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Quase não se vê as crianças caminhando e brincando nas ruas, frequentando parques e praças durante a 
sua rotina semanal. “Brincar na rua” está deixando de fazer parte do vocabulário das crianças e famílias 
das nossas cidades. Muitos avós e avôs, e mesmo alguns pais e mães de hoje, ainda se lembram 
saudosos do tempo em que, após a escola e a lição de casa, era só sair à rua para encontrar os amigos e 
brincar até a hora do banho ou do jantar.  

85% da população brasileira vive em centros urbanos. Os efeitos da urbanização, entre eles o 
distanciamento da natureza, a falta de segurança em espaços públicos e as ruas planejadas para priorizar 
o tráfego de carros, induzem a uma vida mais sedentária e confinada em ambientes fechados e isolados. 

Nesse contexto, o acesso das crianças à natureza tem se tornado cada vez menos frequente, e elas têm 
sofrido de “Transtorno do Deficit de Natureza”, termo cunhado pelo especialista em advocacy pela infância 
Richard Louv, que apesar de não ser um termo médico, associa a ausência do contato diário e autônomo 
entre as crianças e a natureza com consequências nocivas à saúde e ao desenvolvimento infantil. 

Simultaneamente, nos últimos anos vimos surgir muitas pesquisas que sugerem que o convívio com 
a natureza na infância, especialmente por meio do brincar livre, contribui para o desenvolvimento 
integral e sadio das crianças em todos os seus aspectos, bem como para sua formação como pessoas 
comprometidas com um mundo mais humano e sustentável.

Frente a essa situação, o programa Criança e Natureza vem criando articulações intersetoriais que 
favorecem a presença da natureza e da criança nos espaços públicos das cidades, por entender que 
retomar o brincar na malha urbana traz benefícios não só para as crianças mas para toda a população.

Muitas cidades ao redor do mundo – ou estados inteiros, como é o caso na Alemanha – reconhecem 
que a presença das crianças nas ruas da cidade é um indicador de qualidade para os ambientes. As ruas 
passam a ser espaços de convivência entre as pessoas, contribuindo para a construção de um modelo de 
cidade mais humana e mais viva. 

Essa publicação traz exemplos concretos, simples e de baixo custo, possíveis de serem aplicados em 
contextos diferentes. São práticas implementadas em cidades de todo porte do estado alemão da Renânia 
do Norte-Vestefália, que participaram da Campanha “Mais espaço livre para as crianças, um ganho para 
todos!”. 

Nosso desejo é que essa publicação inspire tomadores de decisão municipais, associações de bairros, 
grupos de pais, organizações não-governamentais ou qualquer pessoa comprometida em se tornar 
mobilizadora por cidades mais verdes, vivas e amigáveis as crianças.   

Boa leitura!

LAÍS FLEURY 
Diretora do programa Criança e Natureza do Alana

PREFÁCIO
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Quem não gosta de se lembrar dos lugares de sua própria 
infância? Uma infância que, há apenas algumas décadas, 
era vivida em grande parte na rua, assim que a lição de casa 
estivesse pronta. Havia sempre outras crianças no bairro que 
queriam jogar futebol ou queimada, brincar de “pega ladrão”, 
pular corda ou elástico ou decorar as ruas e calçadas com 
desenhos de giz. 

Nos anos 70 e 80 as ruas e áreas de tráfego ainda 
pertenciam às crianças. Nas ruas elas aprenderam a andar 
de skate, patinete e bicicleta. E elas ensinaram umas às 
outras, sem o controle dos adultos, como interagir e conviver. 
Também o caminho para a escola foi acompanhado pelos 
pais no máximo nas primeiras semanas após o início das 
aulas. Depois de um curto período de tempo, a maioria das 
crianças fazia esse caminho a pé e sem os pais, com amigos 
e amigas. Assim, elas ganharam segurança no movimento 
e treinaram seus sentidos para os perigos do tráfego. Elas 

conheciam seu bairro e, sozinhas, a responsabilidade de 
chegarem a tempo para a aula.

Hoje, muitas crianças não estão familiarizadas em andar 
com autonomia ou brincar com outras crianças na rua sem 
serem acompanhadas por adultos. As crianças caminham 
sozinhas até a escola muito menos do que antes. E apenas 
uma minoria é suficientemente ativa fisicamente. As causas 
para isso são múltiplas. O aumento do tráfego de automóveis 
faz com que os pais se preocupem que seus filhos possam 
estar em risco no caminho para a escola, para a casa de 
amigos ou enquanto brincam na rua. O desenho urbano 
que favorece o carro e uma situação de tráfego complexa 
deixam pouco espaço para o brincar e o circular ao ar 
livre em muitos lugares. A rua como espaço para brincar 
e praticar esportes, portanto, não está disponível para uma 
grande parte das crianças.

INTRODUÇÃO 

ANTECEDENTES E OBJETIVOS DA CAMPANHA

Muitas vezes, são pequenas medidas que permitem grandes progressos na mobilidade segura e autônoma das crianças. 
Quem inclui as crianças no planejamento aprende o que elas precisam.

“Abracadabra, quero uma faixa de pedestre aqui! 
Assim eu poderia ir até o Max .” 

E porque nós o entendemos, nós lutamos pelas crianças.

“Mais espaço          para as crianças,
um ganho para todos!”

livre
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Mesmo onde as ruas residenciais são designadas 
como áreas de tráfego reduzido* para que todos os 
participantes no trânsito possam se mover de forma livre 
e segura e as crianças possam brincar na rua, motoristas 
muitas vezes ignoram as regras. Ou porque não as 
conhecem ou porque não consideram tão importantes os 
interesses das crianças. O controle inadequado e a falta 
de punição para as violações das regras contribuem para 
esse cenário, bem como as deficiências de sinalização, 
o número excessivo de veículos automotores e a alta 
demanda por  vagas de estacionamento.

Outras condições estruturais para as crianças também 
estão mudando: a introdução da escola em tempo 
integral determina a rotina diária e seu tempo livre. 
Muitas famílias dependem de rotinas diárias organizadas 
de forma rígida para conciliar trabalho e vida familiar. 
Muitas vezes parece mais prático levar as crianças 
de carro e deixá-las na porta, em vez de ajudá-las a 
fazer seu próprio caminho de forma independente. As 
consequências desse hábito são óbvias: a quantidade 
de crianças obesas está crescendo. Em muitos casos, 
as habilidades e competências sociais, de orientação e 
motoras estão definhando - um fenômeno ainda mais 
presente nas áreas urbanas do que nas áreas rurais.

SER AMIGÁVEL À CRIANÇA É VANTAGEM 
COMPETITIVA PARA UMA CIDADE

Quando os municípios contra-atacam ativamente esses 
cenários, eles atuam no interesse das famílias e das 
crianças. A oferta de boas condições de vida para as 
crianças tem um papel importante na decisão do local de 
moradia das famílias. Para grande parte das famílias com 
crianças em idade escolar e pré-escolar, um ambiente de 
vida amigável para a infância é um critério importante 
na escolha da localização residencial. E as famílias não 
estão sozinhas em seu desejo de um ambiente residencial 
tranquilo: a maioria dos entrevistados em um estudo 
encomendado pelo Ministério Federal do Meio Ambiente 
apoia a criação de áreas residenciais de baixo tráfego. 
O contra-ataque vale a pena! O tempo que as crianças 
passam fora de casa sem supervisão é muito maior em 
um ambiente com tráfego amigável para crianças do que 
em um ambiente residencial com grande movimentação 
de veículos.

Lucy atravessa rios selvagens. 
E porque nós a entendemos, nós 

lutamos pelas crianças.

As crianças precisam de espaço para viver sua imaginação  
também em suas rotinas diárias.

“Mais espaço          para as crianças,
um ganho para todos!”

livre

* Conhecidas também como “ruas de brincar”, ver também Box no exemplo da 
cidade de Freiburg, página 18.
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Em face às mudanças demográficas e à competição 
por atrair moradores e trabalhadores, cidades 
comprometidas com um desenho viário seguro e 
favorável às crianças tendem a se beneficiar, pois 
todos os moradores ganham mais qualidade de 
vida.

MELHORAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

Com a campanha “Mais espaço livre para as crianças, 
um ganho para todos!”, os participantes do Grupo 
de Trabalho em Segurança no Tráfego do Ministério 
da Construção, Habitação, Desenvolvimento Urbano 
e Transportes do Estado da Renânia do Norte-
Vestefália, Alemanha, querem contribuir para que 
haja, em nível local, condições favoráveis para o 
deslocamento seguro e o brincar livre das crianças. 

O Grupo de Trabalho em Segurança 
no Tráfego quer dar visibilidade aos 
interesses das crianças

A campanha quer estimular que as competências 
de mobilidade e deslocamento das crianças sejam 
ainda mais fortalecidas como pré-requisito para a 
participação segura no trânsito. Esse engajamento 
do Grupo de Trabalho em Segurança do Tráfego 
não se baseia em um entusiasmo nostálgico 
sobre os espaços livres para as crianças de 
tempos passados, mas é derivado dos problemas 
e contextos atuais anteriormente descritos. Com 
o foco no espaço da rua, a iniciativa do Grupo 
de Trabalho complementa o compromisso com 
diversos outros temas relacionados aos interesses 
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das crianças em nível estadual e aborda aspectos-chave do 
programa de segurança no trânsito do estado da Renânia 
do Norte-Vestefália (2004 - 2014), na Alemanha.

Junto a outros atores e atividades passadas e em curso, a 
campanha “Mais espaço livre para as crianças, um ganho 
para todos!”, assim como o concurso “Cidade das Crianças 
= Cidade do Futuro” (2006), o portal “Desenvolvimento 
urbano amigável à criança NRW”, o fórum cidadão “Em 
casa no bairro” e as atividades decorrentes do “Plano de 
Ação Mobilidade nas Curtas Distâncias”, contribuem para 
tornar as cidades e comunidades na Renânia do Norte-
Vestefália (Alemanha) seguras e habitáveis - não apenas 
para crianças. 

A presente publicação é um elemento central da campanha. 
Ela encoraja que as próprias comunidades entrem em ação. 
Inúmeros exemplos mostram como, com poucos recursos, 
é possível criar mais espaço e segurança para as crianças. 
E a campanha apoia as cidades, comunidades e bairros 
no desenvolvimento e implementação de suas próprias 
estratégias. 

O Capítulo 1 apresenta comunidades que priorizam as 
crianças em suas atividades de planejamento - mesmo 
que, às vezes, isso leve a restrições ao tráfego de carros. 
O Capítulo 2 apresenta medidas concretas e fáceis para 
melhorar as áreas de tráfego reduzido e dar visibilidade 
às reivindicações de uso do espaço pelas crianças. Mostra 
também como pode ser criado na rua espaço para brincar 
a partir de medidas temporárias. O Capítulo 3 discute a 
questão de como as crianças podem ser fortalecidas e 

encorajadas a ganhar autonomia e quais medidas podem 
ajudar os pais a darem mais liberdade aos filhos. 

