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Bom dia!
"O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade."
Karl Mannheim, sociólogo de origem húngara (nasceu em Budapeste, em março de 1893) e
criador da Sociologia do Conhecimento

• O pensamento do sociólogo húngaro Karl Mannheim (meu colega, pois eu também
sou sociólogo) nos dá a exata dimensão dos motivos pelos quais é tão importante
cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
• Já em outros tempos, muito antes de existirem políticas de assistência social, saúde,
seguridade, os pensadores e os estudiosos (Mannheim é do fim do século 19 e início
do 20) já falavam no cuidado com a criança e com o adolescente.

• Hoje, em 2017, portanto mais de 100 anos depois, em outra realidade, em outro
momento histórico, em uma situação econômica e social adversa como a nossa atual,
comungamos do mesmo entendimento: sabemos o quanto é importante o cuidado
com nossas crianças e nossos adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
• A ideia do projeto Área 21 – Laboratório de Criatividade (Laboratório Maker), uma
parceria do Instituto Tellus com CONDECA financiado por Samsung, Telefônica e
Mattos Filho, é trazer mais oportunidades aos jovens em situação de
vulnerabilidade, trabalhando a aprendizagem aliada à tecnologia. O projeto recebeu
recursos da ordem de R$ 960 mil e beneficiará 240 jovens.

1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

• São ações como essa, projetos assim, que mudarão a vida de muitos jovens como a
Ana Pereira e o Leonardo Guedes, que estão aqui hoje para mostrar que juntos somos
mais fortes e temos o poder de mudar a realidade.

• Atualmente, dispomos de leis e normas que norteiam nossas políticas públicas, como
o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que, aliás, este ano comemora 27 anos, entre outras bases legais. Mais
precisamos de muito mais do que isso.

• O governador Geraldo Alckmin está empenhado no fortalecimento da rede de
atendimento à criança e ao adolescente em todo o Estado, por meio das prefeituras
e das parcerias, com as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs),
que hoje aqui está representada pelo Instituto Tellus, e com as empresas privadas.

• As parcerias são fundamentais na atualidade em todos os setores e ainda mais no
campo da assistência e do desenvolvimento social.
• Aproveito para deixar meus cumprimentos a
Germano Guimarães, Co-Fundador e Diretor do Tellus
Graziella Matarazzo, líder de projetos do Tellus.
Célia Senna, especialista em inovação em educação
Maria Lucia Meirelles Reis, do Instituto Ana Rosa
Americo Mattar ou Mila Gonçalves, da Telefônica
Helvio Kanamaru, da Samsung
Flavia Regina de Souza Oliveira, da Mattos Filho

2

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

• Agradeço a parceria do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Condeca) que tem à frente o presidente Vitor Benez Pegler, que está aqui
representado pelo Marcelo Ferreira.
• Em 2015, Secretaria de Desenvolvimento Social lançou o Edital Condeca, por meio do
qual está sendo possível financiar projetos como este do Instituto Tellus, voltados à
proteção e ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes paulistas.

• Em 2015, foram aprovados 231 projetos, no valor de R$ 54.102.061,32. E vamos
assinar mais. Existem outras propostas em análise na Secretaria.
• Já está em fase final e quase pronto para assinatura uma outra proposta do Instituto
Telles, o VaiLab, Laboratório de Inovação, que beneficiará mais 320 jovens. Para este
projeto, o aporte será de R$ 1.255.241,84.

• Estado e sociedade civil devem se unir para, juntos, construírem uma sociedade capaz
de oferecer segurança e possibilidade de desenvolvimento integral às nossas
crianças e aos nossos jovens.

• O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social
como um todo, toda a nossa equipe, estão empenhados em tornar cada palavra do
ECA realidade para cada criança e jovem paulista.
• Estamos empenhados em atender à determinação do governador Alckmin de executar
uma política social de qualidade desde a primeira infância, assegurando todos os
direitos da criança e do adolescente. Nossa meta é, sem dúvida, a de cuidar! Cuidar
de cada cidadão paulista.

•
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• E acredito que o Instituto Tellus, que tem a chancela da inovação como carro-chefe e
a colaboração do Instituto Ana Rosa, também almeja, como nós, conquistar um
Estado mais eficiente, socialmente justo, dinâmico, inovador e que ajude na
construção de um País mais equânime.
• O lado fascinante da Assistência é exatamente este: permite a criação de uma rede,
que tem como bandeira os princípios preconizados pelo marco que representa o ECA
para a sociedade brasileira.

