essas associações, o Fórum 

de Blocos de São Paulo foi o mais representativo, acompanhado da União dos 

Blocos de Carnaval de Rua do Estado de SP  (UBCRESP) e do Arrastão dos Blocos, 

juntos representando 70% dos blocos associados (Gráfico 1). 

 
 
 

  

 
6 Censo dos Blocos de Rua - Carnaval 2020  
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Gráfico 1 – Entidades representativas dos blocos 

 
Fonte: SPTuris 

A Figura 2 representa o ecossistema do Carnaval de Rua de São Paulo 

(mapa de atores), elaborada pelos autores, com base nas informações coletadas na 

análise documental e nas entrevistas. 

 

Figura 2 – Ecossistema do Carnaval de Rua de São Paulo 

 
       Fonte: elaboração própria 

Segundo a Prefeitura, durante o planejamento do Carnaval houve 37 reuniões 

da Comissão Intersecretarial com o objetivo de estabelecer metas e ações públicas 

para implementação da política do Carnaval de rua. Além dessas reuniões gerais, 

reuniões com temáticas específicas a alguns órgãos também foram realizadas para 
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tratar de questões como: segurança, trânsito, controle urbano, iluminação, limpeza, 

saúde, direitos humanos etc. Vander Lins, na época coordenador de Eventos da 

Secretaria de Turismo e membro da comissão do Carnaval, exemplificou uma 

dessas reuniões temáticas:  

[...] saúde é um grupo exclusivo, porque ele vai olhar a concentração de 
público que está dimensionado, por exemplo, no primeiro dia, que é o 
sábado do pré-Carnaval, na região da Sé, e vai dizer que precisa de quatro 
postos médicos e cada posto médico de, pelo menos, doze, dezoito leitos, e 
a partir da quantidade de público também já determina qual é a quantidade 
de ambulância que tem que ter no bloco. Com a saúde a gente tem algumas 
reuniões setoriais e a gente sempre puxa outro órgão que tem relação com 
o tema a ser discutido.   

Já o processo de escuta da sociedade civil ocorre de forma descentralizada, 

através de reuniões organizadas nas subprefeituras com a participação de 

representantes dos órgãos públicos, de blocos e manifestações carnavalescas e, 

também, dos moradores de cada região, principalmente por meio das suas 

associações. Números divulgados pela Prefeitura apontam que foram realizadas, ao 

menos, 98 reuniões nesse formato. Em entrevista, o capitão Osmário Ferreira, da 

Polícia Militar, relatou que a sociedade civil também procurou diretamente aquele 

órgão para demandas ligadas à temática da segurança pública, e algumas reuniões 

foram realizadas:  

Éramos demandados. De tempos em tempos eram agendadas audiências 
públicas, onde havia participação dos grupos carnavalescos e, também, de 
associações de bairros. Essas reuniões eram conduzidas pelo Ministério 
Público até meados de setembro de 2019, mas, depois de mudança na 
titularidade da promotoria vinculada ao Carnaval, essas demandas 
passaram a ser conduzidas diretamente pela Polícia Militar. 

A etapa de planejamento do Carnaval de rua de 2020 teve como um dos 

objetivos levantar as informações necessárias ao correto diagnóstico das 

necessidades e dos desafios públicos no período excepcional do evento, a fim de 

estabelecer um plano de ações para a eficaz implementação dessa política pública. 

Para isso, tornava-se imprescindível possuir, previamente, informações adequadas 

ao dimensionamento das ações, inclusive para a melhor previsão dos gastos 

públicos. Por conta disso, o Decreto do Carnaval criou outro importante instrumento, 

o cadastramento prévio dos blocos. 

O cadastramento prévio de blocos, coordenado pela Secretaria Municipal da 

Cultura, visou possibilitar à administração pública uma visão antecipada dos dias do 

evento, permitindo uma alocação mais eficiente de serviços públicos como 

segurança, limpeza, banheiro, postos de saúde e outros. Além disso, a inscrição 
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permitiria aos blocos serem inseridos na agenda municipal do Carnaval e no seu 

plano de comunicação, participar do programa geral de patrocínios, usufruir de 

subsídios para pagamento de taxas municipais de trânsito. O cálculo do benefício a 

ser concedido a cada bloco deveria considerar: necessidade, retrospecto, dimensão 

e percurso. 

Antes de realizarem suas inscrições, em que deveriam indicar itinerários 

pretendidos, horários, previsão de número de foliões, dias de desfile e responsáveis, 

os blocos foram orientados a realizar visitas técnicas com a finalidade de dar maior 

precisão ao requerimento a apresentar. Essa autoanálise prévia teve o propósito, 

inclusive, de minimizar os impactos negativos da festa com relação aos moradores, 

ao comércio, ao trânsito, à limpeza e ao transporte público nas áreas abrangidas 

pelo Carnaval. Nessa perspectiva, os blocos deveriam avaliar alguns fatores de risco 

(Tabela 2) 

Tabela 2 - Fatores de risco na análise de percursos de blocos 

Fator de risco Pontos a avaliar 

Condições da via Pavimento, calçamento, fiação, mobiliário urbano 

Restrições físicas do 
local 

Entradas e saídas de garagem, locais com risco de queda, 
como pontes e viadutos, proximidade de hospitais, muros 
longos que impeçam rota de fuga. 

Restrições de 
zoneamento 

Vedações legais em áreas exclusivamente residenciais, 
históricas, de preservação ambiental e outras. 

Adequação da proposta 
do desfile ao local 

Expectativa de público, alcance da sonoridade, dimensões 
de trio, largura de via, outras atividades existentes no local. 

Fonte: SÃO PAULO (2019) 

No Carnaval de 2020 o cadastramento prévio ocorreu cinco meses antes da 

festa e teve duração de três semanas (09.09.2019 a 30.09.2019). Para receber as 

inscrições, a Administração Municipal criou um formulário digital específico no site do 

Carnaval (https://carnavalderua.prefeitura.sp.gov.br/). 

Na questão do trânsito, para garantir a segurança dos participantes das 

manifestações carnavalescas e dos cidadãos de forma geral, algumas limitações 

foram impostas a equipamentos e veículos de som (trios): 
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● vedação do uso de trios elétricos e sons eletrônicos em áreas definidas 

como ZER (Zonas Estritamente Residenciais); 

 

● compatibilidade dos veículos com as características das vias e 

manutenção das condições de giro para manobras; 

 

● altura dos veículos de som e equipamentos, incluindo cobertura e 

ocupantes, a 4,20 metros, observando, ainda, a existência de viadutos, 

passarelas, rede elétrica e semafórica ou vegetação de grande porte no 

trajeto. 

A altura limite, atendida as demais condições que evitassem o bloqueio das 

vias, poderia ser flexibilizada mediante requerimento específico à CET, com trinta 

dias de antecedência, para obtenção da Autorização Especial de Trânsito prevista 

em resolução do CONTRAN. 

Ainda em busca de garantir integridade e segurança das pessoas, a 

municipalidade estabeleceu outros requisitos e limites a blocos e cordões (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Requisitos exigidos aos blocos 

Estimativa de 
público 

Cordeiros 
Bombeiros 

civis 
Segurança 

Equipe de 
produção 

Até 5.000 
pessoas 

1 a cada 2 
metros 

desobrigado desobrigado desobrigado 

De 5.000 a 
15.000 pessoas 

1 a cada 2 
metros 

1 2 3 

De 15.000 a 
40.000 pessoas 

1 a cada 2 
metros 

2 4 5 

Mais de 40.000 
pessoas 

Plano de operação e segurança, a ser submetido a aprovação 
dos órgãos competentes e da Comissão Intersecretarial, 
contemplando segurança, resgate, isolamento, orientação ao 
público e equipe de produção. 
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Também foram estabelecidos limites de horário para os desfiles, de forma a 

permitir o retorno das pessoas às suas casas, a limpeza das vias públicas e o 

descanso dos moradores. Assim, estabeleceu-se: 

 

● desligamento de som elétrico até às 19 horas e dispersão total do público 

até às 20 horas. 

 

Admitir-se-iam exceções às regras relacionadas a horário, trajeto e datas, 

sem prejuízo da necessidade de eventuais ajustes para a manutenção e garantia da 

segurança das pessoas, aos “blocos tradicionais”, assim definidos aqueles com 

histórico anterior e reconhecidos pelo seu caráter cultural, conforme declarado por 

portaria da Secretaria Municipal de Cultura. Concessões também eram previstas aos 

blocos com plano de segurança, mediante avaliação e autorização expressa da 

Comissão do Carnaval. 

A administração municipal fez, ainda, algumas limitações de inscrição para o 

pré-Carnaval de forma a conseguir assegurar a infraestrutura e os serviços públicos 

em algumas localidades. Por isso, nesse período, foi vedada a inscrição de novos 

blocos e/ou novos trajetos em boa parte da região central e da zona oeste de São 

Paulo, mais precisamente nas regiões das subprefeituras da Sé, de Pinheiros, da 

Vila Mariana e da Lapa (Figura 2). 
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Figura 3 – Área de vedação para inscrições de novos blocos no pré-Carnaval 

 
Fonte: Elaboração própria 

Através da publicação nº 14 de 11 de novembro de 2019, a Secretaria 

Municipal de Cultura divulgou o Guia de regras e orientações gerais para o Carnaval 

de rua 2020, um instrumento de orientação aos blocos cadastrados que consolidou, 

detalhou e complementou o conjunto de diretrizes e normas criadas para o período.  

Para cada pedido de inscrição era aberto um canal de comunicação entre o 

poder público e os blocos através do e-mail do seu responsável. Nesse canal os 

blocos poderiam esclarecer dúvidas quanto às regras estabelecidas e, juntamente 

com o poder público, resolviam detalhes e faziam os devidos ajustes nos desfiles. 

Por sua vez, os diversos órgãos envolvidos na operacionalização do evento 

recebiam essas informações de forma a melhor planejar a alocação dos serviços. O 
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resultado da análise e a publicação da relação final de blocos, trajetos e horários 

deveria ocorrer até 60 dias antes do início do período de desfiles, e os blocos teriam 

30 dias para apresentar eventual desistência.  

À Secretaria Municipal de Cultura cabia o diálogo com os blocos e a avaliação 

e a aprovação das inscrições considerando os impactos de cada desfile. 

Especificamente com relação à influência no trânsito e no transporte público, a SMC 

era subsidiada pela análise técnica da Secretaria Municipal de Transportes, assim 

como acontecia em outras questões de áreas específicas pela análise dos 

respectivos órgãos competentes. A Portaria da Secretaria Municipal das 

Subprefeituras – SMSUB nº 2 de 10 de Janeiro de 2020, com os incrementos e 

ajustes da Portaria nº 6 de 29 de Janeiro de 2020 e da Portaria nº 8 de 31 de Janeiro 

de 2020, divulgou a relação de desfiles aprovados e autorizados para o Carnaval de 

rua de São Paulo 2020.  

Inicialmente, a Prefeitura tinha divulgado a inscrição de 865 blocos para 960 

desfiles (Tabela 4). Entretanto, no final das análises das solicitações foram listados 

861 desfiles de 796 blocos, por circunscrição de cada subprefeitura, com 

informações como nome do bloco, data do desfile, horário de concentração, horário 

de dispersão, ponto de concentração, trajeto e ponto de dispersão. Depois de 

algumas desistências, o número final de blocos ficou em 644, totalizando 678 

desfiles.  

Desse total, 41 foram considerados megablocos (com público estimado acima 

de 40.000 pessoas). Os trajetos dos megablocos foram autorizados em áreas 

específicas da cidade, tendo em vista a quantidade de pessoas e o porte dos 

veículos que os acompanham. A maior parte dos desfiles autorizados se concentrara 

nas zonas central e oeste da cidade, com destaque para as regiões das 

subprefeituras da Sé, de Pinheiros e da Lapa, que juntas corresponderam a mais de 

50% dos desfiles na cidade.  
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Tabela 4 – Distribuição inicial dos blocos autorizados por subprefeitura em 2020 

Subprefeitura Nº de Blocos Inicialmente Autorizados 

Aricanduva/ Vila Formosa 10 

Butantã 24 

Campo Limpo 3 

Capela do Socorro 9 

Casa Verde 19 

Cidade Ademar 1 

Cidade Tiradentes 3 

Ermelino Matarazzo 5 

Freguesia do Ó/Brasilândia 22 

Guaianases 2 

Ipiranga 19 

Itaim Paulista 7 

Itaquera 10 

Jabaquara 5 

Jaçanã/Tremembé 9 

Lapa 73 

M'Boi Mirim 18 

Mooca 26 

Parelheiros 2 

Penha 24 

Perus 6 

Pinheiros 128 

Pirituba/Jaraguá 10 

Santana/Tucuruvi 26 

Santo Amaro 23 

São Mateus 1 

São Miguel Paulista 8 

Sapopemba 5 

Sé 240 

Vila Maria/ Vila Guilherme 14 

Vila Mariana 44 

TOTAL 796 

Fonte: Folha de São Paulo 
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Figura 4 – Densidade de blocos inicialmente autorizados por subprefeitura

 
    Fonte: Elaboração própria 

No mesmo instrumento, a SMSUB regulamentou a obrigatoriedade de todos 

os blocos portarem, durante o desfile (da montagem à desmontagem das 

estruturas), as autorizações expedidas pelos órgãos municipais competentes, para 

serem apresentadas a qualquer momento diante da requisição dos fiscais 

municipais.  

 

4.2 CUSTEIO E PATROCÍNIO NO CARNAVAL DE RUA DE SÃO PAULO 

 

Com relação ao financiamento do Carnaval de rua de São Paulo de 2020, as 

despesas com infraestrutura e outros serviços públicos, em sua maioria, deveriam 

ocorrer à conta do orçamento público atrelado à Secretaria Municipal de Cultura sob 

a dotação 25.10.13.392.3001.6354 - Programação de Atividades Culturais. Por ser 

uma dotação genérica para diversas atividades, não foi possível, a priori, determinar 

o valor específico aprovado na Lei Orçamentária Anual para as despesas com 
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Carnaval de rua de 2020. Isso prejudica a transparência das informações e a 

determinação de quanto realmente custa o carnaval de rua da cidade. No capítulo 

seguinte, ao abordar a execução desse orçamento, conseguimos delimitar a maior 

parte dessas despesas.  

Como uma forma de “aliviar” os cofres municipais em relação aos gastos 

envolvidos com a infraestrutura do Carnaval de rua, o Decreto do Carnaval definiu 

outra fonte de custeio desses serviços, o patrocínio de entidades privadas:  

Art. 7º Poderá ser definido e implementado programa de patrocínios para o 
Carnaval de rua para suporte do custeio de sua infraestrutura geral e dos 
demais serviços a serem prestados para a sua realização, mediante a 
elaboração de plano de trabalho específico pelo Poder Público, em conjunto 
com eventuais financiadores e patrocinadores. 
 
Parágrafo único. O programa a que se refere o “caput” deste artigo não retira 
a autonomia das manifestações carnavalescas de rua para obter outros 
meios de financiamento próprio, obedecidos os requisitos previstos neste 
decreto e, em especial, na Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006. 

Segundo decisão da gestão municipal, o(s) patrocinador(es) seria(m) 

escolhido(s) por meio de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, cujo 

critério de julgamento foi o da melhor oferta, ou seja, o maior valor de aporte 

financeiro ofertado. O valor mínimo da oferta de patrocínio para o Carnaval de 2020 

foi estipulado em R$ 20.000.000 (vinte milhões de reais). O valor correspondia a 

pouco mais de 95% dos custos médios estimados dos serviços e equipamentos de 

infraestrutura do Carnaval de rua, orçados em R$ 20.951.560,00. 

Segundo as regras do edital, o Município de São Paulo admitiria duas formas 

de propostas. A primeira delas, de pessoa jurídica única, com possibilidade de 

exploração de marca e redistribuição de até 35% das cotas para até mais outros 

quatro patrocinadores; a segunda, de consórcio de até cinco pessoas jurídicas, com 

distribuição da totalidade das cotas entre si. Portanto, poder-se-ia ter um ou mais 

patrocinadores máster. 

Em contrapartida ao montante desembolsado, o patrocinador ficaria 

autorizado a associar à sua marca a imagem do Carnaval de rua do município de 

São Paulo, podendo divulgá-la nos limites estabelecidos pelo Guia do Patrocinador 

da Cidade7 elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura. O direito à divulgação da 

marca englobaria os materiais impressos e digitais produzidos e fornecidos pela 

SMC, que poderiam ser aplicados em totens, faixas e infláveis e utilizados em redes 

 
7 Anexo ao Guia de Regras e Orientações Gerais do Carnaval de rua 2020. 
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sociais, nas quantidades pré-estabelecidas em edital, como também outras 

ativações a cargo e responsabilidade do patrocinador constantes da proposta de 

patrocínio, como: banners em postes ou em banheiros públicos, iluminação de 

monumentos, projeções em fachadas de edifícios, adesivos para lixeiras ou pontos 

de ônibus, entre outros.  

Para a divulgação de marcas, o patrocinador teria que elaborar projeto de 

comunicação, em consonância com o Guia do Patrocinador da Cidade, contendo as 

características, as justificativas, a metodologia, o plano de trabalho e outros 

aspectos adicionais. O projeto necessitava ser aprovado pela Comissão de Proteção 

à Paisagem Urbana – CPPU, criada pela Lei Municipal nº 14.223/2006, que dispõe 

sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do município 

de São Paulo. Mais conhecida por Lei Cidade Limpa, a norma foi aprovada na 

gestão de Gilberto Kassab e modificou a paisagem da cidade ao criar regras mais 

rígidas para a publicidade em espaços públicos.  

Além de divulgar as marcas, o patrocinador estaria autorizado, também, a 

comercializar seus produtos através do credenciamento de ambulantes cadastrados 

pela Prefeitura (até 12 mil), de forma a estimular a geração de trabalho, fornecendo 

aos mesmos kits de identificação e praticando preços que incentivassem o 

cadastramento dessas pessoas. Essa comercialização seria feita em caráter 

exclusivo, ou seja, os ambulantes credenciados pela Prefeitura ficariam obrigados a 

comercializar somente produtos da logomarca da patrocinadora nos trechos e 

durante os desfiles dos blocos. 

Como parâmetros para a busca da melhor proposta, o Município apresentou 

no Edital do Pregão Eletrônico Nº 77-SMC-G-2019 um público estimado de 12 

milhões de participantes e uma estimativa de 854 blocos inscritos para 951 desfiles, 

abarcando do pré ao pós-Carnaval.  

A empresa Arosuco Aromas e Sucos Ltda., subsidiária da Ambev, foi a 

vencedora do certame com uma proposta de R$ 21,9 milhões, 9,5% acima do valor 

mínimo.  

