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EsTRaTÉGia DE EnGaJamEnTO E REaPROXimaÇÃO lOcal

cOmO aPOiaR O FORTalEcimEnTO DO PROGRama RUas DE 
BRincaR Em JUnDiaí?

“Para uma Rua de Brincar, levaria corda, pneus, 
madeiras de equilíbrio e giz de lousa. Porque 
só com isso dá para fazer tudo”.

entrevistas e conversas com a comunidade 
escolar, moradores do bairro, lideranças e 
atividades com crianças presentes na Rua 
Dr. José marcus Gnaccarini Thomazeski.

 2  
reuniões online 

2  
reuniões presenciais 

14  
questionários 

aplicados

3  
dias de visita em 

campo com atividades

}
}

}

92% de entrevistados disseram 
que levariam seu filho/a em 

uma Rua de Brincar

ao responderem sobre que tipo 
de material gostaria de receber 

para organizar uma Rua de 
Brincar, ”tenda, cones, piscina de 
bolinha, cama elástica, golzinho 

e placas” estiveram entre os 
elementos citados

92% de entrevistados/as tem 
interesse em apoiar uma Rua de 

Brincar

     nOssO RElaTóRiO Em Um minUTO
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aTiVaÇÃO RUa DR. JOsÉ maRcUs GnaccaRini THOmaZEsKi

aTiVaÇÃO aUTÔnOma RUa ROqUE maRcElinO

PRóXimOs PassOs

 9  
horas de ativação

 3  
horas de ativação

+80  
participantes

+50  
participantes

6  
atividades 

programadas

37  
elementos testados 
para compor o kit

1  
guia passo-a-passo

12  
elementos 

consolidados para o kit

3 passos sugeridos 
de como fortalecer o programa na cidade
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1.  inTRODUÇÃO
sOBRE EsTE DOcUmEnTO

a cidade ativa colabora desde 2021 com o ateliê navio no projeto Ruas de Brincar em 
Jundiaí, iniciativa que faz parte das ações da Urban 95 no município. Este documento 
compila o processo e os resultados da segunda etapa desta colaboração, conduzida 
pela cidade ativa entre março e agosto de 2022, com foco na construção do “kit de 
ativação” do programa Ruas de Brincar. Para informações sobre a primeira etapa, consulte 
o “Relatório Final Ruas de Brincar - Plano de Engajamento no Bairro novo Horizonte.”

nesta segunda fase, a convite do ateliê navio, a cidade ativa estruturou, elaborou 
e conduziu atividades participativas para a construção e experimentação do kit de 
ativação. as atividades envolveram: (a) escuta de pessoas que participaram da primeira 
ativação e oficina com crianças para construção coletiva do kit; (b) proposta de 
elementos para o kit com base nas descobertas e dados coletados; (c) teste dos 
elementos durante uma nova ativação da rua; (d) desenvolvimento do “Guia passo-a-
passo para uma Rua de Brincar” para integrar o kit; (e) consolidação do kit e validação 
com a Prefeitura de Jundiaí; (f) acompanhamento da primeira ativação autônoma liderada 
por moradores utilizando o novo kit.

O conteúdo deste relatório sintetiza o registro do desenvolvimento dessas atividades, 
bem como a  leitura e análise dos dados coletados com os principais achados e 
indicação de possibilidades para a continuidade do programa na cidade. Este material 
pode ser utilizado como fonte para revisar, aprimorar ou alterar aspectos pertinentes à 
operação de Ruas de Brincar, assim como possibilidades de expansão do programa para 
outros territórios.

FasE 1 - 2021
 » ativação piloto de uma 

Rua de Brincar, articulação 
e engajamento com a 
comunidade local. 

FasE 2 - 2022
 » continuidade na 

articulação com o 
município e expansão do 
projeto piloto para outros 
territórios

FasE 3 
 » Expansão do programa 

para outras ruas de Jundiaí

cOnDUÇÃO ciDaDE aTiVa - EsTRaTÉGia DE EnGaJamEnTO

cOnTinUiDaDE 
EsTRaTÉGia DE 
EnGaJamEnTO.

Participação da cidade 
ativa no processo e 
visão de futuro do 
programa Ruas de 
Brincar.

crédito: informação 
cedida pelo ateliê 
navio, elaboração 
gráfica cidade ativa.
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OBJETiVOs E ETaPas DE TRaBalHO

De acordo com trocas iniciais entre cidade ativa e ateliê navio, os objetivos da 
continuidade do engajamento no bairro novo Horizonte e desenvolvimento do kit de 
ativação para uma Rua de Brincar são:

 » Revisitar os aprendizados consolidados no Relatório Final entregue em janeiro/2022 
sobre o processo de engajamento conduzido em novembro e dezembro/2021 em 
primeira aproximação com a comunidade, assim como identificar novos atores a serem 
envolvidos no processo;

 » Estruturar, planejar e conduzir coleta de dados que apoie a construção de uma base 
de dados sobre o território para acompanhamento e impacto do programa Ruas de 
Brincar;

 » Estruturar, planejar e conduzir processos de construção coletiva do kit de ativação 
para uma Rua de Brincar e testar elementos viáveis (considerando orçamento e 
cronograma), com as premissas de que seja atrativo, reutilizável e escalável;

 » incentivar o engajamento da comunidade local para que se percebam como agentes 
de transformação e cuidado do local, componente fundamental para o sucesso da 
ação a médio e longo prazo;

 » Estruturar uma base de envolvimento com a comunidade perene, que ultrapasse os 
limites temporais e temáticos do projeto em questão, apoiando (ou fortalecendo) 
a articulação interna da comunidade da área de intervenção e seu envolvimento em 
projetos e políticas públicas, assim como estabelecendo canais de comunicação e 
trocas contínuas com os órgãos públicos;

 » Planejar e liderar uma nova ativação em rua no bairro novo Horizonte na qual será 
realizada coleta de dados e aplicadas ferramentas de engajamento que subsidiem 
orientações para ações futuras da rua em questão e do programa como um todo;

 » apoiar moradores na ativação conduzida por eles próprios, oferecendo o suporte 
necessário para que sejam protagonistas da ação;

 » sistematizar lições aprendidas que informem e orientem etapas posteriores do projeto 
e futuros processos conduzidos pela Prefeitura de Jundiaí.

Para alcançá-los, a equipe estruturou o desenvolvimento deste trabalho em seis 
etapas: (1) planejamento e alinhamento; (2) preparação e condução de nova fase de 
engajamento; (3) condução de atividades de engajamento; (4) organização e condução 
de evento de ativação temporária; (5) apoio para ativação da rua de maneira autônoma 
por moradores; e (6) sistematização e análise.  

ao longo do processo, foram identificadas necessidades de adaptação das ferramentas 
em relação aos diferentes públicos de engajamento, como crianças e adultos, órgãos 
públicos, moradores locais e comunidade escolar. Todas as atividades e métodos foram 
desenhadas com o objetivo de (re)aproximar a relação entre esses públicos e incentivar 
a colaboração na construção do kit de ativação para uma Rua de Brincar, contemplando 
essa diversidade.
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Dado o processo iniciado no bairro novo Horizonte a partir da primeira ativação para 
uma Rua de Brincar em 2021, foi percebida a necessidade de estruturar elementos 
materiais e processuais para apoiar moradores na condução de ativações futuras. Essa 
necessidade foi traduzida na criação de um “kit de ativação” para a Rua de Brincar, que 
leva consigo o princípio de ser composto por materiais versáteis, fáceis de armazenar 
e duráveis. Para compreender quais poderiam ser esses elementos e as barreiras que 
poderiam impedir pessoas a solicitarem Ruas de Brincar em seus bairros, o processo para 
essa construção se estruturou de maneira coletiva e participativa em dois momentos 
principais: 

 » Reaproximação com comunidade local e leitura do território: onde foi possível acionar 
pessoas que participaram da ativação em 2021 e ter uma devolutiva do que acharam 
que foi bom, o que não foi tão bom e o que poderia melhorar, assim como coletar 
dados de base para compreender tecnicamente as dinâmicas da Rua Dr. José marcus 
Gnaccarini Thomazeski;

 » Kit de ativação - projeto piloto: experimentação dos elementos propostos, na qual foi 
possível explorar uma série de materiais com diferentes cores, texturas e formas e 
observar como as crianças e adultos se apropriaram dos objetos durante a ativação da 
Rua de Brincar. as observações apoiaram na orientação e definição final dos materiais 
que resultaram na composição do Kit.

2.  cOnsTRUÇÃO cOlETiVa  
     KiT DE aTiVaÇÃO

aTiVaÇÃO PaRa 
cOnsTRUÇÃO DO 
KiT.

crianças exploram 
a versatilidade de 
materiais pré-
concebidos para o kit.

crédito: cidade ativa, 
2022.
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EnTREVisTas cOm aTOREs-cHaVEs

Retomou-se o contato com atores que participaram da ativação em dezembro de 2021 
e se envolveram em todo o processo, com o intuito de obter uma devolutiva de como 
foi a experiência para essas pessoas. Esse momento também foi oportuno para começar 
o mapeamento de possíveis materiais para compor o kit de ativação. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com base nos seguintes aspectos. 

Todas as pessoas que tiveram um envolvimento mais próximo na organização da Rua de 
Brincar em 2021 foram convidadas a participar da conversa de devolutiva e avaliação do 
processo. Dada a limitação de agendas e mudanças de interesses, foi possível dialogar 
apenas com três atores-chave de maneira virtual, sendo a diretora e coordenadora da 
EmEB maria aparecida silva congilio e criança ex-participante do comitê da criança.

O contato para entrevista e reaproximação também foi feito com a moradora 
responsável por realizar o pedido de autorização para a Rua de Brincar na Rua Dr. José 
marcus Gnaccarini Thomazeski em 2021. nessa reaproximação, a equipe foi informada 
que ela havia se mudado de residência e por esse motivo não poderia mais continuar a 
ser a responsável pela Rua de Brincar naquele local. a partir dessa informação, foi então 
iniciado o mapeamento de quem, dos moradores da rua em questão, gostaria de assumir 
a titularidade do processo.

Optou-se por dar continuidade às ativações da Rua de Brincar no mesmo local 
realizado em 2021, principalmente, por conta  do vínculo e expectativa criados junto 
às crianças da rua e da importante articulação iniciada com moradores e com a EmEB 
congilio - parceira fundamental ao longo da construção do desenvolvimento deste 
trabalho. ainda assim, a equipe ficou atenta a outras ruas da região que demonstraram 
potencialidades de se tornar uma Rua de Brincar e foi possível identificar a vontade de 
uma educadora da EmEB congilio em conduzir o processo em sua rua de moradia, Roque 
marcelino, a uma distância de aproximadamente 1 km da Rua Dr. José marcus Gnaccarini 
Thomazeski. 

