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Resumo 

A mobilidade infantil sofreu alterações significativas nas últimas décadas, 

nomeadamente ao nível das deslocações escolares. Este novo contexto, acarreta 

graves problemas, quer ao nível do desenvolvimento da criança, quer ao nível da 

mobilidade sustentável. Torna-se assim, urgente reverter este paradigma. 

A presente dissertação pretende estudar a relação da criança com o espaço público 

urbano, nomeadamente a rua, através de um caso de estudo localizado no concelho 

de Gondomar, sendo os objetivos do trabalho conhecer os atuais padrões de 

mobilidade infantil e definir percursos pedonais casa-escola-casa, adequados as 

necessidades das crianças. 

Para tal, aplicou-se uma abordagem multimétodos, baseada em duas componentes 

uma participativa e uma técnica.  

Num primeiro momento procedeu-se ao diagnóstico participativo onde se aplicaram 

dois questionários, os quais permitiram apurar os padrões de mobilidade infantil, bem 

como as necessidades e expectativas dos inquiridos. Complementarmente aos 

questionários, aplicou-se também o desenho como instrumento de diagnóstico, afim 

de se averiguar se a criança tem ou não perceção do espaço cidade.  

Numa segunda fase procedeu-se ao do diagnóstico técnico. Para isso, elaborou-se em 

conjunto com o Instituto a Criança na Cidade uma matriz de avaliação dos espaços de 

circulação pedonal, partindo da análise dos princípios inerentes ao conceito 

walkability. Esta análise demonstrou-se fundamental, uma vez que através dela se 

definiram os parâmetros e os indicadores a considerar na construção matriz. Esta por 

sua vez permitiu averiguar se os percursos definidos satisfaziam as necessidades dos 

utilizadores.  

Em função destes dois processos fundamentou-se a proposta final do presente 

trabalho, que consiste num Plano de Ação Estratégico para os percursos casa-escola-

casa. 

 

Palavras chave: Crianças, Espaço Público, Deslocações casa-escola-casa, Mobilidade 

Pedonal. 
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Abstrat 

Over the past decades, the children´s mobility has changed significantly especially 

when travelling to school. This new context has serious problems, at the level of the 

child´s development and at the level of sustainable mobility. It is therefore urgent to 

reverse this paradigm. 

In this dissertation I pretend to study the relation of the child with the urban public 

space, namely the street, through a case study located in the municipality of 

Gondomar. Being the objectives of the work to know the current patterns of child 

mobility and define pedestrian routes home-school-home, appropriate to the needs 

of children.

For this purpose, a multi-method approach was applied based on two components, one 

participatory and one technique.  

At first, a participatory diagnosis was carried out where two questionnaires were 

applied. Which made it possible to determine the patterns of child mobility, as well as 

the needs and expectations of the respondents. In addition to the questionnaires, the 

drawing was also applied as a diagnostic tool, in order to determine if the child has or 

not perception of the city space. 

In a second stage it proceeded to the technical diagnosis. For this, a matrix of 

evaluation of the pedestrian circulation spaces was elaborated, together with the 

Institute for Children in the City, starting from the analysis of the principles inherent to 

the concept walkability. This analysis proved to be fundamental, since through it the 

parameters and indicators to be considered in the matrix construction were defined. 

This in turn allowed establish whether the defined paths satisfy the needs of users. 

Based on these two processes, the final proposal of the present work was based on a 

Strategic Action Plan for the home-school-home routes. 

Keywords: Children, Public Space, Home-school-house, Pedestrian Mobility. 



7 
 

ÍNDICE 
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................... 9 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................. 10 

ÍNDICE DE TABELAS ................................................................................................ 11 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO .................................................................................... 12 

1. IDENTIFICAÇÃO DO TEMA | PERTINÊNCIA DO ESTUDO ............................... 12 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................ 13 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................ 13 

CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO - CONCEPTUAL ............................. 16 

1. ESPAÇO PÚBLICO ............................................................................................ 16 

1.1. CONCEITO ................................................................................................................ 16 

1.2 EVOLUÇÃO ............................................................................................................... 17 

1.2.1 A RUA ................................................................................................................. 26 

2. MOBILIDADE URBANA: ENQUADRAMENTO E MUDANÇA DE PARADIGMA 30 

2.1. MOBILIDADE PEDONAL ........................................................................................ 32 

2.1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PEÕES ............................................................... 34 

2.1.2 INFRAESTRUTURAS PEDONAIS ................................................................ 39 

2.1.3 QUALIDADE DOS ESPAÇOS PEDONAIS .................................................. 41 

3. MOBILIDADE INFANTIL - DESLOCAÇÕES CASA-ESCOLA-CASA ................ 44 

3.1. POLÍTICAS E PROGRAMAS - ESTADO ATUAL ............................................... 48 

CAPITULO III - CASO DE ESTUDO .......................................................................... 51 

1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .................................................... 51 

1.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL E DEMOGRÁFICO ................................. 51 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA ............................................................... 52 

2. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ....................................................... 53 

CAPITULO IV - ABORDAGEM METODOLÓGICA APLICADA AO CASO DE 

ESTUDO ..................................................................................................................... 58 

CAPITULO V - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .................. 64 

1. INQUÉRITOS ...................................................................................................... 64 



Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

8 
 

2. DESENHOS ........................................................................................................ 79 

3. MATRIZ ............................................................................................................... 82 

CAPITULO VI - PROPOSTA .................................................................................... 105 

CAPITULO VII - CONCLUSÕES .............................................................................. 109 

BIBLIOGRAFIA  ........................................................................................................ 113 

ANEXOS .................................................................................................................. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

9 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Metodologia adotada para o presente trabalho. ......................................................... 15 

Figura 2 - a) Plano de Mileto - Ásia Menor em 479 a.C; b) Plano Típico dos assentamentos 

romanos, estruturados pelos dois grandes eixos Decumanus e Cardus; c) Planta da 

cidade de Braga da época medieval 1594. | Fonte: pinterest.com, 2016 ........................... 18 

Figura 3 - Cidade de Sforzida projetada por Filarete no Tratado d'Architettura, 1457-146.  

Fonte: 2.bp.blogspot.com .................................................................................................... 20 

Figura 4 - Praça do Capitólio. | Fonte: dearchitettura.files.wordpress.com ................................ 21 

Figura 5 - Esquemas de intervenção de Haussmann em Paris (1859); a branco os arruamentos 

existentes, a preto os arruamentos propostos, a quadriculado os bairros novos e a 

tracejado os espaços verdes. | Fonte: spargelandfraise.files.wordpress.com .................... 23 

Figura 6 - Planta da cidade de Barcelona, projetada por Ildefonso Cerdá (1859). | Fonte: 

www.bing.com/images ........................................................................................................ 24 

Figura 7 -  Esquema representativo de algumas propostas de modelos de cidade. | Fonte: 

Adaptado de Loures, 2011 .................................................................................................. 25 

Figura 8 - Esquema representativo de algumas ações sobre a temática sustentabilidade. Fonte: 

Adaptado de Loures, 2011 .................................................................................................. 31 

Figura 9 - Constrangimentos do espaço público impostos ao peão. | Fonte: pinterest.com, 2016

 ............................................................................................................................................. 33 

Figura 10 - Espaço ocupado por um peão.  | Fonte: HCM, 2000 ............................................... 36 

Figura 11 - Distância frontal mínima para a circulação do peão. | Fonte: HCM, 2000 ............... 36 

Figura 12 - Larguras mínimas necessárias para a circulação de pessoas com mobilidade 

condicionada. | Fonte: Adaptado de Austroads, 1988 ........................................................ 36 

Figura 13 - Travessia de nível        Fonte: pinterest.com, 2017 .................................................. 41 

Figura 14 - Travessia desnivelada  Fonte: novagazeta.com, 2017 ............................................ 41 

Figura 15 - Travessia regulada por sinalização luminosa.  Fonte: cmp_em.pt, 2017 ................ 41 

Figura 16 Travessia sem regulação luminosa. | Fonte: pinterest, 2017 ..................................... 41 

Figura 17 - Princípios de qualidade do espaço público segundo a perspetiva Dell'Asin (5C's). 42 