Vale destacar que o patrocínio oficial da cidade para o Carnaval de rua 2020 

não seria destinado aos blocos de rua nem ao perímetro destinado a esses, 

cabendo ao patrocinador, caso houvesse interesse, negociar diretamente com 

aqueles.  
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Os patrocinadores de blocos também tiveram que se enquadrar nas regras 

estabelecidas pela Lei Cidade Limpa e nas determinações da Comissão de Proteção 

à Paisagem Urbana – CPPU. Para isso, o Município criou um guia8 especificamente 

para orientar os blocos em relação ao que era permitido e ao que era vedado quanto 

à ativação das marcas nos espaços públicos, inclusive de forma visual (Figura 4):  

● ficaram autorizadas apenas ativações que distribuíam itens de utilidade 

pública, como água, protetor solar, preservativo; ativações interativas 

como tatuagens e fotos; ou qualquer ação que não fosse geradora de 

lixo na cidade;  

● ficaram vedadas as ativações de marcas patrocinadoras que 

prejudicassem a limpeza da cidade, como distribuição de panfletos, 

leques de papel, infláveis, dentre outros; 

● as ativações das marcas dos patrocinadores deveriam acompanhar os 

blocos em seu horário, espaço e trajeto, não sendo permitidas 

ativações fixas.  

 
Figura 5 – Elementos de publicidade autorizados aos blocos no Carnaval de rua 

2020 

 
Fonte: Prefeitura de São Paulo 
 

 

 

 
 

8 Guia de Comunicação Visual para Patrocinadores de blocos do Carnaval de rua 2020. 
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4.3 IMPLEMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 

 

Foi visto que, além das secretarias municipais, outros órgãos participam do 

planejamento do Carnaval, e são esses que, na etapa de implementação das ações 

definidas pela Comissão Intersecretarial, sob a coordenação da Secretaria Municipal 

de Cultura (SMC), efetivamente executam a política pública do Carnaval de rua. 

A maior parte da operacionalização do Carnaval de rua de 2020 ficou a cargo 

da SPTuris, contratada9 no final de 2019, por dispensa de licitação, pela Secretaria 

Municipal de Cultura pelo valor global de R$ 30.490.657,59 (trinta milhões, 

quatrocentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove 

centavos). Esse foi o valor executado na dotação orçamentária da SMC a que nos 

referimos no capítulo anterior. 

O objeto do contrato da SMC com a SPTuris englobou o fornecimento de toda 

a infraestrutura para prestação dos serviços públicos (grades, cones, cavaletes, 

tendas, banheiros químicos), incluindo materiais (fardamento, faixas, banners etc.), 

equipamentos (geradores, climatizadores, ventiladores etc.), veículos (carros de 

passeio, caminhões, ambulâncias, carros de som etc), pessoal técnico e operacional 

(bombeiros civis, seguranças, agentes de limpeza, carregadores, apoio operacional 

e outros), itens de alimentação e demais itens previstos no Anexo I do referido 

contrato, com as respectivas quantidades estimadas e os custos unitários.  

Observa-se que, dentre os equipamentos e serviços contratados à SPTuris 

(TABELA 5), estão os postos médicos (estrutura, equipamentos, materiais e 

profissionais). Segundo o ex-coordenador de eventos da Secretaria de Turismo, 

Vander Lins:  

A gente não desloca o sistema público de saúde para o Carnaval, ele 
continua fazendo o que ele tem que fazer nas suas unidades. O que a gente 
faz é contratar serviços de saúde complementares exclusivamente para o 
evento. Então, a gente monta postos médicos, contrata empresas, 
ambulâncias privadas, porque, se eu tiver uma ocorrência, se eu não 
conseguir atender dentro desses lugares, vai extrapolar e cair onde? Na 
rede pública. E ela tem que estar funcionando com sua capacidade plena. 
Tudo está acontecendo na cidade durante esses dias.  

Ainda através do contrato da SMC com a SPTuris, foram instalados 20 postos 

médicos provisórios nas localidades com grande concentração de pessoas, cada 

posto com, no mínimo: dois médicos, um enfermeiro e mais sete técnicos em 

 
9 Termo de Contrato Nº 0068/SMC-G/2019. 
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enfermagem. Além disso, foi colocado em operação um sistema de atendimento 

móvel com, em média, cem ambulâncias diárias, um terço das quais contendo 

estrutura de UTI. 
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Tabela 5 - Itens e serviços de infraestrutura 

 
Fonte: Secretaria Municipal da Cultura/Prefeitura Municipal de São Paulo
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A Secretaria de Cultura, além de ter contratado a SPTuris para realizar a 

infraestrutura do Carnaval, realizou credenciamento10 de profissionais para darem 

assessoria no planejamento e gerenciamento de produção cultural para o carnaval 

de rua. Esses produtores do carnaval de rua, também chamados de programadores, 

foram distribuídos em diversas áreas e funções: coordenação técnica de 

infraestrutura, coordenação de planejamento de produção de comunicação, 

coordenação de relações institucionais, coordenação de produção artística, 

coordenação executiva, produção técnica, produção artística e apoio a produção. 

A Secretaria Municipal de Saúde informou11 que celebrou contrato, oriundo de 

processo licitatório, com a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina, a fim de realizar a “Gestão de ações em saúde para a elaboração e 

execução de plano de atenção médica do Carnaval de rua de São Paulo 2020”. O 

valor total do contrato foi de R$ 7,9 milhões12. 

Outro órgão importante para a implementação das ações públicas durante o 

Carnaval de rua é a CET, que ficou responsável por realizar bloqueios nas vias por 

onde passariam os cortejos e desbloqueio após a dispersão dos blocos, e também 

por garantir melhor fluidez na circulação de veículos de moradores e foliões e nos 

acessos rodoviários à cidade. 

Para pôr em operação as mudanças no trânsito, a CET utilizou 496 agentes e 

476 viaturas e 62 painéis de mensagens variáveis, além de gradis, cavaletes e 

faixas fornecidos pela SPTuris.  

A CET informou13 que a estimativa dos custos envolvidos nas ações da 

empresa nos dias do evento foi de R$ R$ 3.918.547,22, sendo a maior parte relativa 

a mão de obra (TABELA 6). A diretoria financeira da CET ressaltou que houve 

incremento nos contratos de serviços contínuos de infraestrutura que rotineiramente 

dão suporte às atividades, mas que os custos foram absorvidos pelos recursos 

anuais previstos. Observa-se também que no contrato da SMC com a SPTuris 

estava previsto o valor de R$ 1.926.000 para custear esse apoio da CET.  

 

 
10 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2019 – SMC/GAB 
11 Resposta dada em atendimento ao pedido de acesso à informação registrado no e-SIC sob o 
número de protocolo 59973. 
12 Fonte: Diário Oficial do Município de São Paulo (DOM-SP) de 13 de Fevereiro de 2020, p.79. 
13 Resposta dada em atendimento ao pedido de acesso à informação registrado no e-SIC sob o 
número de protocolo 59972. 



75 
 

Tabela 6 – Custos da CET no Carnaval de rua de São Paulo de 2020 

Serviço Custo (R$) 

Mão de obra de operação 2.755.184,40 

Mão de obra de planejamento  823.335,10 

Serviço de implantação de sinalização 172.273,22 

Mão de obra de sinalização 94.212,00 

Elaboração de projetos 73.542,50 

TOTAL 3.918.547,22 

Fonte: CET 
 

A SPTrans adequou aos bloqueios os itinerários de 730 linhas de ônibus da 

cidade e mudou 570 pontos de embarque e desembarque, disponibilizando em seu 

sítio na internet as mudanças. Nos dias do Carnaval a empresa contou com cerca de 

690 funcionários em diversas funções.  

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) trabalhou 

em, pelo menos, duas importantes ações no Carnaval de rua de 2020. A primeira 

delas foi a do Ônibus Lilás, veículo que ficou estacionado no centro da Cidade e fez 

distribuição de preservativos masculinos e femininos, contando com uma equipe 

preparada para receber denúncias de assédio e violência contra as mulheres 

durante os desfiles dos blocos. A equipe do Ônibus Lilás recebeu apoio da Guarda 

Civil Metropolitana (GCM), que, por meio do seu programa Guardiã Maria da Penha, 

ficou responsável pela segurança dos funcionários e dos denunciantes.  

Além do Ônibus Lilás, outra iniciativa de prevenção ao assédio sexual foi 

apoiada pela SMDHC no Carnaval de 2020, o grupo Anjos do Carnaval. Foi o 

segundo ano de uma parceria com o portal de cultura e cidadania Catraca Livre por 

meio de seu serviço Rua Livre, que prega a ocupação do espaço público 

promovendo ações de cultura e diversão. Anjos do Carnaval, que conta também 

com o apoio do Ministério Público estadual, reúne voluntários, profissionais da 

assistência social do município e advogados da OAB, em tendas de acolhimento ou 

no meio da multidão, para orientar os foliões. Além da questão do assédio sexual, 

esses profissionais atuaram em 2020 em campanhas de proteção às crianças, 

evitando desaparecimentos durante os dias de festa e distribuindo pulseiras de 

identificação.  
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Segundo informação da SMDHC14, o Ônibus Lilás, a realização de tatuagens 

“Não é Não”, em parceria com a Secretaria da Mulher do Sindicato dos Comerciários 

de SP, e as demais ações de combate ao assédio sexual foram executadas em 

parceria com diversas entidades, onerando os cofres públicos em cerca de R$ 6.500 

além das despesas correntes usuais. Isso incluiu a realização de 18.950 

atendimentos nas tendas de acolhimento, no período pré-Carnaval e durante o 

evento, realizados por servidores da Secretaria. Além disso, os serviços de 

atendimento ao cidadão da rede de direitos humanos permaneceram de portas 

abertas durante o período do Carnaval de rua de 2020, fornecendo orientações e 

realizando atendimentos voltados para imigrantes, mulheres, LGBTI+ e crianças e 

adolescentes.  

Já a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) 

atuou, por meio de 600 orientadores socioeducativos, no combate ao trabalho 

infantil, também encorajando a população a denunciar crimes de abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes.  

A GCM atuou conjuntamente à Polícia Militar no combate à violência e dando 

suporte às ações de outros órgãos. Para isso, além do efetivo de 1821 agentes, 

lançou mão de ferramentas como o Programa City Câmeras, de videomonitoramento 

das vias públicas de São Paulo (câmeras que também foram utilizadas pela Polícia 

Civil para reconhecimento facial de criminosos), e o aplicativo SP+SEGURA, uma 

ferramenta para prevenir e combater desordens urbanas e criminalidade. Nela, o 

cidadão pode avisar as autoridades e outros cidadãos sobre ocorrências na cidade. 

A Polícia Militar informou15 que colocou à disposição 10.800 policiais para 

cuidar do policiamento da capital, efetivo 25% maior que o do Carnaval de 2019. 

Além disso, utilizou 15 drones, que sobrevoaram os principais trajetos dos 

megablocos para ajudar na segurança do evento.  

A AMLURB atuou na limpeza pública com quase 3 mil agentes, que fizeram 

lavagem e varrição nas ruas, além de cerca de 300 veículos, 500 contêineres de mil 

litros e mais de mil cestos de lixo. Os resíduos sólidos coletados durante a varrição 

foram levados para centrais de triagem para aproveitamento dos materiais. A 

 
14 Resposta dada em atendimento ao pedido de acesso à informação registrado no e-SIC sob o 
número de protocolo 59975. 
15 Fonte: G1 SP (Matéria publicada em 07/02/2020) 
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reciclagem também foi incentivada, a partir da criação de pontos de entrega/coleta 

espalhados pela cidade.  

Segundo a AMLURB16, o órgão utiliza, no Carnaval, os serviços de varrição e 

coleta de resíduos já contratados e correntemente prestados durante todo o ano na 

cidade. Especificamente em 2020, os contratos sofreram aditivos em face do maior 

volume de serviços nos dias de eventos. Assim, houve acréscimo de R$ 

5.983.148,50 nas despesas do órgão com esses contratos no mês de fevereiro, 

valor que representa 7,5% além da sua execução regular.  

Na área de controle urbano, a Secretaria Municipal de Subprefeituras 

(SMSUB) disponibilizou mais de cem equipes, totalizando 900 funcionários 

envolvidos nas ações de inibição e remoção do comércio ambulante ilegal, 

completando a grandiosidade dos números do Carnaval de rua de São Paulo (Figura 

6). 

Figura 6 – Números diários da infraestrutura de apoio ao Carnaval de rua 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 
16 Resposta dada em atendimento ao pedido de acesso à informação registrado no e-SIC sob o 
número de protocolo 59970. 
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4.4 PERFIL DO PÚBLICO DO CARNAVAL DE RUA DE SÃO PAULO 

 

Os números apresentados a seguir mostram o desenvolvimento do Carnaval 

de rua da Cidade de São Paulo ano a ano. O Observatório de Turismo e Eventos da 

Cidade de São Paulo17 (OTE), da SPTuris, desde 2012 realiza censo sobre o 

Carnaval de São Paulo, sendo que, a partir de 2015, o levantamento passou a incluir 

também informações sobre o Carnaval de rua da Cidade de São Paulo. Na pesquisa 

sobre o Carnaval de 2020 foram levantados dados sobre o perfil do folião que 

participou dos blocos carnavalescos distribuídos pela capital paulista. 

Foram realizadas 1.210 entrevistas, que mostraram o perfil do público no 

Carnaval de rua em 2020, sendo 99,8% brasileiro, 73,6% paulistano e 32,4% com 

idade entre 25 e 29 anos. Abaixo, o Gráfico 2 apresenta o percentual dos foliões por 

sexo:  

Gráfico 2: Público do Carnaval de rua 2020 de São Paulo, por sexo 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório de Turismo e Evento da Cidade de 
São Paulo 

 

Quando se trata do número de participantes, entre 2016 e 2018 houve um 

salto de mais de 600%, conforme apresentado no Gráfico 3: 

 
 
 
 
 
 

 
17 http://www.observatoriodoturismo.com.br/?s=carnaval 
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Gráfico 3: Evolução do público no Carnaval de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório de Turismo e Evento da Cidade de São 
Paulo 
* 2017 - dados não disponíveis 

 

Os foliões que frequentaram o Carnaval de rua da Cidade de São Paulo no 

ano de 2020 são na maioria habitantes da própria capital (73,6%), sendo que 

apenas pouco mais de 5% vieram de outros estados ou países. O restante dos 

frequentadores (21,1%) são da região metropolitana ou do interior do Estado, 

conforme apresentado no Gráfico 4. 

 
Gráfico 4: Procedência dos Foliões do Carnaval de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório de Turismo e Evento da Cidade 
de São Paulo 

 

O perfil do público do Carnaval de rua demonstra a maioria de jovens: 62% 

têm entre 18 e 29 anos, levando em consideração dos 18 aos 39 anos, são 88,9% 

dos foliões. A pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo da Cidade de São 
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Paulo não considerou os menores de 18 anos na classificação divulgada. O Gráfico 

5 apresenta os percentuais das demais faixas etárias: 

 

Gráfico 5: Faixa etária dos foliões do Carnaval de rua de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório de Turismo e Evento da Cidade 
de São Paulo 

 

O censo do Carnaval de rua de 2020 apresentou diversos dados e 

informações que ajudam a entender o perfil dos participantes do evento, tais como: 

● 29,2% dos entrevistados estavam participando pela primeira vez do 

Carnaval; 

● 50,4% dos entrevistados iriam participar de outro bloco de rua; 

● 51,4% utilizaram o metrô como meio de transporte para chegar até o 

Carnaval de rua; 

● 38,6% informaram que o motivo para pular o Carnaval de rua foi por ter 

o custo acessível; 

● 95,7% afirmaram que a Prefeitura deve continuar apoiando/investindo 

no Carnaval de rua de São Paulo; 

● 71,2% acreditam que o apoio/investimento no Carnaval de rua de São 

Paulo deve aumentar; 

● 9,0 foi a média aritmética das notas dadas pelos respondentes diante 

da pergunta: “Dê uma nota de 0 a 10 para o Carnaval de rua de São 

Paulo”. 

 

O Gráfico 6 apresenta a evolução do número de blocos cadastrados na 

Prefeitura para participação do Carnaval de rua. 



81 
 

Gráfico 6: Número de blocos cadastrados no Carnaval de rua de São Paulo 

 
     Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretaria Municipal da Cultura  
 

A Secretaria Municipal da Cultura informou que, nas inscrições para o 

Carnaval de rua de São Paulo de 2020, 30 blocos carnavalescos se declararam 

fundados antes do ano 2000, e 80 entre 2000 e 2009. Vinte blocos apontaram 2010 

como o ano de sua fundação; 17, o ano de 2011; 23, o ano de 2012. Já 2013 reúne 

35 novos registros de fundação. Somados, esses números totalizam 205, o que 

representa apenas um terço do total de blocos inscritos (605), atestando o 

crescimento do Carnaval de rua a partir de 2013. Salienta-se, todavia, que essas 

informações são oriundas de autodeclarações dos blocos, não existindo necessária 

comprovação documental para o registro no Carnaval.  
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5. ANÁLISE DA POLÍTICA (BASEADA NOS RELATOS DAS ENTREVISTAS) 

 

Neste capítulo serão abordadas e descritas a visão, a experiência e a opinião 

de diversos atores responsáveis pelo planejamento e pela execução do Carnaval de 

rua de São Paulo. Conforme apresentado no percurso metodológico, buscou-se 

ouvir, por meio de entrevistas semiestruturadas, as diversas partes envolvidas, 

ligadas tanto ao poder público como a blocos e entidades responsáveis pelo 

acontecimento do Carnaval. 

 

5.1 SOBRE A COORDENAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA – A COMISSÃO 
INTERSECRETARIAL 

 

A governança de uma manifestação popular, como é o Carnaval de rua de 

São Paulo, precisa da articulação entre diversos órgãos do município, do estado e, 

em algum termo, do governo federal, bem como do envolvimento dos verdadeiros 

responsáveis pela festa: os blocos e as entidades carnavalescas. Buscando 

aproximar-se da perspectiva da governança e dos atores envolvidos, a estrutura das 

perguntas utilizadas nas entrevistas procurou dividir a gestão do evento em dois 

momentos: primeiro, a etapa do planejamento, que consiste nos meses anteriores 

ao início do Carnaval e, segundo, a etapa da execução, que nada mais é que o 

início do calendário oficial dos desfiles. 

