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Dima Vazinovich ,  2011

Corpo em movimento e a Cidade

“o corpo avança, ao acaso, e ao acaso cruza-se com coisas, pessoas, situações, e de
algumas o corpo afasta-se enquanto outras situações o atraem”
(Atlas do Corpo e da Imaginação”, pag. 124, Gonçalo M. Tavares, 2013)



• sobrevivência (ex. o direito a cuidados adequados)
• desenvolvimento (ex. o direito à educação)
• protecção (ex. o direito de ser protegida contra a exploração)
• direitos de participação (ex. o direito de exprimir a sua própria opinião)

O que é uma Cidade Amiga das Crianças e dos 
Jovens? 

http://www.childinthecity.eu/2016/08/03/changing-the-

model-for-a-child-friendly-transport-planning/

É uma cidade, um sistema de governação local,  dedicado a 
cumprir os direitos das crianças e dos jovens.



• Caminharem sozinhas em segurança pelas ruas.
• Encontrarem amigos e brincarem.
• Expressarem a sua opinião sobre a cidade que querem.
• Influenciarem decisões sobre a sua cidade.

O que é uma Cidade Amiga das Crianças e dos 
Jovens? 

• Igualdade de acesso a serviços tal como os outros cidadãos.
• Participarem na vida familiar, comunitária e social.



A cidade enquanto organismo em constante movimento e
interactividade vive da coexistência de uma existência normativa e
de uma existência transgressora (Stevens, 2007)

A Cidade

Project for Public Spaces



• Existência normativa associado ao racional, à produção, ao
trabalho, ao familiar, ao expectável, ao estático, ao seguro, à
ordem e ao poder.

• Existência transgressora associada ao irracional, ao jogo, lazer
e recreação, ao desconhecido, à surpresa, à deambulação, ao
risco, ao prazer, ao caos e à reciprocidade (Stevens, 2007)

A Cidade

https://www.flickr.com/photos/johnnytsunami/61
04692572/



O olhar sobre a Criança e o Jovem enquanto
protagonista da Cidade
Que desafios existem para que o direito à cidade seja protagonizado pelas
crianças e jovens?

…

Crescente urbanização

Aumento da poluição

Afastamento da natureza

Trânsito (acidentes rodoviários, uma das maiores causas de 

morte em adolescentes, UNICEF, 2018)

Segurança

Design de espaço público

Proliferação das tecnologias e jogos digitais

Políticas públicas para a infância e para a juventude

Saúde física e mental

Alterações climáticas
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• Actor social participante.

• Co-construtor dialógico dos seus mundos físicos,
sociais, culturais e históricos.

• Utilizador e pesquisador do espaço público.

• Espacialista.

O olhar sobre a Criança e o Jovem enquanto
protagonista da Cidade

http://www.growingupboulder.org
/

O DIREITO À CIDADE

Mobilidade autónoma

Artigo 31º da CDC

Artigo 12º da CDC

(Lopes, Cordovil e Neto, 2018)



O olhar sobre a Criança e o Jovem enquanto
protagonista da Cidade

SIGNIFICADO DE LUGAR

• Rápida, imediata e directa
através de processos de
percepção-acção (affordances)

• Lenta e progressiva construção
social e cognitiva

(Raymond et al., 2017)

Multidimensionais (funcionais, 
sociais, simbólicos, emocionais)



Relação da criança e do jovem com a cidade

Affordance: possibilidades de acção que o organismo percepciona e
realiza na sua interacção com o ambiente (Gibson, 1979)

(Kyttä, 2002; Chatterjee, 2005; Kyttä, 2012)

AFFORDANCE
emocionais

cognitivas

funcionais

psicológicas

lazer

sociais

Meyer Liebovitz, 1975



Quando o espaço se transforma em lugares…

Relação da criança e do jovem com a cidade



Como é que as crianças e os jovens constroem os
seus próprios lugares na cidade?