A maioria dos exemplos inclui links relacionados, permitindo 
leitura adicional.  

APOIO AOS MUNICÍPIOS

Além de um folheto, os centros de coordenação da Rede 
de Tráfego Seguro NRW organizaram, em 2014, nos 
cinco distritos governamentais do estado, conferências 
especializadas sobre a campanha. Em 2015, o tema pôde 
ser aprofundado em oficinas locais com base na situação 
específica de cada lugar. 

Estão sendo desenvolvidas ideias para uma estratégia que 
envolva toda a cidade no contexto da gestão da mobilidade 
municipal. Com o tema “Mais espaço livre para as crianças” 
sendo abordado de forma paralela em diversos municípios 
da região, a ideia é ampliar a sua visibilidade pública.   

O QUE VEM EM SEGUIDA?

No portal da campanha (www.mehr-freiraum-
fuer-kinder.de), todas as mídias e produtos 
estarão disponíveis para download. Eles podem 
ser usados por comunidades que queiram se 
tornar ativas na campanha. Os programas e 
projetos dos integrantes do Grupo de Trabalho 
em Segurança no Tráfego que sejam a favor 
das crianças também serão apresentados 
nas conferências e no portal da Rede Tráfego 
Seguro NR,. Dessa forma, o Grupo de Trabalho 
em Segurança no Tráfego ganha visibilidade e, 
ao mesmo tempo, reforça a importância de um 
trabalho conjunto de segurança no tráfego na 
Renânia do Norte-Vestefália. 
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Cidades e bairros para crianças
Na verdade, é bastante simples: as crianças são o futuro das nossas 
comunidades e da nossa sociedade. Nada mais óbvio portanto do que 
disponibilizar para elas o espaço de que precisam para o seu desenvolvimento 
mental, físico e social sadio. Se um município segue a sério esse caminho, 
significa que leva em consideração os interesses das crianças em todas as 
decisões de planejamento, construção e desenvolvimento urbano, mesmo 
que isso implique em restrições ao tráfego de veículos motorizados. Alguns 
municípios já implementam medidas de forma exemplar, envolvendo crianças 
nos processos de tomada de decisão ou permitindo que elas avaliem qualquer 
projeto antes de sua implantação. Outros priorizam os interesses das crianças 
através da facilitação dos processos, por exemplo, tornando a demarcação de 
áreas de tráfego reduzido o mais fácil possível.

1
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A cidade de Aachen observou um problema demográfico. 
Suas medidas de contra-ataque: manter os jovens na 
cidade e ser mais atraente para as famílias. 

“O desenvolvimento demográfico atual de Aachen é 
caracterizado por crescimento e encolhimento: a população 
total está crescendo devido ao influxo de jovens que 
desejam estudar aqui, enquanto menos crianças nascem 
ano a ano e a proporção da população mais velha aumenta 
constantemente. Para influenciar esse desenvolvimento, é 
importante apoiar e fortalecer a vida familiar e a formação 
de famílias... As famílias precisam de boas condições 
estruturais, como áreas residenciais favoráveis às crianças, 
onde elas se sintam confortáveis”. 

Assim escreve a conselheira para Planejamento e Meio 
Ambiente, Gisela Nacken, no prefácio da publicação 
“Planejamento urbano amigável às famílias” lançada pela 
cidade de Aachen em 2004.

TUDO À PROVA

Mais fácil falar do que implementar, pode-se pensar. 
Como uma cidade pode fazer com que as famílias que 
ali vivem sintam-se  tão bem que os jovens estudantes 
queiram ficar e formar suas famílias na cidade, depois de 
terminados os estudos, e que famílias de outras regiões 
da Alemanha escolham a cidade como um local atraente 
para a vida familiar? A resposta de Aachen: tudo deve ser 

colocado à prova. Em 2003, o conselho da cidade aprovou 
por unanimidade uma lista de critérios que estabelecem 
os requisitos para um desenvolvimento urbano amigável 
às famílias e crianças. Desde então, a cidade vem 
examinando, por meio de um check-list detalhado, todos 
os projetos e licitações de desenvolvimento urbano e de 
novas construções, planos de mobilidade e transporte e 
projetos para áreas públicas e verdes para testar o quanto 
são amigáveis às crianças. Se os requisitos essenciais não 
forem atendidos, o projeto volta para ser melhorado.

Nos últimos dez anos, as características de Aachen 
mudaram lentamente: oficinas de futuro, projetos com a 
participação de crianças, modernização de complexos 
residenciais tendo em vista a atratividade para famílias, 
com a inclusão de parquinhos e jardins para aluguel, 
projetos de habitação multigeracionais, restrições de 
tráfego em áreas residenciais, adequação de áreas 
existentes para as crianças, implementação de medidas 
para melhorar a segurança do tráfego e configuração 
de elementos brincantes em toda a cidade - a lista de 
ações já implementadas é longa. Em projetos de novas 
construções, a cidade de Aachen garante que não apenas 
vagas de estacionamento estarão disponíveis, mas 
também determina o espaço que deve ser destinado para 
as crianças no planejamento: 10 m2 de área pública por 
criança para brincar perto de casa. Em Aachen se deseja 
que pelo menos duas crianças vivam em cada unidade 
habitacional.

Tempo de implementação: 2003 até hoje

Atores: administração da cidade e todas 
secretarias relacionadas ao tema

Custos totais: pessoal para coordenação 
e avaliação dos critérios e impressão do 

check-list

Mais informações: www.aachen.de 

Palavra-chave para pesquisa: 
Familienfreundliche Stadtplanung

AACHEN VESTE A CAMISA DA CIDADE AMIGA DA CRIANÇA

CAPÍTULO 1 | CIDADES E MUNICÍPIOS PARA CRIANÇAS 
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2014 foi um ano emocionante para crianças e jovens em 
Dortmund: o conceito de mobilidade infantil e juvenil da cidade 
entrou na fase piloto nos bairros de Oespel e Kley.

Andando pelo bairro, sempre atento ao celular: neste caso, 
a fixação dos estudantes e das estudantes de Dortmund 
pelo celular ajuda em sua segurança no trânsito. As 
crianças da escola primária Am Dorney investigaram seu 
bairro buscando caminhos seguros para a escola e para os 
locais de brincar, com a ajuda de um aplicativo desenvolvido 
especialmente para auxiliá-las a identificar os melhores 
caminhos. Esse tipo de exploração do bairro faz parte do 
conceito de mobilidade da cidade, que visa promover a 
mobilidade segura, autônoma e sustentável de crianças 
e adolescentes em Dortmund. O objetivo da cidade é ter 
identificadas rotas adequadas e possíveis pontos de perigo 
em um mapa digital voltado para crianças e jovens.

Uma grande tarefa, para a qual a cidade conta com o apoio 
de crianças e adolescentes, que de fato são os que melhor 
conhecem o seu bairro. A Secretaria de Meio Ambiente 
atualmente trabalha com a parceria de associações de 
bairro e com a polícia para desenvolver um plano para o 
levantamento dos caminhos de crianças e adolescentes. 
O projeto faz parte do programa de proteção climática da 
cidade. Após a fase piloto em Oespel e Kley, ele deverá 
ser implementado em todas as escolas e pré-escolas da 
cidade. 

INCLUINDO CAMINHOS RECREATIVOS 

Uma particularidade da abordagem de Dortmund: 
caminhos recreativos são tão importantes na análise da 
mobilidade do bairro quanto os caminhos que levam à 
escola. Também a distinção entre os diferentes tipos de  
escolas está sendo levantada. Em termos de conteúdo, 
o conceito inclui elementos comprovados da educação 
para o trânsito tradicional, complementados por métodos 
inovadores para melhorar a mobilidade diária: entre eles 
o programa “Domadores do trânsito”(ver página 35) e a 
introdução de paradas para os “Ônibus a Pé” organizados 
pelas famílias. O conceito está sendo testado em Oespel 
e Kley. As condições de trânsito também estão sendo 
cuidadosamente examinadas. Em seguida, a cidade 
preparará uma diretriz que deverá facilitar a implementação 
de todos os futuros projetos. O lançamento está previsto 
para outubro de 2014. Se o projeto piloto apresentar os 
bons resultados esperados, será também implementado 
em outras partes da cidade.

Junto à Secretaria de Meio Ambiente, diversos órgãos 
estão engajados em tornar Dortmund uma cidade mais 
segura e atrativa para as crianças.  Já em 2002, o conselho 
da cidade adotou “Diretrizes de Política da Família” que 
asseguram às crianças e adolescentes a apropriação 
autônoma e ativa de áreas de lazer no entorno imediato 
de suas residências. No “Plano Mestre de Mobilidade”, de 
2014, a cidade de Dortmund deu destacada importância à 
segurança no trânsito para crianças e adolescentes. Com 
tudo isso, o deslocamento autônomo e seguro de crianças 
e adolescentes da cidade recebe atenção prioritária.

AS CRIANÇAS DE DORTMUND TESTAM SEUS CAMINHOS

Período de implementação: início 
do projeto piloto - julho de 2014 

Atores: Secretaria de Meio 
Ambiente de Dortmund, Rede 

Tráfego Seguro NRW, comissão 
de acidentes infantis, ADFC 

Dortmund, VCD Dortmund/Unna, 
polícia, escolas e empresas de 

transporte. 

CAPÍTULO 1 | CIDADES E MUNICÍPIOS PARA CRIANÇAS 
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No passado, o caminho para a escola era entediante, hoje as crianças estão ansiosas para caminhar. Na cidade de Griesheim, 
no estado de Hessen, a ordem é o desenho urbano amigável à criança.

“Ser amigável para famílias é definitivamente uma vantagem para Griesheim”, diz Gabriele Winter, prefeita da cidade 
de 28 mil habitantes desde 2011. “Muitas pessoas me dizem: ‘Nós nos mudamos para Griesheim porque aqui é tudo 
muito amigável às famílias’”.

Em 2008, esse município de Hessen comprometeu-se a favor das famílias por resolução do conselho da cidade. 
Norbert Leber, o então prefeito, encarregou-se pessoalmente do envolvimento de crianças no desenho urbano. “Um 
golpe de sorte para a cidade”, assim descreve Leber a cooperação com a Escola Técnica Protestante de Darmstadt 
para transformar Griesheim em uma cidade brincante (ver a seguir entrevista com o professor Bernhard Meyer). 
Hoje, objetos brincantes tornam interessante o caminho para a escola ou para o parquinho. O mascote “Pequeno 
Griesheimer” indica os pontos de cruzamento mais seguros e ruas de brincar temporárias conquistam de volta 
espaço livre para as crianças brincarem.

O tráfego flui mais lentamente graças à velocidade máxima permitida de 30 km/h e à regra da direita com prioridade 
sobre a esquerda na grande maioria dos cruzamentos da cidade. Os semáforos mais demorados e os elementos 

Saltar, escalar, sentar – as pedras são um dos 110 objetos brincantes que tornam os 
caminhos em Griesheim interessantes para crianças.