 Como vimos anteriormente, a organização do processo de planejamento do 

Carnaval de rua se inicia com a formação da Comissão Intersetorial e a designação 

da secretaria ou órgão que exercerá a função de coordenador do Carnaval (e da 

respectiva Comissão Intersecretarial). Pode parecer uma decisão simples, mas o 

histórico recente demonstra que não há uniformidade nessa escolha, que leva em 

conta critérios além dos simplesmente técnicos e lógicos e depende muito da forma 

como cada gestão enxerga a política pública e o momento em que a decisão é 

tomada. 

Essa alternância na coordenação da comissão foi identificada nas pesquisas 

documentais e nos foi relatada em várias entrevistas, como nesta, de Vander Lins, 

que trabalhou na Secretaria Municipal de Turismo de 2017 a 2020:  

[...] comumente os trabalhos do Carnaval começam com a formação da 
comissão organizadora, ela é sempre presidida pelo secretário da pasta 
responsável daquele ano. Em 2017 a pasta coordenadora era a Cultura, nos 
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anos de 2018 e 2019 era a Secretaria de Subprefeituras, em 2020 voltou 
para Cultura, em 2021 não teve Carnaval, e agora em 2022 está voltando 
para a SMSUB (Secretaria Municipal das Subprefeituras).  

Vander Lins ainda falou do papel da pasta do Turismo nessa comissão 

[...] a Secretaria (de Turismo) passou a entrar porque se entendia então 
como um objeto de promoção da cidade e de atração de público para a 
cidade, então a gente passou a fomentar a comunicação do evento, além da 
expertise da minha coordenadoria (de eventos) em fazer eventos. Entrou 
para produzir mesmo, organizar o território para a livre manifestação, pois 
quem faz o Carnaval mesmo é o cidadão, não o poder público, isso é 
importante salientar. 

Em entrevista no mês de julho de 2021, o então secretário municipal de 

Cultura, Alê Youssef, afirmou que a cada ano há uma dinâmica para a escolha da 

secretaria que irá exercer o papel da programação do Carnaval de rua, o que em 

2019 coube à Secretaria Municipal das Subprefeituras e, em 2020, à Secretaria 

Municipal de Cultura (SMC). Ele afirmou que o papel da Secretaria de Cultura não 

muda muito de um Carnaval para o outro e que o fato de estar, ou não, na 

coordenação dos trabalhos não modifica o desempenho e as respectivas 

responsabilidades; sua função na comissão é de chancela cultural, tratando da 

inscrição dos blocos, da interlocução com o conteúdo cultural gerado. A base do 

processo é toda cultural. O secretário ainda salientou que a coordenação é uma 

atividade de natureza bastante transversal do ponto de vista da gestão pública, 

entretanto, depende muito do gestor que está com o papel de coordenação da 

comissão a compreensão do nível de transversalidade das políticas das diversas 

áreas envolvidas. Além disso, o secretário ressaltou que a coordenação (da 

comissão) em 2020 trouxe a responsabilidade de conduzir dois processos 

administrativos difíceis que em 2019 haviam ficado a cargo da Secretaria das 

Subprefeituras: a contratação de infraestrutura e o chamamento de patrocínio. 

Segundo Youssef, o modelo de 2019 deve retornar em 2022 para que a Secretaria 

de Cultura possa cuidar mais exclusivamente da interlocução cultural e, também, da 

outra parte da agenda da cidade, que irá incluir este ano o início das comemorações 

do centenário da Semana de Arte Moderna de 22. 

Em entrevista a este trabalho, Thales Bueno, um dos fundadores do Bloco 

Acadêmicos da 9 de Julho e representante do Fórum dos Blocos nas discussões do 

Carnaval de rua de 2020, ressaltou que essa mudança na coordenação do Carnaval 

é prejudicial à continuidade e à especialização da gestão pública:  

[...] cada ano a execução do Carnaval fica em uma secretaria, já teve 
Secretaria de Cultura no ano passado, já teve Secretaria de Subprefeituras. 
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Não existe uma continuidade de ano a ano para o tamanho de um projeto 
como esse. Continuidade de mão de obra, de procedimentos.  

Em entrevista, o coordenador técnico da Secretaria Municipal da Cultura, 

Jorge Shinohara, destacou que o órgão que exerce a função de coordenação acaba 

centralizando os trabalhos, “é o centralizador da coisa”. Informou que a etapa inicial 

do planejamento do último Carnaval coube à SMC incluiu levantamento de dados, 

dimensionamento das datas, definição das regras gerais, bem como identificação 

das correções (incrementais) que precisavam ser feitas no decreto (do Carnaval). O 

coordenador da SMC também abordou a questão da alternância da coordenação do 

Carnaval de rua nos últimos anos. 

Já para Ronaldo Bitello (Fórum dos Blocos e ex-coordenador da Comissão 

Intersecretarial), o papel de cada órgão vem se solidificando e se aperfeiçoando a 

cada ano e a cada edição do Decreto do Carnaval, embora a coordenação venha 

mudando de pasta. Segundo Bittelo, a escolha da coordenação do Carnaval tem um 

viés mais político; é influenciada pela abordagem que o prefeito quer dar ao 

Carnaval. O chefe do Executivo escolhe entre os secretários aquele que melhor irá 

gerir a política pública, considerando como fator preponderante a capacidade de 

articulação intersetorial. Nas palavras do ex-coordenador da Comissão 

Intersecretarial, o decreto é, na ausência de um projeto de lei específico, um bom 

instrumento de distribuição de poderes e competência na organização do Carnaval:  

[...] enquanto não houver a discussão e o encaminhamento de um projeto 
de lei para que isso se regularmente por força de lei, o decreto é o melhor 
instrumento que se tem para determinar como e quando o Carnaval tem que 
acontecer e como ele vai organizado entre as variadas secretarias e 
funções. O decreto de 2014 vem evoluindo todo ano, tem sido até uma 
espécie de laboratório. Porque, se você vai fazer uma leitura fria do decreto, 
ou das versões do decreto, ele acaba mapeando e atribuindo relativamente 
bem as competências de cada secretaria para a gestão do Carnaval, para a 
preparação do Carnaval. Isso evoluiu muito bem ano após ano, justamente 
porque está sendo construído. Então, para mim hoje, um dos melhores 
rascunhos, vamos dizer assim, de um projeto de lei, uma das melhores 
minutas de projeto de lei, é o próprio decreto, que está sendo construído 
nesse sentido. Mas, na questão da coordenação, da sua presidência, ele dá 
liberdade para que haja a nomeação de um coordenador, porque, apesar de 
você poder ter bons secretários técnicos nas suas respectivas pastas, a 
gestão dessa comissão acaba tendo também um caráter político, um caráter 
de articulação, de competência e de coordenação. Não é só técnico. Então, 
nesse sentido, é natural que haja esse mínimo de flexibilidade de poder 
nomear alguém que politicamente tenha condição naquele momento de 
assumir essa coordenação.  

O capitão da Polícia Militar Osmário Ferreira, chefe da divisão operacional do 

Comando de Policiamento da Capital, em sua entrevista destacou que o Carnaval de 

rua não é nem pode ser um evento de um órgão apenas, nem mesmo de 
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responsabilidade exclusiva da municipalidade. Em primeiro lugar, porque a 

Prefeitura não tem “pernas” para tratar da segurança pública (referência ao 

contingente de agentes). Também não tem como fazer a gestão de todo o modal de 

trânsito e de transporte, sem, necessariamente, trazer os órgãos responsáveis pelo 

transporte. Como mencionou, há em São Paulo um modal de metrô, privatizado, que 

é extremamente impactado. Com todos esses ingredientes, informou o capitão, a 

formação do Comitê Intersecretarial é muito importante, dando essa dimensão de 

que o evento não é algo unicamente da municipalidade. 

 

5.2 SOBRE O PLANEJAMENTO 

 

Com base nas entrevistas, identificou-se que, a partir da formalização da 

estrutura de coordenação do Carnaval de rua, as discussões a respeito de todas as 

regras e orientações sobre a próxima manifestação carnavalesca de rua começam a 

acontecer. Grande parte dessas conversas ocorre justamente por meio das agendas 

ordinárias do próprio Comitê Intersecretarial, entretanto, como no comitê muitos 

órgãos não estão formalmente nomeados (por exemplo, o Ministério Público) e como 

as organizações, associações, blocos e outras representatividades não fazem parte 

dessa estrutura, outros canais de comunicação se abrem para os encaminhamentos 

e as orientações às demandas desses. 

Segundo Vander Lins, ex-coordenador de Eventos da Secretaria de Turismo, 

a primeira etapa do planejamento é pensar os territórios em que há restrições de uso 

durante o Carnaval:  

[...] por exemplo, a avenida Paulista, que é um clássico da cidade, não 
recebe cortejo de jeito nenhum, porque o limitador da Paulista é que ela é 
corredor para diferentes hospitais, então nunca vou travar a Paulista. 
Também não pode ter cortejo em pontes e viadutos. Já a zona residencial 
da Vila Madalena não pode receber cortejos porque tem proibição legal e 
temos que, literalmente, cercá-la, pois já existe um acordo com o Ministério 
Público para isso. Então a gente começa pelas limitações territoriais do 
Carnaval. Feito isso, a gente abre então o chamamento dos blocos e, na 
medida em que vamos recebendo as inscrições, vamos sabendo dia, trajeto 
e estimativa de pessoas segundo o próprio bloco. Aí vamos olhando o 
histórico dos anos anteriores para saber se houve problemas, se a 
estimativa de público corresponde. Isso é importante para enquadrarmos os 
blocos de acordo com o seu tamanho: como bloco, bloco médio, superbloco 
ou megabloco. Esses últimos só podem sair em territórios específicos, 
delimitados pela coordenação do Carnaval.  
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Para o ex-servidor Lins, estimar a quantidade de pessoas em cada bloco, 

cada região e cada dia de festa é imprescindível para o correto dimensionamento 

dos serviços públicos que serão disponibilizados: alocação de banheiros químicos, 

postos médicos, agentes de limpeza e segurança.   

A questão da delimitação dos territórios também esteve presente no relato do 

capitão Osmário da Polícia Militar, que ressaltou a importância de ouvir todos os 

órgãos envolvidos, pois cada um tem uma visão específica: 

[...] a avenida Direitos Humanos, por exemplo, é uma via que é 
extremamente larga, plana e não tem problema com iluminação. Só que ela 
concentra uma rede muito grande de transporte público (ônibus) para uma 
região muito complexa de São Paulo. Então o órgão gestor de transporte 
público disse que ali não poderia acontecer desfile. A Polícia Militar também 
faz suas restrições em áreas de risco à segurança, assim como a CET e o 
Metrô nas suas respectivas alçadas. A partir do momento que um órgão 
técnico dá sua opinião, é construído um consenso, pois o que pode ser a 
melhor solução para uma área pode causar impactos mais relevantes em 
outra. 

Já de acordo com a gerente de Planejamento Operacional da Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET), Margarida Sobral, o planejamento da Operação 

Carnaval inicia logo após o encerramento do anterior, com o balanço de tudo o que 

ocorreu visando ao aprimoramento para o próximo:  

Os carnavais, na verdade, vão sendo construídos ano a ano, em cima 
daquilo que deu certo e daquilo que não deu certo nos anos anteriores. 
Então, o planejamento tem muito a ver com isso, dar importância à 
construção de relatórios, que é algo que fazemos ao fim de cada evento 
grande, identificando os problemas que ocorreram em cada situação. 
Destaco que o nosso conhecimento é sempre levado em conta pela 
coordenação da comissão (intersecretarial), somos ouvidos e respeitados, 
tanto por quem coordena, como pelos demais órgãos que compõem o 
colegiado. 
 

Na opinião de Ronaldo Bitello, independentemente de quem seja o titular da 

coordenação da Comissão Intersecretarial, a atuação do poder público se dá no 

sentido de organizar e ordenar o espaço público para poder garantir o planejamento 

mínimo de contingente dos diferentes serviços (CET, Polícia Militar, fiscalização) 

Então, o poder público exerce sua função de mediador, para que a cidade 
se ordene, se organize em torno dessa demanda, e provê também os 
recursos, especialmente de banheiro, equipes, gradis – quer dizer, materiais 
e insumos para que o Carnaval aconteça. Não há nenhum tipo de incentivo 
financeiro aos blocos, nenhum pagamento, e sim a proposta é que a 
Prefeitura levante e traduza em números a demanda de infraestrutura e 
serviços públicos necessários às manifestações, o que hoje não acontece 
de forma organizada, especialmente em 2020, quando a Secretaria 
Municipal da Cultura deliberadamente optou por não fazer um trabalho de 
alocação desses recursos de forma planejada. 
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Com relação às reuniões de planejamento do Comitê Intersecretarial, o 

capitão Osmário Ferreira ressaltou a forma como eram agendadas e também 

explicou como se faziam os encaminhamentos (tomada de decisão): 

[...] nós tínhamos um grupo (WhatsApp), pelo qual as reuniões eram 
marcadas, também era enviado e-mail. Todas as reuniões eram presenciais, 
portanto, as deliberações ocorriam nesse fórum, nós praticamente não 
tínhamos deliberações feitas por e-mail ou pelo grupo de WhatsApp, no 
intuito de não ter problema, não ter ruído na comunicação. Toda e qualquer 
comunicação se dava nas reuniões presenciais, tudo era registrado em ata 
e essas atas transmitidas via e-mail e através de grupos de WhatsApp 
também. 

No tocante à tomada de decisão e com o objetivo de dirimir eventuais 

divergências de opiniões, a maioria das deliberações ocorre, como informou Jorge 

Sinhohara, por consenso da Comissão Intersecretarial, levando em consideração as 

informações dos principais órgãos envolvidos na referida demanda. Ele 

complementa:  

[...] a gente tem também nessa etapa de implementação a realização de 
fóruns com os blocos e com associações de moradores, com a sociedade 
civil, os quais são feitos por regiões, por características de blocos 
(megablocos, blocos tradicionais etc). Então, organiza-se junto com os 
pleitos dos blocos, mais os pleitos da sociedade civil, e tudo é levado para a 
Comissão Intersecretarial. Desta forma, a comissão acaba sendo um grande 
fórum de discussão, como eu disse, para chegar no consenso final. 

Miguel Antunes, engenheiro civil e coordenador dos serviços de limpeza 

urbana da AMLURB durante o Carnaval de 2020, afirmou que o papel da Autoridade 

Municipal de Limpeza Urbana na Comissão Intersecretarial é mais consultivo, 

relacionado aos aspectos técnicos da execução dos serviços de varrição e coleta de 

resíduos sólidos, aos limites de acesso de caminhões e varredores. Para ele, na 

etapa de planejamento, é importante para a AMLURB saber a quantidade de público 

que estará em cada região da cidade e em cada dia do Carnaval, para que possa 

ser direcionado corretamente o efetivo de agentes de limpeza e equipamentos. Para 

isso, acompanham-se os dados disponibilizados pela Secretaria de Cultura, como 

detalhado por Miguel:  

[...] nesse Carnaval de 2020 foi criado uma conta de e-mail do Google que 
compartilhava ali no Google Drive todos os documentos, todas as planilhas, 
incluindo uma planilha gigantesca, com todos os blocos de rua, endereço, 
horário, tudo estruturado ali. A gente vai seguindo a Secretaria de Cultura e 
esses dados, basicamente. Além disso, a gente atende às solicitações 
específicas dos órgãos. Então, por exemplo, local que tem a via fechada, 
que tem acesso restrito, tem controle de acesso, vai ter alguma revista, a 
Polícia Militar pede que tenha contêineres para o pessoal descartar a 
garrafa de vidro, principalmente, e que tenha uma limpeza periódica, porque 
uma garrafa, quando enche o contêiner, se o pessoal começa a colocar no 
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chão, sai uma briga, a garrafa vai ser a primeira arma que eles vão usar. 
Então, a gente atende a solicitação deles. 

Nas entrevistas realizadas, também pudemos escutar relatos de como se deu 

a participação dos agentes externos à administração pública no planejamento do 

Carnaval de rua de 2020 e com que intensidade essa participação influenciou as 

decisões tomadas.  

De acordo com Alê Youssef, então secretário municipal da Cultura:  

[...] os blocos não têm nenhuma entidade que os represente como um todo, 
aliás, nenhum lugar tem isso, Salvador não tem isso, nem no Rio de Janeiro 
tem isso. São vários pequenos grupos, cada um com a sua, digamos, 
vocação, sua tendência, como a representação da turma mais do business, 
com uma atuação mais estruturada, outra com uma representação mais 
ligada à esquerda (aspecto político), dos coletivos e movimentos mais de 
progressistas de esquerda tradicionais e até as representações mais 
políticas, vinculadas aos partidos políticos. Desta forma, a coordenação do 
Carnaval acaba lidando com essas visões que são antagônicas, uma quer 
discutir o modelo de patrocínio, quer discutir modelo de capitalização da rua, 
como que o povo vai poder pagar suas contas. A outra fala que não, isso 
não pode, isso é desvio do Carnaval. Então, fica essa guerra permanente. 
Acho que isso tem todos os carnavais em todo o Brasil. E o poder público 
tem o papel de dar a voz a todos eles e, de uma certa maneira, balancear 
essa presença ou essa influência, por meio de seminários, com a 
participação efetiva para uma ampla discussão sobre a construção, que 
todo ano acontece, do que se chama de Guia de Regras nos Blocos, que é 
algo criado pelos blocos lá atrás e que vem se aperfeiçoando, todo ano vai 
mudando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Acredito eu que 95% desse 
negócio está meio que pactuado com todo mundo já, mas você tem sempre 
aqueles cinco por cento, que é o horário, que é o tempo de um desfile do 
outro, período de desfile, que são punições eventuais por não cumprimento, 
isso sempre acaba gerando as discussões que se repetem ano após ano. 

A participação social, para o ex-servidor da Secretaria de Turismo Vander 

Lins, é contemplada nas reuniões regionais realizadas:  

A gente vai fazendo reuniões setoriais nas subprefeituras, chamadas de 
“seminários” pela Secretaria de Cultura. Nessas reuniões convidamos os 
blocos daquele endereço e discutimos o que estamos planejando para 
aquele ano, o que precisa, o que que não precisa e, na sequência, ouvimos 
a opinião deles. Obviamente que nem tudo pode ser considerado, nem 
todas as sugestões. Em algum momento é necessário tomar decisões e, 
assim, o coordenador o faz ouvindo os órgãos competentes, mesmo não 
havendo consenso muitas vezes com os blocos.  

O coordenador técnico da Cultura, Jorge Sinhohara, destacou a grande 

participação do Ministério Público nessa etapa, por meio de uma equipe da 

promotoria que atua diretamente com eventos:  

[...] eles (do Ministério Público) acabam também levando essas reclamações 
da sociedade civil, das associações de moradores e das associações dos 
hospitais, das associações dos asilos, das associações das crianças etc., 
para essa pauta. Então, em conjunto com o Ministério Público, fizemos 
diversas reuniões para dar solução a essas demandas mencionadas.  
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Sinhohara ressaltou também a importância do programador, que, com as 

equipes locais (operador local) de cada bairro, tem o conhecimento e a capacidade 

de discutir as questões pontuais (itinerário, programação, entre outros) de cada 

região, restando para a Comissão Intersecretarial as questões mais polêmicas. 