Espaço de Acção
Espaço de Encontro
Espaço de Iniciativa
Espaço de Ócio
Espaço de Utopia

Quando o espaço se transforma em lugares…



: Apartheid pedonal e lúdico

http://blogs.santafe.gov.ar/blogs/ciudaddelosnino
s/wp-
content/uploads/sites/10/2014/08/frato_dibujo-
02.jpg

A experiência da criança e do jovem no meio urbano



Independência de Mobilidade da Criança e do Jovem

Mobilidade autónoma e progressiva na cidade

Exploração e aprendizagem do ambiente

Ritmo próprio

Progressivo e maior movimento e liberdade de acção

Representação mais consistente ao longo do tempo do espaço físico
e social

(Tranter, 1994; Björklid & Nordstrom, 2004; Neto, 2006; Lopes& Neto, 2014)

Benefícios

motor cognitivo social emocional neurológico



CIM Portugal 2011/2012

• Realizar o caminho escola-casa 
• Deslocar-se a lugares significativos
• Atravessar estradas principais
• Andar de transporte público
• Sair depois de escurecer
• Andar de bicicleta em estradas

principais

Sem supervisão adulta

Licenças de mobilidade autónoma da criança e do 
jovem

(Hillman, Adams, & 1990; Kittä, 2004, 2012)



Cordovil, R., Lopes, F., & Neto, C. (2015)

Independência de Mobilidade da Criança em
Portugal



Aumento da urbanização :

• Restrições na autonomia das crianças, nomeadamente nas deslocações a locais na
área de vizinhança.

• Diminuição de deslocação activa e independente entre a escola e casa e para as
actividades de lazer.

• Aumento da idade média para deslocação activa e independente (13 anos)

Constrangimentos de autonomia:
• Trânsito
• Medo de estranhos

A Mobilidade das Crianças e Jovens na Cidade

Lopes, F., Cordovil, R., & Neto, C. (2014). 



Fonte: Children’s Independent Mobility: an international comparison and 
recommendations for action  (PSI, 2015)

Estudo Internacional de Independência de
Mobilidade das Crianças e Jovens



Estudar a Criança na Cidade explorando as relações entre a 
mobilidade, affordances e espaço urbano através de uma

metodologia participativa e amiga da criança. 

“CHILDREN'S INTERACTIONS IN THE CITY: THE 
INTERPLAY OF MOBILITY, AFFORDANCES AND 

URBAN SPACE”

https://www.flickr.com/photos/johnnytsunami/6104692572/ Data collection,  Cidade Ideal 



Mosaico teórico

PSICOLOGIA 
AMBIENTAL

DESENVOLVIMENTO 
MOTOR

SOCIOLOGIA 
DOS ESPAÇOS

GEOGRAFIAS 
DAS CRIANÇAS

SOCIOLOGIA DA 
INFÂNCIA

PLANEAMENTO 
URBANO

ABORDAGEM TRANSACIONAL DA RELAÇÃO 
PESSOA-AMBIENTE

(Bonnes & Bonaiuto, 2002)
(Heft, 2013)



Metodologia participativa e amiga da criança e do
jovem

(Rantanen & Kahila, 2009, Kyttä et al. 2012, Brown & Kyttä, 2014)

METODOLOGIA SOFTGIS

recolha e o mapeamento de experiências humanas e de 
comportamento quotidiano no ambiente físico usando

tecnologia de mapa digital 



• mapeamento de lugares significativos (affordances)
• apreciação de lugar
• mobilidade real e ideal para lugares significativos
• jogo e lazer (livre vs. estruturado por adulto)

“Cidade ideal: um jogo de imaginação gráfica!”



Resultados: mobilidade para lugares significativos

ESCOLA CASA



26.8%

24.6%

48.6%

ESCOLA CASA

44.4%

55.6%

MOBILIDADE ESCOLA-CASA NA GL

 A maior parte das crianças e jovens usam o transporte motorizado e são
acompanhadas por adultos no trajecto escola-casa.