Figura 18 - Quadro concetual de fatores que influenciam as deslocações escolares das 

crianças. | Fonte: Adaptado de McMillan, 2003 .................................................................. 46 

Figura 19 - Programa Active and Safety Routes to School. | Fonte: saferouteschool.ca, 2016 . 49 

Figura 20 - Iniciativa Walking Bus. Fonte: walkingschoolbus.org, 2016 ..................................... 49 

Figura 21 - Programa Pedibus (A pied à l'école). | Fonte: pedibus-geneve.ch, 2016 ................ 49 

Figura 22 - Iniciativa The School Run. Fonte: Sustras.org.uk, 2016 .......................................... 49 

Figura 23 - Enquadramento territorial do concelho de Gondomar. ............................................. 51 

Figura 24 - Rede viária da área de estudo. ................................................................................. 52 

Figura 25 - Diagrama da localização das residências das crianças no raio dos 800m. ............. 54 

Figura 26 - Diagrama dos núcleos formados pelas residências. ................................................ 55 

Figura 27 - Área de intervenção do caso de estudo. .................................................................. 57 

file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511106
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511106
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511112
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511112
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511114
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511115
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511116
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511117
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511119
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511118
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511122
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511123
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511125
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511124
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511127
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511129
file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479511130


Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

10 
 

Figura 28 - Princípios de Qualidade dos Espaços Pedonais segundo a perspetiva 5C's vs 

Princípios aplicados na Matriz de Avaliação de Qualidade dos Espaços Pedonais aplicada 

no presente estudo. ............................................................................................................. 61 

Figura 29 - Escala de avaliação aplicada à matriz...................................................................... 63 

Figura 30 - Aplicação do inquérito............................................................................................... 64 

Figura 31 - Alguns exemplos de desenhos ilustrados pelas crianças. ....................................... 79 

Figura 32 - Diagrama referente ao indicador Conectividade do percurso A. .............................. 83 

Figura 33 - Diagrama relativo ao indicador Conforto do percurso A........................................... 84 

Figura 34 - Diagrama relativo ao indicador Segurança Rodoviária e Pessoal do percurso A. ... 86 

Figura 35 - Diagrama relativo ao indicador Conectividade do percurso B.................................. 89 

Figura 36 - Diagrama referente ao indicador Conforto do percurso B. ....................................... 90 

Figura 37 - Diagrama relativo ao indicador Segurança Rodoviária e Pessoal do percurso B. ... 92 

Figura 38 - Diagrama referente ao indicador Conectividade do percurso C. ............................. 94 

Figura 39 - Diagrama relativo ao indicador Conforto do percurso C. ......................................... 95 

Figura 40 - Diagrama relativo ao indicador Segurança Rodoviária e Pessoal do percurso C. .. 96 

Figura 41 - Diagrama relativo ao indicador Conectividade do percurso D. ................................ 98 

Figura 42 - Diagrama relativo ao indicador Conforto do percurso D. ......................................... 99 

Figura 43 - Diagrama relativa ao indicador Segurança Rodoviária e Pessoal do percurso D. 101 

Figura 44 - Plano de ação estratégico proposto. ...................................................................... 106 

Figura 45 - Exemplo de umas das área de paragem dos percursos (percurso C). .................. 108 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Género do inquiridos. ................................................................................................ 65 

Gráfico 2- Modo de deslocação utilizado nas viagens de casa para a escola. .......................... 66 

Gráfico 3 - Modo de deslocação utilizado nas viagens de regresso de aulas. ........................... 66 

Gráfico 4 - Destino dos inquiridos após o fim de aulas. .............................................................. 67 

Gráfico 5 - Proximidade da residência das crianças em relação ao estabelecimento de ensino.

 ............................................................................................................................................. 67 

Gráfico 6 - Modo de deslocação utilizado pelas crianças que residem próximas do 

estabelecimento de ensino. ................................................................................................. 68 

Gráfico 7 - Acompanhantes das crianças nas viagens de regresso da escola. ......................... 69 

Gráfico 8 - Modo de deslocação escolhido pelos inquiridos para as suas deslocações casa-

escola-casa. ........................................................................................................................ 69 

Gráfico 9 - Acompanhantes escolhidos pelos inquiridos para as suas viagens casa-escola-casa.

 ............................................................................................................................................. 70 

Gráfico 10 - Percentagem de crianças capaz de se deslocarem a pé sozinhos nos percursos 

casa-escola-casa................................................................................................................. 71 

file:///C:/Users/Andreia/Desktop/TESE/NORMAS/Mobilidade%20e%20Interação%20Social%20da%20Criança%20na%20Cidade.docx%23_Toc479387604


Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

11 
 

Gráfico 11 - Percentagem de crianças capazes de se deslocarem a pé sozinhos no percurso 

casa-escola-casa em relação à sua faixa etária. ................................................................ 72 

Gráfico 12 - Percentagem de crianças que já realizou ou não percursos a pé sozinhos e/ou na 

companhia de amigos da mesma idade.............................................................................. 73 

Gráfico 13 - Percentagem de crianças que nunca realizou nenhum percurso a pé sozinhas. .. 73 

Gráfico 14 - Percentagem de crianças que nunca realizaram nenhum percurso a pé na 

companhia de amigos. ........................................................................................................ 74 

Gráfico 15 - Modo de deslocação das crianças no contexto cidade. .......................................... 75 

Gráfico 16 - Consideras que as ruas são seguras para as crianças se poderem deslocar 

sozinhas ou na companhia de crianças da mesma idade que a tua? ................................ 76 

Gráfico 17 - Motivos apontados pelas crianças, pelos quais afirmam as deslocações serem 

inseguras. ............................................................................................................................ 76 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Distâncias máximas recomendadas para pessoas com mobilidade condicionada. | 

Fonte: Adaptado de Seco, 2008 .......................................................................................... 35 

Tabela 2 - Dimensões de manobra para peões em cadeira de rodas. | Fonte: Adaptado do DL 

163/2006 .............................................................................................................................. 37 

Tabela 3: Características específicas das crianças e as respetivas implicações. ...................... 38 

Tabela 4 - Largura bruta mínima de passeio. Fonte: Adaptado Seco, 2008 .............................. 40 

Tabela 5 - Conteúdo e objetivos do questionário aplicado às crianças: questões analisadas no 

presente estudo. .................................................................................................................. 59 

Tabela 6 - Conteúdo e objetivos do questionário aplicado aos encarregados de educação. .... 59 

Tabela 7 - Indicadores e parâmetros de avaliação que compõem a Matriz de Avaliação da 

Qualidade dos Espaços de Circulação Pedonal. ................................................................ 62 

Tabela 8 - Parâmetros de avaliação e respetivos descritores. ................................................... 62 

Tabela 9 - Tipos de elementos ilustrados pelas crianças ........................................................... 80 

Tabela 10 - Elementos caracterizadores da rua. ........................................................................ 80 

Tabela 11 - Elementos caracterizadores ilustrados nos desenhos. ........................................... 81 

Tabela 12 - Resultados finais da matriz de avaliação da qualidade dos espaços de circulação 

pedonal. ............................................................................................................................... 82 

Tabela 13 - Resultados finais da matriz de avaliação da qualidade dos espaços de circulação 

pedonal. ............................................................................................................................... 88 

Tabela 14 - Resultados finais da matriz de avaliação da qualidade dos espaços de circulação 

pedonal. ............................................................................................................................... 93 

Tabela 15 - Resultados finais da matriz de avaliação da qualidade dos espaços de circulação 

pedonal. ............................................................................................................................... 98 



Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

12 
 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO TEMA | PERTINÊNCIA DO ESTUDO  

 

Há muito tempo que o espaço público urbano, nomeadamente a rua, deixou de ser 

pensado para as pessoas enquanto peões. Existe uma grande desigualdade na 

distribuição da utilização do espaço público pelos diferentes utilizadores, sendo que o 

impacte desta utilização desequilibrada, afeta de forma mais evidente determinados 

grupos, como é o caso das crianças. 