CAPÍTULO 1 | CIDADES E MUNICÍPIOS PARA CRIANÇAS 

A CIDADE BRINCANTE DE GRIESHEIM



14

de apoio ao cruzamento de ruas tornam os caminhos pedestres mais 
seguros para todos os cidadãos. Griesheim orgulha-se de ser a primeira 
comunidade na Alemanha com uma rede tão abrangente e interligada 
de áreas e caminhos de brincar.  

De acordo com Leber, uma administração dedicada e um prefeito que 
se manteve firme em seu caminho, apesar das críticas, são os fatores 
de sucesso mais importantes para a transformação consistente que 
Griesheim experimentou. O envolvimento de crianças cria uma conexão 
estreita com a cidade. “O sentimento de ‘é nosso’ é fortalecido e afasta 
os adolescentes do vandalismo”, diz Leber. Segundo ele, esse tipo 
de participação no planejamento dos bairros residenciais “também é 
recomendado para outras comunidades”.

Ser amigável às crianças e jovens caracteriza o desenvolvimento urbano 
de Griesheim mesmo após a implementação bem sucedida da cidade 
brincante. A prefeita Gabriele Winter estabeleceu novas prioridades e 
está cada vez mais voltada para os jovens. Existem projetos nos quais 
os muros são grafitados em ações conjuntas ou em que os adolescentes 
se responsabilizam pela limpeza do próprio parque de skate. Locais 
para encontro de jovens foram renovados e a cooperação entre a 
cidade e escolas secundárias se intensificou. Como seu antecessor, 
Winter enfatiza o papel da prefeita ou prefeito em tais projetos sociais: 
“Precisamos estar na retaguarda e dar todo nosso apoio. Representar a 
administração e os cidadãos de forma determinada. Mesmo quando o 
vento soprar contra”, diz a prefeita.

“Precisamos estar na retaguarda e dar todo nosso apoio... 
Mesmo quando o vento soprar contra” Gabriele Winter, 
prefeita da cidade de Griesheim

Período de implementação: 2008 até o 
presente 

Atores: Prefeita, Secretaria de Assistência 
Social (Coordenação), Secretaria de Ordem 

Pública, escolas de ensino primário de 
Griesheim, Escola Técnica Evangélica de 

Darmstadt (projeto de pesquisa sobre 
reforma urbana). 

Projeto vencedor de várias premiações.

Links: www.griesheim.de/Bespielbare-
Stadt.1029.0.html ou http://bespielbare-

stadt.efhd.de

Antes uma calçada entediante, hoje um ótimo lugar para estar e brincar.

Para guiar as crianças a lugares menos perigosos para 
atravessar as ruas, objetos brincantes foram instalados - por 

exemplo, esta prancha de surfe.
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ENTREVISTA: 
Novas perspectivas para uma cidade brincante

O professor emérito Bernhard Meyer implantou a primeira cidade brincante, em Griesheim, Alemanha, projeto ao qual está ligado 
até hoje. Ele defende que cidades mais amigáveis e participativas para crianças proporcionam melhor qualidade de vida a todos os 
seus cidadãos.

O QUE ACONTECE QUANDO O PONTO DE VISTA DA CRIANÇA SE TORNA O FOCO DO PLANEJAMENTO URBANO?

Bernhard Meyer (BM): a cidade “brincante” pode parecer um projeto infantil mas é, na realidade, um projeto adulto. Os 
adultos precisam entender que não são capazes de compreender os movimentos das crianças na cidade pelo ponto de 
vista do mundo adulto. A principal pergunta a ser feita aos urbanistas é: vocês estão dispostos a aprender com as crianças 
sua forma de encarar a realidade deste mundo? Caso a resposta seja afirmativa, será então válido modificar sua própria 
percepção. É necessário um deslocamento de perspectiva para a visão que as próprias crianças têm de suas caminhadas 
até a escola e aos parquinhos, e considerar essa visão específica no planejamento.

COMO FOI SUA ATUAÇÃO EM GRIESHEIM?

BM: solicitamos às crianças que marcassem com giz o trajeto das suas caminhadas até a escola e aos seus locais de 
lazer. Com isto, identificamos quais são seus caminhos até a escola e onde e como elas atravessam as ruas. Também 
observamos quais elementos atraem as crianças para esses caminhos. Pode ser uma boca de lobo, uma tampa de bueiro, 
uma escadaria ou um muro baixo de pedra. Esses elementos atuam como verdadeiros ímãs, atraindo ou repelindo as 
crianças. Porém, atenção: aquilo que atrai ou afasta as crianças não é previsível nem pode ser imitado. Por isso, a cidade 
brincante nunca poderá ser apenas um projeto de prancheta ou de paisagismo ou, ainda, uma ideia vinda somente dos 
urbanistas. É importante aceitar a percepção das crianças como premissa de planejamento. As crianças ficam muito mais 
atentas ao se movimentarem animadas pelo trânsito das ruas do que quando se sentem entediadas.

QUAIS RESULTADOS FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DAS ENTREVISTAS COM AS CRIANÇAS?

BM: as respostas podem ser organizadas em três categorias: “aceitar”, “modificar’’, “completar”. “Aceitar” significa: “Do 
jeito que está, está bom”. Para o planejamento urbano isso significa não interferir naquele ambiente, nos parquinhos ou 
no conjunto de percursos, mesmo que não sejam considerados favoráveis ou ótimos do ponto de vista técnico. A categoria  
“modificar” leva ao conceito “Do jeito que está me dá medo ou é monótono”. O desafio dos responsáveis neste caso será 
iniciar um novo planejamento. Com base nos resultados obtidos, as próprias crianças darão o sinal positivo, de aprovação, 
ou negativo, de reprovação. “Completar” significa “Dá para ficar do jeito que está, porém seria melhor se isto ou aquilo 
ainda pudesse ser acrescido”. É comum que sejam apenas detalhes como, por exemplo, uma segunda árvore que, em 
conjunto com uma já existente, pudesse se transformar em trave de gol num jogo de futebol. Ou, ainda, modificar placas 
de sinalização viária mal localizadas, que atrapalham a visão das crianças para o tráfego.

ONDE ESTÃO OS LUGARES PARA CRIANÇAS NAS CIDADES? COMO PODEM SER INTERLIGADOS?

BM: os lugares para crianças são escolas, jardins de infância, instalações esportivas, descampados e matas. Muitas dessas 
áreas estão localizadas nas periferias das cidades. É por isso que os percursos para esses locais são muito importantes. A 
cidade brincante é aquela que cria uma malha que viabiliza o acesso a lugares que, até agora, pareciam inacessíveis. Além 
disso, é preciso proporcionar vivências para as crianças no caminho para esses lugares. Por isso instalamos, nas calçadas 
das esquinas mais amplas, orientadores de percurso com sugestões de atividades. Até mesmo caminhos estreitos podem 
transformar-se de maneira relativamente simples: pode-se, por exemplo, pintar as pedras ou o asfalto em intervalos 
irregulares, criando espaços para brincar de pular ou outras brincadeiras. São percursos que divertem. 
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POR QUE O SENHOR UTILIZA A EXPRESSÃO “ACOMPANHANTES DE PERCURSOS”, EM VEZ DE EQUIPAMENTOS 
LÚDICOS OU BRINQUEDOS?

BM: um brinquedo típico como um escorregador, por exemplo, tem uma forma de utilização prescrita já conhecida. A 
criança que sobe pelo escorrega e não pela escada, por princípio, usa o brinquedo de forma incorreta. Os “acompanhantes 
de percursos” têm definição aberta: um rochedo, por exemplo, pode servir para apoiar, escalar ou correr ao redor. Estacas 
em diferentes alturas enfileiradas convidam a saltar, sentar ou balançar. Objetos como esses tornam interessante um 
caminho aparentemente monótono. São convites para ações que podem - ou não - ser aceitas (pelas crianças).

NO TRAÇADO DOS PERCURSOS, O CRUZAMENTO DE RUAS EXIGIU GRANDE ATENÇÃO?

BM: ao cruzarem as ruas, as crianças realmente não seguem a mesma lógica dos roteiros planejados por adultos. 
Afastamos deliberadamente as crianças de determinados pontos de travessia em cruzamentos perigosos. Em locais 
menos perigosos foram instalados objetos para atrair as crianças para esses pontos de cruzamento como, por exemplo, 
um brinquedo que parece uma prancha de surfe. Além disso, criamos o “Pequeno Griesheimer”, um tipo de mascote 
pintado nas calçadas que indica para as crianças que ali é bom lugar para atravessar a rua. Nas aulas de educação no 
trânsito, na educação infantil, essa marcação é rotineiramente ensinada.

HOUVE ALGUMA MUDANÇA NO TRÂNSITO DE GRIESHEIM?

BM: com exceção das vias federais, a regras válidas para todas as ruas da cidade são velocidade de 30km/h e preferencial 
da direita sobre a esquerda em cruzamentos. Isso, em conjunto com medidas para estruturar as vias de pedestres 
de forma atrativa e com melhores pontos de travessia, teve como consequência o fato de estarmos há dez anos sem 
acidentes de trânsito envolvendo crianças.

UMA VEZ IMPLANTADO, O PLANEJAMENTO DOS PERCURSOS SE TORNAM DEFINITIVOS? 

BM: não. É uma situação dinâmica. Surgem novos bairros, ou a composição etária de um bairro é alterada, pois de repente 
mais famílias com crianças moram ali.  É por isso que os percursos devem ser novamente cartografados através de ações 
com as crianças a cada três ou quatro anos. Se for comprovado que o uso de algum percurso se altera, os objetos lúdicos 
devem ser realocados. A prática, porém, mostra que isso só se aplica em dois por cento dos lugares brincantes. 

 
“A cidade brincante não é uma bruxaria intangível”

Professor Bernhard Meyer
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No início da década de 1990, Freiburg tinha um problema: muitos 
cidadãos preferiram se mudar para os arredores em vez de 
continuar morando na cidade. Muitas vezes formar uma família era 
o motivo para virar as costas para a cidade. Um estudo mostrou: 
as oportunidades de desenvolvimento das crianças dependem 
principalmente de espaços para brincar e da situação do trânsito 
no entorno imediato de suas residências.

Tornar-se atrativa para as famílias: um objetivo que a cidade 
de Freiburg alcançou consistentemente.