Na visão dos representantes dos blocos, como ficou explícito nas entrevistas, 

o Carnaval de rua é uma manifestação voluntária, de ocupação dos espaços 

públicos, e, de fato, realizada por eles. Com isso, a participação dessas 

representações na etapa de planejamento deveria ser algo de muita importância. 

Em sua entrevista, Guilherme Varella (Ex-gestor da SMC e Bloco Saia de 

Chita) ressaltou o direito ao Carnaval de rua e a relação do poder público com os 

blocos para a busca do melhor planejamento: 

[...] a gente entende que Carnaval de rua é um direito. É um direito de 
manifestação, é um direito de protesto, é um direito cultural de você ocupar 
as ruas. Então você (blocos) não tem que pedir autorização para a 
Prefeitura, mas, sim, comunicar a Prefeitura de que você vai fazer. Com 
isso, a Prefeitura não diz se você faz ou se não faz, o papel dela é de 
mitigar os efeitos negativos, para isso serve a política. Como exemplo: se eu 
tenho um bloco de Carnaval que chama Unidos dos Velhinhos de Não Sei e 
queremos passar na frente de um hospital de pessoas terminais. A 
Prefeitura tem o papel de dizer: “não, você não vai passar na frente do 
hospital de pessoas terminais, então você vai desviar, mas você não vai 
deixar de existir”. 

Para um dos representantes do Fórum dos Blocos, César Pacci (Cesinha), o 

Carnaval de rua de São Paulo já se firmou como um Carnaval da diversidade 

absoluta:  

[...] aqui você tem desde bloco emo, de rock, de música eletrônica – todos 
estão na rua e o Carnaval abraçou tudo. A gente entendeu que a leitura do 
Carnaval é bem maior que samba, é bem maior que batuque. Então, por ter 
já essa vertente, isso tudo foi englobado. Percebemos também que muita 
gente pensava da mesma maneira, e a gente começou a tentar se organizar 
justamente para levar esse diálogo, de construção, para o poder público. Foi 
aí que a gente se juntou e criou o Fórum de Blocos do Carnaval de rua. 
Hoje eu participo da coordenação desse fórum, que busca entender as 
necessidades dos blocos e trazer/colocar isso na mesa junto ao poder 
público. Tem sido uma construção desde 2014, em muitos dos editais 
(decretos) tem participação da nossa opinião. Em resumo, nós levamos as 
demandas dos blocos, tentando mostrar para o poder público as 
possibilidades de melhora, de ano para ano, para o atendimento dessas 
expectativas, ajudando-o a se organizar cada vez melhor. É nosso papel 
também entender as dificuldades e impossibilidades do poder público e 
levá-las para os blocos. Exemplos: não dá para rolar um bloco noturno, 
porque não tem uma disponibilidade de efetivo de polícia, ou não dá para 
você fechar a rua Teodoro Sampaio, porque é corredor de ambulância e 
passam quinze linhas de ônibus. Dessa forma, hoje eu colocaria o fórum 
como um mediador dessas tensões, uma balança de conciliação das forças, 
essa é a nossa intenção. Vamos fazer as manifestações dentro do que é 
plausível e do que é respeitável pelo não folião e pela cidade em si. 
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Na entrevista com Alessa Camarinha, uma das fundadoras do bloco Ritaleena 

– que ganhou grande expressão nos últimos anos –, a artista e produtora disse que 

há dificuldade na gestão dos mecanismos de consulta popular e no modo como se 

convidam os atores externos para conversar, principalmente os blocos menores:  

[...] o que acontece é que eles (administração pública) têm muita dificuldade 
de dialogar, ou eles fazem um diálogo que no fundo é só para marcar 
posição. A gente está passando por um Carnaval que a administração 
pública está pegando um know-how e está convidando essas grandes 
marcas, esses grandes “players” das cervejarias e dos editais, deste mundo 
comercializado e mercantil da festa de eventos, e tentando aplicar no 
Carnaval. E isso não vai funcionar, porque o Carnaval não é um evento. Eu 
repito isso muito. Ele não participa da lógica do evento. E aí, São Paulo vem 
tentando produzir um Carnaval-evento, um Carnaval de grandes marcas, de 
grandes nomes da música brasileira, dessa coisa de você vender um 
atrativo da cidade pela lógica do turismo, que é uma lógica de quanto mais 
melhor, e aí é uma lógica que vai de encontro com as políticas de culturais. 
Isso é difícil para blocos menores, blocos que começaram, tudo isso daí, é 
mais difícil de a gente se inserir nessa lógica.  

Alessa Camarinha comentou ainda o nível da exigência colocada aos blocos 

para o desfile: 

[...] a administração pública começou a exigir da gente que é bloco médio e 
pequeno enquadramentos jurídicos de segurança de bloco grande, e aí a 
gente sai assinando o papel sem saber o que é. Vai ter uma hora que 
alguém vai morrer no Carnaval e o bloco que vai ser judicializado. Então, 
cada vez mais, agora, dentro do Fórum de Blocos de São Paulo, a 
discussão recorrente é a judicialização. A gente começou a se movimentar 
muito no fórum para começar a puxar esse debate no planejamento de 
Carnaval.  

A produtora ainda criticou a forma como o poder público negocia o patrocínio 

da cidade, limitando as possibilidades de parceria dos blocos:  

Se você fala que todo mundo só pode consumir Ambev, qual é a saúde 
financeira que você propõe ao bloco? Por exemplo, o meu bloco sai na rua 
dos Pinheiros, que é uma rua cheia de restaurantes. Existem atores muito 
importantes dentro do Carnaval de rua, que são os bares e restaurantes. 
Esses atores não são colocados no diálogo do Carnaval. E aí, o que 
acontece? Eu preciso ir para Pinheiros e naquela região tem todos esses 
bares que poderiam estar comigo como parceiros, mas eles odeiam o 
Carnaval e querem que o Ritaleena vá embora de lá. Por quê? Porque no 
final do meu desfile, a cidade fechou com o iFood, que foi pôr uma tenda lá 
em cima. E aí, acabou com a minha relação com bares. O Carnaval é muito 
mais sobre o entorno e o território. Muito mais complexo e exige muito mais 
da administração pública do que um evento, por isso não pode ter essa 
lógica. 

Para Thales Bueno, do Bloco Acadêmicos da 9 de Julho, a participação da 

sociedade na organização do Carnaval praticamente não existe como política de 

Estado, mas sim como política de alguma gestão:  

[...] eu fui para um monte de reuniões, algumas delas esvaziadas, reuniões 
sem ata. A gente pedindo as coisas, nada acontecia. Então, existem 
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algumas instâncias informais de participação, construídas no fórceps, na 
base da imprensa e nos relacionamentos que temos. Os produtores que 
entraram no Carnaval são produtores de eventos, não necessariamente 
entendem de organização do Carnaval. A gente entraria muito qualificando 
para esse debate, mas não existe uma instância homologada em que essa 
participação seja de fato prevista formalmente. Então, acho que é processo 
também de amadurecimento que a gente está buscando, e espero que a 
gente consiga emplacar no próximo ano.  

 

5.3 SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DO CARNAVAL DE 
RUA 

 

Em capítulos anteriores, o trabalho abordou diversos aspectos da 

complexidade da implementação da política pública do Carnaval de rua de São 

Paulo. Na análise da política feita pelos atores responsáveis – tanto agentes 

públicos como representantes dos blocos –, foram destacados pontos de grande 

relevância para sua execução, os quais buscamos evidenciar nos próximos 

parágrafos. 

O então secretário municipal de Cultura, Alê Youssef, em sua entrevista 

explicou o funcionamento e a coordenação existente na execução das 

manifestações carnavalescas de rua. Primeiro, destacou a atuação dos órgãos nos 

centros de comando do Carnaval de rua (Centro de Operações da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo/COPOM e a Central de Operações da CET):  

[...] há uma pactuação de que a palavra final acaba sendo da coordenação 
da comissão, mas as secretarias e os órgãos estão todos representados 
100% no período em que acontece a festa. Não existe um momento em que 
está tendo desfile de Carnaval nas ruas que não tenha representação das 
secretarias nos centros de comando e operação. As discussões até podem 
ser acaloradas, especialmente quando o assunto tem a ver com segurança 
pública, mas se cria aí um colegiado, uma conversa, e depois se toma uma 
decisão.  

 

Em complemento, Alê Youssef ressaltou a relevância do papel e da atuação 

dos produtores na resolução de grande parte dos problemas que ocorrem durante os 

dias das manifestações:  

[...] agora, a maioria das questões relacionadas ao Carnaval são resolvidas 
fora dessas estruturas (Centros de Comando), pois nem chegam nesse 
nível de complexidade, de tensionamento, e acabam resolvidas pela 
interlocução com os blocos, na rua mesmo, entre os produtores e os blocos, 
sendo essa uma ação capilar de ter a presença física do produtor vinculado 
à coordenação do Carnaval, que vai estar lá com o coletinho, com o 
radinho, e fala: “olha, você precisa parar agora, olha, você precisa andar 
agora, olha, você precisa parar o som porque está tendo uma briga”. Esse 
tipo de coisa é o que faz a festa ser um sucesso, ou ser um fracasso, ou ser 
uma confusão. Essa capilarização da produção acaba sendo o segredo e 
evita que 99% dos problemas subam para as centrais de controle. Com 



92 
 

isso, apenas é escalado algo quando acontece um negócio muito grave, 
muito sério. Por exemplo, uma superlotação de trajeto que tinha 
determinada capacidade, que foi totalmente extrapolada, ou, então, se 
houve um acúmulo de gente, aí superlotou as tendas médicas. 

Segundo o ex-coordenador de eventos do Turismo, Vander Lins, nos dias do 

evento a pasta coordenadora é a que deve centralizar as informações da equipe de 

campo sobre os blocos – que horas saíram, se houve cancelamento, se a 

documentação está em ordem – e repassar essas informações para os demais 

órgãos (GCM, CET, PM, AMLURB). Alguns blocos são acompanhados durante o 

trajeto inteiro para que qualquer fato que saia do planejado (brigas, carros 

quebrados, excesso de pessoas, entre outros) seja resolvido de imediato. De outro 

lado, cada órgão também está na rua para acompanhar se os serviços contratados 

estão sendo prestados, se houve o fechamento devido das ruas, se há policiamento.  

Para a gerente de Planejamento Operacional da CET, Margarida Sobral, as 

decisões tomadas durante a execução das manifestações são coletivas, por isso os 

órgãos ficam com representantes no COPOM e no Centro Operacional da CET.  

As equipes só irão desmobilizar todo o aparato do poder público se a 
coordenação da Comissão Intersecretarial confirmar a informação e der a 
ordem. Todos os órgãos estando juntos, as situações se resolvem em 
conjunto e de forma natural. 

A integração e a ação conjunta dos órgãos públicos foram destacadas como 

um ponto positivo e que funcionou muito bem no Carnaval de 2020, conforme 

descreveu Sobral:  

[...] o Carnaval de 2020 foi um grande Carnaval também, que acabou tendo 
vários ajustes no meio do período, e a gente foi executando tudo que foi 
aparecendo. O ponto-chave para conseguir dar a resposta no tempo 
necessário é a comunicação. A gente fez essa comunicação muito rápida, 
por meio dos gerentes. Também, ativamos uma sala estratégica que fica 
aqui no prédio da Bela Cintra, onde eu estou, que é junto com a nossa 
central de operações, para atendimento único do Carnaval. A CET manteve 
a central que cuida da cidade toda, porque a operação da cidade toda 
permanece, mas foi escalado um pessoal voltado exclusivamente para o 
Carnaval nessa sala estratégica, de onde nos comunicávamos com o 
COPOM. Tínhamos apoio da cultura, que era a secretaria responsável, da 
SPTrans, do pessoal da limpeza (AMLURB), todos estavam lá, e para quê? 
Para que a gente conseguisse, no final dos trajetos, o mais rápido possível, 
entrar com a limpeza e com o policiamento para que a CET pudesse 
desbloquear a via após todo esse aparato aí ocorrer. Essa é uma 
experiência muito boa, dessa integração e da importância de se trabalhar 
em conjunto com os demais órgãos públicos. 

O funcionamento da estrutura de controle do COPOM foi detalhado pelo 

capitão da Polícia Militar, Osmário Ferreira:  

Nós montamos um gabinete de gerenciamento de eventos ou 
gerenciamento de crises. Ali, cada órgão tem uma cadeira com as funções 
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muito bem estipuladas. Inclusive, quando nós convidamos os órgãos para 
esse centro de gerenciamento de eventos, o gerenciamento de crises, a 
gente deixa bem claro que devem ser enviadas pessoas que têm o poder de 
decisão. Então, abrimos esse gabinete antes do início dos eventos do dia e 
fechamos após a limpeza da via, quando o trânsito já está restabelecido. 
Porque a gente tem que devolver para a sociedade, tem que devolver para 
a cidade as condições que ela encontrou, tanto de sistema viário, quanto de 
transporte. A gente busca chamar para lá, além dos órgãos responsáveis 
pelo Carnaval do município, a OAB, a Defensoria Pública, a Vara da 
Infância e da Juventude. Acabam recaindo problemas ligados à 
criminalidade para essas instituições, por isso precisamos do apoio desses 
órgãos nas ações de segurança pública. Temos muitos problemas com 
menores, por exemplo. São menores que vão com os amigos, que os seus 
familiares nem sabem que lá estão, eles acabam se excedendo no uso de 
bebidas ou até mesmo de drogas ilícitas, ficam caídos na via e são levados 
para os postos médicos. O médico solicita a Polícia Militar para que fique 
custodiando aquele menor. Só que, mais uma vez, se você deixa um ou 
dois policiais fazendo a custódia daquele menor, você perde na segurança 
pública, então, a gente conseguiu contato com a Vara da Infância e da 
Juventude para que faça isso. Eles entram em contato com os conselhos 
tutelares para que se desloque alguém para lá, para que tente encontrar o 
pai ou os responsáveis por aquele menor. A OAB e a Defensoria Pública 
fazem o monitoramento das ações policiais em relação a possíveis abusos. 
A gente tem o amparo desses órgãos que fazem o controle da atividade 
policial. Então, é um sistema amplo, complexo e faz com que nós 
acompanhemos, em tempo real, todos os eventos para que realmente os 
órgãos possam deliberar. 

A execução dos serviços de limpeza urbana do Carnaval utiliza os contratos 

existentes da AMLURB, havendo necessidade de alguns acréscimos para dar conta 

dos serviços ligados ao Carnaval. De acordo com o engenheiro Miguel Antunes, que 

estava na coordenação em 2020, a AMLURB tem duas modalidades de contrato: a 

concessão da coleta domiciliar, a coleta que passa na casa dos moradores e fica 

sob responsabilidade de um consórcio de duas empresas, e os contratos de 

varrição, que são outras seis empresas divididas em lotes. Antunes explicou como 

se dá a atuação delas no dia do evento: 

Essas oito empresas têm uma sinergia entre elas, acabam se ajudando. A 
que só coleta coloca contêineres para atender o pessoal da varrição de rua, 
porque somente as empresas de varrição não dão conta. No caso, ainda 
fazemos um contrato aditivo com as empresas de varrição, porque temos 
que contratar mais gente, alugar mais equipamentos para poder atender. 
Porque só com a operação do dia a dia, realmente, a gente não tem como, 
não há condição. 

Na perspectiva da análise dos trajetos (viabilidade), Margarida Sobral, 

gerente de Planejamento Operacional da CET, relatou que pode acontecer de 

chegar uma decisão de alguma autoridade para utilização de uma via que 

tecnicamente não é indicada. Nesse caso, o trabalho da CET é elaborar o relatório 

informando quais são os problemas desse local, relatando como é a via, se possui 

canteiro, duas pistas, árvores, ciclovia, fiação (local e altura) e qualquer interferência 
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de sinalização viária, podendo haver necessidade de retirá-la por meio de projeto no 

dia do desfile. Outra situação que pode ocorrer é um bloco ficar muito maior do que 

o planejado; com isso, a CET tem que agir na contingência, sendo que a primeira 

ação é fazer desvios por questões de segurança do público. A SPTrans também 

atua com o desvio de trânsito, nesse caso mais complexo, dado que o desvio de 

ônibus nem sempre é o mesmo dos veículos leves. 

Ao ser questionado sobre a sustentabilidade do atual modelo de patrocínio e 

sua capacidade de atender às necessidades da Prefeitura, o então secretário de 

Cultura, Alê Youssef, explicou sua visão:  

Olha, o modelo precisa de uma permanente revisão e adaptação. Cada ano 
eu acredito que ele melhora. No modelo anterior, você não era o 
patrocinador que concorria, mas sim uma produtora que vinha com uma 
carta de anuência do patrocinador para produzir Carnaval em nome desse 
patrocínio. Isso mudou em São Paulo, o modelo atual é: você faz um 
chamamento de patrocínio e não de produtora, e a cidade produz o 
Carnaval. Ao fazer isso, você consegue direcionar uma parte dos recursos 
para blocos comunitários, blocos periféricos, blocos pequenos, que, ao fazer 
a relação exclusivamente com a produtora, acaba não tendo esse retorno, 
esse benefício. A cidade não dá recursos para o setor artístico em São 
Paulo, mas dá para infraestrutura. No caso de blocos comunitários, ajuda, 
inclusive, com o som, com a ambulância, todas as outras coisas que o bloco 
deveria providenciar. Então, eu acho interessante, você tem o patrocínio da 
cidade e, ao mesmo tempo, a prerrogativa dos blocos de terem seus 
próprios patrocínios. É uma coisa que amplia bastante a possibilidade de ter 
mais e mais oferta.  

 

5.4 SOBRE AS DIFICULDADES E DESAFIOS 

 

Em sua entrevista, Jorge Sinhohara, coordenador da Cultura, tratou das 

principais dificuldades enfrentadas nas etapas de planejamento e execução do 

Carnaval de rua:  

[...] para mim, que sou da estrutura, atender as demandas do Ministério 
Público é o mais difícil, porque sempre é um isolamento, uma restrição de 
uma área, então eu que cuido da estrutura de logística. É a parte que pesa 
mais, vamos dizer assim. Para a gestão, em geral, a questão política é a 
que pesa um pouquinho, pois, quando o prefeito, um secretário, um 
vereador, ou algum assessor que tem influência de algum bloco, insiste 
muito em fazer em uma região que, segundo o consenso do fórum (Comitê 
Intersecretarial), não é favorável, é uma questão um pouco complicada.  

