


Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao res-
peito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e so-
ciais garantidos na Constituição e nas leis. 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
II – opinião e expressão; 
VI – participar da vida política, na forma da lei;

       ECA – Estatuto da criança e do adolescente



“Projeto Jaê – criando a São Paulo que 
a gente quer” é um dos 62 projetos de 

inclusão, cidadania e cultura digital 
para a cidade de São Paulo, seleciona-
dos pelo edital Redes e Ruas, parceria 

entre as Secretarias  Municipais de Cul-
tura, Direitos Humanos e Serviços.

O Projeto Jaê reuniu crianças e adoles-
centes, de 6 a 17 anos, de todas as 

regiões do município, para ouvir deles 
o que sentem, pensam e propõem para 

a cidade de São Paulo 



Oficinas de produção coletiva de 
programa de rádio em telecentros

Coleta de depoimento em 
Praças WiFi Livre

Ações



Dados
gerais 7 Macro regiões . 17 telecentros* . 18 oficinas . 9 praças

* um dos telecentros não reuniu
público para a realização da oficina

Norte
2 telecentros

1 praça
Oeste

2 telecentros
1 praça

Centro
2 telecentros

1 praça

Leste 1
3 telecentros

1 praça

Leste 2
3 telecentros

2 praças

Sul 1
3 telecentros

1 praça
Sul 2

3 telecentros 
2 praças



Localidades
visitadasPraça

Domingos Luís Telecentro
Nuto Sant’ana

Praça São João
Vicenzotto

Telecentro
Dom Bosco II

Praça Jesus
Teixeira da Costa Telecentro

Rubem Borba

Telecentro
Ricardo Ramos

Praça Gregório Ramalho

Telecentro
Castro Alves

Praça Dirceu de
Castro Fontoura

Telecentro
Malba Tahan

Telecentro Clube Escola
Lourenço Cabreira

Telecentro Prestes Maia

Telecentro
Dom Bosco I

Telecentro
Lenyra
Fraccaroli

CEU Aricanduva

CEU Paraisópolis

Praça João
Tadeu Prioli

Telecentro 
Helena

da Silveira

Campo do
Palmeirinha

Telecentro
CEU Butantã

Praça Cornélia

Telecentro
Monteiro Lobato

Praça Rotary

Telecentro
Érico Veríssimo



Participantes

152 do sexo 
masculino

167 do sexo
feminino

Média de idade: 13 anos
6 a 12 anos – 142

13 a 18 anos – 167

Total 319



Áreas 
Temáticas  

moradia

educação

saúde

lazer e cult

ur
a

m obilidad e segura
nç

a



- Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos civis, humanos 
e sociais, decorrentes da dignidade inerente a todo ser humano.

- É necessário criar oportunidades para que, de acordo com suas 
condições, participem de forma ativa da vida política, assim 
como os adultos o fazem, direta ou
indiretamente.

Metodologia



- A metodologia de "escuta direta” preserva em áudio 
as palavras proferidas pelas crianças e adolescentes 
sobre situações reais ligadas à mobilidade urbana, edu-
cação, saúde, moradia, cultura e lazer, quer nas oficinas 
de rádio, nos telecentros, ou individualmente, nas cole-
tas de depoimentos, nas praças WiFi Livre.



Considerações



Do total de 1014 citações das 
áreas temáticas, Educação 

constitui o foco da atenção 
dos 309 participantes do Jaê. 

Os dados resultam 
da contagem de 

repetições dos temas  
nas gravações dis-

poníveis no site  
www.jae.org.br. 

Temas mais citados  

moradi
a

edu cação

saúdemobilidad e

segura
nç

a

outros



91% das citações de educação são sobre escola

Qualidade de ensino e professores são os itens mais 
citados positivamente em relação à escola

educação

Os espaços informais de educação 
(CCA, Clube Escola, organizações...) 

receberam apenas elogios e sugestões



lazer e cult

ur
a

Praças e parques são os espaços mais citados. 

WiFi livre, brinquedos e árvores são aspectos melhor avaliados 
pelos participantes de todas as regiões.