Melhorar a qualidade de vida das crianças na cidade – de 
forma rápida e a custos razoáveis? O primeiro passo dos 
planejadores de tráfego foi introduzir zonas com velocidade 
máxima permitida de 30 km/h fora das principais vias. Em 
novas zonas em construção, mais ruas residenciais foram 
transformadas em áreas de tráfego reduzido. Atualmente, 
existem 180 dessas áreas em Freiburg. As boas experiências 
levaram a pedidos dos bairros já estabelecidos para que 
também ali mais ruas fossem determinadas como áreas 
de tráfego reduzido. Isso inicialmente não deu certo porque 
as normas de trânsito prevêem, usualmente, que essas 
áreas sejam desde o início planejadas para essa finalidade. 
Para contornar essa limitação, a Secretaria Municipal de 
Engenharia Civil desenvolveu um modelo especial para 
conversão de ruas residenciais pré-existentes em áreas de 
tráfego reduzido. Este atende aos requisitos qualitativos dos 
regulamentos de trânsito, sem que haja necessidade de uma 
reconstrução completa da rua.

O conselho regional concordou em implementar esse 
“Modelo de Freiburg”, em ruas particularmente adequadas, 
no contexto de um projeto piloto. Esse apoio foi crucial porque, 
para a cidade, apenas uma solução sem grandes despesas 
ou mudanças estruturais teria chance de sucesso. “De acordo 
com a norma que regula o trânsito viário, as áreas de tráfego 
reduzido devem ter um desenho especial que comunique 
que, ali, a permanência de pessoas tem prioridade sobre o 
tráfego motor de veículos. Em vez de uma expansão de nível, 
como a norma geralmente prevê, atendemos aos requisitos 
com marcações e elementos construtivos de baixo custo, e 
também através de um desenho uniforme da entrada nessas 
áreas”, explica o planejador de transporte de Freiburg Jan 
Maurer, que há 12 anos é responsável pela conversão de 
ruas residenciais em áreas de tráfego reduzido.

Tornar-se atrativa para as famílias: um objetivo que a cidade 
de Freiburg alcançou consistentemente.
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Em áreas de tráfego reduzido, essas  
são as “regras do jogo”:

• Deve-se manter a velocidade de marcha 
(entre 7 e 10 km/h, que se assemelha à 
velocidade de uma pessoa caminhando)

• Os pedestres podem usar a rua em 
 toda a sua extensão

• Jogos infantis são permitidos em todos  
os lugares

• Estacionamento apenas em áreas 
demarcadas

• Consideração para com todos os 
envolvidos no tráfego

PARTICIPAÇÃO DOS MORADORES

O segredo do sucesso do “Modelo de Freiburg”, já implementado em 14 
ruas residenciais existentes, é: a cidade não toma a dianteira da iniciativa 
mas apoia o engajamento dos moradores e moradoras locais. “O processo 
foi melhorando ao longo dos anos”, diz Jan Maurer. Funciona assim: 
uma família quer converter sua rua para a categoria de área de tráfego 
reduzido. Ela se dirige aos moradores da rua e pede apoio. A cidade 
fornece formulários e listas de assinaturas em seu site. Os documentos 
completos devem ser enviados para a administração da cidade, mais 
precisamente para Jan Maurer. Com as autoridades de trânsito e a 
polícia, ele analisa as condições da rua - volume de tráfego, topografia, 
estrutura das residências, situação de estacionamento... A aprovação dos 
moradores é para ele um fator decisivo. Por isso, a cidade aplica um 
questionário extra quando os planos concretos para a transformação da 
rua estão disponíveis. “Quando um vizinho solicita apoio para um projeto 
como esse, alguns não se atrevem a dizer que não querem barulho de 
crianças”, explica Maurer. “Ou, teoricamente, pode ser que a pessoa 
queira uma área de tráfego reduzido mas não queira abrir mão da vaga 
de estacionamento na sua porta”. A consulta anônima garante que todos 
os cidadãos possam compartilhar a sua real opinião diretamente com 
Secretaria Municipal de Engenharia Civil.

Somente após cada residência manifestar-se sobre o planejamento 
concreto, Maurer e sua equipe decidem a favor ou contra a transformação 
da rua. Se o resultado da pesquisa for 50 a 50, não é suficiente. “Dessa 
forma haverá certamente permanentes conflitos na rua”, diz Maurer. “Uma 
aprovação de 70 por cento é um bom ponto de partida.” Os votos dados 
por famílias com crianças valem por dois - tanto positivos como negativos.

Uma vez que a decisão foi pela conversão, a cidade implementa rapidamente 
o planejamento. A área de entrada da rua é estreitada com postes grossos 
de concreto que atuam como elementos de portão. As faixas transversais 
e o pictograma que ilustra essa categoria de rua indicam que uma nova 
área está começando, e que devemos estar preparados para a presença de 
crianças brincando. As vagas de estacionamento e as áreas para brincar 
claramente indicadas são elementos diferenciais adicionais. Tudo isso cria 
uma aparência que diferencia a rua de uma rua residencial “normal”. Os 
espaços de estacionamento estão dispostos de forma alternada dos dois 
lados da rua, de modo a reduzir a velocidade dos veículos. 

RAPIDAMENTE REFORMULADAS

E se os motoristas não seguem as regras? “Uma área de tráfego reduzido 
nunca é garantida para a eternidade”, diz Maurer. “Em algum momento, 
as crianças crescem e elas mesmas têm patinetes motorizados ou 
carros”. Então, a aceitação deve ser reconquistada. “Se os condutores 
desrespeitam as regras muitas vezes numa determinada rua, organizamos 
um dia de campanha e colocamos uma grande placa na entrada dessas 
ruas”, diz Maurer. A placa informa que a rua é uma área de tráfego 
reduzido e quais regras ali se aplicam (ver box). Também há folhetos para 
lembrar os residentes das regras nessas áreas. 

Período de implementação: 1995 até o 
presente 

Atores: cidadãos, Secretaria de Jardins e 
Engenharia Civil da Cidade de Freiburg, 

autoridade de trânsito.

Mais informações: www.freiburg.de/
pb/,Lde/231709.html
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Bem pertinho está um parque infantil para crianças pequenas, mas o caminho que leva ao campo de futebol 
segue ao longo de uma rua movimentada e fica do outro lado da cidade. A zona com velocidade máxima de 30 
km/h só está disponível no bairro ao lado, e o caminho até a área de tráfego reduzido, onde os amigos da escola 
se encontram para brincar, não pode ser feito sem riscos. Pátios de escolas ou parques estão nas proximidades, 
mas não são nada atraentes e, portanto, não há outras crianças ali. Interligar em rede os lugares atrativos para 
as crianças é o segredo!

Na maioria das comunidades e cidades há espaço para as crianças. No entanto, muitas vezes esses espaços 
ficam sem uso até que suas características e os caminhos que levam até eles não sejam totalmente apropriados 
pelas crianças e jovens e adequados aos seus desejos e necessidades. Formar redes é uma das chaves para uma 
cidade amigável às famílias e crianças. Também em nível institucional.

Pode-se abordar o tema da mobilidade das crianças através de instrumentos muito diferentes. Quando se trata 
de criar mais espaços livres para as crianças em uma comunidade, é útil ancorar e transversalizar o tema, por 
exemplo, em instrumentos políticos como o Plano de Desenvolvimento de Transporte Municipal. Planejamento 
de espaços para brincar, testes de compatibilidade para crianças ou ferramentas para o gerenciamento de 
mobilidade para crianças são outras formas de promover a mobilidade segura e autônoma.

“Como o ‘Plano Diretor para o Brincar’ toca em diferentes áreas temáticas, há várias fontes 
para aquisição de recursos. Financiamento através da União Européia também é possível.” 
Christina Peterburs, escritório de planejamento Stadtkinder de Dortmund

O instrumento “Plano Diretor para o Brincar” é particularmente adequado para envolver crianças do jardim de 
infância e do ensino fundamental nos processos de planejamento. Com ele, todas as medidas e condições que 
tornam a cidade mais habitável e viva para crianças, jovens e famílias podem ser compreendidas, definidas e 
descritas. 

Muitas vezes, não 
faltam na cidade 
lugares bonitos 
para brincar, mas 
a oportunidade de 
chegar até eles 
de forma segura.
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Um “Plano Diretor para o Brincar” abrangente é a base 
para um conceito de ação holístico e favorável às 
crianças. O primeiro passo é analítico: espaços e 
possibilidades existentes, déficits e desejos do grupo-
alvo são registrados. O plano revela quando faltam 
lugares de encontro, quando o caminho para a escola 
é perigoso ou se as crianças sentem-se ou não 
seguras nos parques que frequentam. Pontos fortes 
e fracos são identificados e sugestões de melhoria 
elaboradas. Mas apenas a sua implantação de fato 
garante o desenvolvimento de estruturas amigáveis 
para crianças e jovens.

Planejamento especializado em prol de uma cidade 
amigável à criança. Gestão pública, crianças e 
adolescentes, associações, escolas e grupos de jovens 
fornecem as informações a partir das quais um “Plano 

Diretor para o Brincar” de sucesso é elaborado. O 
resultado é um guia com diretrizes a serem seguidas 
em todos os processos de planejamento existentes e 
futuros em nível municipal.

Medidas de todos os tipos. Com base nas análises, 
tornam-se visíveis os pontos fortes e fracos dos 
espaços de movimentação e do brincar para 
adolescentes ou crianças. Seja qual for o resultado, o 
Plano define a linha de base, metas e medidas. Dessa 
forma, a política e a administração podem otimizar 
projetos existentes e novos em relação aos aspectos 
relevantes para as crianças.

O “Plano Diretor para o Brincar” articula as medidas 
amigáveis às crianças com o planejamento espacial 
global de uma cidade.

• O Plano registra, avalia e considera todos os 
espaços abertos públicos nos quais crianças e 
jovens se movimentam, permanecem e praticam 
atividades.

• Terrenos baldios, entorno dos assentamentos, ruas, 
ciclovias e trilhas, praças, cruzamentos de rua, 
semáforos, iluminação suficiente, equipamentos 
de parquinho adequados para crianças, zonas 
de velocidade máxima de 30 km/h existentes ou 
ausentes ou ruas de brincar: tudo é colocado à 
prova.

• Um ponto central á a participação de crianças e 
jovens em sugestões de melhoria e planejamento.

• O Plano contém propostas concretas para o 
desenvolvimento do espaço público, criadas por 
planejadores especializados e grupos de trabalho 
municipais com base na participação do cidadão.

• Depois de adotado, constitui um marco regulatório 
para futuros projetos de planejamento no âmbito da 
administração municipal.
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A cidade de Bremerhaven está avançando em direção a 
tornar-se uma cidade mais amigável às crianças e jovens. 
Dois projetos estão sendo implementados em bairros da 
cidade e monitorados por um grupo de trabalho interno da 
gestão municipal.

Em apenas quatro anos, a cidade de Bremerhaven 
conseguiu lançar dois “Planos Diretores para o 
Brincar”. Para o deleite das crianças e adolescentes 
nos bairros de Geestemünde e Lehe, já é possível 
testar os resultados, como o campo de futebol, que 
agora finalmente oferece uma área coberta, como era 
desejado, ou parquinhos remodelados ao seu gosto.