• Toda a sociedade é responsável por garantir os direitos da infância e da juventude,
mas há aqueles que os fazem valer. Por isso, é importante que cada ator saiba do seu
papel e o desempenhe bem.

Juntos estamos construindo essa realidade.
Juntos São Paulo pode ser para todos

Muito obrigado!

Informações complementares:
Posição financeira

ABRIL

Saldo disponível na corretora

R$ 68.957.592,70

Saldo disponível em conta bancária

R$ 991.318,52

Saldo Total

R$ 69.948.911,22

Edital CONDECA 2016 – Prazo Prorrogado até 31 de maio
Total de propostas apresentadas 320
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Edital CONDECA 2015
Total de propostas apresentadas 231
Valor Total = 54.102.061,32
Total de processos assinados = 155
Valor total a ser repassado = R$ 38.184.649,76

PROJETO ÁREA 21 – LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE

O “Área 21 – Laboratório de Criatividade”, laboratório de experimentação e realização de
projetos para jovens do ensino médio de escolas públicas, ancorados em desafios e práticas
do universo maker que trabalha a aprendizagem aliada à tecnologia. Nos próximos 6 meses,
o projeto terá atendido 240 jovens do Instituto Ana Rosa, instituição localizada na Vila Sônia
e selecionada para receber o projeto.
A primeira edição do “Área 21 – Laboratório de Criatividade” acontece no Instituto Ana Rosa,
em São Paulo, e conta com a parceria do Governo do Estado de São Paulo, Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca-SP), Samsung, Fundação Telefônica,
Mattos Filho e WeFab. Todo o planejamento do laboratório incluiu oficinas de cocriação e a
participação dos futuros estudantes, professores e gestores do Instituto Ana Rosa, a equipe
do WeFab, parceiros técnicos do projeto, além das contribuições dos parceiros financiadores.
Para realização do projeto, o Instituto Ana Rosa foi equipado com recursos inovadores como
impressoras 3D, cortadora laser, câmera gear 360, o smartphone e o óculos de realidade
virtual gear VR entre outros equipamentos e ferramentas, além de computadores e tablets.
A parte pedagógica do “Área 21 – Laboratório de Criatividade” teve apoio da especialista em
inovação em educação Célia Senna que auxiliou a estruturar a metodologia de aprendizagem
por projetos e dos pilares das aulas oferecidas no laboratório, o desenvolvimento das
chamadas habilidades do séc. XXI ou socioemocionais: CRIATIVIDADE - PENSAMENTO
CRÍTICO - COLABORAÇÃO - COMUNICAÇÃO - AUTOEFICÁCIA - RESILIÊNCIA - EMPATIA REALIZAÇÃO .
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Sobre o Tellus
O Instituto Tellus é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2010, com o propósito
de contribuir para formação de um ecossistema de inovação em serviços públicos no Brasil.
A organização acredita na capacidade que o Estado tem de gerar impacto social em escala.

Nesse sentido, o Instituto Tellus desenvolve atividades focadas na inspiração – como dar luz
a casos inovadores que já existem, sensibilizar os gestores públicos para o pensar e agir
diferente, e oferecer vivências que possam expandir os pontos de vista. Depois de trabalhar
a inspiração, o Instituto Tellus ajuda no processo de ideias serem transformadas em ações
por meio de sua metodologia de inovação. Ademais, desenvolveu uma metodologia de
mobilização para engajar os cidadãos ou até mesmo gestores e servidores na execução de
políticas públicas. Todos esses processos ajudam na formação para a inovação de gestores e
servidores públicos.
O Instituto Tellus criou a metodologia Tellus de trabalhar com inovação que segue algumas
premissas elaboradas depois de anos de estudo e experiência com o setor público por parte
dos fundadores e parceiros. Para o desenvolvimento desta forma de trabalhar com inovação,
a equipe do Instituto Tellus aprendeu e usou referências de muitas fontes e teorias.
Dentre todas as que mais os influenciaram foram duas metodologias internacionalmente
reconhecidas: o design thinking da IDEO e a Teoria U desenvolvida pelos professores Peter
Senge e Otto Scharmer da universidade americana MIT.
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