A ausência ou precariedade de equipamentos 
de ginástica, quadra, pistas de skate, 

parquinho e alguns serviços de infraestrutura 
ligados à limpeza, como manutenção dos 

equipamentos e má distribuição de áreas de 
lazer foram os itens que receberam maior 

número de críticas.



Bicicleta, ônibus, trem e metrô são apontados 
como os melhores meios de transporte. 

Carros não receberam nenhuma citação positiva: 
causam danos à saúde, ao ambiente e ao 

trânsito.

Ciclovias são alvo de muitas sugestões

Ônibus são mais criticados do que elogiados: super lotação, falta 
de educação dos trabalhadores, limpeza, valor da passagem e 

demora.
 

Faixas de ônibus são consideradas boas porque diminuíram o 
tempo das viagens 

mobilidad e



saúde

A área de saúde recebeu mais críticas que elogios. 

As principais sugestões dizem respeito a itens básicos para 
agilizar o atendimento, melhorar a limpeza e a atenção dos 
médicos para com os pacientes.

Hospitais públicos, AMA e UBS são criticados pelo mau 
atendimento, pelos médicos pouco atenciosos e pela falta de 
medicamentos.

Os elogios estão vinculados a 
equipamentos especializados de saúde, 
como CAPS Infantil, e aos atendimentos 
atenciosos por  parte de alguns médicos e 
enfermeiras. 



moradia

Os principais itens vinculam-se à garantia universal 
de direito à habitação, relações com os vizinhos, 

considerações sobre arquitetura interna e externa 
que garantam conforto e espaços de brincar.



segura
nç

a

Medo de assalto e violência no geral 
integram as citações mais recorrentes.

A relação ruim com a polícia, apontada 
como mal educada e intimidadora, e a falta 
de iluminação são elementos destacados 
como negativos.



Em comum, todas apresentam uma mesma particularidade: a 
aguda capacidade de estabelecer relações entre diferentes 
aspectos da vida social na cidade.

A partir de um item específico, levantado pelo mediador, os 
participantes formulam propostas que ilustram a necessidade 
de visão e planejamento global para melhorar os problemas 
cotidianos, enfrentados não somente por pessoas em idade 
de formação, mas por todos os habitantes da cidade de São 
Paulo. 

Sugestões



– E também podia ter lugares pra pessoas 
deficientes: pra ir pro banco, essas 
coisas... porque tem muitas escadas que 
as pessoas não podem subir, quando 
querem usar.

– E também podia ter, tipo, um mapa só que 
pra cego. Pra ele saber onde é o açougue, 
onde é a farmácia, onde é o mercado, onde é 
as lojinhas que eles querem ir. Tipo, ele que ir 
no açougue, mas não sabe onde é o açougue. 
Ele é cego, então como é que ele vai achar? 
Não tem nenhum mapa ali!

Mapa 
para cegos

Esta proposta integra Mobilidade + Saúde + Direitos de pessoa com deficiência



– Eu acho que deveria melhorar os esgotos 
e depois melhorassem... Eu acho que 
poderia ter assim alguns médicos que  
viessem assim, digamos, nas praças pra 
ver como estão as crianças, os idosos, os 
adultos.

Mediadora: Como seria isso, conta um 
pouco mais.

– Ah!... O governo, eu acho que deveria 
contratar esses médicos próprios da saúde e  
trazerem eles pra cada praça.

Médico na 
praça

Esta proposta integra Lazer + Saúde

Bicicleta, ônibus, trem e metrô são apontados 
como os melhores meios de transporte. 

Carros não receberam nenhuma citação positiva: 
causam danos à saúde, ao ambiente e ao 

trânsito.

Ciclovias são alvo de muitas sugestões

Ônibus são mais criticados do que elogiados: super lotação, falta 
de educação dos trabalhadores, limpeza, valor da passagem e 

demora.
 

Faixas de ônibus são consideradas boas porque diminuíram o 
tempo das viagens 



                                           Mediadora: Tem alguma coisa que não tem em nenhuma praça que                                                

      poderia existir?

– Muitas coisas pra gente aprender, tipo pra desenhar, tipo uma escolinha bem pequenininha, só 

pra gente aprender um pouquinho mais.

Mediadora: na praça?

–  Ter biblioteca...

