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Rua para Todos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Segundo a ONU, 54% da população mundial 

viviam em cidades em 2014. Até 2050, serão 

66%. Considerando que a pobreza extrema 

muitas vezes se concentra nos espaços 

urbanos, as desigualdades sociais acabam 

sendo mais acentuadas e a violência se torna 

uma consequência das discrepâncias no 

acesso pleno à cidade. Para endereçar essas 

questões, este ODS possui metas relacionadas 

à qualidade de vida, habitação, transporte, 

qualidade do ar e resíduos urbanos. Uma 

delas trata especialmente do acesso universal 

a espaços públicos seguros, inclusivos, 

acessíveis e verdes. A rua é um desses espaços 

e, ao incentivar seu uso para atividades 

comunitárias, contribuímos para fortalecer o 

sentido de pertencimento e proteção 

proporcionado pela comunidade. Isso é 

especialmente importante para as crianças, 

que perderam as ruas como espaço de 

brincadeiras e convivência. 

 

cidades e comunidades
sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos

humanos inclusivos, seguros,  

resilientes e sustentáveis
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta desta atividade é incentivar o uso da 

rua como espaço de convivência, resgatar as 

brincadeiras tradicionais e a importância do 

brincar na infância. Para isso, vamos organizar em 

uma rua próxima à escola um dia de brincadeiras 

que pode envolver toda a comunidade.  

Para colocá-la em prática, será necessário: 

• Engajar os professores, funcionários e alunos 

na organização. 

• Que os alunos façam um levantamento de 

bricandeiras da época de seus pais e avós. 

• Pedir a interdição da rua ao órgão 

responsável. 

• Providenciar os materiais para as brincadeiras 

(bola para queimada, corda para pular, etc.) e 

indicar os monitores e responsáveis por cada 

atividade. 

• Planejar os procedimentos de segurança 

(faixas, cones de proteção, etc.). 

• Comunicar e integrar a comunidade do 

entorno. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 

[                ] PASSO 1: Apresentar a proposta. 

[                ] PASSO 2: Engajar os professores e 

organizar. 

[                ] PASSO 3: Realizar a ação.  

[                ] PASSO 4: Divulgar e registro os 

resultados no Portal dos Voluntários 

[                ] PASSO OPCIONAL: Compartilhar as 

brincadeiras pesquisadas.  

 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências para o facilitador 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos de todas das séries da Educação 

Infantil, Fundamental I e II, jovens do 

Ensino Médio, EJA e educação 

profissional. 

• Professores e funcionários da escola. 

• Familiares e a comunidade do entorno. 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

  

 

Agende uma conversa com a escola para a apresentação e planejamento da ação. Possivelmente, a articulação 

será encaminhada com a coordenação pedagógica e/ou direção, que deverá indicar os professores e 

funcionários que poderão ser envolvidos. Nessa reunião, não se esqueça de:  

• Levar a proposta por escrito, já com sugestões de ruas do entorno que podem ser fechadas para o 

evento;  

• Salientar os objetivos, que são:  

o Incentivar o uso do espaço público como local de convivência, fortalecendo a vivência 

comunitária e o sentido de proteção proporcionado por ela.  

o Promover a valorização e o resgate de brincadeiras tradicionais, exercitando o lúdico com 

brinquedos acessíveis e que as próprias crianças podem criar. 

o Ampliar a percepção sobre a importância do brincar. 

• Definir a rua e a data para a realização da atividade, que deve ocorrer em um final de semana. Pode 

ser por ocasião do Dia da Infância (24/8), Dia das Crianças (12/10) ou em qualquer outro momento.  

• Acordar o papel de cada um, conforme sugestão abaixo: 

o O voluntário: articula, organiza e executa a ação em parceria com os professores e 

funcionários.  

o A instituição / escola: garante o envolvimento de professores e funcionários. 

o As crianças: ajudam a levantar brincadeiras, convidam familiares e a comunidade. Os jovens 

do Ensino Médio, EJA ou educação profissional apoiam o voluntário na organização das 

atividades.  

• Pedir autorização para filmar ou fotografar. 

 

 

 

 

PASSO 1 

ANTES DE FALAR COM A ESCOLA, INSPIRE-SE  

Desde 2011 a Fundação Gol de Letra promove uma Rua de Lazer no bairro da Vila Albertina, em São 

Paulo. Em todas as edições, os jovens da comunidade atuam como recreadores. Eles participam da 

organização e dão apoio às crianças menores na realização das brincadeiras. Neste vídeo, você confere 

como foi o evento realizado em 2016. VER O VÍDEO 

 

Apresentar a proposta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iKaekXCFME
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É fundamental envolver, desde o início, os professores e funcionários destacados para conduzir a atividade 

com você. Marque um bate-papo com eles e, nessa conversa, explique a relevância e os propósitos da ação, 

bem como suas etapas de desenvolvimento. 