REaPROXimaÇÃO cOm cOmUniDaDE lOcal E  
lEiTURa DO TERRiTóRiO



cRianÇa EX-PaRTiciPanTE DO cOmiTê Da cRianÇa

Devolutiva sobre a ativação ocorrida em dezembro de 2021

“Foi tudo muito legal. Tinha muitas brincadeiras e muitas crianças. Tinha muita 
gente, não só a gente que organizou”.

“Sem o apoio da creche não teria rolado [a Rua de Brincar]” - sobre engajamento 
da comunidade.

“Tinha sombra para quem queria e brincadeiras com água para aliviar o calor”.

“As crianças gostaram muito de brincar com as tintas”.

Possibilidades para o kit

“Levaria corda que dá para pular, passar por baixo, passar por cima. Bola para 
jogar vôlei e futebol e também giz de lousa, que dá para marcar o espaço da 
queimada, rouba bandeira e sete cacos”.
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EsTRUTURa Da EnTREVisTa DE DEVOlUTiVa

introdução: contextualização dos motivos para agendamento da conversa e objetivos 
esperados;

avaliação da primeira ativação:

 » O que foi bom?

 » O que não foi tão bom? 

 » O que poderia ser melhor? 

Exploração do kit: para uma primeira aproximação dessa construção, foram levantadas 
as questões: 

 » O que você levaria para uma Rua de Brincar?

 » que brincadeiras e atividades podem ser propostas a partir desse elemento?

Encerramento: por fim, a equipe realizou os agradecimentos e indicou as atividades para 
a próxima fase.

REaPROXimaÇÃO cOm cOmUniDaDE lOcal E  
lEiTURa DO TERRiTóRiO

2.  construção coletiva  
     Kit De ativação



DiRETORa E cOORDEnaDORa Da EmEB maRia aPaREciDa silVa cOnGiliO

Devolutiva sobre a ativação ocorrida em dezembro de 2021

“Quem começou a brincar não quis ir brincar em outro lugar” - sobre o conflito de 
data com outro evento que ocorreu no bairro no mesmo dia e horário.

“Foi legal para os mais velhos também poderem brincar na rua, como faziam 
quando crianças”.

“É importante envolver os meninos de moto, quem sabe uma apresentação deles 
no dia da Rua de Brincar. Não é porque o trânsito é ruim que temos que prender 
as crianças, é o trânsito que tem que melhorar” - sobre o conflito com os 
moradores jovens da rua que furaram o bloqueio com motocicletas.

“Fala recorrente das crianças é que não pode brincar na rua porque os 
motoqueiros passam”.

“É importante ter alguma proteção contra o sol, talvez pensar em boné ou 
chapéu para proteger. As árvores do Pé de Infância ainda são pequenas”.

Possibilidades para o kit

“Para uma Rua de Brincar, levaria corda, pneus, madeiras de equilíbrio e giz de 
lousa. Porque só com isso dá para fazer tudo”.
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aTiViDaDEs cOm 
cRianÇas

moradoras da rua se 
reuniram com equipe 
da cidade ativa para 
rodada de escuta e 

atividades sobre a 
ativação em 2021.

crédito: cidade ativa, 
2022.



com a intenção de compreender a dinâmica local, consolidar as observações empíricas 
e embasar tomadas de decisão para as ativações futuras e até mesmo o redesenho da 
geometria viária, a equipe realizou as contagens e medições listadas abaixo. a coleta de 
dados na Rua Dr. José marcus Gnaccarini Thomazeski aconteceu durante dois dias antes 
da ativação (nos dias 10 e 11/04/2022) e durante a ativação, realizada em 15/05/2022 - 
que reuniu 85 pessoas no período mais movimentado, em três períodos ao longo do dia. 

além da coleta quantitativa de dados, questionários (modelo em anexo) também 
foram aplicados para os moradores locais como forma de ampliar a coleta de opinião 
sobre a experiência de 2021 e explorar possibilidades de materiais para compor o kit 
de ativação. Durante esses dias de levantamento em campo, foram realizadas também 
atividades de escuta com crianças de 5 a 11 anos - moradoras da rua em questão, e com 
as professoras da EmEB congilio (registro detalhado em anexo). a seguir, ressalta-se as 
principais percepções e análise dos dados coletados e atividades conduzidas.
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cOlETa DE DaDOs: PRinciPais acHaDOs

2.  construção coletiva  
     Kit De ativação

10/04/2022 (domingo) 11/04/2022 (segunda-feira)

10h00 - 11h00 | 14h00 - 15h00 | 16h30 - 17h30

contagem fluxo de pessoas

contagem fluxo de veículos

mapeamento de atividades de permanência

questionários

Ferramentas de escuta para primeira 
infância e infância

Escuta da primeira infância através de 
educadoras

TaBEla cOm 
ORGaniZaÇÃO Das 
mEDiÇÕEs

modelo exemplifica 
os dados coletados 
de acordo com os 
dias da semana, 
ciclos de horários e 
ferramentas.

crédito: cidade ativa, 
2022

maPa cOm 
lOcaliZaÇÃO DOs 
POnTOs DE cOlETa DE 
DaDOs

lEGEnDa:

           mapeamento 
de atividades de 
permanência

Ponto para 
medição de fluxos

Ponto para 
medição de 
travessias

EmEB maria aparecida da 
silva congilio 

2

P01Pxx

Txx

P02

T01

crédito: Base google 
maps adaptada pela 
cidade ativa, 2022.

Rua Dr. José marcus Gnaccarini Thomazeski

+

Estrada m
unicipal do Varjao

av
. P

ro
fa

. D
an

ie
ll

e 
lo

ur
eç

on

Rio Jundiaí
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MOMENTO 
EUREKA

DaDOs
 » O fluxo de pessoas por hora, no contexto geral, é baixo. ainda assim, muitos pedestres 
transitam pela via, principalmente no período da tarde em que 100% da contagem de 
pedestres circulavam no asfalto. nesse período, observa-se que o fluxo de veículos 
aumenta em cerca 1,5 vez a mais se comparado ao período da manhã. Tal fator pode indicar 
insegurança viária para pedestres e ciclistas que transitam na via e indicar a necessidade de 
estudar possibilidades para readequação viária.

 » a circulação de pessoas é expressiva no final da tarde em dia de semana - horário próximo 
à saída de estudantes da EmEB congilio - que chega a ser cerca de 2,5 vezes mais alta em 
relação aos outros horários medidos. Esse achado evidencia a importância de garantir maior 
segurança viária a esse público tanto nos aspectos de melhoria da geometria viária quanto 
elementos de apoio para descanso e interações lúdicas, considerando que envolve adultos e 
crianças, principalmente.

 » Em ambos os dias de contagem, foi evidenciado que há maior presença de pedestres do sexo 
masculino que transitam na região e são, também, em sua maioria aqueles que caminham 
pela via.

 » a média de veículos circulando é maior em relação ao número de pessoas, em ambos os dias 
de contagem. Da mesma maneira que foi observado no fluxo de pedestres, a circulação de 
veículos aumenta no final do dia de semana, horário que coincide com a saída da escola.

 » as velocidades de veículos em movimento no meio da quadra chegam a níveis perigosos e 
comprometem a segurança de pessoas que circulam pela rua. a velocidade máxima medida 
foi de 57 km/h, tanto para veículos de passeio quanto para motocicletas. Tal indicador 
reforça a necessidade de pensar em soluções para aprimorar a convivência entre os 
diferentes modais de deslocamento.

 » Durante a medição de ruído sonoro, no domingo final da tarde, foi possível atingir 94 dB, que 
se refere ao ruído de motocicletas - cenário já observado em outras visitas que é recorrente 
na região. 

 » as atividades de permanência são esporádicas, restrita a jovens (principalmente homens) 
que inibem o uso por outros grupos. Tanto no domingo quanto na segunda-feira, foi possível 
observar que as permanências aumentam no final da tarde e se caracterizam por pessoas 
sentadas em locais improvisados ou em mobiliário portátil. a observação de ocupação da 
rua por um determinado perfil de pessoas ou grupo pode inibir a ocupação dos espaços por 
outros perfis.

 » no domingo, por conta da presença da equipe da cidade ativa para conduzir as atividades 
com crianças, foi possível registrar “crianças brincando em grupo” no momento da contagem. 
sem o estímulo à brincadeira, muitas crianças poderiam estar brincando dentro de suas casas 
e/ou usando eletrônicos. 

 » ao conduzir as entrevistas com participantes, a questão da segurança contra veículos é um 
fator que chama atenção por se tornar uma barreira para que adultos levem crianças para 
brincarem na rua.
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COLETA DE DADOS: PRINCIPAIS ACHADOS

2.  construção coletiva  
     Kit De ativação

 » na pesquisa de opinião, foi possível iniciar a exploração para elementos que poderiam 
compor o kit de ativação e foram citados materiais como “tenda (proteção contra o sol), 
brinquedos, cones de segurança”.

 » apesar de muitos entrevistados comentarem que não teriam interesse em se 
responsabilizar por uma Rua de Brincar, alguns indicaram que poderiam apoiar ou contribuir 
com ideias em grupos de whatsapp e reuniões. ainda assim, comentários reforçaram que 
os moradores da rua em que foi realizada a pesquisa não são muito unidos. 

aTiViDaDEs DE EscUTa
 » na condução das atividades lúdicas com as crianças, a primeira atividade foi de resgatar 
a memória através da visualização de um registro em vídeo da ativação de 2021 e falas 
como “É a gente!”; “Foi a primeira vez que eu me diverti muito”; “minha mãe não me deixa 
sair, mas nesse dia ela deixou” reforçaram a necessidade do brincar livre no local. ainda, 
comentaram sobre o que não gostaram muito de fazer, com destaque para “não gostei 
da pipa, porque não consegui fazer” e “não gostei de dançar”.

 » na dinâmica “o herói da minha rua sou eu”, as crianças imaginaram superpoderes que 
pudessem agir no cuidado da rua onde moram, algumas criaram magias relacionadas ao 
bloqueio da passagem de veículos pela via, fator que pode estar atrelado à construção 
da memória da ativação em 2021.

 » Durante a presença da equipe da cidade ativa no local, através da memória trazidas 
pelas crianças do primeiro dia de escuta realizado pré ativação de 2021, onde o giz 
de lousa foi utilizado como meio de registro e diálogo com as crianças, brincadeiras 
espontâneas foram lideradas pelas próprias crianças em que exploraram desenhos na 
rua através do uso do giz - como amarelinha e símbolos que proíbem a circulação de 
veículos, escalaram objetos e ocuparam o espaço da calçada correndo e descansando. O 
uso do giz começa a se revelar um material de fácil uso e versátil para compor o kit de 
ativação.