O deslocamento das crianças para a escola sofreu alterações significativas ao longo 

dos últimos anos, sendo que se tem registado uma diminuição considerável do modo 

de transporte ativo infantil nos países ocidentais (McMillan, 2007) assumindo-se o 

veículo privado como o modo predominante das deslocações entre a casa e a escola, 

mesmo para distâncias inferiores a um quilómetro (Dellinger e Staunton, 2002;). 

Estas mudanças podem parecer insignificante considerando todo o sistema de 

transporte, mas na realidade representam crescentes problemas quando se aborda a 

questão da mobilidade sustentável.  

São conhecidos inúmeros benefícios associados ao modo pedonal. Assim sendo, uma 

das grandes questões que se coloca é: como incentivar as pessoas a andar? Para 

responder a esta questão muitas abordagens têm sido desenvolvidas, nomeadamente 

sobre a influência da forma urbana no sentido de promover e incentivar o andar. 

Destaca-se aqui a perspetiva Walkability, um conceito recentemente introduzido, que 

traduz em que medida a forma urbana é amigável do peão (Abley, Turner e Singh 

2011). 

No que toca à especificidade da mobilidade infantil, pesquisas desenvolvidas neste 

campo, apontam outros fatores tão ou mais condicionantes do que a forma urbana 

destacando-se as preocupações relacionadas com questões de segurança e 

mudanças dos contextos sociais e culturais da infância. 

Considerando a atualidade e importância do tema, pretende-se desenvolver em 

conjunto com o Instituto a Criança na Cidade (ICC) instrumentos de avaliação que 

servirão de suporte às tomadas de decisão, para a implementação dos percursos 

casa-escola-casa. 

Sendo as ruas espaços dedicados à circulação, nomeadamente o pedonal e sendo, 

igualmente, um lugar de encontro e de descoberta, são espaços que criam 

oportunidades de partilha, socialização e aprendizagem. Considera-se, por isso, 

essencial a existência de espaços de circulação adequados às exigências de todos,  
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devendo esta componente ser parte integrante do planeamento urbano de modo a que 

estes espaços sejam planeados de forma adequada, atendendo às reais necessidades 

dos seus utilizadores. 

Esta temática torna-se importante enquanto prática da arquitetura paisagista, 

enquadrando-se em áreas como o planeamento ou o projeto.  

Este estudo vai permitir a apresentação de um método que se considera mais 

adequado para o correto planeamento dos percursos casa-escola-casa, assegurando 

sempre as reais necessidades e expectativas dos seus utilizadores. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Tem-se por principais objetivos numa primeira fase: 

 Conhecer os padrões de mobilidade infantil dos sujeitos alvo de estudo; 

 Definir os indicadores de avaliação de qualidade do espaço, para a construção 

da matriz de avaliação dos espaços de circulação pedonal; 

Numa segunda fase objetiva-se a: 

 Definição dos percursos casa-escola-casa; 

 Aplicação da matriz em terreno; 

Estes objetivos culminarão, por fim num Plano de Ação Estratégico para  qualificação 

dos espaços avaliados. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia do presente trabalho será realizada em 4 fases (Figura 1). 

Numa primeira fase, referente à revisão bibliográfica, serão abordados os seguintes 

temas: 

 Enquadramento e evolução do espaço público, com pertinência para as ruas; 

 Mobilidade urbana 

 Mobilidade pedonal 

 Importância da independência de mobilidade no desenvolvimento da criança; 

 Estado atual de políticas/programas das deslocações casa-escola-casa; 

Numa segunda fase, procede-se à análise do caso de estudo. Nesta etapa será 

definida e caracterizada a área de estudo, elaborando o seu enquadramento territorial, 

a caracterização da rede viária, a localização do estabelecimento de ensino bem como 
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as residências das crianças inseridas no raio de 800m. Estas análises tornam-se 

fundamentais para se proceder à definição da área de intervenção. Após definida a 

área de intervenção, será efetuada a análise da situação de referência através de 

matrizes de avaliação do espaço - definidas pela autora -, que incluem aspetos 

relativos à legislação em vigor, bem como aspetos referentes à conceção do espaço, 

obedecendo aos princípios do conceito walkability. Simultaneamente, serão aferidos 

os padrões de mobilidade da população alvo, através de um processo participativo, 

onde serão utilizadas duas ferramentas, o inquérito dirigido e o desenho.  

Numa terceira fase, após aplicadas as matrizes, e tendo em consideração a perceção 

da criança através da sua participação, procede-se ao plano de ação estratégico onde 

se propõem medidas de qualificação para o percurso casa-escola-casa. 

Por fim, apresentam-se as conclusões do estudo apresentado, bem como reflexões 

sobre o mesmo. 
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Figura 1 - Metodologia adotada para o presente trabalho.  
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CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 

1. ESPAÇO PÚBLICO  

1.1. CONCEITO 

 

A idealização e definição do conceito espaço público têm variado ao longo do tempo. 

Os diversos autores que consolidaram definições sobre este conceito, identificam 

pontos comuns, geralmente apoiados no carácter teórico e senso comum existentes 

sobre estes espaços. Se no passado o espaço público se assumia como um marco da 

vida social e política, atualmente as suas funções recaem em componentes 

associadas ao recreio, ao lazer e ao ócio, geralmente com um consumo subjacente. 

Assim sendo, neste ponto, procurar-se-á expor abordagens, acerca do conceito 

espaço público, assumidas por diferentes autores contemporâneos, na tentativa de 

apurar uma linha comum entre os conceitos emergentes. 

Carlos Caro e Juan Rivas (1990) defendem que o espaço público é um espaço 

delimitado e percetível através das características que apresenta: pelo plano do solo, 

pelo plano das fachadas dos edifícios, pelos espaços vazios entre eles e pelas 

próprias características e fins sociais que lhe estão inerentes dado que constitui um 

espaço de intercâmbio de pessoas, bens e serviços.  

Em 2002, Pedro Brandão, define o espaço público urbano como um espaço de "livre 

acesso e uso colectivo", integrado na malha urbana, onde se processa grande parte 

da socialização, constituindo assim um reflexo da sociedade.   

Já na perspetiva de Remesar (2005), o espaço público urbano de uma cidade é 

composto pelo sistema de espaços públicos e pelos elementos morfológicos que são 

visíveis a partir destes lugares. Dos vários elementos físicos que os compõem pode-se 

destacar as ruas, as praças, os jardins, os parques, entre outros. 

Brandão (2011) apresenta, em O sentido da Cidade, o espaço público como o "(…) 

espaço que é fundador da forma urbana, o espaço “entre edifícios” que configura o 

domínio da socialização e da vivência comum(...)”. Nesse sentido, os espaços públicos 

deverão ser espaços acessíveis a todos, sendo, “lugares de dinâmica cultural onde o 

lúdico faça ressaltar um conjunto de expressões ou rituais, sinónimos do direito à 

cidade” (Lopes, 1999, p.1).  
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É no espaço público que ocorre a vivência pública da maioria das pessoas (Araújo, 

2007), visto este englobar praticamente toda a área para além das suas habitações, 

nomeadamente ruas, largos, praças, entre outros, e onde diariamente os indivíduos se 

deslocam e desenvolvem grande parte das suas atividades. 

Em última análise, pode afirmar-se que o espaço público urbano “reflecte os equilíbrios 

e as tensões existentes na sociedade, sendo, na prática, resultado do tipo de 

planeamento adoptado e da importância relativa da iniciativa pública e privada” 

(Salgueiro, 1992). 

 

1.2 EVOLUÇÃO 

 

A importância do espaço público urbano notou-se desde cedo, prova disso são as 

cidades gregas e romanas da Antiguidade Clássica que, já na época, evidenciavam 

um desenho urbano, com características muito específicas. 

No traçado da cidade grega, o espaço público era entendido como um todo, sendo 

comum e acessível a toda a população. Era nele que se circulava, que se socializava 

e onde se realizavam trocas. Nesta época o elemento urbano com maior destaque era 

a Ágora, onde se localizavam os principais equipamentos da cidade.  "A Ágora era um 

espaço aberto, cumprindo funções de mercado (...), o que não significa apenas um 

espaço de troca de mercadorias, transações diversas mas, sobretudo, um ponto de 

encontro que permitiria o exercício da troca de informação e notícias" (Gonçalves, 

2004, p.146). 

