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A escolha do nome da praça partiu do desejo das crianças do CCA Elisa Maria em dar 

um novo significado à praça. 

Foi então que, organizadas pelo Co-Criança que atua com as crianças do bairro há 
dois anos, escolheram desde o local que seria reformado até a convocação da comunidade 
para participar ativamente da apropriação e reforma da praça. 

O objetivo do projeto é fortalecer o território da criança na cidade através da 
ressignificação dos espaços livres e de lazer, tendo como premissa o resgate do protagonismo 
das crianças, enquanto agentes e usuárias dos espaços urbanos. 

A oficina de escolha de nomes foi realizada a partir do levantamento de questões 
relevantes para o cotidiano das crianças. 

As crianças então foram divididas em grupos e convidadas a pensar no bairro Elisa 
Maria com base em uma brincadeira de "stop" com temas como meio ambiente, sentimentos, 
personalidades locais e no que é ser criança no bairro e, ao final, cada grupo escolhe seus 
nomes para serem colocados em votação. Foi organizada uma festa na praça com o objetivo 
de povoar aquele espaço, mostrar sua capacidade de vitalidade e também de convocar 
comunidade, com as crianças no papel central as quais, a todo momento, demonstravam o 
desejo de que a reforma fosse concretizada. 

Houve então a votação com os nomes escolhidos pelas crianças e o resultado foi 
"Praça livre para as crianças", revelando o desejo de um espaço ao qual elas querem 
realmente pertencer. Assim, a justificativa do nome se dá em virtude da escolha das crianças, 
da legitimação e apoio que a comunidade dos arredores vem demonstrando e da consolidação 
do significado da reforma da praça. 

O "projeto Co-Criança" foi idealizado pelo grupo de disciplinas obrigatórias da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na matéria de Desenho 
Urbano e Projeto dos Espaços da Cidade e Projeto da Paisagem, sob a orientação da Profa. 
Dra. Karina Leitão e Profa. Dra. Catharina P. C. dos Santos Lima e realizado petas alunas 
Amanda Scotton, Andréa Muner, Beatriz Martinez, Camila Ferrara, Ilana Mallak e Mayte 
Albardía e tem, como principal objetivo, estabelecer uma parceria entre o corpo discente da 
Universidade com a comunidade local através do dialogo, alinhado com os movimentos sociais 
e com as necessidades daquela população. 

O projeto Co-Criança teve início no Jardim Elisa Maria, na Brasilândia, em conjunto 
com as crianças que habitam o bairro e são muitas vezes levadas a ocupar espaços 
insalubres. Foi adotada uma metodologia de diálogo e jogos participativos com a crianças, e a 
posteriori a tradução dos seus desejos em um projeto que leva em consideração a pesquisa e 
as especificidades do local, chegando à concretização dos mesmos em conjunto com as 
crianças e com a comunidade. 

Com o apoio do Programa Unificado de Bolsas (PUB), foi possível dar continuidade ao 
projeto ao longo de 2017, 2018 e 2019. 

Diante da tamanha importância do presente projeto, conto com o apoio dos meus 
nobres pares para a sua aprovação. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 81-82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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