Na questão da limpeza urbana, o engenheiro Miguel Antunes disse, em sua 

entrevista, que o planejamento não é tão complicado para a limpeza. As maiores 

dificuldades acontecem quando há alguma mudança próxima da data, um 

subdimensionamento de pessoas em determinado lugar, ou quando se depende da 

atuação de outros órgãos: 
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[...] quando eu encontro antecedência, tudo bem, o problema é quando, de 
uma semana para outra, muda tudo. Ou quando o público é subestimado. Aí 
é uma correria para tirar gente de um lugar para outro para fazer os 
serviços. Outra coisa é que, nessas reuniões de planejamento, acaba tendo 
um pouco de atrito com a CET. Porque no mundo ideal as pessoas vão 
andando, a limpeza vai acontecendo e a CET vai liberando o trânsito dez 
metros depois. Só que a CET quer a rua livre e libera antes da varrição 
estar terminada, da via estar lavada. Então, a gente acaba tendo um pouco 
de estresse nas reuniões para que eles sigam o combinado e que a gente 
siga o combinado também com eles, para nenhum dos dois lados falhar. E o 
problema na limpeza geralmente acontece no final do evento. Durante o 
evento, a gente só consegue limpar o entorno, pois não tem como limpar no 
meio, é impossível no meio do bloco. Mas quando acaba que vem um 
cordão de varredores, o cordão da lavagem, que a gente acaba tendo 
problema com CET e problema com a PM e, de vez em quando, com 
alguma subprefeitura, porque tem blocos que não fazem a dispersão, e as 
pessoas, simplesmente, não vão embora. É agressivo colocar as motos da 
ROCAM ou a tropa de choque empurrando todo mundo, aí querem que a 
gente vá para frente, correndo o risco de molhar as pessoas com água de 
reuso. A PM, que não quer ir para frente, também não quer ter esse estigma 
para ela. 

Para o capitão da PM Osmário Ferreira, Chefe da Seção Operacional de 

Policiamento da Capital, problemas com a dispersão dos blocos e com o fluxo dos 

cortejos são gargalos que afetam o gerenciamento dos serviços públicos. No caso 

dos megablocos, que arrastam multidões, Ferreira relatou ser necessário estudar 

bem como se dará o percurso e prever possíveis problemas, como o que relatou em 

entrevista:  

Tivemos o cantor Alok, que tinha um bloco. Eles informaram que o trio 
elétrico teria uma determinada dimensão, só que apareceu um veículo com 
dimensão superior. O número de foliões foi infinitamente maior também. E 
então o trio elétrico, que faria o deslocamento, ele teve que ficar estático. Só 
que, ficando estático, ele prejudica todo o circuito, que é praticamente uma 
engrenagem. De imediato, no gabinete de gerenciamento de eventos, a 
Companhia de Engenharia de Tráfego, junto com o policiamento de trânsito, 
teve que verificar o direcionamento daquela massa, qual via ia ser aberta, 
qual via seria fechada. Nisso você tem que mudar todos os policiais que, em 
tese, estariam lá na frente esperando o bloco chegar. Houve a 
determinação por parte da Prefeitura para que o evento acabasse antes, 
então as pessoas que estavam lá no centro de gerenciamento tiveram que 
entrar em contato com os responsáveis pelo bloco. Aí surge outro problema: 
eles teriam que enviar para sala de crise o telefone, o contato de pelo 
menos duas ou três pessoas que estivessem na gerência daquele local. E 
no dia nenhuma delas estava lá. Então tinha que determinar o 
encerramento do evento e, assim, teve que chamar alguém da Polícia Militar 
para que subisse até o bloco e conversasse com o artista para encerrar o 
show. Foi uma falha de outros órgãos que acabou recaindo na Polícia 
Militar.  

Ainda segundo Osmário Ferreira, os maiores desafios para a realização do 

Carnaval estão na área de segurança pública. Para ele, por mais que se consiga ter 

um transporte público tranquilo e se defina o horário de começar e acabar os 

desfiles, a preocupação com a segurança pública permanece, e qualquer descuido 
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pode colocar tudo a perder. O capitão citou um episódio ocorrido no Carnaval de 

2020: 

[...] no ano passado nós tínhamos um bloco na avenida Faria Lima, que é 
uma via extremamente conhecida (em São Paulo). Hoje a gente pode falar 
que é onde se concentram os escritórios das maiores empresas do Brasil. 
Só que lá houve um problema pontual, uma tentativa de roubo a um policial 
civil que estava transitando, estava de folga, e acabou havendo alguns 
disparos de arma de fogo. O impacto que isso traz para o evento é muito 
grande. Por quê? As pessoas correram, acabaram se deslocando para vias 
onde não deveriam ter pessoas. Então isso impacta no transporte, porque 
muitos se deslocam mais rápido para o metrô, que não estava preparado 
para receber aquele número de pessoas naquele horário. Então, a 
segurança pública, infelizmente, é uma preocupação que se deve ter do 
começo ao fim, e a criminalidade migra e evolui. Em 2020, dos anos que eu 
estou aqui, nunca vi tantas pessoas feridas a faca. O número de roubos de 
pessoas com arma branca, com facas, foi muito grande, toda hora alguém 
tinha que ser socorrido. Nós chegamos a ter cinco pessoas no mesmo bloco 
feridas por faca. Se você contar que cada pessoa ferida vai demandar três 
policiais, são praticamente vinte policiais que fazem a segurança de uma 
área considerável só para socorrer pessoas feridas.  

O oficial da Polícia Militar ainda falou que o planejamento da segurança 

pública no Carnaval de rua de São Paulo se preocupa, inicialmente, com a correta 

alocação do efetivo, de acordo com o público estimado para cada área da cidade:  

Quando (na inscrição) o bloco fala que haverá cem mil pessoas, fazemos o 
cálculo do policiamento para cem mil pessoas. Porém, o bloco colocou cem 
mil pessoas porque, na visão dele, aumentando sua planilha de expectativa 
de público, ele teria o maior aporte da municipalidade, teria mais banheiros 
químicos, mais gradis, mais fiscais. Só que, quando nós chegamos lá, tinha 
mil pessoas. Então prejudicamos o policiamento em outro local pelo 
superdimensionamento, e o inverso também é verdadeiro. Então, você tem 
uma perspectiva de mil pessoas. Você tem o número de policiais, você tem 
o número de vias que serão interditadas, você tem pedidos que nós fizemos 
à Prefeitura em relação a banheiros químicos, gradeamento. Só que, em 
vez de ser mil, tem um milhão. O policiamento será totalmente prejudicado, 
o policial será fagocitado por aquela massa e, de última hora, não tem como 
você fazer um deslocamento tão grande de policiais. 

A questão da análise e do deferimento das inscrições com os trajetos 

autorizados e a sua pouca antecedência em relação ao evento foi relatada pelos 

representantes dos blocos como um fator que interfere negativamente no 

planejamento. O trecho da entrevista com Thales Bueno, do Acadêmicos da 9 de 

Julho, relata muito bem isso:  

[...] às vezes a gente fica com um gargalo na Secretaria de Cultura, porque 
chegam mais de novecentas inscrições e eles precisam dar vazão, por que 
ainda tem autorização do CET e tudo mais. E o que acontece? Muitos 
blocos se inscrevem no mesmo local, nos mesmos horários, e aí eles jogam 
para os blocos resolverem isso com conflito. E tem também, o que já 
aconteceu com a gente, de na semana antes do desfile eles quiserem 
mudar. E eles mudaram na canetada o nosso local.  
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Alguns entrevistados falaram da ausência de um regramento legal do 

Carnaval, primeiramente para consolidar as questões estabelecidas pelo decreto, 

como a Comissão Intersecretarial, o diálogo intersetorial, os princípios e as 

diretrizes; segundo, porque as ações e as autorizações do Carnaval esbarram no 

ordenamento jurídico da cidade, pensado e construído para o seu funcionamento 

regular, e não para as excepcionalidades do período. Isso tem limitado os agentes 

públicos e as manifestações no período do Carnaval. Essa problemática foi bem 

trazida neste trecho da entrevista de Zé Cury, integrante do Fórum dos Blocos: 

[...] a gente precisa de uma lei municipal – uma Lei Geral do Carnaval – que 
regulamente o Carnaval, de modo que ele não sambe, com perdão do 
trocadilho, todo ano na mão de um político diferente. A gente está com esse 
passo faltando. Falta um amparo legal para cada pedaço do poder público 
poder escapar da sua armadura para prestar os serviços que só acontecem 
durante o Carnaval. A gente precisa de uma lei que diga, por exemplo, que 
a CET deve obedecer ao regulamento específico X e Y para liberação de 
carros e de trios elétricos, e não ficar restrito pelo rodízio que está previsto 
em outra lei. Outro exemplo: a gente não pode pôr a marca do patrocinador 
em mais de dez por cento da área do caminhão, porque é contra a Lei 
Cidade Limpa. Só que não é uma propaganda estanque, é um caminhão, 
que vai desfilar três horas e acabou, vai desmontar. A gente não deveria 
estar enquadrado nela. 

 

Também associada à ausência de uma lei que garanta estabilidade para o 

Carnaval está a inexistência de previsão orçamentária específica destacada para os 

órgãos para fazer face aos serviços públicos a serem disponibilizados no período. 

Dessa forma, os órgãos públicos não conseguem ter tempo hábil para realizar seus 

processos de contratação com maior eficiência e economicidade, ao contrário do 

que ocorre com o Carnaval do sambódromo, por exemplo. Neste trecho da 

entrevista com Vander Lins, que trabalhou na infraestrutura do evento de 2020 pela 

Secretaria de Turismo, podemos entender esse problema: 

Todos os anos o Carnaval de rua começa com zero orçamento, eu não sei 
quanto eu vou ter. Quando vai chegando perto do Carnaval, nós já tínhamos 
que ter contratado uma série de coisas. Na nossa cabeça está meio que 
tudo pronto, mas não falamos com os fornecedores ainda. E quando você 
vai falar com o fornecedor, por exemplo: “eu quero dez mil diárias de 
banheiros químicos”. Aí o fornecedor diz que a gente demorou para pedir, 
porque nenhum fornecedor tem dez mil banheiros sozinho dentro do 
estoque dele. Ele já abasteceu o Rio de Janeiro, já abasteceu Salvador. 
Esse é o grande problema do Carnaval de rua. 

O patrocínio foi outro ponto de conflito entre a Prefeitura e os blocos. Estes 

últimos reclamam que a demora em se decidir sobre o patrocínio máster inviabiliza 

que os blocos consigam outras parcerias. Além disso, os representantes criticam a 

forma como o patrocínio é licitado e o poder que é dado ao patrocinador máster para 
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comercializar seus produtos com exclusividade e ativar sua marca em áreas e 

formas não permitidas aos patrocinadores dos blocos. Alguns entrevistados 

relataram o que parece ser uma disputa por patrocínio entre o poder público e os 

blocos – que, por serem a parte mais frágil, acabam sucumbindo.  

Segundo Vander Lins, as principais reclamações com relação à questão do 

patrocínio se devem ao pouco espaço de exploração concedido aos blocos e às 

restrições impostas pela Lei Cidade Limpa:  

Tem uma marca de cerveja patrocinando a cidade e alguns blocos são 
patrocinados por outras marcas. O patrocinador da cidade recebe um maior 
espaço de visibilidade e são autorizadas diversas ações que os 
patrocinadores dos blocos não podem fazer. Por exemplo, o patrocinador da 
cidade pode ativar sua marca ao longo das vias públicas, ou vendendo 
bebida, mas os dos blocos ficam impedidos de fazê-lo, ficam restritos à 
proporção da (lei) Cidade Limpa em camisas e veículos. É esse é o grande 
imbróglio. 

Já para Zé Cury, do Fórum dos Blocos, o grande problema do patrocínio no 

Carnaval é que o modelo atual permite um patrocinador máster com exclusividades, 

o que acaba impedindo os blocos, principalmente os pequenos, de firmarem 

parcerias para financiarem seus desfiles. Cury defende, alternativamente, um 

patrocínio da cidade em forma de cotas, sem caráter de exclusividade na 

comercialização de produtos:  

A gente está brigando por cotas. Vamos fazer quatro cotas máster, seis. 
Para que a cerveja não mande no bloco que quer vender cerveja, não 
mande comprar esta cerveja porque o público não toma essa, acabou. Isso 
acaba com a ponte de financiamento do bloco, prejudica o bloco, 
principalmente os periféricos, que se financiam assim. Porque o bloco 
grande pega patrocínio da camisinha, de grife de camisas, de outra bebida 
e resolve. Falta entrar outras grandes empresas para patrocinar a festa 
geral, tipo: Bradesco, Vivo, Oi, que não vão interferir na vidinha do bloco ali, 
no ambulante do bloco etc. 

A Prefeitura de São Paulo estima que 85% dos 15 milhões de pessoas que 

participaram do Carnaval de rua de 2020 se concentraram em 10% dos blocos, 

conforme divulgado na 33a Entrevista Coletiva de Imprensa online, no dia 5 de 

outubro de 2021. Dessa forma, fica evidente o grande desafio da política pública dos 

denominados megablocos. 

O coordenador técnico da Cultura, Jorge Sinhohara, em entrevista apontou 

alguns dos problemas relacionados aos megablocos:  

Nós tivemos, por exemplo, nesse último ano, o cancelamento de alguns 
trajetos de megablocos no decorrer do evento. Teve o primeiro final de 
semana em alguns trajetos, nos quais observamos uma série de 
transtornos, então toda a equipe já se mobilizou para realocar em outros 
locais. Os demais órgãos públicos também receberam essa notícia do 
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cancelamento de alguns trajetos e respectivas mudanças. A gente teve isso 
com o circuito da Henrique Schaumann, no qual foram realizados quatro 
dias de manifestações e depois não teve mais, também ocorreu isso no 
circuito na Berrini, que teve manifestações no primeiro final de semana e 
depois nos outros já não teve mais. Dessa forma, tivemos que remontar o 
“quebra-cabeças” dos desfiles dos blocos no andar da carruagem, vai 
encaixando tudo de novo. Para isso todos os órgãos são mobilizados e 
necessitam fazer essas adaptações no decorrer da coisa.  

A gerente de Planejamento Operacional da CET, Margarida Sobral, destacou 

em sua entrevista as dificuldades nas definições dos trajetos dos megablocos:  

[...] os trajetos de grande porte não são em locais residenciais, realmente 
não são. Com isso, hoje temos dificuldade de achar vias para esse tipo de 
manifestação, pois a cidade está crescendo muito, estão aparecendo muitos 
condomínios, grandes residenciais, em vias nas quais fazíamos o Carnaval 
de grande porte. Muitas vias que até seriam boas para o tamanho dos 
megablocos, pois elas têm largura, não possuem fiação, não têm muita 
interferência, entretanto, ela tem condomínios residenciais. Também não 
podemos fazer em áreas com histórico de alagamentos, próximas de 
hospital, então são muitas restrições, e isso realmente é uma das maiores 
dificuldades.  

Algumas das dimensões da relação do poder público com os blocos foram 

apontadas como dificuldades para a organização do período do Carnaval. Para o 

então secretário de Cultura, Alê Youssef:  

[...] a primeira dificuldade é você saber, compreender, as diversas forças da 
sociedade que estão se articulando para ocupar ou fazer valer os seus 
desejos, sejam lá quais eles forem. Então, é muito fácil para um gestor 
público que não tem experiência cair, digamos assim, no conto da 
representatividade. O assunto Carnaval é um assunto que não fica presente 
o ano todo e, quando ele chega, chega com uma força muito grande, o 
gestor público que entra, ele quer resolver, quer resolver e não quer se 
indispor com uma coisa, que, como eu disse, foi consolidada por ampla 
adesão da sociedade, então, o cara não quer atrapalhar. Então, se você 
não entender que existe esse grupo aí que pensa mais de um jeito, aquele 
grupo pensa mais do outro, tem que estabelecer uma dinâmica que não 
seja, digamos, pautada por nenhum deles, que seja uma dinâmica 
independente, que possa chegar com mais capilaridade nas pontas e ouvir 
de fato a maioria das manifestações. Isso é uma baita de uma dificuldade. 

Margarida Sobral abordou a falta de compromisso (ou de comunicação) dos 

blocos para com o Executivo municipal:  

[...] acontece no Carnaval é do bloco alugar um trio que é maior do que o 
que havia informado. No planejamento sempre destacamos informações 
sobre as vias e suas características, e é importante que isso tudo se leve 
em consideração, para não ocorrer acidentes. Às vezes a gente não tem 
ciência, às vezes é um bloco pequeno e informa que o carro dele é 
pequenininho, e no dia ele chega com o carro diferente, e aí fica 
inadequado para aquele trajeto, pois coloca em risco, inclusive, as pessoas 
que estão em cima do trio. 

Já Jorge Sinhohara relatou que, 

por vezes, a comunicação demora um pouquinho, e as respostas, tanto do 
bloco, quanto dos órgãos em geral, são dadas muito perto do dia. Às vezes 
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é um pouquinho demorado para resolver algumas pendências do 
planejamento e da operação. 

Para o representante do Fórum dos Blocos, César Pacci (Cesinha), a 

comunicação também é um dos gargalos que precisam de atenção: 

[...] é uma pessoa cuidando de um evento de 15 milhões de pessoas e 
trabalhando ainda em cima de uma planilha de Excel, correndo atrás de 
informação que hoje era para estar na tecnologia. Então, muita coisa se 
dissipa, gasta-se muita energia em coisas básicas, as informações não 
fluem. Por exemplo, a PM não sabe qual é o horário do desfile, onde que vai 
ter, quantas pessoas estão previstas, como é que ela vai pôr efetivo na rua? 
Outro exemplo, a informação prestada por uma subprefeitura é 
completamente diferente do que sai de uma outra. Santana falou: “Não, aqui 
não vai ter”. Como assim? Nós estamos tendo Carnaval na cidade de São 
Paulo. “Não, aqui eu não autorizo”.  

Pacci ainda relatou a dificuldade que passou pela disparidade de informação 

entre subprefeituras diferentes: 

[...] Pinheiros, Sé, Vila Mariana, que têm 40/50% dos blocos, você tem uma 
visão completamente diferente de como vai funcionar, por exemplo, um 
Food Park. Uma falava que estava autorizado, outra dizia que não estava e 
a outra dizia que não podia. Então, assim, você, como organizador de bloco, 
se pergunta: com quem que eu falo? Eu passei isso, eu tenho vários blocos, 
cada um com uma subprefeitura, em uma podia fazer, a outra não sabia 
quem que eu tinha que procurar e outra me proibia. 