 » Em reforço ao item anterior, a conversa com educadoras da EmEB congilio que 
generosamente compartilharam seu saber quanto ao uso de materiais para cada faixa 
etária e especialmente no ambiente externo e urbano, também fortaleceu o giz de 
lousa como um elemento indispensável para o kit. ainda indicaram bambolês, proteção 
contra o sol e para o piso como importantes. as atividades possíveis para serem feitas 
com esses materiais permeiam desenho de amarelinha, circuito de movimentos, resgate 
de brincadeiras antigas, contação de histórias. Essas conversas enfatizaram e apoiaram na 
construção dos elementos - ainda que mínimos - para testagem do kit de ativação.

 » através de uma contação de história, onde uma viagem seria realizada para uma rua 
idealizada por eles, as crianças trouxeram uma listagem de materiais a serem levados 
para essa rua imaginária e elementos como celular, televisão e antena demonstram 
como os elementos tecnológicos estão presentes e fazem parte do cotidiano infantil.

https://youtu.be/8wUSIyYLQ_I
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qUEsTiOnáRiOs

conversa com 
moradores permitiu 

obter devolutivas 
sobre como foi a Rua 

de Brincar em 2021.

crédito: cidade ativa, 
2022.

cOlETa DE DaDOs

contagem de fluxos 
e atividades de 

permanência revelou 
aspectos importantes 

para estruturar o kit 
de ativação.

crédito: cidade ativa, 
2022.



 » contagem de fluxo de pessoas: medição do fluxo de pessoas que se deslocam a pé 
ou de bicicleta. as contagens foram feitas em intervalos de 5 minutos e analisadas 
a partir de uma projeção da hora cheia (5*12), de forma transversal, também foram 
levantadas informações sobre o perfil dos usuários (ex: sexo, idade, se está em grupo 
ou sozinho, gestante, se está com criança, se caminha no leito carroçável ou na 
calçada). Essas contagens revelaram aspectos sobre rotas de circulação, linhas de 
desejo nas travessias e perfis predominantes na região. Os gráficos abaixo sintetizam as 
principais análises:
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FLUXO DE PESSOAS/HORA NO DOMINGO

0
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manhã tarde fim de tardemanhã tarde fim de tarde
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FLUXO DE PESSOAS/HORA NA SEGUNDA-FEIRA

0

100

200

300

manhã tarde fim de tardemanhã tarde fim de tarde
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75% 
caminhavam 

na via

15 pedestres 
eram crianças

85% 
caminhavam 
na via

13 pedestres 
eram 
crianças

45 pedestres 
eram 
crianças

36 pedestres 
eram crianças

a tarde, 100% de 
pedestres (feminino 

e masculino)
caminhavam pela via

10/04/2022

11/04/2022

a tarde, 100% de 
pedestres (feminino 

e masculino)
caminhavam pela via

100% 
caminhavam 

na via

COLETA DE DADOS: PRINCIPAIS ACHADOS

lEGEnDa

fluxo masculino

fluxo feminino 

média de 92 
pedestres por hora

média de 220 
pedestres por hora

48

36 24
48

96

252

204

12

36

72

24

84
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FlUXO DE PEssOas

as contagens de fluxo 
de pessoas permitiu 
construir uma base 

de dados para apoiar 
na ativação e na 

análise de mudança de 
comportamento.

crédito: cidade ativa, 
2022.



 » contagem de fluxo de veículos: medição do fluxo de veículos (por tipo). as 
contagens foram feitas em intervalos de 5 minutos e analisadas a partir de uma 
projeção da hora cheia (5*12). Transversalmente a essa contagem, também foi 
realizada a medição de velocidade dos veículos por tipo (carro, moto, outros) e ruído 
sonoro. Essas contagens revelaram aspectos sobre rotas mais utilizadas e horários de 
maior circulação de veículos. Os gráficos abaixo sintetizam as principais análises:

manhã tarde fim de tarde

FLUXO DE VEÍCULOS/HORA NO DOMINGO

manhã tarde fim de tarde

FLUXO DE VEÍCULOS/HORA NA SEGUNDA-FEIRA
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53 km/h foi a 
velocidade máxima 
medida, ocorrida no 

período da manhã

57 km/h foi a 
velocidade máxima 
medida, ocorrida no 

período do fim da tarde

COLETA DE DADOS: PRINCIPAIS ACHADOS

10/04/2022

11/04/2022

média de 108 
ve[iculos por hora

média de 148 
ve[iculos por hora

84

120 120

84

156

204
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mEDiÇÃO DE 
VElOciDaDE

Foi possível notar 
que veículos atingem 

altas velocidades 
no meio da quadra, 
o que pode causar 

insegurança para 
pedestres.

crédito: cidade ativa, 
2022.

cOnFliTOs

nos horários de saída 
da escola, nota-se 

conflitos entre 
pedestres e veículos 

que transitam pela 
rua. 

crédito: cidade ativa, 
2022.
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 » mapeamento de atividades de permanência: Em soma à análise dos fluxos, foram 
realizados mapeamentos das atividades de permanência na Dr. José marcus Gnaccarini 
Thomazeski em diferentes horários do dia. O número de pessoas observado foi 
registrado em ficha de campo, com uma planta do local junto a um símbolo que 
representa a atividade de permanência realizada pelos indivíduos. com esses mapas 
pode-se levantar, por um lado, informações sobre o comportamento de pessoas, 
atividades que realizam e demandas já visíveis que podem ser incorporadas ao dia da 
ativação ou etapas futuras do projeto e, por outro, localização dos locais propícios 
para a condução das atividades de campo. Os gráficos abaixo sintetizam as principais 
análises:

2.  construção coletiva  
     Kit De ativação
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COLETA DE DADOS: PRINCIPAIS ACHADOS

10/04/2022

11/04/2022
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47 pessoas em 
atividades de 
permanência 

mapeadas

11 atividades de 
permanência 

mapeadasEm pé

Sentado em banco ou similar

Sentado em locais improvisados

Sentado em mobiliário portátil

Atividade comercial

Comendo/bebendo

Usando eletrônicos

Brincando em grupo

Brincando sozinha

Descansando
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calÇaDa 
cOmO lOcal DE 

DEscansO

 crianças que 
participaram das 

atividades conduzidas 
pela cidade ativa 

descansam sentadas 
na calçada.

crédito: cidade ativa, 
2022.

aTiViDaDE 
cOmERcial

Vendas ocorreram 
entre vizinhos. 

crédito: cidade ativa, 
2022.



92% de entrevistados/
as tem interesse 
em apoiar uma 

Rua de Brincar em 
trocas em grupos 
de whatsapp ou 

reuniões e oferecendo 
brincadeiras ou 

cuidando das crianças

92% de entrevistados 
disseram que 

levariam seu filho/a 
em uma Rua de 

Brincar

ao responderem sobre 
que tipo de material 
gostaria de receber 
para organizar uma 

Rua de Brincar, ”tenda, 
cones, piscina de 

bolinha, cama elástica, 
golzinho e placas” 
estiveram entre os 
elementos citados

Devolutiva positiva sobre a ativação ocorrida em dezembro de 2021

“Depois da pandemia, foi uma oportunidade das crianças brincarem.“

“Difícil das crianças saírem e nesse dia saíram (para rua). No dia a dia é perigoso.“

“Bom para as crianças poderem brincar.“

“Divertimento dos pais, filhos, a comunidade.“

Devolutiva do que poderia melhorar em próximas Ruas de Brincar

“Não tinha cobertura para proteger do sol.“

“Povo não respeitando.“

“Fazer na rua toda para ter mais espaço. Amarelinha, pula-pula.“

“Seria bom não ficar só num canto, desenhando. Faltou correr, brincar de bola. 
Acompanhou de longe.“
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 » questionários: realizados no formato de entrevista individual com frequentadores do 
local, essa ferramenta permitiu resgatar a memória do brincar na rua a partir da lista 
de brincadeiras da infância, explorar aspectos relacionados à avaliação do programa 
e coletar opiniões sobre quais elementos poderiam ser interessantes para estimular o 
brincar na rua. Foram realizados 14 questionários.

2.  construção coletiva  
     Kit De ativação

COLETA DE DADOS: PRINCIPAIS ACHADOS

46% se identificam 
com o gênero 

feminino, 46% com 
o masculino e 8% 

preferiram não dizer
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 » a Rua de Brincar em 2021: Roda de conversa com as crianças moradoras da rua 
realizada no domingo (10/04) para levantamento do que gostaram e do que pode 
melhorar em uma próxima edição. Para iniciar a conversa e retomar a memória do 
vivido, foi mostrado o vídeo produzido no dia da Rua de Brincar de 2021. 

VíDEO Da aTiVaÇÃO 
Em 2021

crianças se 
reconheceram e 

resgataram memórias.

crédito: cidade ativa, 
2022.
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 » O herói da minha rua sou eu: se cada criança pudesse se transformar em um super-
herói a defender o bairro e a rua onde vivem, quais seriam os seus super poderes? 
através da fantasia foi feita a escuta das necessidades e desejos das crianças através 
das suas fantasias, falas e registros gráficos.  

sUPER-PODEREs Das 
RUas

através do lúdico, 
crianças imaginaram 
o que e como 
defenderiam o bairro e 
a rua onde vivem.

crédito: cidade ativa, 
2022.

2.  construção coletiva  
     Kit De ativação

COLETA DE DADOS: PRINCIPAIS ACHADOS
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 » contação de história pela rua: contação de história feita para as crianças que 
estavam na rua no domingo. Fizemos uma viagem a um lugar fantástico onde tudo que 
desejávamos podia existir e todas as pessoas brincavam. O que gostaríamos de levar 
para esse lugar? O que não poderia faltar nas nossas mochilas imaginárias? através 
do lúdico, da fantasia e do registro de falas das crianças, levantou-se as vontades e 
desejos da população infantil da rua com foco na construção do Kit de ativação.

a RUa DE BRincaR 
imaGináRia

Desenhos estimularam 
a imaginação das 

crianças do que não 
pode faltar em uma 

Rua de Brincar.

crédito: cidade ativa, 
2022.
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 » Escuta da primeira infância através de professoras: atividade realizada junto a equipe 
de professoras da EmEB congilio, na intenção de compreender o cotidiano das crianças 
de 0 a 4 anos moradoras da região. Foi estabelecido um diálogo com a direção da 
escola anteriormente para viabilizar tal atividade. ncia do cotidiano com crianças de 0 
a 4 anos moradoras da região. 

EDUcaDORas 
insPiRam cOm 
iDEias DE 
maTERiais

Educadoras da 
EmEB congilio 
compartilharam 
percepções sobre o 
brincar livre e na rua 
e quais elementos 
são interessantes de 
explorar junto às 
crianças.

crédito: cidade ativa, 
2022.

aTiViDaDEs Da 
EmEB cOnGiliO

O trabalho feito na 
EmEB congilio traz 
a visibilidade para o 
estudante e ressalta a 
importância do lúdico 
no desenvolvimento 
infantil.

crédito: cidade ativa, 
2022.