MOBILIDADE PARA LUGARES SIGNIFICATIVOS NA GL

CASA LUGARES 
SIGNIFICATIVOS



68.8%

16.1%

43.4%

CASA

62.7%

54%

Resultados: mobilidade para lugares significativos

LUGARES 
SIGNIFICATIVOS

 O transporte activo e independente é mais frequentemente utilizado na
deslocação ao lugares significativos



ÁREA DE VIZIHANÇA E MOBILIDADE PARA LUGARES SIGNIFICATIVOS NA GL

 Área de vizinhança promotora de mobilidade independente e activa.

Resultados: mobilidade para lugares significativos



FREQUÊNCIA DE TIPOS DE AFFORDANCES DE LUGAR NOS DIFERENTES GRUPOS

SOCIAL EMOCIONAL

GL
1632

BL
392

OE
529

PN
711

36.7 13.8

32.5 14

36.7 17.2

% DE AFFORDANCES DE LUGAR POR CATEGORIA

Nº

35.4

MOTORA

25.2

26

16.3

21.6

LAZER

24.2

27.4

29.8

27.7 15.3

Resultados: affordances de lugar significativas

 Maior expressividade de affordances sociais.



Resultados: tipologias de espaço urbano

TIPOLOGIAS DE ESPAÇO URBANO E REALIZAÇÃO DE AFFORDANCES NA GL

 Espaços urbanos privilegiados para a ocorrência de experiências de lugar



Exemplo da expressividade das affordances sociais nas diferentes tipologias urbanas em
Belém: affordances sociais (símbolos azuis); espaço habitacional (símbolos vermelhos); 
espaço verde (símbolos verdes); escola (símbolos amarelos) 



Implicações

• Aumentar os níveis de mobilidade independente e activa.

• Aumentar a área de deslocação independente e activa para a realização de
interacções de lugar significativas.

“CHILDREN'S INTERACTIONS IN THE CITY: 
THE INTERPLAY OF MOBILITY, AFFORDANCES AND URBAN SPACE”



• As affordances mais expressivas foram “estar com os amigos” e “estar à
vontade”, bem como os clusters relacional e de afectividade, de acordo com a
fase de desenvolvimento dos participantes.

• Lugares socialmente significativos são promotores da mobilidade
independente e activa dos participantes na área de vizinhança (500 metros à
volta da residência)

Implicações



• Espaço verde é a tipologia urbana privilegiada para a experiência criança-lugar
acontecer.

• Affordances multi-dimensionais presentes em cada uma das tipologias urbanas.

• Tipologias específicas possibilitam a prevalência de uma categoria específica de
experiência de lugar.

Implicações



• Uma cidade ideal onde as crianças
gostariam de ter mais liberdade de
movimento e mais oportunidades
para o brincar livre.

• Incluir as crianças e jovens em processos de planeamento urbano amigos da
criança.

• SoftGISchildren “Cidade Ideal” e o design metodológico específico adoptado
possibilitaram retratar com sucesso a relação entre a mobilidade,
experiências de lugar e uso do espaço urbano das crianças e jovens,
enquanto actores participantes.

Implicações



Reforma urbana (final dos anos 90):
• Limitar a circulação de automóveis privados na cidade
• Aproveitamento pedonal e lúdico do espaço público

• Sistema intermodal de preferência pedonal
• Zonas 30km/h por toda a cidade
• Medidas de acalmia de tráfego (rampas, levantamento de pisos, etc)

• Parques de estacionamentos intermodais gratuitos (mais de 1000)
• Circulação de bicicletas segura e integrada nas zonas pedonais

• Cultura viária: educação viária no 1, 2º e 3º ciclos
• Deslocação autónoma casa-escola: agentes nos principais cruzamentos e envolvimento

de comércio local

O exemplo de Pontevedra



Uma cidade boa para a Criança é boa para todos

• Modelo de cidade a partir do privilégio das oportunidades do espaço urbano para o jogo
livre, actividade física e convívio.