Ainda no traçado da cidade Grega pode-se constatar uma das características mais 

importantes desta civilização: a valorização do conhecimento racional e com ele da 

geometria, da harmonia da proporção e clareza entre belo e útil. 

A par da cidade Grega destaca-se a cidade romana, a qual marcou intensamente as 

áreas mediterrâneas europeias pelas influências culturais introduzidas e pela criação 

de assentamentos militares que originariam cidades (Figura 2.b). O seu traçado 

urbanístico é fortemente marcado pela religião e exército. Isso verifica-se pela 

delimitação do perímetro da cidade e pela orientação que os romanos conferiam às 

cidades, estruturadas em dois grandes eixos:  Decumanus e Cardus (Figura 2.b) 

(Lamas, 2014). 

Nesta urbanística o ponto central da cidade é o Fórum. Era neste local que, à 

semelhança do que acontecia na ágora, se localizavam os equipamentos 
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fundamentais da cidade ligados à política e religião, e onde tinham lugar as principais 

atividades dos cidadãos. 

Pode-se assim afirmar que o espaço público urbano tem um carácter central e 

organizador no desenvolvimento das cidades da Antiguidade Clássica. 

Após a queda do Império Romano e com a chegada da Idade Média ocorreram várias 

alterações no desenvolvimento da cidade. "(...) aos restos dos traçados ortogonal 

romano vai sobrepor-se o traçado radiocêntrico da Idade Media" (Lamas, 2014, p.151) 

(Figura 2.c). Abandona-se o planeamento, sendo a formação da cidade medieval 

processada orgânica e espontaneamente, esquece-se a escala monumental das 

cidades da Antiguidade Clássica, em favor de uma "morfologia mais intimista" (Lamas, 

2014, p.152). 

 

Figura 2 - a) Plano de Mileto - Ásia Menor em 479 a.C; b) Plano Típico dos assentamentos 
romanos, estruturados pelos dois grandes eixos Decumanus e Cardus; c) Planta da cidade de 
Braga da época medieval 1594. | Fonte: pinterest.com, 2016 

 

O tecido da malha urbana está também relacionado com as características da 

sociedade, fortemente hierarquizada pela Burguesia, Nobreza e Clero, pode-se então 

constatar que o desenvolvimento destas cidade se apoia em classes sociais. 

A rua é o elemento mais importante do espaço público medieval devido à atividade 

comercial intensa que se vivia nesta época. São na sua maioria prolongamentos de 

mercados e praças, visto a atividade comercial ser a grande impulsionadora da 

economia medieval. Também nas praças se comercializa. É nelas que terão lugar os 

principais eventos da cidade e, como refere Gonçalves (2004, p.167) é ela que vai "(...) 

responder aos fluxos de fiéis que ali acorrem em volume significativo. Esta romaria 

quotidiana justificava os imponentes espaços dianteiros aos espaços religiosos e que 

muitas vezes era aproveitado por outras funções como o mercado e os festejos". 
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O espaço público urbano das cidades medievais é palco de movimento,  comércio, 

reunião e cerimónias. 

Posto isto, pode entender-se que se está perante um retorno ao espaço público 

exterior. Na tese Os Espaços Públicos na Reconfiguração Física e Social da Cidade 

de Jorge Gonçalves (2004), o autor cita Mumford que relativamente aos espaços 

abertos utilizáveis “(...)a cidade medieval típica teve, (...), um padrão muito mais 

elevado para a população do que qualquer outra forma posterior de cidade, até os 

primeiros subúrbios românticos do século XIX" (p. 167). 

Ainda hoje o traçado da cidade da Idade Média está presente no nosso quotidiano, 

oferecendo condições ideias para o seu usufruto. Estas cidades estão em harmonia 

com os usos e os vários tipos de movimentos, favorecendo sempre os peões. Esta 

harmonia encontra-se tanto na dimensão das ruas como na distribuição dos usos ao 

longo das ruas, praças e edifícios, em relação à escala e ao detalhe (Gehl e Gemzoe, 

2002).  

Com a chegada do período Renascentista e Barroco, compreendido entre os séculos 

XV e XVIII, surge uma enorme mudança na urbanística da cidade, resultante da 

descoberta e valorização da Arte. Estamos perante um sociedade regida pela Arte, 

pelo belo e pela racionalidade (Gonçalves, 2004). 

É neste cenário que são elaboradas as plantas urbanas, que pela primeira vez não 

são impregnadas por valores religiosos. São bons exemplos disso a planta urbana de 

Veneza, datada de 1348 e as tabuinhas de Siena. São os pintores, que numa primeira 

fase, constroem o espaço público (Gonçalves, 2004; Lamas, 2014). 

Finalmente, para se entender a grande mudança sobre o pensamento e 

desenvolvimento da cidade temos a descoberta da perspetiva, que traz consigo a ideia 

de tridimensionalidade.  

Todas estas inovações conduziram a um urbanismo apoiado em três princípios 

fundamentais: a linha reta, a perspetiva e o programa (Gonçalves, 2004). 

Surge, assim, o urbanismo tal como o que conhecemos hoje, planeado, pensado e 

realizado por especialistas. Nota-se reflexão sobre o espaço antes da sua 

concretização, algo que anteriormente não acontecia. 



Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

20 
 

A forma da cidade é assim, sujeita à unidade 

e racionalidade. A forma radiocêntrica das 

cidades ideais Renascentistas consubstancia 

a conjunção de todas estas inovações, como 

podemos observar na figura 3, referente à 

proposta de Filarete para Sforzinda onde se 

pode verificar a obsessividade pela 

geometria e pela organização (Lamas, 

2014). 

 

A urbanística renascentista manifesta-se inicialmente em campos específicos como: a 

alteração da disposição funcional da cidade com a criação de espaços públicos, 

praças e arruamentos retilíneos, reestruturação através de novas redes viárias, 

expansão urbana através de quadrículas regulares (Lamas, 2014).  

Pode dizer-se que, através do espaço público, se procura o ordenamento e o 

alinhamento dos equipamentos, sendo, neste caso, ele próprio o protagonista do 

planeamento. Abrem-se grandes eixos que convergem para pontos monumentais. Há 

novas necessidades de acessos proporcionadas pelo aumento dos fluxos. As praças 

são posicionadas estrategicamente na cidade carregadas de simbolismo e significado. 

Um bom exemplo é a Praça do Capitólio em Roma, projetada por Miguel Ângelo no 

século XVI (Figura 4). 

Figura 3 - Cidade de Sforzida projetada por Filarete no Tratado d'Architettura, 1457-146.  
Fonte: 2.bp.blogspot.com 
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Figura 4 - Praça do Capitólio. | Fonte: dearchitettura.files.wordpress.com 

 

O espaço público urbano, em especial a praça, é gerador da forma urbana e como 

afirma Lamas (2014, p.176) “(...) adquire valor funcional e político-social, e também o 

máximo valor simbólico e artístico. É a praça o elemento básico da energia e 

criatividade do desenho urbano e da arquitectura."  

Também a rua constitui um elemento fulcral do espaço público renascentista, sendo 

"(...) pela primeira vez, eixo de perspetiva, traço de união e valorização entre 

elementos urbanos" (Lamas, 2014, p.172). Deixa de ser um mero percurso funcional 

para se tornar também num percurso cénico. É a partir deste momento que a rua 

adquire novas variações, sendo exemplo disso a avenida.  

Chegados aos séculos finais do período citado, estamos em plena época Barroca, 

sendo esta marcada pela exuberância das formas quer em extensão como as 

avenidas e os passeios públicos, quer em volumes como é o caso dos edifícios e da 

estatuária.  

A cidade fica marcada pela abertura de amplas vias de circulação. Esta evolução 

linear teve como causa a exigência de uma melhor mobilidade, dado que se haviam 

verificado progressos técnicos nas formas de mobilidade (Gonçalves, 2004). Os 

elementos mais relevantes deste período são a Avenida, o Jardim e a Praça. 