2.  construção coletiva  
     Kit De ativação

COLETA DE DADOS: PRINCIPAIS ACHADOS
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BRincaDEiRas 
EsPOnTânEas

a presença da equipe 
estimulou que crianças 
brincassem livremente 

e o giz começa 
a aparecer como 
um elemento de 

destaque, que permite 
expressar desejos.

crédito: cidade ativa, 
2022.



EXPERimEnTaÇÃO DOs ElEmEnTOs

com a intenção de conduzir uma nova experiência de Rua de Brincar no novo Horizonte 
que levasse em consideração tanto os dados coletados sobre a dinâmica local quanto 
os processos de escuta conduzidos com a comunidade, a equipe da cidade ativa - 
conjuntamente com o ateliê navio - realizou um novo evento em 15 de maio de 2022. 
O objetivo principal desta etapa foi testar possibilidades e materiais para composição do 
Kit de ativação. 

Para tanto a proposta foi desenhada de forma a proporcionar oportunidades das crianças 
participantes se apropriarem dos elementos dispostos na rua de maneira livre, ou seja, 
sem uma pré-determinação de como cada um dos materiais poderia ou deveria ser 
utilizado. O desenho e a construção dessa ativação foram pautados na possibilidade 
de explorar materiais versáteis que pudessem estimular o brincar livre para diferentes 
grupos de idades, incentivando também o uso desses objetos de maneira intergeracional 
- entre cuidadores e crianças, por exemplo. 

além das equipes da cidade ativa e do ateliê navio, as Unidades de Gestão de 
mobilidade e Trânsito (UGmT), Esporte e lazer (UGEl) e cultura (UGc) estiveram 
presentes no dia da ativação, fornecendo apoio no fechamento da rua e no 
desenvolvimento de atividades programadas. 

Em decorrência da mudança de residência da antiga moradora responsável pelo pedido 
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2.  construção coletiva  
     Kit De ativação

KiT DE aTiVaÇÃO - PROJETO PilOTO

aTiVaÇÃO

Usos espontâneos 
dos materiais pela 
imaginação das 
crianças. 

crédito: cidade ativa, 
2022.



na prefeitura, a cidade ativa também 
realizou esforços para articular a 
transferência de responsabilidade para um 
novo morador, de forma que o processo 
já iniciado não fosse interrompido. Um 
morador anunciou seu interesse e a 
equipe o apoiou no preenchimento da 
documentação. Porém - e infelizmente 
- em determinado momento o morador 
encerrou o contato com nossa equipe 
e não foi possível dar continuidade ao 
pedido da Rua de Brincar nessa rua. De 
todo modo, a ativação ocorreu em caráter 
de evento isolado no dia 15/05/2022, 
entre 9h e 18h, na Rua Dr. José marcus 
Gnaccarini Thomazeski.

 ao invés de ter uma programação pré-
definida, desta vez optou-se por dar 
apenas alguns incentivos e permitir que a 
própria comunidade se auto organizasse 
em torno das atividades que desejassem. 
Por exemplo, optou-se por não pré-

estabelecer as zonas de brincar, mas sim 
construir esse espaço coletivamente com 
os moradores para que eles começassem 
a se apropriar do espaço público de 
sua vizinhança. as atividades propostas 
pela equipe da cidade ativa tiveram por 
objetivo informar a construção do kit.

Destaca-se que a presença de uma agente 
da Unidade de Gestão de mobilidade 
e Trânsito da Prefeitura de Jundiaí foi 
fundamental para garantir maior respeito 
dos motoristas em relação ao bloqueio 
viário, que impedia a passagem de veículos 
motorizados durante a Rua de Brincar. 
Essa ação gerou maior confiança para as 
crianças e seus/suas responsáveis e indicou 
a importância desse apoio em Ruas de 
Brincar futuras na cidade de Jundiaí.
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aTiVaÇÃO

Usos espontâneos 
dos materiais pela 

imaginação das 
crianças. 

crédito: cidade ativa, 
2022.
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     Kit De ativação

KIT DE ATIVAÇÃO - PROJETO PILOTO

atividades realizadas na ativação do dia 15/05/2022

atividades 
programáticas

Responsável pela 
condução Descrição Perfil de público 

participante

Futebol
Unidade de 
Gestão de 
Esporte e lazer

Organizada por educadores da 
UGEl, a proposta foi de realizar uma 
espécie de campeonato de futebol 
com crianças moradoras da rua e 
também com as que fazem parte 
da escolinha de futebol próxima 
ao local da ativação, gerando 
interação e criação de vínculos 
entre participantes.

crianças, adolescentes, 
adultos

assembleia/oficina 
de organização 
coletiva do espaço

cidade ativa

contar sobre o processo que se 
desenha desde dezembro/2021 e 
estimular a divisão e construção 
dos espaços da rua de forma 
coletiva com pessoas presentes.

primeira infância, 
crianças, adolescentes, 
adultos

Dispor materiais do 
kit sem instrução 
prévia 

Dispor dos materiais do kit para o 
grupo presente no dia e observar 
a interação das pessoas com 
os materiais, estimulando quais 
atividades elas fariam com eles e 
anotando ideias espontâneas que 
surgem de adultos e crianças.

primeira infância, 
crianças, adolescentes, 
adultos

Oficina faixa “Ruas 
de Brincar” e oficina 
“bandeirinhas” 

Orientação de pintura da faixa da 
“Rua de Brincar” e produção de 
bandeirinhas personalizada pelas 
crianças, com dizeres e desenhos 
que representam a rua para elas.

primeira infância, 
crianças

Brincadeiras 
estimuladas com 
elementos do kit 

Testar e instruir brincadeiras a 
partir dos elementos do kit, como: 
desenhos/pinturas; cesto dos 
tesouros; arte com elementos da 
natureza; cabana; quadro sensorial; 
super-herói/heroína; sonorização; 
futebol; corre cotia; queimada; 
circuito de movimentos.

primeira infância, 
crianças, adolescentes, 
adultos
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atividades realizadas na ativação do dia 15/05/2022

Expedição de 
zeladoria da rua

cidade ativa

Descobertas na rua do que está 
bom e do que poderia melhorar, 
com a eleição de “zeladores” que 
irão anotar durante o passeio essas 
questões a serem “arrumadas” (com 
intenção de estimular o cuidar e na 
continuidade do programa).

primeira infância, 
crianças

confraternização

Proposta de participantes 
registrarem a partir de seus olhares 
como foi o dia para eles, o que ficou 
presente e vivo do que vivenciaram 
ali. na sequência, propor um esforço 
coletivo de organização da rua e 
dos materiais e desbloqueio de 
cavaletes, roda final de conversa.

primeira infância, 
crianças, adolescentes, 
adultos

FUTEBOl

atividade conduzida 
pela UGEl fez sucesso 

entre as crianças 
moradoras da rua 
e outras de locais 

próximos.

crédito: cidade ativa, 
2022.
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mOBiliZaÇÃO DE 
ViZinHOs

moradores da rua 
ofereceram água 
para jogadores 
de futebol, 
desmonstrando 
mobilização pelo 
acontecimento.

crédito: cidade ativa, 
2022.

OFicina FaiXa Da 
RUa

Estimulou a 
apropriação do ser ali 
uma “rua de brincar”.

crédito: cidade ativa, 
2022.

2.  construção coletiva  
     Kit De ativação

KIT DE ATIVAÇÃO - PROJETO PILOTO



33 | 116Construção coletiva do Kit de Ativação - Relatório Final

OFicina DE 
BanDEiRinHas 

Permitiu a exploração 
de outras formas de 
se fazer bandeirinhas 

para além da proposta 
inicialmente

crédito: cidade ativa, 
2022

RODa DE cOnVERsa

atividade fez com que 
cada uma pudesse 

compartilhar o que 
mais gostou do dia da 

Rua de Brincar.

crédito: cidade ativa, 
2022.
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2.  construção coletiva  
     Kit De ativação

KIT DE ATIVAÇÃO - PROJETO PILOTO

atividades realizadas na ativação do dia 15/05/2022

atividades lúdicas e 
de pesquisa

Responsável pela 
condução Descrição Perfil de público 

participante

Brincadeiras 
espontâneas livre

Brincadeiras livres lideradas 
e conduzidas por próprios 
participantes da ativação a partir 
dos elementos dispostos do kit.

primeira infância, 
crianças, adolescentes, 
adultos

Painéis interativos*

cidade ativa

Ferramenta lúdica e dinâmica 
para coleta de informações sobre 
participantes, suas opiniões e 
impressões sobre a ativação, que 
permite captar de forma objetiva 
as potencialidades do programa e 
amplia o repertório de possibilidades 
de ocupação do espaço a partir das 
atividades ofertadas. 

primeira infância, 
crianças, adolescentes, 
adultos

mural “Essa rua é...”

O mural “essa rua é” tem por 
objetivo abrir um espaço para 
expressão de memórias, percepções, 
desejos e intenções para o espaço 
da rua. através de uma provocação 
inicial, as pessoas da comunidade 
presente serão convidadas para 
expressar graficamente sua relação 
particular com a rua. É uma 
ferramenta inclusiva, pois permite 
que pessoas de todas as idades 
participem, apesar do foco na 
primeira infância e crianças.

primeira infância, 
crianças, adolescentes, 
adultos

Registros escritos, 
fotografias, 
filmagens

Dividir a rua por zonas ou por 
atividades a serem registradas; 
olhar atento; registrar processos 
por imagens; anotar ou gravar falas 
significativas.

-

contagem de fluxo 
de pessoas, veículos, 
mapeamento 
de atividades de 
permanência

coleta de dados em campo 
sobre as dinâmicas da via em 
horários específicos para mapear 
comportamentos e hábitos de 
usuários.

-



*nota sobre os painéis interativos: dada a apropriação da ferramenta de pesquisa pelas crianças no dia 
da ativação, outro uso foi espontaneamente destinado aos painéis. as crianças se entusiasmaram com a 
possibilidade de colar os adesivos nas demarcações presentes no material e, por isso, as respostas não 
podem ser consideradas como fonte de análise para esta pesquisa, pelas respostas não representarem 
diretamente as perguntas colocadas.
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mURal DOs 
sOnHOs 

O mural dos sonhos 
“na minha rua eu 

gosto de…” saíram 
alguns desenhos 

de brinquedos, mas 
especialmente desejos 

de permanência do 
programa.

crédito: cidade ativa, 
2022.

