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Consulta participativa de opinião 

A partir de 2013, o Espaço Criança Esperança-SP atuará com adolescen-
tes e jovens em situação de alta vulnerabilidade e risco. O objetivo é 
desenvolver metodologias que contribuam para a construção de pro-
jetos de vida deste público, articulando seu acesso a oportunidades 
que possam impactar positivamente suas trajetórias. 

A iniciativa Como foi o processo?

Os jovens participaram de todas as etapas da construção da consulta, 
incluindo a definição e qualificação dos temas da consulta, a constru-
ção dos questionários, realização das entrevistas e análise e divulga-
ção dos resultados. 

Quem participou?

28 jovens de 3 Centros para Juventude (CJs) localizados na região da 
Brasilândia:
• CJ Freguesia do Ó
• CJ Jardim dos Francos
• CJ Jardim Guarani

Quem foi ouvido?

Adolescentes e jovens de 13 a 29 anos, moradores dos distritos de 
Brasilândia, Freguesia do Ó e Cachoeirinha. 

Entre 24 de julho e 2 de agosto 
foram realizadas 

254 entrevistas

Para atualizar o perfil e quais são os interesses e preferências dos 
jovens moradores da Brasilândia e região o Instituto Sou da Paz 
convidou o Instituto Paulo Montenegro, para realizar uma con-
sulta participativa de opinião. 
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Faixa etária

Filhos por faixa etária

Residência

13a17

13a17

50% 
dos entrevistados

5% 
dos entrevistados
dessa faixa etária 

têm filhos

18a24

18a24

26% 
dos entrevistados

30% 
dos entrevistados
dessa faixa etária 

têm filhos

25a29

25a29

24% 
dos entrevistados

58% 
dos entrevistados
dessa faixa etária 

têm filhos

A grande maioria dos entrevistados era da região da Brasilândia. Isto se ex-
plica pelo fato de a maioria dos jovens entrevistadores morar neste distrito.

Filhos na adolescência: 
5% dos entrevistados entre 
13 aos 17 anos de idade  
declaram que já têm filhos.

70% 
dos entrevistados

Brasilândia Cachoeirinha Freguesia do Ó

18% 
dos entrevistados

11% 
dos entrevistados

Perfil dos entrevistados
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Você estuda atualmente? (resposta única)

Você trabalha atualmente? (resposta única)

Perfil dos entrevistados

Sim, estou estudando

Sim

63%

46%

18%

29%

11%

24%

5%

Não, pois considero que já concluí os estudos

Não, e não estou procurando

Não, parei de estudar mas pretendo voltar

Não, mas estou procurando

Não, parei de estudar e não pretendo voltar

3 a cada 10 dos que possuem o Ensino 
Fundamental completo não estão estu-
dando, sendo que boa parte destes consi-
deram que concluíram os estudos.

Cerca de 2 a cada 10 entrevistados inter-
romperam seu processo de escolarização 
em alguma etapa de sua vida.

Na faixa dos 25 aos 29 anos, 80% dos en-
trevistados estão trabalhando.

Na faixa de 13 a 17 anos se encontra a 
maior parte de jovens em busca de um 
emprego: quase 4 a cada 10 estão nesta 
situação.
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Como os jovens se informam

O Facebook e o boca-a-boca são ótimos canais de divulgação de oportuni-
dades para os jovens!!!

Onde você acessa a internet?

acessa de casa
81% 

acessa do celular
59%

acessa da rua
(sinais de Wi-Fi)

34%
em lan house
na escola ou faculdade
em telecentros

29%
19%
4%

OUTROS
LUGARES

Isso aponta que bons espaços de divulgação são aqueles que envolvem 
as pessoas enquanto agentes da publicação. 

De qual maneira você MAIS fica sabendo das atividades ou 
oportunidades que te interessam NO SEU BAIRRO? (3 opções)

televisão
citado por 67%

43% (1º lugar) 
13% (2º lugar)
11% (3º lugar)

boca a boca
citado por 58%

21% (1º lugar)
22% (2º lugar)
15% (3º lugar)

facebook
 citado por 68%

20% (1º lugar)
25% (2º lugar)
23% (3º lugar)

21% jornais/revistas
22% rádio
17% panfl etos ou cartazes
8% twitter
4% sites com agendas culturais 

OUTRAS
RESPOSTAS

4% instagram
3% outras redes sociais
8% sites de lugares que vou
4% não fi ca sabendo das atividades
2% e-mail marketing

Grande parte dos 
jovens acessa a rede em casa e no 

celular!