Outra dimensão dos desafios para a realização do Carnaval de rua de São 

Paulo que apareceram em falas dos entrevistados é a relativa à estrutura pública 

interna da Prefeitura Municipal de São Paulo. O então secretário de Cultura, Alê 

Youssef, destacou:  

[...] outra dificuldade que eu vejo é uma dificuldade interna. Geralmente as 
secretarias não estão preparadas para o volume de trabalho que é gerado 
no Carnaval. É uma coisa avassaladora. Não é à toa que gira R$ 3 bilhões 
na economia. Então, acho que, nesse sentido, sugere um gigantismo 
enorme, isso assusta, isso muitas vezes faz com que a gestão e o gestor 
acabem exercendo até inconscientemente uma espécie de freio, de “não, 
peraí, eu não quero, é melhor não ter tanto, tal”. E aí, isso gera uma pressão 
interna muito grande, que é geralmente feita pela Secretaria de Cultura: 
“não, precisa ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, é importante, é 
importante, se virem, vamos lá”. Então, essa é uma função inequívoca da 
Secretaria de Cultura como uma espécie de levantadora dos ânimos 
internos para que a peteca não caia. 

 Nessa dimensão, uma das preocupações da gerente operacional da CET, 

Margarida Sobral, é com a manutenção da qualidade alcançada no último ano e com 

o histórico (conhecimento institucional).  

Acho que a cidade está conseguindo manter uma boa qualidade. Então, 
esse é um grande desafio, porque ocorrem muitas trocas (prefeitos, 
secretários, equipes), portanto, a manutenção do conhecimento histórico 
(memória) dos processos e a boa interlocução são algo de grande 
importância.  
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Alê Youssef ainda complementa falando que existe um desafio interno de 

envolvimento com as entidades que são contra o Carnaval (manutenção do status 

quo da cidade): 

O nosso desafio é envolvermos, assim como envolvemos o Ministério 
Público, no processo de organização da forma mais transparente possível, 
mostrando que existe infraestrutura, existe segurança, existe presença do 
poder público, não vai ser uma baderna, essas coisas. E aí eles conseguem 
de uma certa maneira conviver com isso.  

A atuação da Comissão Intersecretarial foi apontada, por alguns 

entrevistados, como um dos desafios das manifestações carnavalescas de rua, em 

São Paulo. O representante do Fórum dos Blocos, César Pacci (Cesinha), destacou:  

Foi montado um modelo bastante interessante, dessa comissão 
intersecretarial, mas ela é na prática pouco efetiva; quando você coloca 
todos os órgãos juntos, o diálogo entre eles é muito ruim. Por exemplo, na 
teoria, a Secretaria de Segurança faz parte da comissão, mas, na hora que 
você conversa com o comandante da PM, ele não foi chamado, ele não está 
sabendo, ele soube, por acaso, que tinha aquela reunião. Então, há um 
desencontro de informações e eu diria até de interesses, porque não é para 
todos que é legal ter um Carnaval de 15 milhões na rua, porque é uma 
responsabilidade enorme. A gente sente que algumas frentes dão todo esse 
apoio e outras atravancam. Há aí um disparate entre quem coordena e 
quem decide.  

Para o ex-integrante da Comissão Intersecretarial, Ronaldo Bitello: 

A organização da Comissão Intersecretarial é uma questão de gestão, ela 
não é uma questão de narrativa, então, ela precisa ser acompanhada, ela 
precisa ser tratada de forma técnica, e a presidência dessa comissão tem 
que ser exercida de forma a permitir a cada secretaria fazer seu trabalho de 
planejamento no transporte, na segurança urbana, na limpeza, no controle 
de tráfego, e todas as questões que envolvem o turismo, a comunicação, as 
campanhas, a saúde. Por isso é uma comissão multidisciplinar, 
intersecretarial, porque o Carnaval de rua é hoje a maior festa, o maior 
evento da cidade de São Paulo e não tem condição de um evento desse 
tamanho ser tratado por uma secretaria apenas, quem dirá uma secretaria 
como a Secretaria de Cultura, que tem uma estrutura limitada, que tem 
alguns processos de contratação que são particulares ao universo de uma 
gestão voltada para equipamentos culturais, casas de cultura, centros 
culturais etc., mas que, para fazer um evento na rua, tem toda uma outra 
complexidade que acaba fazendo, de certa forma, razoavelmente bem, em 
eventos como a Virada Cultural, ou outros eventos de rua, mas porque 
esses eventos são proprietários. Quem é a organizadora é a secretária de 
Cultura. Que é diferente do Carnaval, que a secretaria é correalizadora, 
quem está realmente desenvolvendo o desfile é o bloco, é o produtor do 
bloco. Então, é exatamente nessa dicotomia que fica essa zona cinza de 
governança. 
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6. DIAGNÓSTICO E RECOMENDAÇÕES PARA APERFEIÇOAMENTO DA 
POLÍTICA PÚBLICA 

 

O crescimento do Carnaval de rua de São Paulo nos últimos anos é 

inquestionável, mesmo para quem não esteja na cidade no período. A grandeza das 

manifestações carnavalescas de rua da maior cidade brasileira já é reconhecida em 

todo o território nacional. Porém, saber os motivos, as decisões e as ações dos 

responsáveis pela política, inclusive os responsáveis não governamentais, é algo 

possível somente a quem participou diretamente no processo ou estudou sobre ele. 

No presente estudo, procuramos trazer todos os principais elementos que 

fizeram e fazem parte dessa importante política pública, que envolve os setores da 

administração pública, da iniciativa privada e do terceiro setor, no intuito de facilitar o 

entendimento dessa evolução no decorrer dos anos, bem como de sugerir 

recomendações baseadas nos estudos e nas experiências dos autores para a 

continuação do desenvolvimento desse extraordinário momento de celebração da 

cultura nacional.  

A partir dessas observações iniciais, destacamos que neste capítulo serão 

apresentados a análise e o diagnóstico dos autores sobre o Carnaval de rua de São 

Paulo, tomando como base a última manifestação ocorrida nos meses de fevereiro e 

março de 2020, e as recomendações à administração municipal sobre diversos 

pontos dessa relevante política pública.  

 

6.1 RECOMENDAÇÃO 1 – LEI DO CARNAVAL DE RUA 

 

Inicialmente, ao depararmos com diversas opiniões em defesa de uma lei 

geral para o Carnaval de rua de São Paulo, não conseguimos entender e alcançar a 

finalidade de tal instrumento, tendo em vista que o Decreto do Carnaval18, editado 

anualmente, tem estabelecido as diretrizes do evento e distribuído competências aos 

órgãos responsáveis pelos serviços públicos e pela infraestrutura necessários à 

realização, fazendo, em tese, o papel das leis propostas. 

Porém, ao mergulharmos na história do Carnaval de rua na cidade, 

principalmente no seu momento crítico – a primeira década deste século – e em toda 

 
18 https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2019/5886/58857/decreto-n-58857-2019-
disciplina-o-carnaval-de-rua-da-cidade-de-sao-paulo. Acesso em 14/10/2021. 
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a luta para a construção da política pública desde então, percebemos a pertinente 

preocupação na consolidação do Carnaval de rua como Política de Estado, o que só 

poderia ocorrer a partir de uma norma legal.  

Além disso, nas etapas de planejamento e implementação do Carnaval de 

rua, observamos que os gestores públicos encontram limitações impostas por um 

ordenamento jurídico municipal construído para situações ordinárias do cotidiano da 

cidade, cuja aplicação no período de excepcionalidades do Carnaval cria 

dificuldades para a organização e a realização das manifestações.  

Apesar de a legislação da cidade permitir, em alguns casos, uma margem de 

discricionariedade na aplicação e na flexibilização de algumas dessas normas em 

situações excepcionais, nas entrevistas dadas para este trabalho foi relatada a 

persistência de algumas dificuldades de naturezas diversas: com relação, por 

exemplo, ao tráfego de caminhões e trios elétricos dos blocos, ao rodízio de veículos 

(Legislação do Rodízio Municipal) e a restrições de ativação de marcas e ações 

comerciais de patrocinadores de blocos (Lei Cidade Limpa). 

Na Câmara Municipal tramitam dois projetos de lei de iniciativa de vereadores 

ou ex-vereadores, ambos datados de 2016. O primeiro deles, o PL 279/2016, do 

vereador Aurélio Nomura (PSDB), que estabelece diretrizes para o Carnaval de rua, 

tem seis artigos que procuram assegurar o caráter livre, gratuito e universal das 

manifestações, além de consolidar o instituto do cadastramento prévio. Já o PL 

298/2016, do ex-vereador e ex-secretário municipal de Cultura Nabil Bonduki (PT), 

além de assegurar os princípios de liberdade, de universalidade, de não segregação, 

de gratuidade das manifestações e do cadastramento prévio das manifestações 

carnavalescas, estabelece o diálogo permanente com blocos, moradores, 

comerciantes e outros interessados e, também, coloca diversas obrigações à 

administração municipal no tocante ao planejamento e à implementação da logística 

do Carnaval, de forma a assegurar a infraestrutura necessária à sua realização e o 

fortalecimento de outras políticas públicas municipais. Para isso, o referido projeto 

de lei determina que o poder público faça o devido planejamento para dar suporte ao 

Carnaval e minimizar os impactos nas áreas do evento, garantindo, por exemplo, 

banheiros químicos e outras estruturas; planejando e executando operações de 

segurança; realizando e comunicando desvios de trânsito; estruturando atendimento 

médico de urgência; assegurando a gestão de resíduos e a limpeza das vias 

públicas; organizando o comércio e a venda de bebidas alcoólicas, controlando o 
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comércio ambulante; fortalecendo as políticas de cuidados com a saúde e 

prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS; 

garantindo a participação e a inclusão de segmentos contemplados pelas políticas 

de direitos humanos e cidadania e direitos das mulheres, de forma a eliminar as 

discriminações e as desigualdades de gênero. Além de todos esses 

direcionamentos, o projeto de lei autoriza a administração municipal a captar verba 

de patrocínio para custeio das despesas para a realização do Carnaval de rua, cria 

um plano de apoio para suportar os blocos com isenções de taxas e divulgação dos 

desfiles, além de constituir legal e permanentemente a Comissão Intersecretarial, 

sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, para dar cumprimento às 

diretrizes, ao planejamento e à implementação do Carnaval de rua de São Paulo. 

Recomendações: com a finalidade de consolidar o Carnaval de rua como 

uma Política de Estado e estabelecer regras e diretrizes que o coloquem no patamar 

de outras políticas públicas municipais, é necessário que a administração municipal 

elabore projeto de lei ou apoie os projetos de lei já em tramitação na Câmara, 

fazendo as emendas necessárias. 

Entendemos que o PL 298/2016 é bem mais amplo e seu conteúdo vem 

sendo reproduzido nos diversos decretos até o último Carnaval. Sugerimos, todavia, 

alguns ajustes a levar em consideração em um novo Projeto de Lei ou em emendas 

aos atuais: 

● alterar a composição da Comissão Intersecretarial, de forma a não 

engessar as gestões municipais, substituindo-a por uma comissão 

permanente ou uma instituição específica com, no máximo, 

representantes das seis secretarias/órgãos mais envolvidas(os), além 

de entidades representativas dos blocos, de moradores e do comércio 

local, ficando a critério do Poder Executivo a inclusão de outros atores 

públicos ou privados em períodos e temas específicos das discussões;  

● mudar a forma de coordenação da Secretaria Municipal de Cultura 

para uma Coordenação Cultural Permanente, deixando expresso não 

se tratar de coordenação executiva ou operacional – que poderia caber 

ao Poder Executivo designar, mediante conveniência e oportunidade. 

Dessa forma, a SMC poderia se dedicar melhor às suas atividades 

finalísticas; 
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● acrescer dispositivos que deem maior liberdade e segurança jurídica 

ao gestor público para mitigar os efeitos de outras normas municipais, 

tratando o Carnaval como período de excepcionalidades, permitindo 

assim flexibilização das normas de mobilidade de veículos, de 

publicidade e comunicação visual e de controle urbano, sem prejudicar 

os princípios norteadores dessas normas. 

 

6.2 RECOMENDAÇÃO 2 – TAMANHO DO CARNAVAL DE RUA 

 

O Carnaval de rua de São Paulo, no ano de 2020, atingiu o maior número de 

público, conforme divulgação da própria Prefeitura. Foram estimados 15 milhões de 

pessoas frequentando os 670 desfiles durante os oito dias de agenda dos blocos 

carnavalescos da cidade. Os números da festa estão em sintonia com a grandeza 

da cidade mais populosa da América, tornando São Paulo o principal destino do país 

no período. 

Assim como o crescimento alcançou números recordes, os conflitos entre o 

Carnaval e a vida cotidiana da cidade aumentaram na mesma proporção. Entre os 

principais problemas, conforme destacou Bonduki19, estão: restrição de circulação 

de pessoas, nível de ruído, violência e transtornos de diferentes naturezas, 

principalmente em regiões mais centrais, como a Vila Madalena.  

Outrossim, devido à enorme exposição comercial do Carnaval paulistano, 

muitos produtores culturais têm sido atraídos, e blocos e artistas famosos de outros 

estados também passaram a se interessar pela cidade. 

Na história do Carnaval de rua de São Paulo, a relação entre o poder público 

e a manifestação popular é pendular, conforme explicou Guilherme Varella em 

entrevista aos autores, variando entre apoio e repressão, entre expansão e 

confinamento, entre estímulo e confisco, entre apoio financeiro e “estrangulamento”. 

Esse pêndulo sempre se movimentou e esteve presente quando o Carnaval foi para 

a rua em São Paulo.  

Recomendação: diante de todo esse cenário, recomendamos uma análise 

do momento atual do Carnaval de rua de São Paulo, buscando identificar se é 

momento de fomentar um crescimento ainda maior, ou, então, elevar as exigências 

 
19 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nabil-bonduki/2020/02/o-carnaval-de-rua-de-sao-paulo-deve-
parar-de-crescer.shtml Acesso em 13/09/2021. 
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para o desfile dos blocos, fazendo com que o pêndulo torne à posição anterior, 

freando o desenvolvimento visto nos últimos anos. 

 

6.3 RECOMENDAÇÃO 3 – NOVO DEBATE AMPLO/SEMINÁRIOS SOBRE O 
CARNAVAL DE RUA 

 

Como visto durante o estudo, o Carnaval de rua de São Paulo passou, 

durante os anos de 2012 e 2014, pelo período da convergência dos fluxos (ou janela 

de oportunidades), em que os fluxos de problemas, soluções e políticas convergem, 

levando à transformação da política pública (formulação, implementação e 

avaliação). 

No caso das manifestações de rua, objeto deste estudo, um dos elementos 

mais importantes para a (re)construção da política pública que ocorreram na época 

foram os seminários promovidos pela gestão municipal nos anos de 2013 e 2014 

(em preparação aos carnavais de 2014 e 2015, respectivamente). 

Nos referidos encontros, que contaram com a participação de diversos 

profissionais com vasta experiência em carnavais, foram debatidas experiências de 

outras cidades do Brasil, como Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro e, também, 

do exterior, como Londres, Nova Orleans, Barranquilla e Barbados. Diversas 

temáticas relativas à política pública para o Carnaval de rua e para grandes eventos 

foram debatidas, por exemplo: a dimensão cultural da festa, o planejamento dos 

serviços e da infraestrutura, a evolução do Carnaval paulistano, as políticas públicas 

transversais presentes, os modelos de organização dos carnavais no Brasil, as 

formas de patrocínio e divulgação do Carnaval, a relação entre a administração 

pública e as configurações da festa, a geração de empregos e a profissionalização, 

a cidadania e a ocupação dos espaços públicos, a segurança pública em grandes 

eventos e a economia gerada para a cidade com o Carnaval de rua.  

Após esses dois seminários, não houve, por parte do poder público, mais 

nenhuma iniciativa de organização, nesses moldes, de algum debate amplo que 

fomentasse em maior dimensão a discussão e a melhoria da política pública das 

manifestações espontâneas de rua, em São Paulo. No momento em que o Carnaval 

paulistano toma a dimensão atual, seria necessário se restaurar o debate de forma a 

colocá-lo no caminho das melhores práticas.  
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Recomendação: a partir da compreensão da forma como a política pública 

do Carnaval de rua da Cidade de São Paulo se tornou relevante no cenário brasileiro 

e local, pelas próprias experiências recentes, recomendamos a realização de um 

novo seminário, organizado pelo Executivo municipal, com ampla participação dos 

atores governamentais e não governamentais, locais e de outras partes do Brasil, 

buscando (re)abrir o diálogo com a cidade e tendo o objetivo de melhorar a 

eficiência da política pública. Esse debate seria importante para integrar os 

interesses da administração e suas boas práticas de gestão às demandas do 

movimento carnavalesco e dos representantes da sociedade civil em geral. 

Entendemos que esse tipo de fórum é de grande relevância para se conhecer 

melhor os olhares e as perspectivas dos diversos atores inseridos na política, bem 

como para a construção e o planejamento das próximas edições do Carnaval de rua. 

É um momento em que o poder público pode expor de forma clara as suas 

capacidades, dificuldades e pretensões em relação às festas carnavalescas futuras 

e escutar outras experiências e em que a sociedade, de forma geral, pode 

manifestar suas reivindicações, angústias, reclamações, sugestões e opiniões 

perante um fórum com a participação representativa da administração pública. 

O melhor momento para realização desses seminários seria entre dois e três 

meses após o final do Carnaval (maio ou junho), de forma a contemplar uma 

avaliação recente da última festa e permitir que haja tempo hábil para subsidiar o 

evento do ano seguinte.  

Quanto aos problemas a serem enfrentados nos seminários, além dos já 

discutidos nas edições anteriores, indicamos os itens a seguir baseados nos 

desafios encontrados durante a elaboração do estudo: 

 Formas de participação efetiva das entidades no planejamento das 

manifestações (definição dos trajetos, estimativa de público, tamanho 

do carro de som, serviços públicos, dispersão e recursos); 

 Blocos culturais x Blocos comerciais: e sua relação com o poder 

público; 

 Melhoria nas formas de comunicação entre poder público, entidades e 

sociedade civil; 

 Limites da privatização do carnaval. 
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6.4 RECOMENDAÇÃO 4 – MEGABLOCOS X OUTROS BLOCOS 

 

Os megablocos são responsáveis pela maioria do público que busca festejar 

o Carnaval nas ruas da cidade de São Paulo. Por esse motivo, diversas outras 

questões precisam ser planejadas e vêm a reboque desse movimento em massa, 

entre as quais: resíduos deixados na rua, desvios nas vias no entorno, segurança 

pública, profissionais da saúde e equipamentos, banheiros químicos, entre outros. 