BRincaR liVRE

Brincadeiras foram 
para os pequenos 
e também para os 

adultos.

crédito: cidade ativa, 
2021.
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BRincaR JUnTOs/as

Estas interações 
podem ajudar 
a recuperar a 
importância do brincar 
pelos adultos (para 
eles e crianças), como 
reforçar vínculos 
entre os grupos.

crédito: cidade ativa, 
2022.
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     Kit De ativação

KIT DE ATIVAÇÃO - PROJETO PILOTO
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cUiDaDOREs 
aPOiam cRianÇas 
nas BRincaDEiRas 

crédito: cidade ativa, 
2022.

Um maTERial, 
DiVERsas 

aPROPRiaÇÕEs

crédito: cidade ativa, 
2022.



EsTRUTURais
 » cavaletes

 » fita zebrada

 » cones

Para a sistematização e análise dos resultados do uso dos elementos do kit durante 
a ativação, a equipe os organizou em quatro categorias sendo elas: (i) estruturais, (ii) 
movimento para dentro, (iii) movimento para fora e (iv) modulares. O primeiro grupo (i) 
trata, como o nome já diz, de elementos fundamentais para a organização básica de 
uma rua de brincar, garantindo sua segurança e atendendo a funcionalidades essenciais 
como a delimitação do espaço atribuído à rua de brincar, a identificação das pessoas 

crédito: cidade ativa, 2022.
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mOVimEnTO PaRa DEnTRO
 » lonas e tecidos

 » guarda-sol

 » piscina plástica

 » caixotes

 » tatame EVa

crédito: cidade ativa, 2022.

e crianças zeladoras daquele espaço. 
sendo o brincar o objetivo principal da 
elaboração kit, as categorias seguintes (ii, 
iii e iv) nascem das formas de apropriação 
pelas crianças desses elementos pelo 
brincar livre observadas durante a 

ativação do dia 15/05/2022. Foi a partir da 
presença do corpo da criança no espaço 
da rua em relação aos elementos que 
mais se sobressaíram daqueles testados 
para o kit que se pôde chegar a tais 
categorias. 
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mOVimEnTO PaRa FORa
 » cones

 » bambolês

 » bolas

 » pião

 » corda

 » peteca

 » giz
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CONSOLIDAÇÃO DO KIT: PRINCIPAIS ACHADOS

crédito: cidade ativa, 2022.
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mODUlaREs
 » tábuas

 » tubos de papelão

 » bambolê

 » caixotes

crédito: cidade ativa, 2022.



MOMENTO 
EUREKA

KiT DE aTiVaÇÃO
 » a maior parte das crianças presentes tinham entre 6 e 12 anos, com alguma autonomia 
para circular sem cuidadores pela rua. neste contexto,o tatame de EVa pareceu se tornar 
não apenas uma proteção de piso, mas também uma demarcação de um espaço seguro e 
receptivo para crianças menores, principalmente a primeira infância, tanto enquanto esteve 
na calçada quanto no asfalto. 

 » as atividades que envolviam tinta, como a pintura da Faixa da Rua, permitiram às crianças a 
livre expressão do momento que estavam vivendo por meio do desenho, pintura de objetos 
e pintura corporal. Tais atividades mostraram-se ferramentas efetivas para criação de um 
marco no espaço-tempo ao proporcionar possíveis memórias afetivas dessas crianças com 
o espaço da rua. Entretanto, esse tipo de atividade demanda atenção e mediação de alguns 
adultos, o que a torna pouco viável de ser reproduzida.

 » Durante o dia de ativação, adultos também interagiram com elementos do kit, em especial, 
o pião. as brincadeiras eram mais curtas que as das crianças, e geralmente ocorriam depois 
de um tempo de observação do uso do espaço pelas próprias crianças,  como se estivessem 
aguardando  um momento para se aproximarem dos objetos. Essa postura de espera informa 
o possível rompimento entre o ato de brincar e o ser adulto, como se fosse uma ação não 
permitida.

 » a diversidade de uso dos elementos propostos pelo kit permitiu que crianças e cuidadores 
pudessem fortalecer seus vínculos através do brincar. 

 » a interação intergeracional permitiu trocas de experiências e saberes. além dos usos mais 
evidentes, as crianças colocaram a imaginação em ação com a criação de palcos para dança 
no espaço da lona e casa embaixo do guarda-sol.

 » a frase “a criança tem direito de brincar” foi feita de forma espontânea por uma das crianças. 
Também chama atenção que as tábuas de madeira que antes estavam sendo usadas nas 
brincadeiras com os rolos de papelão (para equilíbrio) foram usadas como pranchetas, e logo 

as atividades realizadas na ativação teste do kit piloto forneceram insumos 
fundamentais para apoiar as equipes na consolidação da composição final do kit.
Posteriormente, estes achados foram apresentados à Prefeitura de Jundiaí com a 
intenção de que o kit passasse a integrar o programa, como forma de incentivar que 
mais moradores peçam por Ruas de Brincar em seus bairros e tenham insumos e materiais 
para organizar as atividades com crianças.
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outras crianças seguiram o modelo. O movimento inicial de uma criança gera referência 
para o restante do grupo que tenderá a seguir a nova atividade proposta.

 » O giz foi um dos elementos de maior apropriação: foi usado para desenhar na rua e, 
também, na lona verde, como se fosse uma espécie de lousa. 

 » Os tubos de papelão foram um dos elementos de sucesso com as crianças e muito 
versáteis - material emprestado pela EmEB congilio. Foi utilizado de diversas maneiras e, 
geralmente, com um caráter de explorar os usos possíveis (megafone, porta-bolinha de 
gude, se transformar em robô, pilha de tubos, equilíbrio e outros). circulou pelo espaço da 
rua, da calçada e as crianças interagiram em grupo, individualmente e entre todas as idades. 

 » Entre os diversos elementos do kit, tudo foi explorado por todos! cada um com a sua 
curiosidade, com sua imaginação e com seu desafio. Essa indicação revela que os elementos 
propostos inicialmente estavam cumprindo com seu objetivo final.

 » O megafone - a princípio pensado para ajudar na busca ativa/chamamento para as pessoas 
irem pra rua - foi um grande sucesso entre as crianças. Todos queriam dizer algo no 
megafone – mesmo que muitas vezes ao pegar o megafone na mão eles não soubessem o 
que dizer. Foi um elemento importante no momento da “assembleia” final para organizar as 
falas individuais.

 » Os coletes - pensados inicialmente para identificar os adultos responsáveis pela ativação 
- tiveram grande adesão das crianças maiores (de aproximadamente 9 a 11 anos) que se 
sentiram pertencentes e responsáveis pelo espaço.

BamBOlês FaZEm 
sUcEssO.

crédito: cidade ativa, 
2022.
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 » as cadeiras e banquetas, para além de se tornarem arquibancadas improvisadas para 
os jogos de futebol, foram especialmente importantes para os adultos e cuidadores 
presentes. muitos dos adultos estavam acompanhando crianças de outras ruas que vieram 
participar e as cadeiras foram esse suporte à sua presença naquele espaço. 

 » Pouco foi visto de crianças aproveitando para usar a rua sem circulação de veículos para 
brincar de bicicleta, patinete, patins (ou de outras brincadeiras comuns como correr). 
“mas pode andar de bicicleta?” ao perguntar para um grupo de crianças se elas tinham 
bicicleta e se tinham interesse em aproveitar o espaço seguro, elas se surpreenderam com 
a possibilidade e demonstraram necessidade de autorização para tal. 

aTiViDaDEs lÚDicas
 » O mural dos sonhos “na minha rua eu gosto de…” foram feitos alguns desenhos de 
brinquedos e especialmente desejos de permanência do programa apontados em forma de 
texto como “rua de brincar é muito legal, queria todos os domingos”

 » Foi possível notar a mobilização de moradores ao oferecer água para as crianças que 
brincavam em frente à sua casa de jogar bola.

 » as atividades programadas permitiram interação entre as crianças moradoras da rua e 
de outras localidades que participaram da ativação, essa ação pode ter despertado um 
vínculo entre as crianças e também com o programa.

DaDOs
 » a ativação não apenas aumentou a quantidade de pessoas na rua mas trouxe mais 
diversidade de perfis (como idade e gênero) que ocuparam o espaço com atividades de 
permanência.

 » O dado mais expressivo do mapeamento das atividades de permanência se dá pelo 
aumento de mais de 6 vezes a quantidade de permanências de crianças em comparação ao 
domingo sem ativação, indicador atrelado diretamente às propostas ofertadas na Rua de 
Brincar. no período da manhã no dia da ativação, foram identificadas 65 crianças ocupando 
o espaço. no domingo sem ativação não havia nenhuma.

 » Os novos usos propostos durante a ativação não inibiram os usos típicos da rua (aqueles 
observados em um domingo sem ativação e em uma segunda-feira comum): adultos e 
jovens sentaram na calçada no fim da tarde e construíram suas próprias dinâmicas em 
grupo.

 » a contagem de fluxo de pedestres revelou um aumento de quase 4 vezes do fluxo de 
crianças ao longo do dia de ativação comparado ao domingo sem ativação. Esse número 
também foi mais alto no fluxo geral de pessoas circulando pelo espaço, em especial do 
sexo masculino.
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cORDa É sinÔnimO 
DE sUcEssO

Em conjunto ou 
individualmente, com 
adultos ou só entre 
crianças, a corda fez 
sucesso e garantiu a 

diversão ao longo do 
dia. a corda maior foi 
a mais usada e a que 
mais “circulou” pelo 

espaço.

crédito: cidade ativa, 
2022.

naDa qUE Um GiZ 
nÃO REsOlVa

O giz foi usado para 
desenhar na rua e 

resultou em diversas 
expressões.

crédito: cidade ativa, 
2022.
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FlUXO DE PEssOas nO DOminGO cOm aTiVaÇÃO

36 pedestres 
eram crianças

96 pedestres 
eram crianças

84 pedestres 
eram crianças

fluxo masculino na ativação

fluxo masculino sem ativação

fluxo feminino na ativação

fluxo feminino sem ativação

lEGEnDa

crédito: cidade ativa, 2022.
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Total de atividades no 
domingo sem ativação

crédito: cidade ativa, 2022.
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maPa DE aTiViDaDEs DE PERmanência nO DOminGO sEm E cOm aTiVaÇÃO

lEGEnDa
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Os elementos testados na ativação para a construção do Kit de ativação foram 
organizados considerando elementos de infraestrutura; sinalização e comunicação; e 
brincadeiras e atividades. abaixo, é possível identificar um quadro em que traz a lista 
inicial de elementos testados na ativação realizada em 15/05/2022 e a lista final de 
elementos pré-aprovados pela Prefeitura para consolidar o kit.

Para as brincadeiras, a EmEB congilio forneceu materiais usados nas práticas pedagógicas 
da própria escola, como tubos de papelão e pranchas de madeira para atividades de 
equilíbrio. notou-se que, especialmente os tubos de papelão, se destacaram para 
compor o kit final pela sua materialidade e diversidade de apropriação pelas crianças.