Explique que essa proposta é inspirada no 11o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Cidades e 

Comunidades Sustentáveis – que propõe, entre outras iniciativas, o acesso universal a espaços públicos 

seguros, inclusivos e acessíveis. Pontue que o medo da violência e a falta de acesso pleno à cidade afastaram 

as pessoas, especialmente as crianças, da tão necessária convivência comunitária, e que a Rua para Todos é 

um evento propício ao resgate desse vínculo. 

 

Levantamento de bricandeiras 

Traga algumas ideias de brincadeiras tradicionais, como passa-anel, pega-pega, queimada, barra-manteiga, 

cabra-cega, carrinho de rolimã, etc., e veja com o grupo organizador como envolver a comunidade escolar no 

levantamento de outras brincadeiras antigas. No site Tempo Junto você encontra algumas sugestões (veja 

outras fontes de informação nas referências para o facilitador). 

Para as crianças pequenas (Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental I), a escola poderá 

convidar os pais e avós a participarem da Rua para Todos ensinando uma brincadeira de sua época. O convite 

pode ser feito na reunião de pais e, nessa conversa, eles podem ser incentvados a contar sobre suas 

bricandeiras de infância, sensibilizando e incentivando-os a participar. 

Para os alunos dos últimos anos do Fundamental I e alunos do Fundamental II, a proposta é que cada um 

pergunte aos seus pais, avós, tios ou vizinhos que tipo de brincadeiras exististiam quando eles eram crianças e 

traga de casa a descrição de uma brincadeira (ou de mais de uma, se desejarem). Para isso, eles deverão 

receber uma folha padrão com campos para preencher as informaçoes básicas, como o nome da brincadeira, 

uma explicação de como ela funciona, a cidade onde os parentes/vizinhos brincavam quando eram crianças e 

alguma história relacionada à época, ao local ou à brincadeira. Pode ser oferecida, inclusive, a possibilidade de 

a descrição ser ilustrada. 

Os alunos do Ensino Médio, orientados pelo professor de história, podem fazer uma pesquisa para resgatar 

brincadeiras tradicionais brasileiras em diferentes épocas, registrando–as também em fichas organizadas para 

essa finalidade. 

Combine uma data para que os alunos tragam as fichas preenchidas e, com o grupo organizador, faça uma 

seleção das brincadeiras que podem ser programadas. No último passo desta atividade você encontra 

algumas sugestões para compartilhar o resultado da pesquisa feita pelos alunos.  

 

Materiais necessários 

A partir das contribuições trazidas por todos, faça uma lista das brincadeiras que podem ser realizadas no 

dia, atentando para alguns cuidados. As crianças podem sugerir soltar pipas, por exemplo, mas essa é uma 

atividade que não pode ser feita próxima à rede elétrica, por oferecer riscos de acidentes. 

Liste também os materiais que precisam ser providenciados (cordas de pular, elástico, bola para queimada, 

etc.) e combine com a escola o que ela poderá disponibilizar e o que você, eventualmente, precisará 

providenciar. Não se esqueça de disponibilizar o acesso a água potável e, se possível, um lanche para as 

crianças. Veja se há empreendedores locais dispostos a patrocinar a distribuição de guloseimas ou o aluguel 

de materiais/brinquedos.  

PASSO 2 Engajar os professores e funcionário e organizar  

http://www.agenda2030.com.br/
http://www.tempojunto.com/2015/05/28/semana-mundial-do-brincar-25-brincadeiras-fora-de-casa/
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Outra medida importante é indicar quem será responsável pela orientação e organização de cada brincadeira. 

A sugestão é que os professores e funcionários atuem na coordenação e os alunos mais velhos (Ensino Médio, 

EJA) sejam os monitores, apoiando as crianças na realização das atividades. Combine com os professores 

como organizar essa participação. 

 

Escolha do local, interdição da rua e segurança 

Verifique com o grupo possíveis locais para a realização da atividade. Depois, a escola deverá entrar em 

contato com o órgão responsável pelo trânsito no município para solicitar a interdição da rua onde a 

atividade será realizada. É importante que isso seja feito com razoável antecedência. 