Christina Peterburs, do escritório de planejamento 
Stadtkinder, em Dortmund, que elaborou os dois “Planos 
Diretores para o Brincar” (um para o bairro de Lehe 
e outro para o bairros de Geestemünde), não poupa 
elogios: “Aqui, o conceito da cidade amigável ao jovem e 
à criança é a base do planejamento urbano.” Perguntas, 
respostas e implantação: esses são os denominadores 
comuns dos dois projetos de Bremerhaven. Além do 

inventário de áreas existentes, houve um processo de 
participação intensiva. Crianças e adolescentes foram 
questionados sobre seus lugares favoritos, conflitos 
no bairro e o que eles mais desejavam. Eles foram 
acompanhados em excursões pelo bairro e os lugares 
mencionados foram registrados e fotografados. Após a 
avaliação, os aspectos levantados passaram a integrar 
diretamente  os instrumentos de planejamento, sendo 
retrabalhados em projetos específicos aprovados pelo 
conselho da cidade.

Bremerhaven é um bom exemplo de que os resultados 
dos processos participativos e levantamentos podem 
levar a medidas muito diferentes. Enquanto em 
Lehe o foco é melhorar a rede de caminhos ou criar 
novos trajetos para conectar locais existentes, em 
Geestemünde trata-se de criar espaços atraentes para 
crianças e adolescentes. Um grupo de coordenação 
composto por representantes de várias áreas 
administrativas sob a coordenação da Secretaria 
de Jardins e Obras estabeleceu a tarefa de entregar 
resultados rapidamente. “Os resultados rápidos são 
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muito importantes quando há participação de crianças 
e jovens”, diz Thomas Reinicke, diretor técnico da 
Secretaria de Jardins e Obras da cidade. “Todos os 
atores estão se esforçando na implementação. Isso cria 
aceitação entre os cidadãos”.

“Há muitas áreas disponíveis para jovens 
e crianças nas cidades, cujo uso por esse 
público depende quase sempre da liberação 
do poder público local ou da aceitação da 
comunidade” Christina Peterburs, escritório 
de planejamento Stadtkinder, Dortmund

OUVIR E APREENDER

Excursões exploratórias, conversas e oficinas de 
planejamento: os métodos de participação infantil 
são diversos e, muitas vezes, criativos. Por exemplo, 
a questão de como as crianças querem que sejam os 
bancos de um parque para que se tornem também 
elementos brincantes emocionantes. Questões 
abstratas são a abordagem errada. “Como você pode se 
sentar no parquinho? O que você faz quando descansa?” 
são exemplos de perguntas mais apropriadas, segundo 
Peterburs. Os métodos artísticos nas oficinas criativas 
também fornecem soluções. Os modelos resultantes são 
muitas vezes usados como inspiração para a construção 
de novos equipamentos e levam a objetos não-cotidianos.

Um aspecto importante na fase de planejamento são 
as sessões devolutivas com as crianças e adolescentes 
participantes. “Eles devem ver que tipo de projeto surgiu 
de seus desejos”, diz a planejadora urbana. Mas isso não 
significa que tudo seja implementado da forma como as 
crianças gostariam. Se elas querem uma roda gigante, 
especialistas como Peterburs sabem que muitas vezes 
há por trás um desejo de ter um melhor campo de visão. 
“A resposta certa pode ser uma parede alta de escalada 
ou uma plataforma em cima das árvores”, diz Peterburs, 
com os seus muitos anos de experiência.

O foco do planejamento de tráfego de Lehe é a integração 
entre parquinhos atraentes e áreas verdes nas rotas dos 
jovens e crianças. Rotas alternativas de ciclovias são 
planejadas e fases mais longas de semáforo são testadas 
para garantir travessias mais seguras. Melhor iluminação 
e mais limpeza nas áreas de encontro e brincadeira 
eliminam os cantinhos que antes davam medo nas 
crianças. “Participação e implementação trazem uma 
percepção diferente da cidade pela perspectiva de 
crianças e adolescentes”, diz Reinicke. “Eles percebem 
como é possível moldar seu espaço de vida, tornam-se 
habitantes ativos e responsáveis pela cidade “. 
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O QUE É NECESSÁRIO PARA EFETIVAMENTE ESTABELECER O “PLANO DIRETOR 
PARA O BRINCAR”?

TR: precisa-se de defensores, uma vontade política clara para um projeto urbano amigável 
às crianças e aos jovens. Para o planejamento orientado à ação é necessário iniciar uma 
boa rede dentro da administração pública local.

E QUANTO AOS CUSTOS?

TR: claro, esse é o tema que imediatamente é colocado à mesa. Mas se a visão do “Plano 
Diretor para o Brincar” está arraigada no dia a dia do planejamento e da gestão, ela não 
é considerada custo extra. É considerada e pronto. Isso se aplica à gestão pública, mas 
também, por exemplo, às associações ou cooperativas habitacionais.

COMO VOCÊ CRIA A REPRESENTATIVIDADE NECESSÁRIA, COM A PRESENÇA DE 
TÉCNICOS DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS?

TR: a base é a composição interdisciplinar do Grupo de Trabalho. Através dele, o planejamento 
e o gerenciamento de projetos são coordenados. Isso garante um fluxo direto de informações 
para os departamentos relevantes dentro da gestão municipal.

O novo ponto de 
encontro coberto torna 
a praça mais atrativa.
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População: 

Bremerhaven: cerca de 114.000 habitantes. Bairros: Lehe - 
36.500 habitantes (em 16,4 km2) / Geestemünde -  32.300 
habitantes (cerca de 11 km2)

Cronograma de implementação: 

Geestemünde: junho de 2010 - decisão de execução do 
“Plano Diretor para o Brincar”; outubro de 2010 - início dos 
processos de participação; junho de 2011 - apresentação 
do Plano.

Lehe: dezembro 2012 - decisão de execução do “Plano 
Diretor para o Brincar”; março 2013 - início dos processos 
de participação; janeiro 2014 - conclusão do Plano; partir de 
2013 - implementação das primeiras medidas.

Atores: Secretaria de Jardins e Obras (Coordenação); Grupo 
de Trabalho com representantes das Secretarias de Jardins e 
Obras, de Juventude, Famílias e Mulheres, de Planejamento 
Urbano, de Obras e do escritório de planejamento Stadkinder, 
de Dortmund.

O amado campo de futebol 
em Geestemünde tem agora 
uma arquibancada coberta. 

Esse foi um dos desejos 
que surgiram durante as 
consultas participativas.
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WÜRSELEN: CIDADE DAS CRIANÇAS

Em face das mudanças demográficas, a cidade de 
Würselen, no oeste da Renânia do Norte-Vestefália, 
começou cedo o caminho para envolver crianças e jovens 
em todas as decisões que os afetam. Pois estavam 
convencidos: uma cidade amigável para crianças aumenta 
a qualidade de vida de todos os cidadãos. Foi a primeira 
cidade no Estado a ter um “Plano Diretor para o Brincar” 
aprovado pelo conselho municipal, e que passou a 
servir como base de todo planejamento urbano. Além de 
potenciais de melhoria, a análise da situação trouxe à luz 
muitas qualidades amigáveis às crianças já existentes, 
como por exemplo os novos bairros com caminhos para 
crianças, ruas específicas livres de carros e espaços verdes 
integrados. Estratégias para o desenvolvimento urbano 

amigo da criança foram implantadas. São as zonas com 
velocidade máxima de 30 km/h, o desenho naturalizado 
dos parquinhos, a modernização dos pátios escolares 
e as instalações ao ar livre das creches e pré-escolas. 
Instalações esportivas existentes devem ser abertas como 
espaços de movimento para jovens, e as áreas verdes e 
terrenos urbanos baldios devem ser garantidos como 
espaços para brincar. Parquinhos e áreas de recreação 
para todas as gerações foram criados em uma grande área 
residencial, ruas residenciais foram transformadas em ruas 
sem saída para ampliar as possibilidades do brincar em 
frente às casas, e outras redefinidas como zonas de tráfego 
reduzido - as chamadas ruas de brincar. 

População: aproximadamente 38.700 
habitantes

Cronograma de implementação: 

2000: conselho municipal adota 
a missão “Würselen - Cidade das 
Crianças” 

2003: resolução do conselho que 
estabelece o “Plano Diretor para o 
Brincar”

2004-2006: implementação do “Plano 
Diretor para o Brincar”

2006: apresentação e avaliação do 
“Plano Diretor para o Brincar” pelo 
conselho municipal

Atores: Grupo de Trabalho formado 
por representantes da Secretaria para 
Juventude, de Planejamento e do 
escritório de planejamento StadtKinder, 
de Dortmund; envolvimento de 
crianças e adolescentes; funcionários 
e voluntários para o trabalho com 
crianças e adolescentes. 

 
Mais informações:

w w w . k i n d e r f r e u n d l i c h e -
stadtgestaltung.de

As crianças ajudaram ativamente na reforma do seu parquinho.
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STEINFURT PREPARADA PARA O FUTURO

Para Steinfurt, ser amigável às crianças 
e jovens foi estabelecido como o mais 
importante indicador da qualidade de vida dos 
cidadãos. Sob o título “Steinfurt preparada 
para o futuro”, o conselho municipal adotou 
em 2009 o “Plano Diretor para o Brincar”, com 
medidas a serem implementadas em curto, 
médio e longo prazos. Nesse planejamento 
técnico, todas as áreas de brincar para 
crianças foram levantadas e avaliadas. 
Um foco especial foi dado para os espaços 
abertos, como terrenos baldios, áreas verdes, 
ruas e praças. Eles devem ser garantidos como 
áreas livres, desenvolvidos e conectados em 
rede. Também foram determinados pontos 
de encontro para a vizinhança e a juventude, 
melhoradas as áreas de brincar existentes, 
tomadas medidas relacionadas ao trânsito, 
como novos cruzamentos e melhorias nas 
ciclovias, ou na articulação em rede entre os 
espaços de brincar e de experimentar.

População: aproximadamente 
35.000 habitantes

Atores: Departamentos de 
Planejamento, Jovens e Promoção 
Econômica; representantes 
de associações, federações e 
organizações juvenis; participação 
de crianças e jovens; escritório 
de planejamento StadtKinder, 
Dortmund.

Caixa de Informação: desenvolvimento urbano 
amigável para crianças 

O que torna uma cidade ou parte dela atraente 
para crianças e jovens? Como os municípios podem 
promover ainda mais o desenvolvimento de seus 
pequenos cidadãos? A gestão estadual da Renânia 
do Norte-Vestefália, na Alemanha, desenvolveu um 
site com informações básicas e muitas sugestões 
e exemplos para os municípios que querem 
se envolver mais com essa temática. O site é 
operado pelo Ministério da Construção, Habitação, 
Desenvolvimento Urbano e Transportes do Estado 
da Renânia do Norte-Vestefália. O objetivo é tornar 
visíveis e compreensíveis, para todos, os exemplos 
de desenvolvimento urbano amigo da criança no 
Estado, facilitando, desse modo, a cooperação 
entre municípios e as adaptações de um município 
para outro. O estado Renânia do Norte-Vestefália 
estabeleceu o objetivo de se tornar o estado mais 
amigo da criança na Alemanha. 