2.  construção coletiva  
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KiT DE aTiVaÇÃO - ElEmEnTOs TEsTaDOs

caTEGORia ElEmEnTOs TEsTaDOs PaRa 
O KiT qUanTiDaDE cOnsOliDaDO 

PaRa O KiT? imPREssÕEs sOBRE UsOs DO ElEmEnTO

caixote 4 sim versátil para armazenagem e 
brincadeiras

lona encerada 1 sim protege contra o piso; resistente

lona plástica 2 sim protege contra o piso, menos 
resistente

Tatame EVa 1 nÃO necessita montagem

lacre/abraçadeira 2 nÃO uso não requerido

silver tape 2 nÃO uso não requerido

Guarda-sol 2 sim protege contra o sol

Base Guarda-sol 2 sim suporte para o guarda-sol

cadeira de praia/banqueta 10 sim possibilita descanso, estar

Faixa da ativação 1 sim comunica a ação

stencil 1 nÃO exige facilitação de adultos

cones 8 sim versátil para sinalização e 
brincadeiras

Faixa zebrada 2 nÃO necessita locais para prender

Fita cetim 6 nÃO exige facilitação de adultos

colete uniformizador 12 sim identifica responsáveis
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KiT DE aTiVaÇÃO - ElEmEnTOs TEsTaDOs

caTEGORia ElEmEnTOs TEsTaDOs PaRa 
O KiT qUanTiDaDE cOnsOliDaDO 

PaRa O KiT? imPREssÕEs sOBRE UsOs DO ElEmEnTO

Tecido/faixa 6 nÃO exige facilitação de adultos

Barbante 1 nÃO uso não requerido

cola branca 3 nÃO exige facilitação de adultos

cola pano 3 nÃO exige facilitação de adultos

Tesoura 10 nÃO exige facilitação de adultos

Gizão 15 sim versátil para muitas atividades

Tinta tecido 6 nÃO exige facilitação de adultos

Tinta guache 2 nÃO exige facilitação de adultos

Pincéis 2 nÃO exige facilitação de adultos

Bambolê 20 sim versátil para muitas atividades

Bola plástico 2 nÃO se dissipa com muita facilidade

Bola futebol 2 nÃO se dissipa com muita facilidade

mural cortiça 1 nÃO uso não requerido

alfinete 1 nÃO uso não requerido

Bloco anotação 1 nÃO uso não requerido

Piscina dobrável infantil 1 nÃO necessita montagem

megafone 1 nÃO exige facilitação de adultos

Peão 9 nÃO se dissipa com muita facilidade

corda 3 sim versátil para muitas atividades

Rolos de linha de pipa 9 nÃO uso não requerido

Peteca 10 nÃO se dissipa com muita facilidade

Jogo de taco 1 nÃO se dissipa com muita facilidade

sacos de rafia 10 nÃO uso não requerido
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KiT DE aTiVaÇÃO - ElEmEnTOs cOnsOliDaDOs E PRÉ-aPROVaDOs PEla PREFEiTURa

caTEGORia ElEmEnTOs cOnsOliDaDOs qUanTiDaDE

caixote 4

lona encerada 1

lona plástica 1

Guarda-sol 2

Base Guarda-sol 2

Banqueta dobrável 5

Faixa da ativação 1

cones 6

colete uniformizador 2

Gizão 48

Bambolê 10

corda 2

Tubos de papelão 10
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crédito: cidade ativa, 
2022.
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TUBOs DE PaPElÃO 
DEsPERTam 

cURiOsiDaDE

crédito: cidade ativa, 
2022.



Durante o processo de engajamento da comunidade percebeu-se uma falta de 
familiaridade com o programa Ruas de Brincar por parte dos munícipes. apesar de toda 
a informação a respeito do funcionamento do programa estar disponível online, essa 
informação não está atingindo minimamente seu principal público alvo, para que este 
se empodere da proposta e coloque-a em prática. Em análise, a equipe identificou três 
principais motivos:

 » a existência do programa é pouco disseminada e, mesmo pessoas que souberam de 
sua existência em algum momento, não têm clareza de que ainda está ativo e de que 
podem solicitar autorização para realizar em suas ruas.

 » a informação que se encontra pública não está reunida em um único lugar de maneira 
organizada, dificultando sua busca.

 » a maior parte da informação está disponível apenas no diário oficial, formato de difícil 
acesso e com linguagem pouco acessível.

a partir da identificação destes pontos, foi proposto mais um elemento para compor 
o kit em elaboração: o Guia passo-a-passo. Um material orientativo que funcionasse 
em três escalas: (i) divulgação do programa e seu funcionamento; (ii) detalhamento dos 
requisitos e processo de solicitação; (iii) acompanhamento e apoio aos munícipes que 
receberem a autorização para uma Rua de Brincar.

Estruturou-se então um guia que pode ser impresso, a fim de integrar o kit de materiais; 
ou acessado digitalmente, facilitando sua disseminação. Ele introduz o programa, 
contextualizando sua origem e reforçando a importância de ações voltadas à primeira 
infância na cidade. apresenta de maneira simples os requisitos para que uma rua seja 
transformada em Rua de Brincar, para que o morador possa avaliar se sua rua é viável 
para o programa. E uma vez identificada como viável, fornece o passo-a-passo para 
abrir uma solicitação junto à prefeitura. Bem como todos os modelos de documento e 
formulários necessários para a realização desta etapa.

Uma vez aprovado o pedido, o guia fornece apoio aos moradores na mobilização da 
comunidade de vizinhos e na organização da primeira ativação, sempre reforçando o 
caráter colaborativo desta construção. são fornecidas instruções relativas ao kit e à 
montagem/desmontagem da Rua de Brincar de forma a garantir a segurança e conforto 
de todos os envolvidos. O guia também apresenta instruções quanto à manutenção 
da Rua de Brincar e mobilização recorrente, incluindo articulação com vizinhos, 
compartilhamento de responsabilidades e até a exploração dos materiais que compõem 
o kit para que sejam aproveitados em seu máximo potencial.
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GUia RUas DE 
BRincaR

imagens representam 
algumas páginas do 
conteúdo do guia.

crédito: cidade ativa, 
2022.



Para que cumprisse seu papel de 
acessibilidade da informação, o material 
precisava ser visualmente atrativo e com 
textos simples e diretos. Optou-se por 
adotar a linguagem visual do programa 
Pé de infância, uma vez que, além de se 
utilizar de cores vivas e formas amigáveis, 
já havia sido utilizado em associado ao 
Ruas de Brincar (pintura da parede da EmEB 
na ativação piloto) e tem grande presença 
na cidade, principalmente em sinalizações 
e mensagens inspiradoras. Todos esses 
fatores contribuem para que a conexão 
entre material, programa e Prefeitura fique 
mais evidente.

quanto ao texto, ele foi desenvolvido em 
linguagem simples e em tom de conversa 

com o/a leitor/a, reforçando essa 
intenção de guiá-lo pelo processo. Uma 
das escolhas também foi usar a narrativa 
de coletivo e a primeira pessoa do plural, 
na intenção de fortalecer esse caráter 
comunitário da criação e manutenção de 
uma Rua de Brincar, em contraposição ao 
processo solitário que sugere a existência 
de um único responsável pela solicitação.

Por fim, o guia sugere a criação de um 
hashtag que contribua para a disseminação 
do programa, podendo ser usada tanto 
pela prefeitura para promover o Ruas 
de Brincar, quanto pela população, para 
registrar e comunicar o que for realizado.

O guia completo está em anexo.
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GUIA PASSO A PASSO COMO ELEMENTO PROCESSUAL
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GUia RUas DE 
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como uma das últimas etapas do trabalho aqui presente, está o apoio da equipe cidade 
ativa e ateliê navio a uma ativação autônoma de uma Rua de Brincar, com a intenção 
de que o/a responsável se sentisse protagonista a conduzir esse processo, objetivo que 
pode ser considerado atingido com a articulação da Rua Roque marcelino, no bairro 
Parque almerinda Pereira chaves.

considerando o baixo envolvimento dos moradores da rua da EmEB congílio para 
dar continuidade ao processo já iniciado ali, a equipe se dedicou a encontrar novos 
interessados em realizar uma ativação autônoma. a partir do contato com a escola, foi 
possível encontrar uma educadora interessada em tornar a rua onde mora em Rua de 
Brincar. através de trocas e conversas, principalmente via Whatsapp, a equipe orientou 
e apoiou a nova moradora a articular o pedido para a Rua Roque marcelino, local de sua 
residência.

logo nas primeiras trocas, a moradora empolgada compartilhou que sua rua já contava 
com a presença de várias crianças e que, nos períodos noturnos, elas já brincavam na rua 
mesmo com o fluxo de veículos existente. a moradora, inclusive, se dispunha de cuidar 
das crianças nesses momentos. Visando a segurança para as crianças, ela visualizou essa 
oportunidade de resgatar o brincar ao ar livre através do programa.

no dia 21/08/2022, entre 15h e 18h em um dia ensolarado, foi possível presenciar e 
observar a ativação sendo liderada pela moradora na Rua Roque marcelino. crianças 
moradoras da própria rua, crianças vizinhas das ruas adjacentes, pais, mães, irmãs, irmãos, 
tias, tios, avós avôs, bebês, crianças de colo, animadores infantis, equipe de trânsito 
e cultura compuseram o sucesso que foi a inauguração dessa nova Rua de Brincar no 
bairro.
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O envolvimento de agentes de trânsito, 
animadores infantis e equipe da prefeitura 
foi fundamental para apoiar essa primeira 
e nova ativação liderada pela moradora. 
Essa articulação trouxe segurança viária e 
confiança entre vizinhos. Especialmente 
em relação à segurança viária, os 
cavaletes de bloqueio foram dispostos 
nas duas extremidades da via com uma 
faixa de indicação de que ali é uma Rua de 
Brincar. ainda assim, a agente de trânsito 
presente foi de extrema importância para 
orientar motoristas moradores ou que 
visitavam o local.

Um outro objetivo desta ativação 
autônoma foi de validar o kit de ativação – 
consolidado a partir da ativação realizada 
em 15/05/2022 na Rua Dr. José marcus 
Gnaccarinni Thomazeski, composto por 
materiais que estimulam o brincar livre e 
por diversas faixas etárias.

Os materiais para teste do kit foram 
dispostos na rua pelas próprias crianças, 
adolescentes e adultos presentes no 

momento inicial da Rua de Brincar. com a 
sensação de união e coletividade, a rua foi 
ocupada com cadeiras de praia, banquetas 
dobráveis, lonas, guarda-sóis, caixotes, giz 
e cordas. Espontaneamente, zonas para o 
brincar foram organizadas.