Se a autorização for inviável, a atividade poderá acontecer em uma praça, mas também com a autorização e 

o apoio do setor responsável pelo trânsito da cidade. Não recomendamos que aconteça dentro em locais 

fechados, pois uma das intenções é proporcionar às crianças a experiência de brincar coletivamente e de 

forma segura em um espaço público aberto. 

Por fim, vá conhecer a rua escolhida e planeje como será garantida a segurança das crianças, com o uso de 

fitas e cones de isolamento, por exemplo. Para que o momento seja bom para todos, é muito importante que 

os moradores do local sejam consultados e envolvidos com antecedência. Se viável, confeccione uma faixa a 

ser fixada previamente no local, avisando que a rua estará fechada em determinado dia e horário para um 

evento aberto à comunidade. No texto, faça uma menção aos ODS. Um exemplo: Rua para Todos: fazendo 

valer os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 

  

No dia da atividade, o primeiro cuidado a ser tomado é o isolamento da área para delimitar onde as crianças 

devem ficar. Junto com os professores e funcionários, decida onde acontecerá cada atividade e distribua os 

materiais para as brincadeiras entre os monitores, que ficarão responsáveis por explicá-las àqueles que não as 

conhecem.  

Daí em diante, não se preocupe mais, pois brincar é uma atividade espontânea que crianças fazem com 

naturalidade. A atenção deve permanecer voltada à segurança e a eventuais machucados, também naturais 

em contextos como este. Quanto menos os adultos interferirem, mais as crianças poderão experimentar uma 

das atividades mais importantes da infância: o brincar! 

 

 

  

 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. 

Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.  

 

 

PASSO 3 

PASSO 4 

Realizar a ação 

Compartilhar as brincadeiras 
pesquisadas  

Divulgação da atividade 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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Sugira à escola que o resultado da pesquisa de brincadeiras feita pelos alunos seja compartilhado. O conteúdo 

poderá ser transformado, por cada turma, em um livro artesanal ou fanzine de brincadeiras tradicionais. Os 

livros/fanzines podem ser trocados entre as salas e levados, em rodízio, para casa. 

Outra ideia é fazer uma exposição das fichas em um grande mural ou em varais instalados em uma área 

comum da escola. As brincadeiras também podem ser retomadas no dia a dia da escola, no intervalo ou nas 

aulas de educação física. 

Se possível, nesses materiais, contextualize a atividade no âmbito do 11o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável, destacando que o resgate de brincadeiras tradicionais remonta a uma época em que as pessoas 

partilhavam mais intensamente o espaço público e a vida comunitária. Isso pode estar presente, por exemplo, 

em um texto de apresentação que as turmas podem inserir em seus livros, em uma faixa ou varal durante a 

exposição.  

Outra maneira de difundir este e os demais ODS é sugerir que os professores abordem o tema na sala de aula, 

utilizando as informações da www.agenda2030.com.br/ e materiais criados pela Worlds Largest Lesson para 

apoiar professores interessados em apresentar os ODS às crianças e jovens. Eles podem ser aproveitados em 

qualquer disciplina, inclusive na aula de inglês, já que há muitos materiais disponíveis nessa língua. 

 

  

PASSO OPCIONAL 

http://www.agenda2030.com.br/
http://www.agenda2030.com.br/
http://www.agenda2030.com.br/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/pt/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cidades inclusivas e 
sustentáveis 

Ruas, avenidas, calçadas, praças, parques e jardins 

integram o espaço público das cidades. Eles dão 

suporte à vida em comum e, historicamente, 

funcionam como uma espécie de sala de estar, 

onde as pessoas se encontram e partilham da vida 

em comunidade. “É no espaço público que se 

forma e se fortalece a identidade de uma 

vizinhança, e com ela a sensação de 

pertencimento” (blog Arquitetura e Convivência). 

Essa é uma questão relevante porque diz respeito 

à qualidade de vida das pessoas que vivem nas 

cidades, o que, no Brasil, representa 85% da 

população. No mundo, segundo a ONU, 54% da 

população mundial vivia em áreas urbanas em 

2014 e, até 2050, serão 66%. Em 2030, a estimativa 

é que existam 41 megalópoles com mais de 10 

milhões de habitantes no mundo.  

Transformar significativamente a construção e a 

gestão dos espaços urbanos é essencial para que o 

desenvolvimento sustentável seja alcançado. Por 

isso, o ODS 11 inclui temas como mobilidade, 

gestão de resíduos sólidos e saneamento, bem 

como o planejamento e aumento de resiliência dos 

assentamentos humanos. Além disso, a meta 11.7 

deste objetivo reconhece a importância de 

“proporcionar o acesso universal a espaços 

públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, 

particularmente para as mulheres e crianças, 

pessoas idosas e pessoas com deficiência”. 