A imensa maioria dos jovens entrevistados está conectada à internet.

5% não tem acesso à internet

BLÁ BLÁ BLÁ

BLÁ BLÁ BLÁ
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De modo geral, qual você acha que é o maior problema na 
região onde mora? (resposta única)

Pensando no que seu bairro DEVE TER para ser um lugar me-
lhor para os jovens, qual é a PRIMEIRA COISA que vem a sua 
cabeça? (espontânea - resposta única)

Visão dos jovens sobre o bairro

educação
30%

violência /segurança
25%

saúde
17%

lazer
trabalho
transporte
infraestrutura urbana

12%
4%
4%
4%

OUTROS
PROBLEMAS

Educação: é mais citado pelos jovens entre 13 a 24 anos, o que pode 
indicar que uma parcela dos jovens respondeu levando em conta suas expe-
riências pessoais. 

Segurança : se olharmos apenas para as respostas femininas, seguran-
ça  é o maior problema do bairro chegando à 30%

Lazer, trabalho e saúde: são mais citados pelos jovens da faixa 
etária dos 25 a 29 anos.

11%

11%
7%

3%

3%

espaços adequados para práticas 
esportivas
cursos profi ssionalizantes
mais espaços ao ar livre ou com 
áreas verdes
escolas abertas para a comunida-
de, com atividades variadas
ciclovias e/ou pistas de skate

OUTRAS 
SUGESTÕES

campeonatos de diversas moda-
lidades
cursos ou ofi cinas artísticas
mais oportunidades de trabalho
mais oportunidades de partici-
pação
outra atividade

3%

2%
2%
1%

5%

melhoria na educação
13%

atividades culturais
18%

mais segurança
12%

Educação esegurança são os principais problemas do bairro para os jovens.

Embora Segurança e Educação sejam considerados os maiores proble-
mas do bairro, “Mais atividades culturais” foi a opinião mais popular, 
entre todos os consultados, para tornar o bairro um lugar melhor 
para a juventude.
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Espaços públicos para juventude

Os jovens se mostram preocupados com a segurança, mas notou-se 
que este não é o principal motivo para afastá-los de atividades em es-
paços públicos ou para juventude.

Quais você acha que são OS TRÊS PRINCIPAIS motivos para um 
jovem ir a espaços para a juventude de seu bairro?
(escolha de 3 alternativas)

cursos
interessantes

61%

atividades
esportivas

46%

estar perto
de casa
26%

23%
22%
22%
21%

programação cultural interessante
possibilidade de tranporte
encontrar amigos
ser um espaço seguro

OUTROS
MOTIVOS

17%
17%
12%
12%

ter internet livre
conhecer novas pessoas
querer se divertir
querer descansar ou se distrair

 CONCORDA 
TOTALMENTE

CONCORDA 
MAIS OU 
MENOS

DISCORDA

Espaços que fazem o 
cadastro de seus visi-
tantes passam maior 
sensação de segurança

33% 46% 17%

Quanto mais policiais 
nas ruas, mais seguros 
fi cam os espaços 
públicos

28% 37% 33%

E ao contrário do 
esperado pelo grupo 

de atuação, estratégias 
como o cadastro de fre-

quentadores e aumento 
de policiamento não 

são tão populares.

Quais você acha que são OS DOIS PRINCIPAIS motivos para um 
jovem não frequentar espaços públicos de seu bairro? 
(resposta múltipla)

falta de interesse
pelas atividades

59%

falta de
divulgação

33%

falta de
segurança

30%

falta de tempo ou disponibilidade
distância muito grande
os pais não deixam
falta de transporte

20%
16%
16%
13%

OUTROS
MOTIVOS
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Pensando em cursos profissionalizantes, quais desses você 
tem interesse em fazer? (resposta múltipla)

Com relação às atividades esportivas, por quais dessas você 
se interessa? (resposta múltipla)

Interesses esportivos, culturais e profissionais
 

Hello!