Em conversas informais com os adultos 
presentes, grande parte deles estava 
satisfeito e feliz por presenciarem as 
crianças brincando na rua, com especial 
destaque em relação a segurança 
proporcionada para poderem fazer isso. 
apesar de nem todos os moradores 
terem assinado e concordado com a Rua 
de Brincar, foi possível criar um espaço 
de diálogo em que acordos e combinados 
foram estabelecidos para a convivência 
harmônica em dias que a rua estará 
fechada para as crianças.

no momento de encerramento da 
ativação, novamente crianças e moradores 
se prontificaram a apoiar na organização 
da via.
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Durante todo o período de ativação houve ocupação da rua tanto de crianças quanto 
de adultos, sempre com muitas brincadeiras acontecendo, principalmente lideradas 
pelos animadores infantis. O retrato da ocupação da rua foi de 26 crianças brincando 
e 30 adultos entre aqueles que estavam em pé, sentados em mobiliário portátil e 
brincando. abaixo, destacam-se as principais observações da equipe.

MOMENTO 
EUREKA

 » Ter animadores infantis em algumas ativações de Rua de Brincar pode ajudar a construir 
repertório e possibilidades de brincadeiras que as crianças podem reproduzir em ativações 
seguintes.

 » Por animadores terem trazido muitas dinâmicas e atividades para o dia da ativação, observou-
se que os elementos do kit foram timidamente explorados. De todo modo, o bambolê, as 
cordas e o giz foram recorrentemente apropriados pelas crianças da rua.

 » O brincar intencional da rua pode gerar um vínculo de pertencimento e zeladoria pelo 
espaço. Tanto no momento de dispor dos materiais do kit quanto no de recolher, crianças, 
jovens e adultos colaboraram entre si para a organização da rua.

 » O mobiliário portátil (cadeiras de praia e banquetas dobráveis) foram ocupadas por adultos 
em todo o tempo de ativação.

 » apesar de não fazer parte do kit, o peão foi bastante apropriado por adultos que em vários 
momentos da ativação brincaram de rodar peão.

 » a moradora é bem conhecida em sua rua e essa popularidade apoiou na condução da 
ativação, trazendo um senso de coletivo ainda maior para o local.

 » Os coletes de identificação com o escrito “Ruas de Brincar” se tornaram uma forma de 
referenciar a pessoa que o estava usando. Organicamente, houve um revezamento em 
relação ao seu uso, em determinados momentos, por crianças ou por adultos.
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Este capítulo tem por objetivo destacar aprendizados sobre o processo conduzido 
nesta segunda fase do projeto - que tinha por objetivo dar continuidade à articulação 
com o município e expandir o projeto piloto para outros territórios - bem como elencar 
possíveis ações para a continuidade do programa com a construção de um kit de 
ativação. É importante ressaltar que os aspectos destacados a seguir foram baseados 
na experiência conduzida entre março a agosto de 2022,  que contou com duas ações 
piloto. 

a primeira ainda na Rua Dr. José marcus Gnaccarinni Tomazeski baseada em uma ação 
com um gradual aumento da autonomia da comunidade da rua e com fim de propiciar 
experimentações quanto aos possíveis itens do kit de ativação, e a segunda, que 
contou a mudança para a Rua Roque marcelino, para teste efetivo do kit de ativação, 
que consolidou um nível ainda maior de autonomia dos moradores. sendo assim, 
as lições aprendidas elencadas devem ser entendidas como pontos de partida para 
aprofundamentos e testes posteriores, e não como achados conclusivos sobre o futuro 
do programa Ruas de Brincar em Jundiaí. Vale salientar que para o desenvolvimento dos 
itens deste capítulo tomou-se como  premissa também a validação e reavaliação dos 
aprendizados e sugestões da primeira fase do projeto, que podem ser consultados no 
Relatório Final 01. 

a partir do processo conduzido ao longo desta segunda etapa do projeto, destacam-se 
os seguintes aprendizados e aspectos considerados como fortalecedores da ação.

 » Existência de uma identidade visual: utilizar elementos como bandeirinhas e faixas 
com informações da Rua de Brincar, além de possuir um caráter de sinalização e 
demarcação do território desse brincar, colabora para a construção de uma identidade 
visual que corrobora para o sentimento de pertencimento do local, além de ser um 
meio de reforçar a presença e cuidado do poder público para com essa comunidade.

 » confecção da faixa inaugural: importante atividade pontual e simbólica para a 
abertura da rua de brincar na ação da Rua Dr. José marcus Gnaccarinni Tomazeski; 
atividade coletiva que tem por resultado um produto final de uso contínuo 
que pertence à comunidade da rua de brincar colaborando para a sensação de 
pertencimento e atuação sobre o território. como a atividade carece de condução 
de algum adulto, para a ativação da Rua Roque marcelino, foi confeccionada uma 
faixa antecipadamente lúdica e com dizeres informativos para ser colocada junto aos 
cavaletes.

 » construção coletiva do espaço: deixar a cargo dos próprios moradores da rua a 
escolha sobre a divisão dos espaços e também sobre quais atividades serão realizadas 
traz um maior grau de autonomia e apropriação das possibilidades de uma Rua de 
Brincar, fortalecendo o sentimento de responsabilidade sobre o espaço da cidade bem 
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como do senso de coletividade. Escutar, além dos adultos, as crianças frequentadoras 
deste espaço, cria um lugar de respeito à infância como seres autônomos e de direito 
ao espaço da cidade e ao brincar livre, fomentando desde a infância a apropriação do 
espaço público e direito à cidade. 

 » Resgate da memória do brincar: O processo de engajamento e divulgação do Ruas 
de Brincar com foco no resgate do brincar livre na rua incentivou um movimento 
dos adultos e crianças brincarem junta/os, e várias dessas interações pareciam ter 
relação com o “ensinar a brincar”: jogar pião, desenhar e pular amarelinha (atividade 
espontânea). Estas interações intergeracionais podem ajudar a recuperar a importância 
do brincar pelos adultos (para eles e crianças) bem como reforçar vínculos entre os 
grupos e construir repertório.

 » integração com outras atividades permanentes do bairro: a utilização do espaço da 
rua para os treinos de futebol que acontecem em outro espaço próximo pode ter 
sido fundamental para disseminar a existência do programa para outras crianças; para 
despertar o interesse em usar a rua desta forma e para conectar crianças do bairro 
com o que acontece nela.

 » atividades programadas: programar algumas atividades pode ser um elemento chave 
para atender tanto a questão do resgate ao brincar livre através de estímulos a 
novas formas de brincar, quanto para o processo de apropriação da rua por parte da 
comunidade local. 

 » Exploração dos materiais do kit:  manter o primeiro contato com os materiais do kit 
um momento de exploração livre para fortalecimento da sensação de apropriação 
desses elementos que ganharão as características da comunidade específica de cada 
rua de brincar; destacando o papel do  guia de apresentar as orientações iniciais e de 
possíveis situações do brincar.

 » apoio de agentes de trânsito: contar com uma profissional durante o fechamento 
da via foi muito importante para que veículos circulassem menos e com velocidade 
reduzida, para inibir a circulação de motociclistas e, principalmente, para 
conscientização desses grupos. Em diversos momentos a agente de trânsito conversou 
com quem precisou passar pelo bloqueio, explicando o motivo do fechamento e a 
importância de transitar com baixa velocidade e atenção em ambas as ativações.

 » Realização de registros: ter pessoas da equipe focadas em registrar com imagens/
vídeos/anotações as dinâmicas da ativação mostrou ser uma atividade essencial para 
acompanhamento e análise processual. Esses registros formam um banco de dados 
importantes para gerenciamento e avaliação do programa a fim de garantir a sua 
permanência e expansão. se mostraram essencialmente importantes principalmente 
quanto à escuta das infâncias que necessita de um olhar mais atento, individual e 
abrangente. 
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após a aproximação com a comunidade local e observada dificuldades para encontrar 
e compreender as orientações e instruções presentes no Decreto 28.075/2019 para 
solicitação da Rua de Brincar, a cidade ativa sugere alterações e apontamentos para 
revisão do documento na intenção de garantir uma linguagem mais acessível e para que 
o processo seja mais intuitivo para moradores interessados. na sequência, são elencados 
os principais aspectos que recomenda-se revisão:

 » capítulo i - Disposições gerais. no art. 2º é mencionado o tipo de rua que pode se 
tornar uma Rua de Brincar e exemplifica que não podem ser em vias coletoras e 
arteriais. Para deixar a linguagem acessível, pode ser interessante caracterizar o que 
significam essas tipologias de vias.

 » no Parágrafo Único, que menciona que materiais para o bloqueio da via serão 
fornecidos pelo município, sugerimos indicar quais materiais são (como quantidade de 
cavaletes, quantidade placas de sinalização de trânsito etc) e deixar evidente que o 
morador ficará responsável por tais. assim, o morador requerente poderá avaliar como 
armazená-los. Pode ser importante incluir que, junto aos materiais para bloqueio da 
via, será fornecido uma cartilha/guia virtual para orientações de como ativar uma Rua 
de Brincar.

 » capítulo ii - Dos procedimentos. “i - croquis indicando a via pública, o trecho 
pretendido para fechamento e as ruas adjacentes”. sugere-se trocar “croqui” por 
“desenho” ou “esboço” e inserir um exemplo de quais informações devem ser 
contempladas (sem ser com base em desenho técnico, mas sim um desenho simples 
com as informações necessárias para que qualquer pessoa consiga reproduzir).

 » Parágrafo único. O croqui poderá ser apresentado com base em sítios de mapeamento. 
sugestão de trocar a palavra “croqui” e dar exemplo do que poderiam ser os sítios de 
mapeamento, por exemplo utilizar a base de mapas online.

ainda, acredita-se ser importante (i) indicar no Decreto onde o morador interessado tem 
acesso ao modelo de documentação necessária a ser preenchido, como para o desenho 
da via e abaixo-assinado; (ii) caso o requerimento possa ser realizado online, indicar essa 
possibilidade no art. 6º e (ii) inserir um canal de comunicação oficial para sanar possíveis 
dúvidas de interessados/as.
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Dando sequência à Fase 01, onde foi realizada a ativação piloto como primeira 
experiência no bairro novo Horizonte, esta segunda fase do projeto tinha como 
objetivos específicos a continuidade da articulação entre o município e comunidade, 
além da expansão do projeto através da elaboração e teste de um kit de ativação que 
se consolidou durante o processo como ferramenta importante para apropriação e 
escalonamento do programa. após essas duas etapas completas, são indicados a seguir 
possibilidades de caminhos para fortalecer e expandir o projeto dado às atividades 
desenvolvidas nessa Fase 02.  

cOnsOliDaÇÃO DO GUia 
O Guia Ruas de Brincar tem a função de orientar munícipes a realizarem o pedido para 
Rua de Brincar em suas ruas de moradia. O documento conta com o passo a passo desde 
como fazer o pedido até sugestões para a organização da primeira ativação, assim como 
indicações de como o Kit de ativação poderá ser usufruído. a cidade ativa compreende 
que, para que o material possa alcançar esse objetivo e potencial de apoiar o programa 
como um todo, sugere-se as seguintes ações:  

 » Testar o guia com atores estratégicos: Para consolidar o conteúdo que compõe o guia, 
pode ser importante identificar e selecionar perfis de atores e grupos estratégicos 
que possam revisá-lo com o intuito de levantar pontos de melhoria de clareza e 
organização das informações, assim como aspectos que não foram contemplados, 
se for o caso. a diversidade de atores - que pode considerar equipes da prefeitura, 
parceiros e munícipes que solicitaram Rua de Brincar - para essa consulta sobre o guia 
permite preencher lacunas que possam existir no documento.