– Aí... só que muitas coisas assim pra gente aprender: livros pra gente aprender a ler, pra gente 

aprender a escrever de letra de mão...

Mediadora: e qual que seria a diferença de ter uma escolinha, assim, dentro da praça pra escola 

que você já costuma ir?

– Muita diferença!

– É...

– …É assim: porque na escola...só tem cimento...é.. Na praça não tem cimento...

se cair não vai machucar.... Aí num vai ter pedra pra tropeçar, num vai ter

escada pra descer. Então é só um terreno só, num é dois. Entendeu?

Escola
na praça

Esta proposta integra Educação + Lazer + Cultura



                                           Mediadora: Tem alguma coisa que não tem em nenhuma praça que                                                

      poderia existir?

– Muitas coisas pra gente aprender, tipo pra desenhar, tipo uma escolinha bem pequenininha, só 

pra gente aprender um pouquinho mais.

Mediadora: na praça?

–  Ter biblioteca...

– Aí... só que muitas coisas assim pra gente aprender: livros pra gente aprender a ler, pra gente 

aprender a escrever de letra de mão...

Mediadora: e qual que seria a diferença de ter uma escolinha, assim, dentro da praça pra escola 

que você já costuma ir?

– Muita diferença!

– É...

– …É assim: porque na escola...só tem cimento...é.. Na praça não tem cimento...

se cair não vai machucar.... Aí num vai ter pedra pra tropeçar, num vai ter

escada pra descer. Então é só um terreno só, num é dois. Entendeu?

As creches e as escolas também, é pras crianças 
aprender em assim alguma coisa, pra elas 
serem boas! Pra ajudar também na  horta que 
precisa também aprender a mexer... pra fazer 
pão, aprender a dirigir carro, ônibus, é... trem, 
moto, essas coisas assim.

Mediador: E por que que as pessoas todas na 
escola tem que aprender a saber tudo isso da 
cidade?

- Porque pra aprender tudo isso... é o dilema 
da cidade: tudo grátis só se ajudar.

Educação 
integral 

para vida

Esta proposta integra Educação + Transporte + Comércio + Moradia



– A gente colocou parque nessa cidade pra fazer 
alegria, pra ter bastante alegria na cidade, porque a 
nossa cidade, tem poucos parques. Então nessa 
cidade dos sonhos que a gente gosta, que a gente 
criou, a gente quer parque. A gente quer bastante 
coisa pra gente ser feliz: pista de skate, ciclovia...Tem 
bastante coisa... Zoológico, praça e também tem rua 
fechada para as pessoas se divertirem.

Então a rua fechada, funciona né, porque as 
criança, se elas quiserem, elas podem vir 
brincar nessa rua que não vai acontecer 

nada com elas. Elas vão se divertir mais...e 
os pais delas vão garantir a segurança delas.

Rua de 
brincar

Esta proposta integra Lazer + Saúde + Segurança



Para o Projeto Cala-boca já morreu, o “Jaê – criando a São 
Paulo que a gente quer” possibilitou ampliar o alcance da 
proposta de trabalho da instituição que, há 20 anos busca as-
segurar a todas as pessoas, independente de idade, gênero, 
procedência, entre tantas outras condicionantes, o direito à 
comunicação. Desta vez, através do exercício desse direito, 
foi possível garantir espaço de inclusão do que sentem e 
pensam para o município onde moram, mais de 300 crianças 
e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos.

Considerações finais



Para o poder público municipal 
significa receber um precioso 

acervo de áudio, das cinco 
regiões metropolitanas, o que 
pode possibilitar a urbanistas, 

efetivamente pensadores da 
cidade, o acesso à “escuta direta” 
do que crianças e adolescentes – 
sujeitos de direitos e cidadãos – 

necessitam e sonham para a 
cidade de São Paulo.

!



O peso da falta de informação revela a falta de acesso a fontes 
diferentes de leitura, bem como a falta de estudo reflexivo sobre 
temas da atualidade nas aulas oferecidas nas escolas escolas que 
frequentam.

A reprodução, dada a sua 
constância, diminui, de forma 
impressionante, a capacidade de 
criação.

As crianças e adolescentes 
participantes do Jaê ilustraram a 
carência que sofrem por espaços 
de experimentação.

!