Com a chegada do século XIX, marcada pela Revolução Industrial e consequente 

concentração da população nas cidades, estas, que até então tinham limites bem 

definidos, deixam de ser fisicamente delimitadas, dando lugar ao aparecimento de 

ocupações dispersas e indefinidas (Lamas, 2014). O expressivo desenvolvimento 
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urbano deste século transformou profundamente o espaço público urbano. As 

transformações surgidas na cidade industrial geraram soluções cada vez mais 

funcionalistas (Frota, 2002). 

 A rua passa a ser, novamente, um mero percurso. A praça deixa de ser um espaço de 

encontro. Neste período não há preocupações urbanísticas ou estéticas quanto à 

expansão das cidades. A cidade desenvolve-se por extensão de loteamentos e não 

pela organização do espaço público urbano. Este perde a importância que tinha até 

outrora (Lamas, 2014). 

São as situações social e sanitária da população que motivam o pensamento 

urbanístico e higienista do final deste século e do início do próximo.  

Este cenário marcou uma viragem no urbanismo, o qual resultou no desenvolvimento 

de vários modelos de cidades ideais. Estes surgiram no século XIX, sendo 

normalmente designados por modelos utópicos de planeamento. Embora, as 

propostas apresentadas, tivessem como objetivo apontar alternativas aos problemas 

da cidade industrial, não conseguiram ter uma continuidade expressiva na urbanística 

futura (Lamas, 2014). Mesmo assim, interessa conhecer estes modelos, pois integram 

uma parte significativa da história e cultura do planeamento que, ainda hoje, é 

referência no pensamento sobre a cidade e os seus espaços públicos (Lamas, 2014). 

Os primeiros modelos datam o início do século XIX, como as Habitações Cooperativas 

de Robert Owen e os Falanstérios de Charles Fourier (figura 6). Estes modelos 

designados de utopias sociais têm como principal ideário a defesa da igualdade. 

Devido ao seu fracasso estas utopias não tiveram expressão na urbanística posterior 

(Loures, 2011; Lamas, 2014). 

Nesta altura, ocorrem descobertas e avanços científicos, como é o caso da 

fotossíntese, associado à preocupação higienista e saúde pública, o que indiretamente 

veio transformar a visão dos novos modelos utópicos, os quais passam a integrar a 

vegetação na cidade (Magalhães, 2001). 

Estavam criadas as condições necessárias para o desenvolvimento de novos modelos 

urbanos como é o caso da Cidade Linear de Arturo Soria y Mata, proposta em 1882, 

defendendo que a cidade deveria desenvolver-se de forma linear articulando as 

ferrovias com o desenvolvimento urbano (Loures, 2011) 

Posteriormente e seguindo os princípios estabelecidos, surge a Cidade-Jardim, em 

1898, com Ebenezer Howard. A ideia de Cidade-Jardim, procura soluções para o 
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crescimento das grandes cidades. A visão de Howard advoga a criação de um novo 

ambiente residencial de baixa densidade com predominância de espaços verdes 

(Lamas, 2014).  

As cidades teriam dimensões relativamente pequenas, onde não se poderia exceder 

os 30 mil habitantes por cidade, sempre que isso se verificasse haveria necessidade 

de criação de novas cidades, formando todas elas um sistema ligado à cidade central 

através de ferrovias (Seco, 2008). 

 A título de exemplo de cidades construídas sob este ideal temos as cidades de 

Letchworth datada de 1904, Hampstead de 1909 e Welwin de1919. 

Já na segunda metade do século XIX Eugène Haussmann mostra também 

preocupações sobre a situação urbana de Paris (Figura 5). Neste sentido, 

desenvolvem-se políticas a partir de 1853 que, através da expropriação de terrenos 

em prol das necessidades crescentes de saneamento, de deslocação e conexão 

(permitida pela evolução dos transportes), possibilita a construção de grandes eixos na 

cidade as Boulevards. Estas eram vias amplas destinadas à circulação, ao lazer e ao 

comércio. 

 

 

Figura 5 - Esquemas de intervenção de Haussmann em Paris (1859); a branco os arruamentos 
existentes, a preto os arruamentos propostos, a quadriculado os bairros novos e a tracejado os 
espaços verdes. | Fonte: spargelandfraise.files.wordpress.com 
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A par do caso de Paris temos o plano de expansão para a cidade de Barcelona 

desenvolvido por Ildefonso Cerdá e aprovado em 1859. A proposta consubstancia a 

expansão da cidade (ensanche) para além da muralha. Esta transformação seria 

traduzida numa grelha ortogonal com quarteirões de 113 metros de lado e vias de 20 

metros de perfil. À semelhança de Paris, a organização da cidade pertence às vias, 

sendo que três delas rompem a cidade antiga integrando-a no novo plano (Figura 6). 

Este facto revela a característica mais inovadora deste plano, que surge na 

abordagem teórica, quando mostra preocupações sociológicas. A organização dos 

quarteirões vai permitir a existência de diversificados espaços verdes destinados ao 

lazer. A nível da distribuição dos equipamentos, estes vão integrar-se na malha de 

forma equitativa e sem distinção formal. 

 

 

Figura 6 - Planta da cidade de Barcelona, projetada por Ildefonso Cerdá (1859). | Fonte: 
www.bing.com/images 

 

Na última década deste século e inícios do seguinte, ocorre uma crise de valores 

políticos, sociais e estéticos, a qual se traduz numa rutura com os conceitos que 

presidiam a urbanística até então. Como consequência surgem novas abordagem de 

conceção de espaços, sendo a primeira levada a cabo por Tony Garnier com a Cidade 

Industrial (1917), a qual se destinava exclusivamente à industria. Pela primeira vez se 
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defende o princípio de que a função é o elemento essencial na conceção do espaço. 

(Magalhães, 2001; Lamas, 2014) 

Mais tarde, com Le Corbusier, fundem-se os ideais da cidade moderna, os quais 

tiveram a sua expressão máxima na Carta de Atenas de 1933, resultante da 

Conferência Internacional de Arquitetura Moderna (C.I.A.M). 

Os ideais defendidos pelo Movimento Moderno defendem uma rutura na estrutura, na 

forma, na organização e nos pressupostos da urbanística da cidade tradicional 

(Lamas, 2014). 

Estes ideais foram disseminados por toda a Europa, sendo concretizados vários 

projetos,  dos quais se destacam projetos de Le Corbusier. O exemplo mais 

emblemático deste autor é "La Ville Radieuse" (Figura 7) apresentada em 1930. 

Consistia numa cidade verde "(...) com forte percentagem de solo livre; grandes 

construções pontuais, assentes em pilotis que libertavam o solo para os peões e 

prolongavam os espaços verdes sob as construções (...)" (Lamas, 2014, p.352). 

A influência de Le Corbusier na formação do pensamento urbano moderno foi enorme, 

marcando arquitetos como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Apesar desta forte 

influência, os princípios por ele defendidos foram alvo de fortes críticas por parte de 

numerosos pensadores pós-modernistas, os quais apontavam como erros fulcrais 

desta ideologia a rutura com a cidade tradicional e a desvalorização da vivência 

urbana, devido a setorização das cidades, o que, segundo os críticos, dificultavam as 

interações da população no espaço público (Lamas, 2014). 

 

Figura 7 -  Esquema representativo de algumas propostas de modelos de cidade. | Fonte: 
Adaptado de Loures, 2011 
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Neste estudo, defende-se que talvez o maior erro cometido neste período, tenha sido 

a desvalorização da escala humana. O período modernista trouxe consigo uma escala 

completamente diferente daquela que as cidades estavam acostumadas, no entanto o 

Homem, continuou o mesmo. Este problema trouxe consigo uns outros tantos, tal 

como a desvalorização da vivência humana.  

Pouco a pouco começam a evidenciar-se roturas no urbanismo moderno. Os cidadãos 

procuram melhores condições de vida, nomeadamente de habitação e infraestruturas, 

e uma das exigências é precisamente a recuperação do papel do espaço público, que 

foi posto de lado com a cidade moderna.  