• Des (sectarização) de espaços de jogo para crianças na cidade.

Mobilidade como cerne principal das políticas públicas municipal

• Escolas dentro da cidade benefeciam das ruas enquanto espaços de recreio
• Aumento da segurança pelo aumento de nº de crianças no espaço público

Pontevedra namora á ONU, 2015 Better on foot, 2013 Better on foot, 2013

O exemplo de Pontevedra



Um design urbano que inclui as crianças e os jovens
enquanto atores participantes



Um design urbano que inclui as crianças e os jovens
enquanto atores participantes



Um design urbano que inclui as crianças e os jovens
enquanto atores participantes



Um design urbano que inclui as crianças e os jovens
enquanto atores participantes



Um design urbano que inclui as crianças e os jovens
enquanto atores participantes



Um design urbano que inclui as crianças e os jovens
enquanto atores participantes



Um design urbano que inclui as crianças e os jovens
enquanto atores participantes



Um design urbano que inclui as crianças e os jovens
enquanto atores participantes



Um design urbano que inclui as crianças e os jovens
enquanto atores participantes



1. WiFi
2. Filmes nocturnos
3. Bancas de comida e cafés
4. Iluminação interativa e arte
5. Espaços de jogo para crianças e adultos
6. Espaços de estudo
7. Árvores, flores, natureza
8. Eventos musicais
9. Elementos de iluminação e de 

segurança
10.Elementos de água

10 elementos que os
adolescentes reclamam para 

o espaço público

Retrieved from :https://www.childinthecity.org/2015/12/02/parks-for-
teens-10-features-teens-want-to-see/

Um design urbano que inclui os jovens enquanto
atores participantes

https://www.childinthecity.org/2015/12/02/parks-for-teens-10-features-teens-want-to-see/


Uma Cidade Amiga das Crianças

https://twitter.com/Hackneycyclist/status/646388120397

717504?ref_src=twsrc%5Etfw

http://wwbpa.org/2010/12/safe-
routes-intersection-mural/

http://www.childinthecity.eu/2016/08/03/changing-the-

model-for-a-child-friendly-transport-planning/

http://www.growingupboulder.org/

• MENOS MOTORIZADA
• MAIS  PERCURSOS SEGUROS

• MAIS VERDE
• MAIS NATUREZA



• MAIS AUTONOMIA DE 
MOBILIDADE

http://www.childinthecity.eu/2015/12/15/young-peoples-perspectives-on-15-
minute-neighborhoods/

MAIS SAÚDE
MAIS FELIZ

Uma Cidade Amiga das Crianças



• MAIS BRINCAR LIVRE
• MAIS RUA
• MAIS AVENTURA
• MAIS RISCO
• MAIS DESAFIO

1,2,3 macaquinho do xinês 1,2,3 macaquinho do xinês

MAIS SAÚDE
MAIS FELIZ1,2,3 macaquinho do xinês

Uma Cidade Amiga das Crianças



• MAIS PARTICIPADA

http://www.growingupboulder.org/http://www.growingupboulder.org/
http://www.growingupboulder.org/

Uma Cidade Amiga das Crianças



A reconciliação das crianças com a escola



https://movingandlearningoutside.eu/

A reconciliação das crianças com a escola



Recreios ativos, crianças ativas, melhores 
resultados escolares



Projecto participativo de requalificação do recreio



DIREITO À CIDADE 
CIDADE AMIGA DAS CRIANÇAS 

E JOVENS

JOGO E INDEPENDÊNCIA DE 
MOBILIDADE

INDICADOR DE QUALIDADE DE VIDA

PLANEAMENTO URBANO PARTICIPADO
PARTICIPAÇÃO INFANTIL E JUVENIL

POLÍTICAS PÚBLICAS

Cidade
PlayMobil

A reconciliação das crianças e dos jovens com a 
cidade

CRIANÇAS E JOVENS
ESPACIALISTAS



Muito obrigado pela atenção!

fred.lopes3@gmail.com