Leia mais: www.kinderfreundlich-stadt-entwicklung.
nrw.de

Seus desejos e ideias foram ouvidos: crianças e adolescentes de Steinfurt 
numa oficina realizada com a metodologia Open Space (Espaço Aberto). 
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Reconquistar espaços para 
- e com - as crianças

As crianças são pequenas, os carros são grandes e muito presentes nas ruas. 
Isso significa que as cidades, os pais e as instituições devem conscientemente 
tornar visíveis os interesses das crianças e defendê-los sempre que necessário. 
Muitas áreas de tráfego reduzido, onde o brincar e a presença das crianças 
são expressamente permitidos e esperados em todo espaço da rua, estão 
perdendo sua importância no cotidiano por causa de mudanças geracionais 
ou por falta de consideração dos moradores que têm carros. Mas mesmo as 
medidas mais simples podem ajudar a tornar as necessidades e as demandas 
das crianças visíveis no espaço da rua e revalorizar a finalidade das áreas de 
tráfego reduzido. 

2
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Se as regras em áreas de tráfego reduzido são frequentemente 
desrespeitadas, os moradores locais podem tomar atitudes 
em defesa dos direitos conquistados, contra a pressão por 
vagas de estacionamento e os motoristas apressados. O 
apoio do município é essencial. O primeiro passo é informar 
o departamento municipal responsável, caso as regras de 
trânsito sejam constantemente violadas em suas ruas. Em 
seguida, o município deve tornar-se ativo, por exemplo, por 
meio da fiscalização mais frequente de quem dirige acima 
da velocidade permitida ou estaciona em locais proibidos. 
Medidas estruturais como a construção de barreiras podem 
ser necessárias caso a velocidade dos veículos seja muito 
alta ou os interesses das crianças não tenham visibilidade 
suficiente. Para garantir que os motoristas sejam parceiros 
e não adversários das áreas de tráfego reduzido, faz sentido 
pensar em medidas informativas, por exemplo, no contexto 
de uma festa de rua ou de um dia de brincadeiras na rua 
durante o fim de semana. Nessas ocasiões, as próprias 
crianças podem expressar seus desejos. Os pais podem 
sugerir alternativas de uso que levem em consideração as 
necessidades de todos. Também é possível combinar essas 
medidas com outras, como bilhetinhos de agradecimento 
ou de reflexão nos carros, ruas de brincar temporárias ou 
“Dê-me 7” (ver explicação no item seguinte, cidade de 
Mettmann).

A cidade de Brühl é um bom exemplo: ações nas ruas de 
tráfego reduzido são realizadas durante a tarde e início 
da noite com apoio da instituição pública responsável 
pela proteção à criança (Kinderschutzbund) e da polícia. 
As crianças têm a oportunidade de experimentar o que 
significa ter a rua como um verdadeiro espaço para 

o brincar. Os pais podem encontrar sugestões para 
brincadeiras de rua antigas e novas na publicação “Jogos 
de Rua para Crianças”. Os moradores saem às ruas e as 
usam como espaços de encontro. Para as brincadeiras 
de rua, o Kinderschutzbund em Brühl tem uma caixa de 
brinquedos pronta. Ela contém giz para o desenho das ruas, 
raquetes de badminton, bolas grandes e pequenas, cordas 
de pular, objetos para malabarismo, elástico, bolinhas de 
gude, sacos de estopa, bolhas de sabão e uma grande lona 
para brincadeiras em círculo. Os dias de brincar também 
podem ser oportunidades para informar os motoristas. Por 
exemplo, os residentes locais em Brühl distribuem “cartões 
amarelos” para carros estacionados incorretamente, que 
trazem textos como: “Preste atenção às áreas de tráfego 
reduzido” ou “Por que você estaciona seu carro aqui sem 
autorização e tira das crianças o espaço para brincar?”. 
Com a distribuição de folhetos, as crianças também 
informam o significado dessas áreas.  

Em Mettmann há uma ação semelhante sob o nome “Dê-
me 7”, que se refere à velocidade prescrita de 7 km/h 
(“velocidade de passo”) nas áreas de tráfego reduzido. Nas 
tardes de ação “Dê-me 7”, adultos voluntários incentivam 
as crianças a brincar na rua e distribuem bilhetinhos de 
agradecimento e reclamação aos motoristas. O objetivo 
é lembrar os motoristas da velocidade prescrita nessas 
áreas. Ao mesmo tempo, a polícia instala detectores para 
que os motoristas vejam em que velocidade estão dirigindo 
seus veículos.

Mais informações: www.gibmir7.de, 
www.spielplatzpaten.com/aktuelles/gibmir7
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Enquanto a brincadeira na rua ou na natureza nos anos 
70 ainda era bastante comum, hoje quase desapareceu da 
vida cotidiana de muitas crianças de Dortmund. O projeto 
“Dortmund Brinca ao Ar Livre” (Dortmund spielt draußen) 
tenta contrapor essa tendência. Com esse fim, “brincantes 
ou agentes do brincar” especialmente treinados visitam 
ruas residenciais, exploram as potencialidades para o 
brincar no bairro e, com a ajuda de um kit com uma seleção 
básica de brinquedos, motivam as crianças a brincarem de 
forma livre e independente. Os agentes do brincar tentam 
descobrir o que impede as crianças de brincar ao ar livre: 
carros estacionados? Proibição dos moradores? Queixas 
dos vizinhos em relação ao ruído feito pelas crianças? e 
procuram soluções com crianças e pais para superar essas 
barreiras. Quem quiser ser agente do brincar precisa apenas 
ter vontade de fazer esse trabalho de forma voluntária e 
passar por um treinamento. Durante essa formação, os 
agentes do brincar aprendem como abordar as crianças 

e entusiasmá-las a brincar juntas, quais brincadeiras são 
particularmente populares entre as crianças, quais áreas 
são adequadas para quais jogos e quais os direitos das 
crianças.

Às vezes, o fator limitante para que as crianças brinquem 
ao ar livre não é um ambiente inadequado e sim a 
insegurança dos pais. Portanto, o projeto aborda também 
especificamente os pais. Eles devem redescobrir a alegria 
do brincar e do movimento e experimentar usar os 
espaços para brincar com os seus filhos. Multiplicadores 
especialmente treinados - pessoas que profissionalmente 
são envolvidas no trabalho com crianças – conversam com 
pais em creches, escolas ou grupos de pais. O primeiro 
treinamento dos 15 voluntários de Dortmund ocorreu em 
2013.

Mais informações: www.dortmund-spielt-draussen.de, 
www.draussenkinder.info
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O trabalho preparatório demorou mais de um ano, e desde julho de 2011 está 
pronto: a primeira “faixa de pedestres das crianças”, planejada por alunos do 
ensino fundamental do distrito de Rhein-Erft. Em uma pesquisa, os pais da 
escola Ulrich no bairro de Sindorf, em Kerpen, apontaram o cruzamento como 
particularmente perigoso. A solução: faixas coloridas e uma minirrotatória que 
faz com que os motoristas dirijam lentamente. Tudo elaborado e executado 
pelos próprios alunos.

Afinal, as crianças são mais propensas a aceitar mudanças se elas próprias 
estiverem envolvidas no planejamento. O projeto foi implantado conjuntamente 
pela comissão responsável por prevenir acidentes com crianças de Kerpen, a 
polícia e a escola Ulrich.

As crianças não só planejaram, mas também estiveram presentes durante todas 
as fases importantes da construção. Durante o asfaltamento e a colocação 
das placas, as crianças supervisionavam a “sua” obra. O fechamento com 
chave de ouro foi a pintura à mão da rotatória e das áreas ao redor.

A prefeita Marlies Sieburg orgulha-se do que foi alcançado: “As crianças 
trabalharam com incrível dedicação em um projeto que também é extraordinário 
em sua magnitude para a comissão de acidentes infantis”.

Atores: Prefeitura da cidade, 
comissão de acidentes infantis, 
polícia, escola, crianças

Mais informações: www.stadt-
kerpen.de. Termo para pesquisa: 
Kinderzebrastreifen 

Filme da cidade Kerpen 
no Youtube: termo para 
pesquisa “Der Kerpener 
Kinderzebrastreifen”

Assim é o cruzamento no caminho 
para a escola após a transformação 
feita pelos alunos e alunas.
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Dar visibilidade aos interesses das crianças: as grandes figuras de madeira 
na calçada chamam a atenção dos motoristas para o fato de que, ali, crianças 
estão brincando e em movimento e, portanto, é necessário dirigir devagar e estar 
especialmente alerta. Em Mettmann, totens de madeira em formato de crianças, 
produzidos e pintados a mão pelas próprias, são usados como lembretes móveis 
nas ruas de brincar nos dias da campanha “Dê-me 7”. Em outros lugares da cidade, 
esses totens de madeira são permanentes e vigiam a segurança das crianças 
brincando. Em Brühl, a Federação de Proteção à Criança (Kinderschutzbund – 
DKSB-OV Brühl e.V.) apoia a construção e o uso desses totens.

Importante: tal como acontece com outras ações, a gestão pública municipal, a 
polícia e o bairro devem ser envolvidos!

Mais informações: www.spielraumpaten.de, www.gibmir7.de e  
www.spielplatzpaten.com/aktuelles/gibmir7

Carros estacionados na calçada, veículos estacionados bloqueando a visão 
dos pedestres num cruzamento ou carros estacionados em áreas de tráfego 
reduzido. Contra essas práticas surgiu a campanha “Nina - Por que você está 
atrapalhando o meu caminho?”, criada pelo Grupo de Trabalho Cidades Amigáveis 
aos Pedestres e Ciclistas da Associação de Comunidades e Distritos do Estado da 
Renânia do Norte-Vestefália (AGFS). A campanha é amigável, mas definitivamente 
comprometida em garantir que os motoristas respeitem os direitos de outros 
usuários das ruas. Com temas relativos à segurança no trânsito para crianças, a 
campanha quer promover mais consideração no tráfego automotor. Os pais são 
encorajados a usar mais a bicicleta ou ir a pé para levar seus filhos à escola, em 
vez de usar o carro. Ao fazer esse caminho, as crianças podem deixar bilhetes 
de “reflexão” pré-impressos nos carros que encontrarem atrapalhando o seu 
caminho. Com apoio de professores e pais, os alunos também realizam ações 
nas quais conversam diretamente com os motoristas sobre os riscos do seu 
comportamento.

Nas comunidades membros da AGFS, mais de 500 classes de aproximadamente 
75 escolas participaram da campanha nos últimos dois anos. A AGFS é uma 
associação de mais de 70 municípios membros na Renânia do Norte-Vestefália, 
que trabalham em conjunto para fortalecer a mobilidade local.