Isto obriga a repensar o urbanismo. Deste modo, o espaço público tradicional 

desenvolve-se como resposta teórica e projetual de urbanistas e teóricos como Jane 

Jacobs, Gordon Cullen e Kevin Lynch, que  a partir dos anos sessenta, centram-se, na 

cidade tradicional, estudando a sua forma e a sua imagem (Magalhães,2001).  

Posto isto, pode afirmar-se, que a história do espaço público está repleta de 

afortunadas e desafortunadas realidades, que se traduzem em melhores e piores 

condições para os seus habitantes.  

Considerando a cidade um lugar de permutas e os espaços públicos lugares 

acessíveis a todos e facilitadores da interação social, a rua surge como o espaço 

púbico por excelência. Sem retirar importância aos restantes elementos, dá-se 

particular destaque a este, sobretudo pelo seu carácter preponderante de lugar de 

circulação e encontro. 

 

1.2.1 A RUA 

 

A rua é um espaço de circulação, funcionando simultaneamente como um lugar de 

encontro e partilha. Apresenta forma linear e quanto à mobilidade, suporta tanto os 

modos suaves como os motorizados. 

É o menor elemento morfológico do espaço público, possuindo uma estreita relação 

com os edifícios, que por sua vez a definem e contribuem para a sua leitura (Lamas, 

2004). 
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Jorge Solis, em o Diccionário Urbano Conceptual y Transdisciplinar (2009) define a rua 

como "(...) uma peça urbana de carácter público vinculada à origem da cidade, graças 

à qual esta se estrutura". 

A rua poderá ser encarada como "(...) um espaço que organiza todos os elementos 

urbanos (...), ou ela é apenas um resultado face à necessidade de circular ou da 

disposição de outras coisas?" (Brandão, 2011). 

Esta questão exige a compreensão do que realmente representa a rua, quais as suas 

funções e potencialidades e em que sentido tem evoluído. A sua evolução passa por 

compreender a sua História, a influencia que teve no urbanismo e conhecer as 

soluções contemporâneas para a resolução da problemática da rua.  

Uma das primeiras descrições da rua como elemento específico arquitetónico data do 

período do Renascimento, com Leone Battista Alberti (1404-1470), que descreveu a 

rua como um fenómeno arquitetónico (Lillebye, 1996). Os urbanistas do Renascimento 

tinham a rua  como o seu elemento mais importante, através da malha base e da 

praça, a partir da qual se construía a cidade.  

Mais tarde Haussmann, em Paris, baseia a renovação da cidade em fortes elementos 

estruturais – ruas, avenidas e boulevards. Após este plano assiste-se a um 

planeamento urbano como uma ferramenta pragmática, que apenas tentava resolver 

os problemas funcionais das cidades, numa perspetiva muito próxima à da Engenharia 

Civil (Lillebye, 1996). 

Com a industrialização crescente e centralizada, a estrutura tradicional simplesmente 

desapareceu (Lillebye, 1996). Este é o contexto que o Modernismo recebe, uma 

herança de cidades repletas de problemas. O urbanismo passa a assumir uma postura 

muito racional e funcionalista perante os problemas, sendo o significado de rua, 

enquanto elemento arquitetónico, reduzido apenas a uma lembrança. Esta 

circunstância irá acompanhar o desenho da rua até ao período Pós-Modernista, o qual 

retomará os ideias anteriores à Industrialização. 

Várias foram as  críticas ao movimento Moderno, aqui se destacando as da socióloga 

americana, Jane Jacobs, que em 1961, refere que “(...)as ruas e os passeios são a 

mais importante parte pública da cidade, são os seus órgãos vitais. Pensar-se numa 

cidade significa vir logo à mente as suas ruas. Se as ruas parecem interessantes, 

então a cidade parece logo interessante(...)” (Jacobs, 1961, p. 29).  

A socióloga defende ainda, que o factor mais importante numa rua é a segurança. 

Para isto, a rua deverá assumir sempre três condições: 
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 Existir uma demarcação clara entre espaço público e privado; 

 Existir pessoas a olhar para e pela rua, o que a autora designa como "os 

proprietários da rua"; 

 Existir continuamente pessoas nos passeios, tanto para aumentar o número de 

olhos da rua, como para atrair mais pessoas à rua. 

O ponto chave, segundo a autora, são as pessoas: ao existirem pessoas nas ruas, não 

só estas se tornarão seguras, como se irão tornar palco da vivencia social. "(...)a 

presença de pessoas atrai outras pessoas (...). Elas adoram assistir às atividades dos 

outros e às outras pessoas que se encontram em constante evidência (...)" (Jacobs, 

1961, p.37). Assim, pode constatar-se, que a rua, tal como a cidade, só desempenha, 

na totalidade, as suas funções quando é capaz de receber os indivíduos e os seus 

contornos sociais. 

No Pós-Modernismo, a rua aparece como uma estrutura multifuncional, onde 

coexistem as mais variadas funções. O desenho urbano aplicado à rua, desde o seu 

contexto urbanístico mais amplo, até à escala de pormenor, contempla muitas 

intenções e conceitos fundamentais. O formalismo do desenho urbano aliado ao 

funcionalismo são hoje as diretivas a seguir (Lillebye, 1996). 

Posto isto, pode afirmar-se, que a rua sempre influenciou o desenvolvimento e 

crescimento das cidades, tendo a sua importância variado com as exigências sociais 

das diferentes épocas, que por sua vez, contribuíram para diferentes ideologias de 

planeamento. É igualmente verdade, que a rua assumiu uma grande crise de valores 

com a chegada da Industrialização, vendo as suas funções reduzidas apenas a uma: a 

de circulação. Não obstante a esta problemática, e com o intuito de a reverter, o 

movimento Modernista, assume uma abordagem extremamente racional e 

funcionalista, criando assim um novo problema: a perda do carácter social da rua.  

Um facto inalterável é, que independentemente das variadas formas adotadas pela 

rua, esta foi, e é um importante palco social. No entanto, os aspetos sociais inerentes 

ao planeamento urbano e, em particular, ao desenho da rua, são, lamentavelmente 

negligenciados. O planeamento parece ter apenas como premissas os requisitos 

técnicos e a forma física que os ambientes podem assumir, mas raramente tem em 

consideração os aspetos sociais, tais como o comportamento humano e as suas 

interações. Muito dos projetos recentemente desenvolvidos, resultaram na ausência 

do Homem e das suas atividades, sendo estas descritas por Gehl (1971) como 

totalmente incompreendidas pelo o planeador (Lillebye, 1996). Ora este facto é 
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bastante preocupante, porque quando o planeador assume a enorme responsabilidade 

de projetar ambientes físicos, os efeitos sociais não podem ser postos de lado.  
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2. MOBILIDADE URBANA: ENQUADRAMENTO E MUDANÇA DE 

PARADIGMA 

 

Após esclarecidos os conceitos relativos ao espaço público, com pertinência para os 

espaços de mobilidade, a rua, o presente capítulo irá tratar o conceito de mobilidade 

urbana, dando especial atenção à mobilidade pedonal. 

Assim, a primeira parte contextualiza a problemática em torno da mobilidade urbana, 

explanando os principais conceitos que lhe são inerentes. A segunda parte analisa o 

tema central desta dissertação, a mobilidade pedonal, especificando a controvérsia à 

sua volta, caracterizando os seus principais atores, os peões, onde se focará o grupo 

específico das crianças, visto serem o sujeito do presente estudo. 

A mobilidade urbana é um atributo associado às pessoas e pode ser entendida como a 

capacidade dos indivíduos se deslocarem no meio onde se inserem, de modo a 

satisfazer as suas necessidades (APA, 2010).  

Este conceito está intimamente relacionado ao de acessibilidade. O termo 

acessibilidade pode ser utilizado em inúmeras situações, mas no caso específico 

deste trabalho, que tem por base um estudo em meio urbano, pode afirmar-se que é 

uma propriedade do território e encontra-se relacionada com a facilidade de acesso 

dos indivíduos a um lugar, ou conjunto de lugares. Prevê uma adequação aos 

diferentes utilizadores e pressupõe conectividade com os demais elementos 

pertencentes ao mesmo sistema (Brandão, P., et al (2002)). Pode afirmar-sr que a 

mobilidade depende das condições de acessibilidade ofertada pela organização do 

território e pelo sistema de transportes. Há assim, uma estreita relação entre a 

organização do território - compreendida como a implantação de atividades e funções 

urbanas e das suas articulações no espaço -, sistema de transportes e as condições 

de mobilidade (Seabra, M.; Pinheiro, A.; Marcelino, C., 2011). 