 » aprimorar, revisar, complementar: após a rodada de consulta com atores estratégicos, 
é importante revisitar o material do Guia para aprimorar o que for necessário para que 
o material se torne mais perene e atemporal possível, conversando sempre com as 
regulamentações e atualizações do decreto existente. idealmente, sugere-se que a 
Prefeitura de Jundiaí tenha autonomia para rever e atualizar o Guia sempre que se fizer 
necessário. 

 » Disseminar o Guia: a disseminação e comunicação sobre a existência desse documento 
pode ser um dos pontos-chave para que o programa se fortaleça ainda mais no 
território. Ele pode ser disponibilizado em sites oficiais da Prefeitura e impresso, 
distribuído em instituições públicas como postos de saúde e escolas. comunicar em 
redes sociais da Prefeitura, programas de rádio e outdoors da cidade também podem 
ser medidas eficazes para o sucesso da disseminação. Parceiros do programa, como a 
Urban 95, podem ajudar com a divulgação que podem impulsionar o material.
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cOnsOliDaÇÃO DO KiT 
como exposto neste relatório,  o kit de ativação foi desenvolvido para atender a 
demanda encontrada na escuta dos moradores do bairro da necessidade de elementos 
materiais e processuais para apoio às atividades da Rua de Brincar. a criação e teste 
do kit foi realizada através da escuta da comunidade local, cabendo para as próximas 
etapas os itens a seguir: 

 » aprimorar, revisar, completar: faz-se necessário neste momento o acompanhamento 
do kit em utilização na Rua Roque marcelino para que avaliações como usabilidade, 
durabilidade possam ser avaliados a fim de se chegar em um kit que responda às 
diferentes demandas desta e de possíveis outras ruas de brincar. 

 » Escalonar a produção: O escalonamento da produção do kit foi considerado como 
premissa desde o princípio de sua concepção cabendo para as etapas futuras a sua 
realização. Esse processo deve  ser iniciado após o acompanhamento e necessários 
aprimoramentos do kit piloto. como condicionantes considerar a estrutura de 
escalonamento que a Prefeitura poderá absorver verificando se alguma nova alteração 
do kit deverá ser realizada.  

 » Estruturar a logística de distribuição e manutenção do kit: um desafio colocado é 
quanto a logística de distribuição dos kits para os diferentes territórios que venham 
a solicitar uma rua de brincar bem como as possíveis demandas de manutenção e 
reposição dos seus itens. Para isso, sugere-se que a Prefeitura estruture um processo 
para comunicar como e de que maneira essa reposição poderá ser solicitada pelos 
responsáveis pela rua. 

 » apoio do Trânsito: os elementos estruturais do kit como cones e cavaletes apesar de 
ficarem sob responsabilidade do coletivo de moradores da rua de brincar é garante 
parcialmente a segurança da rua que deve ser somada ao apoio da equipe de trânsito 
a fim de garantir um maior nível de segurança e consolidação do Ruas de Brincar como 
um programa público de incentivo ao brincar livre.

aVanÇO cOm O PROGRama RUas DE BRincaR 
considerando a intenção positiva de parceiros envolvidos para o fortalecimento 
do programa na cidade de Jundiaí, em especial a Prefeitura da cidade, elenca-se na 
sequência aspectos que a cidade ativa considera como fundamentais para que a 
iniciativa se sustente a longo prazo e que cada vez mais estimule a troca e autonomia 
de munícipes para o cuidado com o brincar ao livre nas ruas.
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 » canal aberto com a comunidade: para o fortalecimento do programa é importante 
manter o contato com a comunidade local e construir espaços para devolutivas 
e momentos de compartilhamento sobre a experiência que tiveram na ativação, 
reforçando a construção dessa nova forma de ocupar a rua e no apontamento de 
indicadores de melhoria, sucesso e impacto sobre o Ruas de Brincar. Pode-se, inclusive, 
criar um “comitê Ruas de Brincar”, onde os responsáveis são convidados a compor 
esse espaço e compartilhar os desafios, necessidades e acertos que percebem nas 
ativações que lideram em suas ruas.

 » O coletivo responsável pela rua: com o intuito de suavizar o peso da responsabilidade 
pela Rua de Brincar relatado pelos próprios moradores  que existe no papel de um 
único responsável, foi proposta a alteração do Decreto para inclusão da possibilidade 
de um coletivo responsável pela rua, que facilita tanto na hora da pessoa decidir 
inscrever a sua rua, por saber que essa responsabilidade por ser compartilhada, como 
dá mais garantias para que ela se mantenha ao longo do um ano de duração da 
aprovação.

 » coletar dados: este item mantém-se imprescindível em todo o processo de 
consolidação e manutenção do programa. Uma base de dados sólida é ferramenta 
fundamental de apoio à formulação de indicadores de monitoramento e avaliação das 
ações e impactos do programa, tanto qualitativas quanto quantitativos. considerando 
que as dinâmicas das cidades são voláteis, os dados podem apontar para aspectos 
do programa que precisam ser revisitados de tempos em tempos. Para esse processo, 
parceiros podem atuar em conjunto com o poder público.

 » O papel do poder público: Dado que o programa Ruas de Brincar é instituído pelo 
poder público compreende-se que, para almejar os objetivos instituídos pela iniciativa, 
é necessária uma constante atuação do poder público. abaixo, destacam-se aspectos 
e sugestões que se mostraram importantes de receberem acompanhamento e 
atenção mais próximos para,  inclusive, escalar o programa.

 » Planejar ações: Pode ser interessante construir um calendário colaborativo 
com munícipes responsáveis por Ruas de Brincar na cidade para que a equipe 
da Prefeitura possa fazer acompanhamentos - semestrais, como sugestão - e 
observar como o programa está, de fato, sendo experienciado pela comunidade 
local. Para o alinhamento desse cronograma, é interessante que seja pensado 
junto com cada responsável, preservando a autonomia daquele cidadão em 
ativar sua rua aos domingos e feriados.

 » Formação de agentes multiplicadores: Para a criação de vínculo e confiança no 
território, se mostrou pertinente idealizar uma espécie de formação de agentes 
locais para disseminar o programa nos bairros. além dos canais de comunicação 
oficiais e o Guia, essa relação mais próxima e pessoal pode ser um potencial de 
expandir o programa. Pode-se testar o modelo a partir de agentes de trânsito, 
por exemplo, que já estão presentes em diferentes ruas dos bairros da cidade 
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ou, ainda, trabalhadores de cRas e organizações sem fins lucrativos.

 » apoio para esclarecimentos: O apoio da prefeitura é condicionante para 
expansão do programa mantendo-se a necessidade de prever/melhorar os 
canais de comunicação e de acesso a informações e “dicas” sobre como 
organizar e conduzir as ações. O guia busca resolver essa questão parcialmente, 
o que não anula a necessidade da possibilidade do diálogo constante entre 
comunidade e prefeitura. 

 » Revisão do Decreto: Processo já em andamento, a revisão do Decreto é 
fundamental para tornar o programa mais acessível e amigável aos munícipes. 
ao ser revisado e consolidado, sugere-se dispor desse documento em site 
oficial de fácil acesso.

 » concentração de informações e comunicação: Pode ser interessante 
disponibilizar todos os documentos e materiais necessários para o pedido de 
uma Rua de Brincar em uma única página virtual. Dessa forma as informações 
ficam concentradas e facilita o processo de busca para interessados/as. nesse 
mesmo local virtual, pode estar o canal de comunicação para engajamento 
contínuo com a comunidade.

 » campanhas: na intenção de divulgar e disseminar ainda mais o programa, o 
poder público pode-se usar de datas comemorativas para comunicar sobre a 
existência da iniciativa, como no mês das infâncias, mês das crianças e outros 
que sejam pertinentes e tenham relação com o tema do programa.
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a seguir, apresenta-se o Guia passo-a-passo para Ruas de Brincar. O documento está em 
fase de revisão pelo poder público e demais parceiros, portanto, os textos em vermelho 
e demais informações ainda poderão sofrer alterações.

iniciativa realização

Ruas de Brincar
Guia passo-a-passo 

5.  anEXOs

GUia RUas DE BRincaR



79 | 116Construção coletiva do Kit de Ativação - Relatório Final

iniciativa realização

Ruas de Brincar
Guia passo-a-passo 
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FicHa TÉcnica
Este relatório foi desenvolvido como parte do escopo de construção de Kit para uma 
Rua de Brincar, em Jundiaí/sP. Ele contempla o processo e os resultados do engajamento 
conduzido entre março e agosto de 2022.

sOBRE a ciDaDE aTiVa
a cidade ativa é uma organização social que nasce da constatação da urgência de criar 
cidades mais inclusivas, resilientes e saudáveis. Procuramos incentivar comportamentos 
mais ativos, focados na leitura e transformação da paisagem, através de pesquisas e 
projetos que modificam o ambiente construído, e na transformação das pessoas, criando 
campanhas e disseminando conhecimento.

EqUiPE EnVOlViDa 

Ruas de Brincar em Jundiaí/sP 

construção coletiva de Kit para uma Rua de Brincar: Relatório Final - Revisão 01

Outubro de 2022.

iniciativa realização

a equipe responsável pela condução do 
presente trabalho é composta pelas se-
guintes profissionais:

 » Gabriela callejas 
Diretora na cidade ativa 
Posição no projeto: gerente

 » mariana Wandarti clemente 
coordenadora na cidade ativa 
Posição no projeto: coordenadora

 » Viviane Tiezzi 
colaboradora na cidade ativa 
Posição no projeto: consultora técnica 
pleno ii

 » Elaine Terrin 
colaboradora na cidade ativa 
Posição no projeto: especialista em em 
infância, educação e arquitetura

 » nathalie Prado 
coordenadora na cidade ativa 
Posição no projeto: apoio nos registros 
de atividades da ativação da Rua de 
Brincar

 » márcia Trento 
colaboradora na cidade ativa 
Posição no projeto: apoio nos registros 
de atividades da ativação da Rua de 
Brincar