Mais informações: http://www.agfs-nrw.de/events-und-kampagnen/nina-warum-
parkst-du.html
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NÃO SEJA UM BURRO (DE ESTACIONAMENTO)!
O pacote de medidas “Burro de estacionamento Ulf”, contra o estacionamento e a parada temporária 
incorretos ou que gere obstrução visual, em particular nas rotas escolares, é um projeto para escolas, 
municípios e polícia. Essa campanha foi desenvolvida pelo escritório de planejamento “Bueffee” da cidade 
de Wuppertal para complementar projetos já existentes relacionados ao trajeto para a escola. O elemento 
central é um cartão, no formato de um cartão de crédito, o “cartão de membro premium do clube burro 
de estacionamento”. São quatro tipos diferentes de cartão que, no verso, mostram as quatro situações-
padrão mais comuns de estacionamento impróprio: estacionamento em pontos de cruzamento de rua 
(faixas de pedestre, canteiros centrais, semáforos), em ruas estreitas, em calçadas ou em áreas que 
deveriam estar livres para o uso dos bombeiros ou como rotas de resgate. Os cartões são colocadas pelos 
próprios alunos a caminho da escola no parabrisa traseiro do carro estacionado incorretamente, com a 
mensagem “Seja um bom motorista”. 

Na página internet ou num cartãozinho à parte, encontra-se a explicação: “Você recebeu um cartão 
de membro premium do clube burro de estacionamento para o seu carro? Então você provavelmente 
estacionou de forma incorreta e foi pego por alunos de uma escola de ensino básico das proximidades”. 
O agora proprietário do cartão do clube pode transferí-lo a qualquer momento para outro “burro de 
estacionamento” que venha a cruzar o seu caminho. O pacote completo da ação ainda inclui um burro 
azul em tamanho natural como um atraente motivo para fotos e para as crianças em dias de eventos.

Também foi desenvolvido um simulador “burro de estacionamento”. Ele ilustra de forma interativa a relação 
entre estacionamento, velocidade e perigo aos pedestres. O “ângulo de visão burro de estacionamento” 
é uma lona em grande escala. Ela demonstra os campos de visão necessários a 50, 40 e 30 km/h para 
que motoristas e pedestres possam enxergar-se mutuamente. Quanto mais tarde um motorista reconhece 
uma criança na rua, maior o risco de um acidente. Quanto maior a velocidade do carro no impacto, maior 
a probabilidade de lesões fatais. 

CARTÕES DE AGRADECIMENTO E REFLEXÃO
Na campanha “cartões de agradecimento e reflexão”, estudantes e policiais verificam a velocidade dos 
motoristas que estão dirigindo nos arredores da escola, que normalmente não deve ultrapassar 30 km/h. 
A velocidade é medida com um radar do tipo pistola ou com um sistema móvel de medição de velocidade. 
A polícia para todos os motoristas – tanto os que se mantiveram dentro da velocidade permitida como os 
que a ultrapassaram - e pergunta se eles concordam em ter uma conversa com as crianças. Em seguida, 
dois estudantes vão até os motoristas e entregam os cartões de agradecimento ou reflexão durante uma 
breve conversa.

O papel das crianças é elogiar os motoristas que mantiveram a velocidade de 30km/h. Estes recebem 
um cartão de agradecimento. Aos motoristas que dirigiam mais rápido que o permitido, elas perguntam o 
motivo e esclarecem por que é importante para a segurança delas que mantenham a velocidade prescrita. 
Esses motoristas recebem então um cartão de reflexão e um folheto com informações sobre as zonas de 
velocidade máxima permitida de 30 km/h (Zonas Tempo 30). Finalmente, as crianças pedem a eles que 
dirijam dentro do limite de velocidade no futuro. Antes do dia da ação, é importante praticar a situação de 
conversa entre estudantes e motoristas através de um jogo onde cada um assume o papel do outro como 
exercício (simulação teatral).

O departamento de polícia do distrito de Viersen realiza regularmente ações de distribuição de cartões de 
agradecimento e reflexão.

CAPÍTULO 2 | RECONQUISTAR ESPAÇOS PARA - E COM - AS CRIANÇAS
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ARCO AZUL
Quanto são exatamente cinco metros? Muitos motoristas 
que estacionam em áreas de cruzamento não sabem. 
Para as crianças que têm que atravessar a rua, veículos 
estacionados incorretamente não são apenas um obstáculo 
irritante, mas podem tornar-se um perigo real. Por essa 
razão, crianças do município de Marl pintaram as bordas 
das calçadas nos cinco metros à frente e atrás prescritos 
pela regulamentação de trânsito, em importantes locais de 
cruzamento de seus caminhos à escola. A vantagem para 
os motoristas: eles sabem exatamente onde é permitido 
estacionar. A vantagem para as crianças: elas sabem onde 
podem atravessar a rua e não serão prejudicadas por carros 
estacionados de forma incorreta. Uma medida simples com 
grandes benefícios. A ação “Arco Azul” (Blaue Bogen) foi 
realizada em associação com o estabelecimento de linhas 
de “ônibus a pé” (Walking bus) para as escolas de ensino 
básico em Marl. Mais informações sobre o “ônibus a pé” 
podem ser encontradas na página 36. 

 

PÉS AMARELOS
Similar ao “Arco Azul” são os “Pés Amarelos”, que muitos 
municípios pintam nas ruas do entorno de escolas de 
educação infantil e escolas de ensino fundamental para 
marcar locais de cruzamento seguros. Muitas crianças têm 
que atravessar uma rua em seus caminhos à escola ou na 
frente da escola. Para aumentar a conscientização sobre 
esses pontos de perigo, pés pintados no chão mostram 
às crianças o caminho mais seguro. Os pés amarelos 
“caminham” em direção ao ponto de cruzamento e então – 
assim como as crianças aprenderam durante o treinamento 
para pedestres com a polícia – param antes da borda da 
calçada. Os pés pintados em paralelo indicam o ponto 
de parada. Com isso as crianças aprendem, entre outras 
coisas, que o caminho mais curto até a escola nem sempre 
é o melhor. Mesmo pequenos desvios podem às vezes trazer 
um ganho considerável em segurança. As crianças de cada 
instituição de ensino são envolvidas na pintura dos pés. 
Em uma variante do projeto, há pés amarelos e também 
vermelhos. Os pés amarelos são os pés caminhando e 
os vermelhos em paralelo são os pontos de parada antes 
do cruzamento. Os pés amarelos foram implantados, por 
exemplo, na cidade de Porta Westfalica.

As bordas das calçadas pintadas 
em azul ajudam os motoristas a 

não estacionar seus veículos muito 
próximo a pontos de travessia de 

pedestre importantes.

CAPÍTULO 2 | RECONQUISTAR ESPAÇOS PARA - E COM - AS CRIANÇAS
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Promover a autonomia
Na verdade é um absurdo: mesmo em áreas urbanas com alta segurança 
no trânsito e caminhos bonitos, os pais muitas vezes levam seus filhos de 
carro para a escola ou para a casa de amigos. Por trás disso se esconde 
a necessidade de proteger as crianças o maior tempo possível e mantê-las 
longe de fontes de perigo. No entanto, essa alegada proteção tem efeito 
contrário, já que as crianças não aprendem habilidades essenciais: segurança 
no movimento e no comportamento na rua, orientação, autoestima ou, 
ainda,  a capacidade de avaliar situações e perigos. Para as crianças, tão 
importante quanto espaços adequados em lugares fechados é a liberdade de 
experimentar com autonomia. Escolas, pais e associações podem apoiar e 
fortalecer as crianças com medidas adequadas.
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CAPÍTULO 3 | PROMOVER A AUTONOMIA 

Para uma criança, não há nada mais excitante do que o 
primeiro dia de escola. Com isso vêm as novas tarefas, 
novos amigos, novos trajetos diários e, na melhor das 
hipóteses, novas liberdades. Para os pais essa fase pode 
ser mais difícil: eles precisam dar aos seus filhos uma 
autonomia até então desconhecida. Muitos pais temem 
esse passo e preferem levar as crianças para a escola 
de carro. Os receios são compreensíveis. Mas quando 
os pais, a escola e a polícia trabalham bem juntos, as 
crianças são preparadas passo a passo para o novo 
desafio e estão seguras em seu trajeto.

DOMADORES DO TRÂNSITO

Muitas escolas e municípios da Renânia do Norte-
Vestfália participam do programa “Domadores do trânsito” 
com as crianças do ensino fundamental. O programa foi 
desenvolvido por David Engwicht, o inventor do “ônibus 
a pé”. O objetivo desse programa é que as crianças 
possam ir à escola por conta própria em vez de serem 
levadas pelos pais de carro. O “carro-dragão” dos pais 
é domesticado e, sempre que possível, fica em casa na 
garagem. As crianças praticam seus trajetos cotidianos 
com pais, professores e policiais, e são preparadas para 
a mobilidade autônoma.

Para cada trajeto que as crianças de uma classe 
fazem a pé para a escola, em vez de ir de carro, elas 
ganham uma estrela mágica como recompensa. As 
estrelas mágicas também são distribuídas para quem 
escreve histórias sobre o seu caminho para a escola 

ou para quem usa coletes refletores que aumentam a 
visibilidade e, portanto, a segurança no caminho quando 
está escuro. As estrelas são acumuladas por classe 
até que o número de adesões combinado tenha sido 
alcançado. A recompensa é para todas as crianças da 
classe vencedora e pode ser, por exemplo, um recreio 
prolongado, uma excursão, uma aula ao ar livre no pátio 
da escola ou atividades similares, sempre relacionadas 
ao cotidiano escolar. Quanto mais crianças participam, 
mais rápido o número necessário de estrelas mágicas 
é alcançado. A grande vantagem do “Domadores do 
trânsito”: as crianças são bem preparadas antes de 
fazerem seus caminhos pela rua. Com o programa, elas 
podem fazer suas primeiras experiências de mobilidade 
independente e, ao mesmo tempo, estabelecer contato 
com outras crianças que também moram no bairro. Os 
pais também são abordados e encorajados a repensar, 
pois devem participar conscientemente e deixar o carro 
com a maior frequência possível em casa, incentivando 
seus filhos a irem a pé à escola.

O Guia dos Professores do programa “Domadores do 
Trânsito” inclui uma série de sugestões de aulas orientadas 
para a prática, bem como cartões de aprendizagem, dicas 
interdisciplinares e muitas outras ideias para o projeto.

Contato: Rede de Trânsito Seguro da Renânia do Norte-
Vestfália, Coordenação regional de Colônia (VRS GmbH). 

Mais informações: https://www.vrsinfo.de/service/
downloads.html

CAMINHANDO ATÉ A ESCOLA, COM AUTONOMIA E SEGURANÇA



36

CAPÍTULO 3 | PROMOVER A AUTONOMIA 

ÔNIBUS A PÉ

O ônibus a pé funciona como um ônibus. Só que esse 
ônibus tem muitos pés em vez de quatro rodas. Existe 
uma rota fixa e paradas fixas. No ponto de partida da 
rota do ônibus, um adulto começa a caminhar com as 
crianças (os primeiros “passageiros”). Há mais crianças 
esperando em cada parada – sozinhas ou com seus 
pais. As crianças se juntam ao ônibus e caminham pelo 
percurso que termina no portão da escola.