A mobilidade é hoje considerada um direito adquirido das sociedades de matriz 

cultural ocidental (Silva, s.d). Não obstante, é notório que a sua prática acarreta custos 

económicos, sociais e ambientais insustentáveis para o próprio funcionamento das 

sociedades (Silva,2011). Surge assim, a necessidade de mudança do paradigma de 

mobilidade, que até então assenta no uso indiscriminado do automóvel.  

O conceito sustentabilidade e/ou desenvolvimento sustentável surge na década de 70, 

mas só viria a ganhar importância em 1987, onde é definido pelo Relatório de 

Brundtland intitulado de Our Common Future, como o "desenvolvimento que satisfaz 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades" (WCEDC, 1987). Desde que este 

conceito - integrador das preocupações económica, social e ambiental - surgiu, as 
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sociedades mais conscientes têm procurado encontrar respostas para os vários 

problemas que as assolam (Figura 8). 

 

Figura 8 - Esquema representativo de algumas ações sobre a temática sustentabilidade. Fonte: 
Adaptado de Loures, 2011 

A adoção deste conceito é particularmente relevante quando se aborda a questão 

mobilidade urbana pelas múltiplas implicações que esta exerce sobre os pilares da 

sustentabilidade. 

O conceito mobilidade sustentável, introduzido pela OCDE em 1996, defende a 

importância de se repensar os atuais padrões de mobilidade assentes na perspetiva 

do automóvel. O desafio, segundo a mesma organização é "encontrar formas de 

satisfazer as nossas necessidades de transporte de maneira ambientalmente correta, 

socialmente justa e economicamente viável" (OCDE, 1997, p.36). Deste modo, o 

transporte sustentável será aquele que contribuir para o bem social e crescimento 

económico seguindo sempre uma perspetiva ambiental. 

Segundo Banister (2007), a questão da mobilidade sustentável fornece um paradigma 

alternativo, no qual a tónica deverá colocar-se no reforço das relações entre o uso do 

solo e o sistema de transportes. Para se alcançar este ideal de mobilidade, o mesmo 

autor, define quatro linhas orientadoras: 

a) Redução das necessidades de viagens; 

b) Medidas Políticas de Transportes - Multimodalidade; 
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c) Medidas Políticas de Uso do Solo - Redução das distâncias dos 

deslocamentos; 

d) Inovação Tecnológica. 

Assim, depreende-se que o novo paradigma de mobilidade urbana deverá consistir 

num sistema de transportes, que assente na intermodalidade aliada ao incremento dos 

modos suaves. 

Os modos suaves são definidos como "meios de deslocação e transporte de 

velocidade reduzida, ocupando pouco espaço e com pouco impacte na via pública e 

sem emissões de gases para a atmosfera como a simples pedonalidade ou a 

deslocação com recurso a bicicletas, patins, skate, trotinetas ou quaisquer similares, 

encarados como uma mais valia económica, social e ambiental, e alternativa real ao 

automóvel" (DR, 2009), ou seja, os modos suaves compreendem todos os modos de 

transporte que recorrem à própria energia para realizarem determinada deslocação. 

De todas as modalidades que abrange as mais conhecidas e rentáveis na perspetiva 

da intermodalidade são a deslocação com recurso à bicicleta e deslocação pedonal. 

De facto, a mobilidade pedonal é a que se afigura com maior potencial de incremento 

e com maior efeito na intermodalidade, pois é a que acarreta menores custos, 

nomeadamente ao nível das infraestruturas (Seabra, M.; Pinheiro, A.; Marcelino, C. et 

al., 2011).  

Neste contexto a mobilidade pedonal revela-se um fator chave na cadeia da 

mobilidade, estabelecendo um importante elo de ligação entre os outros modos de 

transporte. Deste modo, importa conhecer em maior pormenor os seus contextos e 

realidade.  

 

 

2.1. MOBILIDADE PEDONAL  

 

Como referido no ponto anterior, a mobilidade pedonal apresenta-se como um dos 

pontos chave no longo caminho que é o da mobilidade urbana sustentável.  Porém é 

necessário que as deslocações a pé sejam realizadas de forma segura e confortável, 

cabendo à responsabilidade pública garantir essas condições (Zegeer et al, 2002). 

Importa, assim, conhecer e caracterizar o conjunto de aspetos que condicionam a 

mobilidade pedonal, bem como caracterizar os agentes desta modalidade (peões), as 

infraestruturas a ela associada e ainda a qualidade destes espaços.  
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Caminhar é a forma natural de deslocamento do ser humano (Zegeer et al, 2002) e a 

que possibilita a melhor vivência do espaço público urbano. A preferência por esta 

modalidade torna a rua mais segura, promove o comércio e reduz a necessidade de 

construção de novas infraestruturas para transporte motorizado. 

 Várias vezes esta atividade deixa de ser 

uma opção atrativa, seja por existir uma 

disputa constante pelo espaço ocupado por 

veículos motorizados, seja pela pouca 

qualidade das infraestruturas do sistema 

pedonal. 

 Ao olhar para o espaço público urbano é 

fácil compreender esta situação, onde é 

visível o desequilíbrio da afetação dos 

espaços aos diferentes modos de 

deslocação, sendo sempre o peão o 

elemento mais sacrificado, confrontando-se 

constantemente, com a diminuição das 

condições necessárias ao seu deslocamento 

(Figura 9). Outro desafio colocado à deslocação pedonal diz respeito às barreiras 

existentes no espaço público urbano, a grande maioria consequência direta do tráfego 

automóvel. Quer pelas situações de conflito, quer pelas consequências diretas sobre o 

espaço destinado ao peão, como o subdimensionamento ou inexistência de passeios, 

estacionamento abusivo, ruído, entre outras. 

Há todo um conjunto de aspetos que condicionam a mobilidade pedonal, sejam eles 

relacionados com o planeamento e desenho urbano, com a gestão de tráfego 

rodoviário ou ainda com os indivíduos enquanto peões. De forma a satisfazer os 

requisitos à deslocação pedonal é fundamental conceber espaços adequados e 

garantir que estes se integram com os restantes modos de deslocação (Pita, 2003). 

Para criar tais condições é fundamental compreender determinados aspetos, sendo 

neste trabalho focados três aspetos: os peões, as infraestruturas pedonais e as 

qualidades do ambiente urbano. 

 

 

Figura 9 - Constrangimentos do espaço 
público impostos ao peão. | Fonte: 
pinterest.com, 2016  
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2.1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PEÕES 

 

Segundo Daros (2000) e Gold (2003), os peões são todos os indivíduos que se 

deslocam a pé nos espaços públicos abertos e por redes de percursos projetados ou 

não. Já o INE (2004) define um peão como uma “pessoa que, usufruindo da via 

pública, não é condutor nem passageiro. São consideradas peões as pessoas 

transportadas em carrinhos de criança, em cadeiras de rodas sem motor, (...) ou que 

manobrem esses meios de deslocação. São igualmente peões, as pessoas que 

circulam sobre patins, se ocupem de um veículo a fim de o reparar(...) .”  

Com estas definições, depreende-se que o peão não é apenas aquele que opta por 

realizar um trajeto a pé, é antes de mais todo e qualquer indivíduo que em algum 

momento da sua viagem experimenta deslocação pedonal. Significando, que por mais 

deslocações que se façam recorrendo a transportes, em algum instante do percurso 

somos todos peões, este “estatuto de universalidade do peão (…) confere uma 

importância à deslocação pedonal que não pode ser desprezada” (Seabra, M.; 

Pinheiro, A.; Marcelino, C. et al., 2011). 

A caracterização dos peões e o seu desempenho no decorrer da sua circulação 

dependem de uma conjunto de atributos físicos e psicológicos dos quais fazem parte: 

a) Alcance; 

b) Vulnerabilidade; 

c) Dimensão; 

d) Flexibilidade; 

e) Distração; 

f) Heterogeneidade. 