Essas metas estão alinhadas à Nova Agenda 

Urbana, acordada em outubro de 2016, durante a 

III Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável. 

 

Quando a tela ocupa o lugar da 

brincadeira 

O crescimento desordenado das cidades, a 

desigualdade na ocupação dos territórios, a 

violência e a intensificação do tráfego de veículos 

são alguns dos fatores afastam as pessoas dessa 

convivência. Isso é particularmente preocupante 

para as crianças, que são privadas do uso das áreas 

externas e do convívio. O espaço para a 

brincadeira livre está cada vez mais restrito e vem 

sendo continuamente substituído pelo 

entretenimento passivo proporcionado pelas telas. 
Veja alguns dados do projeto Criança e Natureza 

que mostram essa transformação: 

• A média de consumo de Internet entre 

crianças de 2 a 11 anos no Brasil é de 17 horas 

por semana conectadas ao computador. Elas 

representam 14,1 % dos usuários domiciliares 

ativos. (IBOPE, 2012) 

• As crianças brasileiras passam, em média, 

5h35m em frente à TV. (IBOPE, 2014) 

• Para 97% dos pais brasileiros, a brincadeira 

mais frequente de seus filhos entre 6 e 12 anos 

é assistir TV, vídeos e DVDs em casa. (Instituto 

Unilever, 2007) 

 

“É no brincar, e talvez 

apenas no brincar, 

que a criança e o 

adulto fruem sua 

liberdade de criação”  

 

(Winnicott) 

http://www.arquiteturadaconvivencia.com/blog/2014/5/30/importncia-dos-espaos-pblicos-de-convvio
https://nacoesunidas.org/habitat-iii-paises-adotam-nova-agenda-para-urbanizacao-sustentavel/
https://nacoesunidas.org/habitat-iii-paises-adotam-nova-agenda-para-urbanizacao-sustentavel/
https://criancaenatureza.org.br/
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• 47% das crianças brasileiras estão com excesso 

de peso ou são consideradas obesas (IBGE, 

2010).  

• O Brasil é o segundo mercado mundial no 

consumo de metilfenidato (substância química 

base da Ritalina e Concerta), atrás apenas dos 

EUA, com 2 milhões de caixas vendidas em 

2010. (Ministério da Saúde, 2015). 

Em um artigo publicado no site do programa 

Criança e Consumo, a psicóloga Laís Fontenelle, 

especializada nos temas criança, consumo e mídia, 

comenta as consequências: 

“Através de nossas brincadeiras, socializamos, nos 

definimos e introjetamos muitos dos hábitos 

culturais da vida adulta. O brincar é a linguagem 

da criança, e é imprescindível para um pleno 

desenvolvimento infantil. Podemos dizer que, com 

o passar do tempo, o brincar cedeu lugar a outras 

atividades que afastaram nossas crianças do 

exercício da criatividade e da liberdade de 

expressão. E por que isso aconteceu? A diminuição 

do brincar criativo é um fato, e suas consequências 

são múltiplas. As crianças da atualidade perderam 

as ruas e ganharam as telas. Com a saída das mães 

para o mercado de trabalho, o aumento da 

violência urbana e, principalmente, a falta de 

espaços públicos convidativos e adequados às 

brincadeiras infantis, o brincar livre e espontâneo 

saiu de cena e os aparatos eletrônicos convidam 

nossas crianças à paralisia em frente às telas”.  

 

Sociedade responsável  

Toda a sociedade é considerada responsável pela 

garantia do desenvolvimento integral da infância. 

Nas últimas décadas, os brasileiros acordaram para 

a necessidade da proteção da infância e, após anos 

de debates e mobilizações, importantes leis foram 

estabelecidas no país. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 

determina que haja "prioridade absoluta" na 

proteção da infância e na garantia de seus direitos, 

por parte do Estado, família e sociedade. Mas, para 

que isso aconteça, os preceitos constitucionais 

devem ser transformados em leis. No caso da 

infância, a lei mais importante é o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069, em 

vigor desde 1990. 

O ECA é o marco legal da proteção da infância e 

traz como base a doutrina de proteção integral, 

em substituição à visão assistencialista anterior. O 

Estatuto divide-se em duas partes: a primeira trata 

da proteção dos direitos fundamentais à pessoa 

em desenvolvimento; e a segunda aborda os 

órgãos e procedimentos protetivos.  