O ônibus a pé é uma boa introdução à mobilidade 
autônoma para crianças do ensino fundamental. Os pais 
geralmente ficam mais tranquilos em deixar seus filhos 
irem à escola sozinhos quando sabem que um adulto 
acompanha o grupo das crianças.

DETETIVES DE CAMINHOS ESCOLARES E CICLOVIAS

As crianças sabem melhor do que ninguém onde se 
sentem limitadas ou ameaçadas por outros usuários do 
tráfego em seus caminhos diários. O programa “Detetives 
de caminhos escolares e ciclovias” atua a partir desse 
conhecimento. Alunos, com a ajuda de professores, 
policiais, município ou empresas de transporte locais, 
examinam o espaço no entorno escolar e os caminhos 
de lazer para identificar pontos de perigo. Depois, eles 
documentam esses pontos e elaboram conjuntamente 
propostas de soluções. A tarefa do município é 
implementar as sugestões das crianças ou desenvolver 
soluções alternativas que tornem os caminhos escolares 
mais seguros.

O programa está disponível em duas modalidades para 
dois grupos-alvo: alunos da terceira e quarta séries 
do ensino fundamental que examinam seus caminhos, 
e estudantes das séries seguintes que estudam os 
caminhos e ciclovias que usam no seu tempo livre e a 
caminho da escola. Há material de informação e caderno 
de atividades para ambos os grupos-alvo.

Os resultados das investigações do programa “Detetives 
de caminhos escolares e ciclovias” podem servir como 
base para a elaboração de mapas de rotas escolares. Um 
aplicativo para o registro online dos pontos de perigo ou 
obstáculos torna o trabalho mais fácil e pode ser usado 
na análise dos caminhos escolares e na preparação dos 
mapas. Na Renânia do Norte-Vestefália, os centros de 
coordenação da “Rede de Tráfego Seguro Nordrhein-
Westfalen” apoiam o projeto com materiais e estabelecem 
contato entre os estudantes e o responsável no âmbito 
municipal, com quem os alunos podem discutir pontos 
problemáticos e soluções propostas.

Informações sobre procedimentos para investigar o caminho 
para a escola: www.schulwegcheck.de

SEMANA DA AÇÃO “A PÉ PARA A ESCOLA”

Todos os anos, o Clube dos Automóveis da Alemanha 
(VCD) e a organização alemã para os direitos das crianças 
realizam uma semana de caminhadas para a escola. As 
escolas podem participar individualmente, mas também 
participam comunidades inteiras com suas escolas. O 
objetivo é conseguir o maior número possível de alunos 
para caminharem até a escola por uma semana, para 
testar e assumir novos comportamentos. A conexão 
entre a escolha dos meios de transporte e as mudanças 
climáticas também pode ser discutida no âmbito da 
semana de ação. As escolas realizam ações como o 
ônibus a pé. Além disso, os alunos podem apostar quem 
acumula mais milhas a pé e documentar suas novas 
experiências em diários dos caminhos escolares.

Mais informações e muitos exemplos:  
www.zu-fuss-zur-schule.de

Crianças investigam seus 
caminhos como detetives 
de caminhos escolares e 
ciclovias.
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Referências brasileiras:
A publicação original de autoria do Grupo de Trabalho em Segurança no Tráfego 
do Ministério da Construção, Habitação, Desenvolvimento Urbano e Transportes do 
Estado da Renânia do Norte-Vestefália apresenta muitos exemplos de projetos e 
programas que têm como objetivo devolver as ruas e os caminhos às crianças.

Aqui no Brasil há também diversas iniciativas em curso que compartilham o mesmo 
desejo: construir uma cidade na qual a criança se sinta segura e bem-vinda para 
mover-se e brincar com autonomia e liberdade. A seguir apresentamos algumas 
delas.

Nosso desejo é que as experiências alemãs possam inspirar mais grupos, 
organizações e cidades brasileiras a trabalhar para que as crianças voltem a ocupar 
ruas, praças e espaços públicos durante a infância.
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URBAN95

Se você pudesse ver uma cidade de uma altura de 95 cm – a altura média de uma criança saudável de 3 anos – o que 
você faria diferente? Urban95 é a estratégia da Fundação Bernard van Leer para trabalhar com planejadores urbanos, 
arquitetos, engenheiros e gestores públicos municipais, para que incorporem o desenvolvimento da primeira infância no 
planejamento e gestão das cidades.Seu objetivo é apoiar áreas urbanas mais saudáveis, seguras e estimulantes para 
crianças pequenas, para os que cuidam delas e para todos.

Local: iniciativa presente em diversos países, inclusive no Brasil

https://bernardvanleer.org/pt-br/solutions/urban95-pt/

MOVIMENTO BOA PRAÇA

O Movimento Boa Praça é uma iniciativa de pessoas que querem viver em uma cidade mais humana.

Sua intenção é mobilizar cidadãos, empresas, governos e instituições para ocupar, criar e revitalizar espaços públicos, 
em especial as praças da cidade, devolvendo a eles o seu propósito inicial: o de locais de convívio, lazer, debate e 
inclusão. Desde 2008, realizam diversas atividades e projetos, como piqueniques comunitários, revitalizações, palestras, 
cursos, ações educativas, instalação de mobiliário, consultorias e planejamento de ações de voluntariado.

Local: São Paulo/SP

www.movimentoboapraca.com.br

PROJETO CRIANÇA FALA NA COMUNIDADE

Com o objetivo de fazer da cidade o palco protagonizado também por outros atores além dos adultos – as crianças – o 
Projeto Criança Fala na Comunidade vem escutando as crianças para incluir seus olhares e suas vozes nas transformações 
dos espaços públicos e privados. É preciso estar presente na cidade para senti-la, é preciso vivê-la para estabelecer 
vínculos afetivos, para que se possa criar uma relação de pertencimento, de apropriação e de identidade com o espaço. 
A publicação abaixo faz parte do Projeto Criança Fala na Comunidade – Escuta Glicério, e tem como objetivo mostrar 
locais afetivamente importantes para as crianças moradoras da Baixada do Glicério, bairro do centro da cidade de São 
Paulo.

http://institutocea.gesdoc.com.br/api/arquivo_inline/2819

IMAGINAC

O ImaginaC é um programa lúdico que busca, por meio de uma plataforma e um conjunto de ferramentas, criar um 
grande movimento mundial de conexão entre a criança e a cidade para construir um mundo melhor. O programa conta 
com a ajuda de aplicativos de celular, jogos para escolas e famílias e programas de intercâmbio familiar e entre cidades, 
além de uma agenda de comunicação positiva e de diálogo com o poder público.

Local: São Paulo/SP

http://www.imaginac.vc/
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CARONA A PÉ

É uma organização de mobilidade e educação que deseja despertar adultos e crianças para importância de andar a 
pé e construir uma nova relação com a cidade onde vivem. O Carona a Pé surgiu em junho de 2015, inspirado em 
outros programas similares que acontecem ao redor do mundo. O objetivo é sensibilizar e capacitar a comunidade 
escolar do entorno da escola para percorrer junta o trajeto de ida e/ ou de volta da escola em pequenos grupos, em 
horários pré-estabelecidos, seguindo rotas determinadas.

Local: São Paulo/SP

www.caronaape.com.br

BRINCACIDADE

Movimento que valoriza a infância, a família, o livre brincar, a aprendizagem e a conexão com os espaços públicos da 
cidade. Considera a presença da criança nesses espaços como uma oportunidade para reflexão sobre as relações 
consigo, com os outros, com a cidade contemporânea e seu tempo, suas urgências e ausências. A convivência com 
as crianças possibilita a ampliação do olhar sobre nós mesmos e nos aproxima de uma outra forma de enxergar 
e vivenciar a cidade. O objetivo é tornar isso possível através dos encontros e trocas de experiências e saberes, 
construindo juntos uma cidade mais viva, inclusiva e acolhedora para todos.

Local: Rio de Janeiro/RJ

www.brincacidade.wixsite.com/novo

PROGRAMA PRIORIDADE ABSOLUTA - RUAS DE LAZER

Iniciativa do Alana para promover os direitos das crianças e mobilizar a sociedade em prol da infância. O programa 
foi criado para dar visibilidade e contribuir para a efetividade do artigo 227 da Constituição Federal, que coloca 
as crianças em primeiro lugar nos planos e preocupações da nação. Entre as ações de mobilização propostas, 
embasadas em legislação, estão as Ruas de Lazer, que são uma forma de resistência ao processo de privatização 
do espaço público pelo qual passa a sociedade urbana atual. O fechamento de ruas para o trânsito aos domingos 
e feriados é prática comum em diversas cidades brasileiras. Em algumas delas já existem leis e regras claras, 
basta apenas que a comunidade se mostre interessada. Em outras, é preciso garantir uma legislação que defina os 
procedimentos necessários. O site do Prioridade Absoluta fornece um passo a passo sobre como fechar uma rua 
de lazer.

Local: Brasil

http://prioridadeabsoluta.org.br/mobilizacao/ruas-de-lazer/
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A campanha “Mais espaço livre para as crianças, um ganho para todos! “ é uma iniciativa do Grupo de 
Trabalho em Segurança no Tráfego do Ministério da Construção, Habitação, Desenvolvimento Urbano e 

Transportes do Estado da Renânia do Norte-Vestefália - Alemanha.

Os membros do Grupo de Trabalho em Segurança no Tráfego são:

ADAC Nordrhein e. V., ADFC NRW, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW 
e. V., Deutscher Kinderschutzbund e. V., Deutsches Kinderhilfswerk e. V., Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, 

Hoch-schule Niederrhein – Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen, Landes-verkehrswacht NRW e. V., 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW, Ministerium für Inneres und Kommunales 

NRW, Ministe-rium für Schule und Weiterbildung NRW, Netzwerk Verkehrssicheres NRW, Städte- und 
Gemeindebund NRW, TÜV Rheinland Group, Unfallkasse NRW, Verkehrsclub Deutschland LV NRW e. V., 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Ver-kehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS), Vorschulparlamente NRW 

A campanha é coordenada por Netzwerk Verkehrssicheres NRW (Rede de Tráfego Seguro NRW)

CONTATOS:

Doris Bäumer - Tel.: +49 (251) 219-3198  E-Mail: netzwerk-verkehrssicherheit@brms.nrw.de 

Annegret Neumann - Tel.: +49 (221) 2080-8730  E-Mail: annegret.neumann@vrsinfo.de 

Ulrich Malburg - Tel.: +49 (211) 3843-3246  E-Mail: ulrich.malburg@mbwsv.nrw.de

Mais Informações sobre a campanha: www.mehr-freiraum-fuer-kinder.de