idiomas 
61%

informática
55%

administração
57%

33%
30%
29%
27%

cabelereiro
web design
gastronomia ou culinária
maquiagem e estética

OUTROS
CURSOS

22%
20%
14%

mecânica
turismo e hotelaria
audiovisual

OUTRAS
ATIVIDADES

35%
31%

29%

lutas
handebol
skate

26%
16%
15%

basquete
jump
parkour

futebol 
57%

vôlei
48%

brincadeiras de rua
37%

Pensando em cursos ligados a atividades culturais, quais des-
ses você tem interesse em fazer? (resposta múltipla) 

música 
54%

teatro
40%

dança
47%

37%
33%
30%

graffiti
capoeira
pintura

OUTROS
CURSOS
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Nos últimos 12 meses você presenciou alguma das seguintes
situações dentro do seu bairro? (uma resposta por alternativa) 

Sensação de segurança e percepção de violência

A sensação de segurança dos jovens ouvidos pela consulta é muito baixa.

9 em cada 10 jovens  

presenciaram pes-

soas vendendo ou 

usando drogas

pessoas usando ou 
vendendo drogas

90%

pessoas que não sejam 
policiais portando 

armas de fogo
63%

pessoas depredando
o espaço público

66%

policiais agredindo
ou  intimidando
outras pessoas

66%

pessoas sendo 
assaltadas ou 

roubadas
65%

A maioria dos jovens presenciou situações de violência no seu bairro 
no último ano.

 CONCORDA 
TOTALMENTE

CONCORDA 
MAIS OU 
MENOS

DISCORDA

Eu me sinto seguro no meu bairro 12% 48% 38%

Eu me sinto seguro em espaços
públicos do bairro 13% 48% 37%

Eu me sinto seguro ao andar noite 
no meu bairro 10% 24% 63%

Eu me sinto seguro na minha casa 59% 27% 11%

Os moradores do bairro confi am 
na polícia e se sentem seguros com 
policiais

8% 36% 53%

Cerca de 6 a cada 10 jovens ouvidos não se sentem seguros ao andar à 
noite no bairro.

Metade dos jovens afi rmam que não confi am na policia e não se sentem 
seguros com policiais.
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Projetos para os próximos 4 anos

Pensando nos próximos 4 anos, você pretende:  (resposta múltipla)

comprar algo novo
81%

ter minha própria casa
79%

fazer faculdade
75%

OUTRAS
RESPOSTAS

ajudar meus pais em casa
começar a trabalhar
arrumar um trabalho melhor
começar a namorar

67%
59%
59%
48%

44%
40%
25%

casar
ter filhos
fazer um projeto social 
no meu bairro

 
As alternativas elencadas em primeiro lugar acabaram 
por configurar uma mescla entre a cultura do consumo 
e o sonho clássico do cidadão brasileiro.

Projetos relativos a relacionar-se e constituir família 
também são bem citados, mas abaixo dos ligados ao 
consumo, estudos e trabalho.  

Projetos ligados aos estudos e ao trabalho também 
estão bem cotados nas perspectivas dos jovens para os 
próximos 4 anos.
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Tempo livre e participação em grupos

dentre às atividades mais citadas, muitas correspondem a práticas
caseiras. 

O que você faz no seu tempo livre?   (resposta múltipla) Você participa atualmente de algum coletivo, grupo
ou associação? (resposta múltipla)

vejo tv
74%

uso a internet
72%

ouço música 
72%

OUTRAS
RESPOSTAS

fi co em casa
encontro amigos ou parentes
vou ao cinema ou ao teatro
frequento outros espaços da cidade
vou à igreja
namoro
pratico esportes ou vou  à academia

65%
65%
48%
48%
46%
41%
39%

37%
32%
30%
27%
14%
2%

jogo games
vou para baladas
leio
vou a shows
toco música / um instrumento
não faço nada

OUTRAS
ATIVIDADES

torcida organizada
banda
escola de samba

7%
6%
4%

4%
2%
2%

grêmio escolar
associação de bairro
partido político

Atividades ligadas à espaços públicos e culturais da cidade também 
são citadas, mas não estão entre as primeiras opções de lazer para a 
maioria dos jovens.

grupo da igreja
26%

equipe esportiva
17%

grupo cultural
(graffiti, capoeira, teatro, etc)

9%

46% dos jovens 

dizem que não par-

ticipam de nenhum 

grupo, coletivo ou 

associação.

1 a cada 4 jovens dizem participar de grupos ligados à igreja. Grupos 
esportivos e culturais também parecem atrair o engajamento dos 
jovens.

Poucos jovens participam de atividades como: grêmios escolares,
associações de bairro e partidos políticos.