De forma geral, a lei trata dos diversos aspectos 

envolvidos para serem assegurados o bem-estar 

físico, psicológico e moral da criança e do 

adolescente (o direito à vida, saúde, liberdade, 

respeito e dignidade e educação) e condena 

qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

Mas, para além das garantias estabelecidas pela 

lei, precisamos pensar que toda criança tem o 

direito de brincar, chorar, ter companhia, receber 

colo e aconchego, ser reconhecida, expor o que 

sente, enfim, o direito de ser criança e de ser feliz. 

No livro “Ao professor, com o meu carinho”, o 

poeta Rubem Alves, crítico contumaz do sistema 

educacional e defensor de uma educação mais 

justa e inclusiva, lista os 10 direitos naturais das 

crianças: 

1. Direito ao ócio: Toda criança tem o direito de 

viver momentos de tempo não programado pelos 

adultos. 

2. Direito a sujar-se: Toda criança tem o direito de 

brincar com a terra, a areia, a água, a lama, as 

pedras.  

3. Direito aos sentidos: Toda criança tem o direito 

de sentir os gostos e os perfumes oferecidos pela 

natureza. 

4. Direito ao diálogo: Toda criança tem o direito de 

falar sem ser interrompida, de ser levada a sério 

nas suas ideias, de ter explicações para suas 

dúvidas e de escutar uma fala mansa, sem gritos. 

5. Direito ao uso das mãos: Toda criança tem o 

direito de pregar pregos, de cortar e raspar 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/tempo-e-espaco-para-brincar/
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madeira, de lixar, colar, modelar o barro, amarrar 

barbantes e cordas, de acender o fogo.  

6. Direito a um bom início: Toda criança tem o 

direito de comer alimentos sãos desde o 

nascimento, de beber água limpa e respirar ar 

puro.  

7. Direito à rua: Toda criança tem o direito de 

brincar na rua e na praça e de andar livremente 

pelos caminhos, sem medo de ser atropelada por 

motoristas que pensam que as vias lhes 

pertencem.  

8. Direito à natureza selvagem: Toda criança tem o 

direito de construir uma cabana nos bosques, de 

ter um arbusto onde se esconder e árvores nas 

quais subir. 

9. Direito ao silêncio: Toda criança tem o direito de 

escutar o rumor do vento, o canto dos pássaros, o 

murmúrio das águas. 

10. Direito à poesia: Toda criança tem o direito de 

ver o sol nascer e se pôr e de ver as estrelas e a 

lua. 
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Referências para o facilitador 
 

ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis: 

http://www.agenda2030.com.br/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil: 

https://goo.gl/bH9eBa  

 

Filme Território do Brincar (trailer oficial): 

http://territoriodobrincar.com.br/longa-metragem-

territorio-do-brincar/ 

 

Como transformar a sua rua num espaço de lazer 

(matéria Catraca Livre): 

https://goo.gl/ysfy99 

 

Livro Giramundo, de Renata Meireles. Mais de 

trinta brinquedos e brincadeiras artesanais ou ao 

ar livre. A autora explica o passo a passo e ensina a 

confeccionar os brinquedos. https://goo.gl/eYikOu 

 

Livro Quer jogar?, de Adriana Klysis: 

http://www.livrariacultura.com.br/p/ebooks/educac

ao/pedagogia/quer-jogar-100020693 

 

Livro A Arte de Brincar: Brincadeiras e Jogos 

Tradicionais, de Adriana Friedmann: 

https://goo.gl/I6NReE 

 

Educar para Crescer: Brincadeiras tradicionais: 

https://goo.gl/VnLtR2 

 

Prioridade Absoluta: Criança em Primeiro Lugar: 

http://prioridadeabsoluta.org.br/ 

 

 

Complete esta lista com suas sugestões!  

 

 

 

http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=11
https://goo.gl/bH9eBa
http://territoriodobrincar.com.br/longa-metragem-territorio-do-brincar/
http://territoriodobrincar.com.br/longa-metragem-territorio-do-brincar/
https://goo.gl/ysfy99
https://goo.gl/eYikOu
http://www.livrariacultura.com.br/p/ebooks/educacao/pedagogia/quer-jogar-100020693
http://www.livrariacultura.com.br/p/ebooks/educacao/pedagogia/quer-jogar-100020693
https://goo.gl/I6NReE
https://goo.gl/VnLtR2
http://prioridadeabsoluta.org.br/

	Rua para Todos