São Paulo tem uma capacidade de atração de investimentos e de público 

muito grande, por todas as características históricas da cidade. Tudo isso, somado 

ao crescimento das manifestações carnavalescas na capital paulista, fez com que 

grandes e tradicionais blocos, bem como artistas renomados de outras cidades do 

Brasil se deslocassem para fazer as suas festas no território da maior cidade 

brasileira. Entre os megablocos “estrangeiros” e tradicionais, que desfilaram no 

Carnaval de 2020, destacamos os cariocas Sargento Pimenta, Orquestra Voadora, 

Monobloco e Bangalafumenga, os baianos Beleza Rara, Navio Pirata, Bell Marques 

na rua e Pipoca da Rainha, além do Galo da Madrugada, de Recife. 

Entretanto, não é só de megablocos de fora da cidade que a festa em São 

Paulo é feita; entre os grandes blocos naturais da capital paulista estão Acadêmicos 

do Baixa Augusta, Casa Comigo, Agrada Grego e Minhoqueens. A Prefeitura estima 

que a soma dos frequentadores dos mais de 40 megablocos representa mais de 

75% do total do público nos oito dias da festa. 

Visto todo o impacto gerado pelas grandes manifestações, fica claro que os 

megablocos não podem ser tratados da mesma maneira que os blocos menores, de 

cunho mais cultural, pois se caracterizam, em boa parte, pelo forte apelo comercial 

(apesar de gratuito) e assemelham-se a eventos privados impulsionados por 

grandes patrocinadores. 

Recomendação: dessa forma, recomendamos estudo para diferenciar os 

megablocos dos blocos menores, buscando segmentá-los em grupos distintos, como 

o dos que possuem capacidade financeira de custear contrapartidas, como limpeza, 

banheiros químicos, segurança, taxas da CET etc., e não têm uma relação histórica 

com o território, podendo desfilar em quaisquer dos principais circuitos, sem fazer 

diferença para o bloco nem para o público; e, na outra camada, o dos blocos que 
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possuem raízes mais culturais, que não têm capacidade de desembolsar recursos 

para a estrutura do local da manifestação. 

A presente recomendação tem forte relação com a segunda, que trata do 

tamanho do Carnaval. Em conjunto, as duas sugerem que há uma oportunidade de 

avaliação das externalidades negativas do crescimento dessa importante 

manifestação cultural brasileira. 

 

6.5 RECOMENDAÇÃO 5 – PATROCÍNIO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Numa análise superficial dos valores de patrocínio arrecadados pelas 

principais cidades do Brasil onde acontece Carnaval de rua, podemos concluir que 

há um potencial a ser explorado pela Prefeitura de São Paulo nesse quesito. Isso 

porque, além de ter registrado o maior público do Carnaval de 2020, São Paulo 

possui um PIB per capita superior a essas demais cidades e maior IDH, além de 

concentrar a sede das principais empresas brasileiras. 

 

Tabela 7 – Comparativo PIB X Patrocínio 

Cidade Público 
PIB per 
capita 

PIB 
representado 

no Carnaval de 
rua* 

Patrocínio 

São Paulo 15 milhões 58,7 mil 880,5 bilhões 22 milhões 

Rio de Janeiro 7 milhões 54,4 mil 380,8 bilhões 25 milhões 

Belo Horizonte 5 milhões 36,8 mil 184 bilhões 14 milhões 

Recife/Olinda 5,3 milhões 32 mil 169,6 bilhões 11 milhões 

 Fonte: Elaboração própria 
 
Analisando o conjunto dos dados de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Recife/Olinda, encontramos uma forte correlação (r=0,989) entre patrocínio e o 

produto das variáveis PIB per capita e público, o qual denominamos aqui de PIB 

representado no Carnaval de rua. Se aplicarmos essa correlação aos números de 

São Paulo, o potencial de captação de patrocínio do seu Carnaval de rua seria 

superior a R$ 55 milhões. Parece-nos que essa, a priori, seria uma meta razoável a 

atingir com a consolidação da festa na cidade. 



110 
 

Já do lado dos blocos, dois fatores relacionados a patrocínio e comunicação 

visual têm influenciado negativamente a captação de recursos: a demora na escolha 

do patrocínio da cidade e as limitações impostas às ativações de marcas de 

patrocinadores.  

A publicação do edital e a homologação do certame para escolha do 

patrocinador da cidade em 2020 se deu no mês de dezembro de 2019, a pouco 

menos de dois meses para o início do pré-Carnaval. Isso prejudicou bastante os 

blocos na captação de patrocínio pois, pela regra adotada pela Prefeitura, o 

patrocinador da cidade teria exclusividade na venda de produtos (no caso bebidas), 

impedindo acertos com outras marcas para venda no trajeto dos blocos. 

Recomendações: essa análise demonstra que há, pelo menos, um potencial 

de captação de patrocínio ao Carnaval de rua a ser explorado pela administração 

municipal nos próximos anos, cujo valor preciso deve ser obtido por meio de um 

estudo técnico específico mais profundo. 

É necessário para essa captação, ainda, que o Município elabore um estudo 

do real impacto econômico do Carnaval nos diversos segmentos da cidade e que 

esse estudo seja apresentado a grandes empresas através de audiências públicas. 

O portfólio de empresas convidadas a essas audiências deve ser bastante amplo, 

contemplando operadoras de telefonias, bancos, varejistas, companhias aéreas e 

outros, não ficando restrito à indústria de bebidas. Devido aos altos valores 

envolvidos, é necessário que essa apresentação seja realizada com bastante 

antecedência em relação ao evento e ao edital de contratação do patrocínio. Pelo 

menos a quatro meses deste último. 

Pode também ser avaliada a vantajosidade de maior fracionamento do 

patrocínio em cotas, de forma a permitir que empresas médias e pequenas possam 

concorrer.  

É importante, também, que a escolha do patrocinador da cidade seja 

realizada com a antecedência necessária à organização dos blocos, bem como dos 

órgãos que irão planejar a infraestrutura do Carnaval. Dessa forma, a Prefeitura 

poderá fixar com maior precisão a dotação orçamentária dos órgãos envolvidos 

(idealmente em um projeto/atividade específico e compartilhado) para que estes 

possam dar início aos processos de contratação de equipamentos e serviços com 

maior antecedência, ampliando a competitividade nas aquisições e, 
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consequentemente, reduzindo os custos públicos e dando maior transparência aos 

gastos com o carnaval.  

A antecipação da contratação do patrocinador da cidade também permitirá 

maior tempo aos blocos para financiarem seus desfiles. Mas, de outro lado, é 

importante que a administração municipal reveja os limites aplicados aos blocos na 

ativação de marcas de seus patrocinadores, ampliando essas possibilidades.  

 

6.6 RECOMENDAÇÃO 6 – ESTUDO DA CAPACIDADE DOS TRAJETOS 

 

A cidade de São Paulo não é projetada para ser palco de desfiles nas ruas. 

Historicamente, antes do início do crescimento, no início dos anos 2010, a visão da 

cidade era a da manutenção de uma racionalidade, a normativa urbana de local 

limpo, organizado. O crescimento do Carnaval de rua dos últimos anos levou a uma 

necessidade de adaptação do espaço urbano para o recebimento das centenas de 

desfiles.  

A adequação a esse momento de grande euforia cultural precisa levar em 

consideração todos os outros problemas já existentes na cidade. A definição dos 

trajetos que serão utilizados, bem como da capacidade de público comportado, 

precisa estar orquestrada com a passagem da linha de ônibus, identificando onde há 

problemas de inundação, se a região possui indicadores de violência em maior ou 

menor grau, se é rota de ambulância, se possui acessibilidade e se o acesso é maior 

por meio de ônibus ou metrô.  

O estágio em que se encontra o Carnaval de rua de São Paulo não permite 

voltar aos tempos anteriores, em que apenas em torno de cem blocos desfilavam, 

com no máximo 2 mil pessoas cada, sem causar grandes transtornos para a rotina 

da cidade. Pelo tamanho que adquiriu, o Carnaval precisa ser organizado, levando 

em consideração o risco e a segurança das pessoas, para que, na hora em que uma 

pessoa passe mal, a ambulância esteja disponível conforme dimensionamento ou, 

quando precise ir ao banheiro, não tenha que andar quatro quarteirões e encontrar 

uma fila enorme.  

Recomendação: diante de todas essas questões, recomendamos a 

elaboração de um estudo técnico da capacidade de cada trajeto, iniciando-se pela 

consolidação das informações já obtidas através das experiências anteriores, por 
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meio da gestão do conhecimento do corpo técnico e gestores que já participaram da 

organização de carnavais anteriores. 

Esse estudo aprofundado do território, pontuando as variáveis acima 

mencionadas, deverá servir como um guia para todo o planejamento da cidade e a 

boa realização das manifestações carnavalescas de rua. Por meio desse estudo, 

será possível elaborar diversos cenários para a alocação dos desfiles, mantendo os 

aspectos históricos e culturais de cada um dos blocos e considerando as questões 

estruturais do poder público.  

 

6.7 RECOMENDAÇÃO 7 – GESTÃO DE PROJETO 

 

A evolução e o crescimento do Carnaval de rua de São Paulo resultam 

também da melhoria do planejamento, da interlocução entre todos os responsáveis 

pela festa, no nível tanto da administração pública, como dos demais setores 

(privado e terceiro setor). Ficou evidente a existência de esforço das partes em 

contribuir, dentro de suas capacidades e responsabilidades, para a organização das 

manifestações; entretanto, alguns pontos de atenção foram destacados pelos 

entrevistados e identificados pelos autores durante a análise documental.  

A clareza no processo, a definição de marcos-chave e a antecipação do 

planejamento estão entre esses tópicos considerados como passíveis de melhoria, a 

fim de que os envolvidos tenham tempo de se aprontar e organizar para responder a 

cada um dos requisitos estabelecidos pela coordenação do Carnaval de rua.  

Recomendação: para tanto, recomendamos a utilização das boas práticas de 

gestão de projetos para o planejamento e a execução do Carnaval de rua. A partir 

da definição do órgão responsável pela coordenação da Comissão Intersecretarial, 

define-se o gerente do projeto do Carnaval de rua, o qual ficará como responsável 

pelo acompanhamento de todo o ciclo do projeto. As etapas que o compõem são: 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. 

Os benefícios da definição de uma metodologia a partir das boas práticas da 

gestão de projetos são diversos; entre eles, destacamos: definição do escopo 

(revisão do decreto, enquanto não há a lei); detalhamento de cronograma e 

calendário; controle dos processos; responsabilidade por toda atividade do 

cronograma, destacando os principais marcos (inscrições dos blocos, contratação do 

patrocínio, contratações dos equipamentos e infraestrutura, entre outros); 
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monitoramento das etapas; gestão de riscos (antecipação na tomada de decisão); 

gerenciamento de restrições, entre outras. 

Além de auxiliar na organização dos blocos com a divulgação antecipada das 

etapas-chave do processo, inclusive a captação do patrocínio, essa gestão irá 

contribuir para um melhor planejamento e uma melhor comunicação entre os 

diversos órgãos da administração pública na definição de suas respectivas 

necessidades, em termos de alocação dos recursos humanos e financeiros e dos 

equipamentos. 

A partir de um plano de projeto bem estruturado todos os atores têm clareza 

de quais são as suas responsabilidades, assim como elas afetam o andamento dos 

trabalhos dos demais, durante todas as etapas do projeto. Mais do que isso, por 

meio da utilização da gestão de projeto a governança, coordenada pela Comissão 

Intersecretarial, será facilitada pela definição prévia de todas as interdependências 

das atividades que compõem o cronograma de trabalho.   

Como sugestão, destacamos a seguir alguns dos principais requisitos e 

ferramentas do processo da gestão de projeto para o Carnaval de rua de São Paulo: 

● definição do gerente e da equipe do projeto (equipe definida de acordo 

com as atividades do cronograma); 

● elaboração do plano do projeto, contendo: objeto, objetivo, público-alvo, 

custo, datas de início e término planejadas, órgãos envolvidos, premissas, 

restrições, escopo (e não escopo), estrutura analítica e cronograma 

detalhado de entregas e atividades; 

● gestão de riscos, em todas as suas etapas: identificação, avaliação, 

planejamento das respostas, implementação das respostas e 

monitoramento; 

● termo de encerramento. 

 

A seguir, desenvolvemos uma sugestão de estrutura do cronograma do 

projeto do Carnaval de rua de São Paulo (meramente ilustrativo): 
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Cronograma Carnaval de rua de São Paulo - Sugestão de estrutura
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6.8 RECOMENDAÇÃO 8 – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 

 

A gestão da informação é um dos fatores que levam ao sucesso, ou ao 

fracasso, grandes acontecimentos como o objeto deste estudo. Apesar do esforço 

da Prefeitura Municipal de São Paulo em disponibilizar ferramentas tecnológicas 

para a comunicação entre órgãos e entidades responsáveis, há insatisfação quanto 

à real eficiência desses instrumentos. Para ilustrar tal situação, consideramos duas 

evidências:  

1. a utilização de um email paralelo, não institucional, do Gmail para 

recebimentos dos arquivos e documentos, contendo fotos, planos 

operacionais, desenho dos desfiles e fotos de cada um dos blocos, cujos 

tamanhos excedem a capacidade da caixa de email institucional da 

Prefeitura. Há uma preocupação com essa situação, pois, de fato, os dados 

e as informações sobre o Carnaval de rua não são enviados via bancos de 

dados da Prefeitura, mas, sim, destinados e hospedados em uma empresa 

estrangeira (Google).  

2. as principais informações referentes à comunicação interna dos órgãos 

do poder público, bem como à comunicação desses órgãos com os 

representantes dos blocos, ficaram disponíveis em uma planilha em Excel, 

no Google Docs. 

Afora isso, identificamos, nas entrevistas com diversos atores, relatos de que 

a comunicação de ajustes e mudanças na programação dos blocos é, por vezes, 

falha. Em consequência, os recursos não são alocados corretamente, gerando a 

necessidade de correções de última hora, que nem sempre são eficazes. 

Recomendação: diante dessa situação, recomendamos o desenvolvimento 

de um sistema operacional (software) específico, que servirá para registro e controle 

das informações do Carnaval de rua, buscando transparência nas decisões tomadas 

e melhoria da comunicação entre os diversos órgãos do poder público e os 

representantes dos blocos carnavalescos, entre outros benefícios. 

Com esse sistema, que também deve funcionar através de aplicativo em 

smartphones, a Prefeitura poderá gerar perfis de usuários de acordo com as 

responsabilidades de cada necessidade de informação, podendo, conforme o caso, 

comunicar decisões, informações e resoluções diretamente aos usuários de mesmo 



116 
 

perfil, tornando a ferramenta o mecanismo oficial da comunicação dos organizadores 

do Carnaval de rua de São Paulo. Ainda poderá servir como interface de 

comunicação com os usuários, indicando alterações de roteiro, estimativa de 

público, rotas de fuga, cancelamento de blocos, postos médicos, previsão do tempo 

e demais informações relevantes para os foliões e cidadãos paulistanos.  
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6.9 QUADRO SINÓPTICO DAS RECOMENDAÇÕES 

 DIAGNÓSTICO RECOMENDAÇÃO 

1 Ausência de norma que consolide o Carnaval de rua como política de 
Estado e traga maior segurança jurídica aos gestores, aos blocos e à 
população em face do ordenamento jurídico da cidade.  

Encaminhar projeto de lei à Câmara dos Vereadores ou apoiar a aprovação dos 
projetos em tramitação naquela casa desde 2016 

2 Crescimento do Carnaval além da capacidade de planejamento e 
infraestrutura da cidade, gerando problemas em algumas regiões. 

Estudar formas de fomentar o crescimento “ordenado” do Carnaval de rua ou de 
limitar a propagação de manifestações de caráter eminentemente comerciais. 

3 Deficiência na participação de outros atores, principalmente não 
governamentais, na formulação do Carnaval de rua.  

Criação de seminários com participação ampla da sociedade civil, dos 
representantes de blocos e de especialistas de outras partes do Brasil para 
discussão do melhor modelo para o Carnaval de rua de São Paulo.  

4 Tratamento não isonômico aos megablocos, que demandam gastos 
públicos significativos em infraestrutura sem contrapartidas.  

Elaborar estudo para que os megablocos que captem recursos de grandes 
patrocinadores ofereçam contrapartidas através de investimentos em 
infraestrutura para seu público. 

5 Atraso na contratação do patrocinador da cidade e na disponibilidade 
de dotação orçamentária aos órgãos responsáveis pela prestação de 
serviços de infraestrutura. 

Concluir o processo de contratação de patrocínio com antecedência mínima de 90 
dias do início do evento e disponibilizar dotação orçamentária prévia aos órgãos 
responsáveis por contratações para o Carnaval. 

6 Alguns trajetos de blocos foram subdimensionados para a quantidade 
de público.  

Realizar estudos técnicos para viabilizar novos trajetos e adequar os trajetos 
atuais ao público estimado dos desfiles. 

7 Ausência de planejamento mais detalhado em ações e metas coletivas 
e individuais e de uma instância para acompanhamento e 
monitoramento das ações dos diversos órgãos.  

Adotar práticas e ferramentas para gestão de projetos para o Carnaval de rua, 
com monitoramento e controle das ações intersetoriais. 

8 Deficiência na comunicação das informações e na disponibilização de 
dados para os diversos órgãos que participam do planejamento e da 
implementação das ações do Carnaval. 

Disponibilizar sistema informatizado de armazenamento de dados e informações 
e de comunicação de forma a possibilitar a correta alocação dos recursos nas 
áreas onde ocorrem os eventos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho mirou o objetivo proposto no termo de referência, que era 

realizar o estudo da governança e da intersetorialidade na política pública do 

Carnaval de rua de São Paulo de 2020 para proposição de melhorias à sua gestão. 

O olhar sobre o Carnaval de rua como política pública, mesmo que jamais tenha sido 

assim pensado pelo poder público (não com o rigor necessário), conduziu o desenho 

deste trabalho.  

Apesar de não se tratar da proposta principal de um mestrado profissional, os 

autores não hesitaram em trazer e apreender o referencial teórico que se adequasse 

ao estudo do caso prático e fornecesse um balizamento à condução das análises e 

recomendações. Assim, foram expostas considerações dos principais autores que 

estudam as políticas públicas intersetoriais e a governança no setor público. 

Após se ancorar nos referenciais teóricos necessários, o trabalho destacou, 

nos capítulos seguintes, as etapas do ciclo da política pública analisada. 

Primeiramente, trouxe o histórico da relação do poder público com o Carnaval de 

rua: resgatou a origem do problema público, as arenas de batalha e o momento em 

que atores políticos reconheceram que a situação relevante para a coletividade 

exigia uma ação do poder municipal. A construção da agenda da política e seus 

principais atores internos e externos ao poder público foram trazidos com base nas 

pesquisas documentais e nas entrevistas realizadas. Nessa etapa foi destacado o 

papel do Manifesto Carnavalista de 2012 e suas principais reivindicações, bem como 

trazida a visão dos agentes públicos que assumiram a gestão a partir de 2013, nas 

palavras do então secretário municipal da Cultura, Juca Ferreira.  

Partindo desse ponto, o trabalho trouxe a formulação da política pública do 

Carnaval de rua desde a época de seu renascimento até chegar ao Carnaval de 

2020, cerne do estudo. No relato do planejamento (formulação) do Carnaval de rua 

de 2020, foi resgatada a preocupação em trazer elementos do referencial teórico 

que permitissem utilizar aspectos analíticos do estudo da governança, como a 

identificação dos atores (internos e externos) envolvidos nessa etapa, as interações 

entre eles (consensos e conflitos) e sua influência no processo decisório e na 

utilização de recursos públicos. A fim de estudar o processo decisório, o estudo 

mergulhou nas informações da Comissão Intersecretarial para entender as 

competências e os papéis de cada secretaria e, principalmente, o da secretaria 
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coordenadora, a SMC. Analisamos como se deu a comunicação entre os atores 

naquela arena, como foram realizadas as reuniões, como se deu a participação 

social nelas, quem decidiu as situações não consensuais e como as decisões foram 

comunicadas aos outros atores.  

Isso também permitiu concluir, sob o olhar da intersetorialidade na política 

pública, que, apesar da participação de atores externos, a política pública do 

Carnaval de rua paulistano é formulada majoritariamente pelos atores internos, com 

uma participação social ainda informal e de insuficiente relevância. Mesmo diante 

dessa visão restrita, o grau de integração intersetorial dos atores públicos pode ser 

considerado intermediário, guardando aspectos mais próximos da colaboração, com 

traços de convergência, na classificação de Cobert-Noyes (2008).  

Em seguida, na implementação da política pública do Carnaval de rua foi 

destacada a governança das ações de competência dos diversos órgãos públicos, 

além de trazidas informações sobre os insumos e recursos públicos investidos nessa 

fase, por meio de dados obtidos em vasta pesquisa documental e em respostas a 

pedidos de acesso à informação. Ainda quanto à fase da implementação, foram 

trazidas informações sobre atividades de outras políticas públicas, inclusive políticas 

transversais importantes, que estão presentes no Carnaval: políticas de proteção à 

mulher, de combate ao trabalho infantil, de igualdade racial e de saúde pública.  

 Para avaliar as fases anteriores, o trabalho trouxe a opinião de diversos 

atores que participaram (ou participam) da política pública do Carnaval de rua, tanto 

do poder público – foram entrevistados dois ex-secretários de Cultura, de gestões 

distintas, e gestores públicos de áreas ligadas ao Carnaval de rua dos órgãos com 

maiores atuações no evento – como dos blocos carnavalescos, alguns deles 

dirigentes de associações de blocos, como o Fórum de Blocos e a ABASP.  

Esse conjunto de opiniões, sob olhares distintos, permitiu que os autores 

deste trabalho formulassem o diagnóstico e as recomendações à Prefeitura 

Municipal de São Paulo para a melhoria das regras e dos processos relacionados ao 

Carnaval de rua paulistano. Essas recomendações se situam em três eixos: modelo 

do Carnaval, participação social e gestão. 

As recomendações relativas ao eixo modelo do Carnaval se preocuparam em 

consolidar o Carnaval de rua de São Paulo como política de Estado. Abordaram a 

necessidade de trazer para o ordenamento jurídico o Carnaval de rua como política 

pública, estabelecendo suas diretrizes e positivando direitos e obrigações. Além 
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disso, esse eixo procurou tratar da dimensão do Carnaval e dos limites da cidade, 

bem como do tratamento que se quer dar aos megablocos.  

No eixo de participação social, a recomendação tratou de ampliar o debate 

com os atores não governamentais por meio de seminários em que todos possam 

contribuir para a definição de um modelo de Carnaval de rua que atenda aos 

interesses públicos, tanto de moradores quanto dos blocos grandes e dos blocos 

pequenos.  

Finalmente, as recomendações do eixo de gestão visam a dar maior 

eficiência e efetividade ao planejamento, à execução e à captação de recursos 

privados, buscando sua melhor aplicação.  

Apesar de ter sido concluído com êxito, o trabalho sofreu alguns percalços no 

caminho. A pandemia pelo novo coronavírus que assolou o país e o mundo desde o 

início de 2020 ocupou os gestores de todas as áreas e limitou as fontes documentais 

de pesquisas, restringindo-as às digitais. Houve muita dificuldade, no início, para a 

realização das entrevistas com agentes públicos, que, durante um bom período, 

ficaram indisponíveis para falar sobre o tema do trabalho. Outro fator que dificultou 

as pesquisas foram as eleições que ocorreram no final daquele ano e, 

consequentemente, algumas mudanças na gestão na ocasião. A não realização do 

Carnaval em 2021, cujo planejamento e execução os autores pretendiam 

acompanhar, de forma a trazer maiores subsídios práticos ao estudo, e as 

incertezas quanto ao Carnaval de 2022, que ainda não está confirmado, também 

geraram um afastamento em relação às situações concretas.  

De outro lado, a opção pela “amostragem de bola de neve”, descrita no 

percurso metodológico, concentrou as entrevistas em representantes de blocos de 

porte e características similares: blocos médios e grandes que desfilam nas áreas 

centrais da cidade. Apesar de representarem a grande parte dos blocos que 

desfilaram no carnaval de rua de São Paulo em 2020, a escolha fez com que os 

pequenos blocos dos subúrbios não tivessem representantes entrevistados, o que 

pode ter limitado em algum grau os resultados apresentados. 

Contudo, este trabalho abre caminho para pesquisas mais específicas, cujas 

temáticas foram trazidas aqui em menor nível de profundidade e que acreditamos 

merecerem estudo mais analítico. Sugerimos algumas dessas temáticas:  
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● construção de um modelo para o Carnaval de rua de São Paulo 

adaptado a partir de benchmarking de outras cidades (Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Recife); 

● estudo do impacto econômico do Carnaval de rua nos diversos setores 

da economia (quantitativo e qualitativo); 

● trabalhos e trabalhadores do Carnaval de rua de São Paulo: 

identificação daqueles que fazem do Carnaval uma fonte de trabalho e 

renda e mensuração do impacto na vida dessas famílias; 

● políticas públicas sociais e intersetoriais inseridas no contexto do 

Carnaval: uma visão das políticas transversais de proteção às 

mulheres, às crianças e aos adolescentes e de promoção à igualdade 

racial e de gênero, dentre outras; 

● análise do impacto da mudança da secretaria responsável pela 

coordenação da Comissão Intersecretarial na Política Pública do 

Carnaval de Rua. 

Enfim, o campo das políticas públicas é muito vasto e carece de estudos de 

casos práticos como este para o aperfeiçoamento da gestão pública e, em especial, 

o da política pública do Carnaval de rua de São Paulo. 
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ANEXOS 

 
 

Termo de Referência 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO 

Prefeitura da Cidade de São Paulo / Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

 

 

I – Descrição:  

Este termo de referência visa sugerir temática para estudo no âmbito do curso de Mestrado 

Profissional em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP), da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo (EAESP), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

O interesse da Prefeitura da Cidade de São Paulo em sugerir temática deve-se ao fato de que 

o Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas tem como objetivo que seus 

pesquisadores abordem desafios contemporâneos em busca de efetividade das políticas 

públicas e melhoria da qualidade dos serviços entregues aos cidadãos. 

Nesse sentido, acredita-se que um estudo sobre a governança dos grandes eventos 

culturais realizados pelo município e os desafios da gestão intersetorial (focalizando o 

Carnaval de Rua – Blocos – da cidade de São Paulo 2020) aliado aos conhecimentos de 

gestão pública do mestrado profissional aplicados à situação concreta podem estabelecer 

um modelo a ser seguido pelas gestões subsequente à atual, no que tange ao planejamento, 

monitoramento e execução desses grandes eventos. 

II – Contexto 

O Carnaval de rua da cidade de São Paulo vem sofrendo uma transformação nos últimos 

anos, com um crescimento vertiginoso. Em 2019, o carnaval de rua paulistano já estava 

entre os maiores do Brasil e em 2020 alcançou números recordes. 
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O Carnaval de rua da cidade de São Paulo de 2020 em números: 

 15 milhões de foliões nos cortejos de rua 

 615 desfiles oficiais 

 R$ 2,3 bilhões de retorno financeiro para a cidade 

 R$ 36,6 milhões gastos da prefeitura 

 663,7 de toneladas de resíduos sólidos recolhidos das ruas 

 3.363 agentes de limpeza envolvidos no recolhimento dos resíduos 

 3.710 atendimentos médicos nas tendas de emergência 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

Variedade musical Violência 

Diversidade de tamanhos 
Quantidade e distribuição de banheiros 

químicos 

Presença de ambulantes Falta de sinalização de bloqueio de ruas 

Circuitos descentralizados Policiamento 

Horário de dispersão Fiação aérea nas ruas 

Mobilidade Custo das bebidas 

Programa de reciclagem e limpeza após os 
desfiles 

 

Atendimento médico  

Tenda de acolhimento a mulheres e LGBTIs  

 

Um evento desse porte exige o envolvimento de várias secretarias e órgãos públicos das 

áreas da Cultura, Turismo, Saúde, Segurança Urbana, Mobilidade, e Transportes, 

Comunicação, Direitos Humanos e Cidadania, Licenciamento e Desenvolvimento Urbano. 

III – Situação Problema 

A realização de eventos de qualquer dimensão é, por natureza, um desafio muito grande 

para qualquer instituição, pois envolvem, em via de regra, uma quantidade diversa de 

interesses. Quando se trata de um evento que reúne milhões de pessoas na rua, dezenas de 
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instituições públicas e outras tantas privadas, realizadas em dias e locais diferentes e de 

forma simultânea, partes interessadas com opiniões divergentes sobre a sua realização, 

entre muitas outras questões, o desafio para o alcance de sucesso do mesmo ganha 

dimensões quase inimagináveis. O Carnaval de Rua da cidade de São Paulo se enquadra 

nesse tipo de evento. 

Somadas as dificuldades já mencionadas acima, destacam-se outras que fazem com que o 

tema seja de grande sensibilidade e de necessidade de avaliação por parte do ente 

responsável por grande parcela de sua organização. Entre elas:  

 Governança e coordenação; 

 Definição das responsabilidades, baseada nas competências; 

 Relação da administração pública com o carnaval; 

 Relação da administração e interesses públicos com o privado; 

 A quem é direcionado o carnaval; 

 Operacionalização dos blocos; 

 Saúde e segurança, entre outros. 

 

De acordo com Eneida de Moraes, escritora da obra “A História do Carnaval Carioca”, de 

1958, o Carnaval passa por ciclos de fluxos e refluxos: 

“... a realidade o que com ele (“o carnaval”) sempre aconteceu são fluxos e 
refluxos determinados por diversas ocorrências políticas ou econômicas”. 
Ou seja, mesmo sendo o espaço da crítica e superação, do desabafo e 
alegria, o Carnaval é sempre um palco da liberdade e comemoração – e 
esta será tão exuberante quanto a sensação nacional de que há o que 
comemorar. O momento dadivoso que o Brasil atravessa anima os foliões.” 

O momento é considerado de fluxo, portanto, existe uma necessidade ainda maior da 

administração se organizar para lidar com a questão. Além disso, também estamos em um 

ano eleitoral, no qual a cadeira do Prefeito estará em disputa, podendo, ou não, mudar a 

próxima gestão do executivo municipal no ano que vem. Independente desse resultado, a 

gestão de todo esse conhecimento será de grande valor para o governo eleito. 
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IV – Objetivos 

Realização de pesquisa em nível de Mestrado Profissional buscando a gestão do 

conhecimento na temática da organização e articulação intersetorial complexa entre vários 

órgãos e instituições na realização de grandes eventos., tendo como objeto de estudo o 

Carnaval de Rua da cidade de São Paulo. 

Analisar e fazer o registro da participação dos diversos órgãos, identificando as suas 

responsabilidades, aprendizados, gargalos e recomendações sugerindo uma forma para lidar 

com o tema em períodos de transição. 

V – Metodologia 

A metodologia a ser desenvolvida pelos mestrandos, prevendo análise de campo, 

observação, entrevistas, revisão e pesquisa bibliográfica. Uso de bibliografia especializada 

sobre o tema, trazendo uma abordagem de experiências nacionais. 

VI - Produtos 

A entrega do trabalho será composta de um relatório final, constando a proposta 

estruturada da gestão do conhecimento para realização de evento de grande porte, em 

momento de transição, com as diversas relações intersetoriais existentes para o 

planejamento e execução do objeto do estudo e lista de recomendações. 

VII – Apoio ao estudo/pesquisa: 

Como forma de apoio ao estudo/pesquisa a ser realizado na Secretaria Municipal da Cultura, 

a Prefeitura da Cidade de São Paulo colocará a disposição do(s) mestrando(s) da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), da Fundação Getúlio Vargas (FGV): 

 

a) dados relativos aos registros funcionais dos servidores da Secretaria da Cultura, 

por meio dos relatórios existentes no Departamento de Recursos Humanos; 

b)  acesso às informações, legislações e outros documentos existentes na Secretaria 

da Cultura, que possam contribuir com a pesquisa; 

c)  acesso aos departamentos e demais setores da Secretaria da Cultura e da 

Prefeitura Municipal, mediante agendamento, para a aplicação de questionários, 

preenchimento de formulários ou realização de entrevistas, entre outros; 
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d) Outros suportes e apoios previamente acordados entre a Prefeitura Municipal de 

Birigui e a Coordenação do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas. 

 

VII – Disposições finais 

 

A Prefeitura da Cidade de São Paulo coloca-se à disposição da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo (EAESP) – Fundação Getúlio Vargas (FGV), para eventuais 

adequações na temática sugerida, bem como na definição de metodologias, prazos e 

suportes que se fizerem necessários à concretização desta parceria. 

 

Responsável: Gabriela Fontana Junqueira Pereira – Cargo: Coordenadora.  Contato: 

gfjunqueira@prefeitura.sp.gov.br / Telefone: 11 33970179 

 

São Paulo, 30 de abril de 2020. 

 

Gabriela Fontana 
Coordenadora de Programação/SMC 

 

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Prof. Dr. Cláudio Gonçalves Couto 
Coordenador do MPGPP 
Fundação Getúlio Vargas (FGV)  
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Roteiros para as Entrevistas 
 
 
 

 Abordagem semiestruturada: Para cada grupo um roteiro. 
 

 Grupos: 
A. Servidores dos diversos órgãos da PMSP que trabalhem do carnaval de rua; 

 
 

B. Pessoas que trabalhem em entidades e blocos carnavalescos; 

 

Grupo A – Roteiro de entrevista para servidores que trabalham direto com o evento 

Nome  

Cargo que ocupa 

Órgão  

BLOCO 1 – AQUECIMENTO 

1. O que o carnaval significa para você? 

2. Como chegou na função atual (relacionada com o carnaval)? 

BLOCO 2 – PRINCIPAL 

Quanto à etapa de planejamento (formulação) do evento (Carnaval de Rua de São Paulo): 

3. O planejamento é centralizado e exclusivo de competência de um único órgão/secretaria? 
Se sim, qual? 

4. Há participação de diversos atores governamentais e privados nesse processo? Se sim, 
quais? Como funciona a comunicação entre esses atores? Qual a frequência dessa articulação 
(diária, semanal, mensal)? 

5.  Algum órgão ou entidade que participa dessa etapa de planejamento assume a 
coordenação dos trabalhos ou essa coordenação é compartilhada sem que se identifique de 
quem é esse papel? Qual o órgão é o responsável para dirimir eventuais divergência de 
opiniões? Como funciona? 

5.1 Se não existir claramente o papel de coordenação ao qual nos referimos na questão 
anterior, a quem você acredita que cabe esse papel, mesmo que de forma implícita?  

6. Como se dá a participação social na etapa de planejamento? Há incentivo a essa 
participação? Como é fomentada? 

7. Você entende que o papel de cada instituição está bem definido no planejamento do 
evento? Como se dá a responsabilização dos atores envolvidos? 

8. Quais as maiores dificuldades no planejamento do evento? Por quê? 

 

Quanto à etapa de execução do evento (Carnaval de Rua de São Paulo) : 
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9. A execução é centralizada num único órgão/secretaria? Se sim, qual? Como sua instituição 
participa desta etapa? 

10. Como funciona a comunicação entre esses atores governamentais e privados na 
execução do evento? 

11. Algum órgão ou entidade que participa dessa etapa de execução assume a coordenação 
dos trabalhos ou essa coordenação é compartilhada sem que se identifique de quem é esse 
papel? Qual o órgão é o responsável para dirimir eventuais conflitos? Como funciona? 

12. Como se dá a participação social na etapa de execução? Há incentivo a essa participação? 
Como é fomentada? 

13. Você entende que o papel de cada instituição está bem definido na execução do evento? 
Como se dá a responsabilização dos atores envolvidos? 

14. Quais as maiores dificuldades na execução do evento? Por quê? 

 

Grupo B – Pessoas que trabalhem em entidades e/ou blocos carnavalescos 

Nome  

Entidade ou bloco  

Função que desempenha 

BLOCO 1 – AQUECIMENTO 

1. O que o carnaval significa para você? 

2. Como chegou na função atual (relacionada com o carnaval)? 

BLOCO 2 – PRINCIPAL 

3. Como a sua instituição participa do planejamento do evento (carnaval de rua de São 
Paulo)? Você considera adequado (o espaço, formato)? 

4. Qual a importância da participação da sua instituição no planejamento do evento? E na 
execução? 

5. Quais as maiores dificuldades no planejamento e na execução do evento? Por quê? 

6. Qual o órgão é o responsável pela coordenação do planejamento? E da execução? 

7. Existe coordenação entre as atividades do setor público e das entidades? Como funciona? 

8. As decisões são tomadas levando em consideração os diferentes atores envolvidos? 

9. Você entende que o papel de cada instituição está bem definido no planejamento do 
evento? E na execução? Como se dá a responsabilização dos atores envolvidos? 

BLOCO 3 – ENCERRAMENTO (perguntas mais sensíveis) 

10. Quais os pontos mais críticos na relação entre o Poder Público e as entidades? 

11. Há tratamento isonômico do Poder Público com as diversas entidades envolvidas no 
evento? 