 

a) Alcance 

O alcance depende essencialmente da velocidade atingida pelo peão e da sua 

resistência física. A velocidade varia de acordo com um conjunto de fatores, dos quais 

se destacam a idade, capacidade física, motivo da viagem, presença de outros peões, 

condições atmosféricas, características da via, como a sua tipologia, estado de 

conservação e declive. 

Considera-se como velocidade média de um peão, que se desloque livremente o valor  

de 1,2 m/s (Austroads, 1988; HCM, 2000). 

Quanto ao alcance, adota-se um limite máximo de 1500m, quando o peão se desloca 

para o seu trabalho, e de 800m para os percursos até às paragens de transporte 

público. Os valores referenciados adaptam-se a pessoas que não apresentem 

limitações físicas (Seco, 2008). 
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Para pessoas cuja limitação física é uma realidade os valores recomendados para as 

deslocações são os seguinte: 

 

Tabela 1 - Distâncias máximas recomendadas para pessoas com mobilidade condicionada. | 
Fonte: Adaptado de Seco, 2008 

Grupo com mobilidade condicionada Distâncias limite recomendadas sem 

ocorrerem pausas (m) 

Utilizadores de cadeira de rodas 150 

Invisuais 150  

Utilizadores de bengalas/ muletas 50  

Pessoas em ambulatório 100  

 

 

b) Vulnerabilidade 

Os peões são bastante vulneráveis. Em caso de acidente, mesmo a velocidades 

reduzidas, os peões sofrem traumatismos graves. Se a velocidade de colisão exceder 

os 45 km/h a probabilidade de um peão sobreviver é inferior a 50%. Por outro lado, se 

a velocidade de colisão for inferior a 30 km/h existe mais de 90% de probabilidade das 

pessoas sobreviverem. 

 

c) Dimensão 

Qualquer peão, esteja ele parado ou em movimento, ocupa um determinado espaço. 

Compreender a dimensionalidade do peão é de extrema importância, pois determina o 

espaço necessário que cada pessoa requer para se mover.  

A profundidade do corpo e a largura dos ombros são as dimensões usadas pelos 

projetistas para o correto dimensionamento dos infraestruturas pedonais. A largura dos 

ombros define, por exemplo, a capacidade de passagem em escadas, passeios e 

rampas (HCM, 2000).  

O espaço ocupado por um peão, para que este se desloque confortavelmente e para 

que consiga evitar o contacto físico com outros peões, é de 0.60m para a largura dos 

ombros e 0.50m para a profundidade do corpo, num total de 0.30m2, sendo 

usualmente representado por uma elipse, como se pode verificar na figura 9 (HCM, 

2000). 

Durante o deslocamento o peão necessita de um determinado espaço frontal a fim de 

se deslocar adequadamente. Segundo HCM (2000), a dimensão desta distância define 

a velocidade e o número de peões que são capazes de atravessar um determinado 

ponto num dado instante (Figura 10). 
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No caso dos peões com mobilidade reduzida é necessário garantir um espaço mínimo 

superior, variando de acordo com os equipamentos que cada um se faz acompanhar 

(Figura 12). Um outro aspeto a considerar, neste caso específico é as necessidades 

de manobra, nomeadamente das pessoas que se deslocam em cadeira de rodas. Na 

tabela 2 encontram-se as dimensões especificadas pelo Decreto Lei nº 163/2006, de 8 

de agosto. 

 

Figura 12 - Larguras mínimas necessárias para a circulação de pessoas com mobilidade 
condicionada. | Fonte: Adaptado de Austroads, 1988 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Espaço ocupado por um 
peão.  | Fonte: HCM, 2000 

Figura 11 - Distância frontal mínima para a 
circulação do peão. | Fonte: HCM, 2000 
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Tabela 2 - Dimensões de manobra para peões em cadeira de rodas. | Fonte: Adaptado do DL 
163/2006 
 

Rotação de 90º 

 

 

A 

B 

C 

 

≥ 1.20 m 

≥ 0.75 m 

≥ 0.45 m 

 

Rotação de 180º 

 

 

A 

B 

 

 

≥ 1.50 m 

≥ 1.20 m 

Rotação de 360º 

 

 

A 

 

≥ 1.50m 

 

 

d) Flexibilidade 

Os peões, pela sua natureza, possuem uma grande flexibilidade o que, sendo uma 

das suas principais vantagens pode constituir um grave problema face aos 

restantes utilizadores da via pública, visto assumirem um comportamento 

imprevisível. 

 

e) Distração 

Muitas vezes os peões não dão a devida atenção à via pública, distraindo-se com 

facilidade. Somando isto, ao facto do ambiente rodoviário ser, regra geral, 

concebido para os veículos, cria algum "distanciamento" por parte do peão face 

aos restantes utilizadores da via pública, o que poderá colocar em causa a sua 

segurança. 
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f) Heterogeneidade 

Os peões representam um grupo de pessoas heterogéneas, no sentido em que, 

englobam indivíduos com atributos físicos e psicológicos distintos. Alguns elementos 

deste grupo acarretam cuidados especiais, sendo usualmente designados por peões 

com mobilidade condicionada. Estes englobam idosos, crianças, e outros indivíduos, 

que devido a determinada característica física ou psicológica, não lhe seja permitido o 

deslocamento nas condições desejáveis (Vukmirović, 2010). Aqui dar-se há especial 

atenção ao grupo das crianças, visto serem o sujeito central deste estudo, sendo 

assim torna-se imprescindível conhecer quais as características que as distinguem. 

As crianças desenvolvem-se gradualmente tanto física como psiquicamente e apenas 

a partir dos 12 anos adquirem condições semelhantes às dos adultos para enfrentar as 

diferentes complexidades do tráfego rodoviário. Segundo Vukmirović (2010), é 

possível mencionar características inerentes a este grupo que se tornam essenciais 

conhecer para bem programar o desenho urbano, fazendo com que este se adapte às 

exigências das crianças e não o contrário. Das várias especificidades que 

caracterizam este grupo, distinguem-se  as seguintes(Tabela 3):  

Tabela 3: Características específicas das crianças e as respetivas implicações. 

Características Implicações  

Estrutura reduzida Dificulta a sua perceção por parte dos 

condutores. 

Visão periférica limitada Dificulta a determinação da velocidade e a 

distância de um veículo em aproximação. 

Impulsividade Comportamento imprevisível. 

Falta de experiências Incompreensão das complexidades do tráfego 

rodoviário; 

Senso de invulnerabilidade Adoção de comportamento irresponsáveis 

 

Face ao exposto é fácil compreender a vulnerabilidade deste grupo em relação às 

complexidades do espaço público. Sendo assim, reconhece-se a máxima 

importância do desenho dos espaços pedonais, o qual deve ter sempre como 

objetivo último a deslocação segura de todos os seus utilizadores, nomeadamente, 

das crianças.   
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2.1.2 INFRAESTRUTURAS PEDONAIS 

 

As infraestruturas pedonais devem ser capazes de satisfazer as necessidades dos 

seus utilizadores, garantindo sempre a sua segurança e comodidade. Devem procurar 

a máxima segregação entre os sistemas viário e pedonal. Quando não é possível a 

segregação total há que garantir, pelo menos, uma interligação coerente da 

infraestrutura pedonal. Também a ligação com outros modos de deslocação deve ser 

assegurada da melhor forma possível. 

Há todo um conjunto de infraestruturas que possibilitam a circulação dos peões, 

devendo oferecer condições de segurança, comodidade e rapidez. Essas 

infraestruturas constituem o sistema pedonal, devendo formar um sistema homogéneo 

e articulado, de modo a que o peão não necessite de recorrer à faixa de rodagem para 

realizar determinada deslocação. Os princípios mais importantes a considerar quando 

se concebem as infraestruturas pedonais, correspondem às características dos 

passeios e das áreas de travessias.   

a) Passeios 

Uma das considerações a ter com esta infraestrutura, prende-se com o ser 

dimensionamento, que deve ter em consideração a extensão dos percursos, dado que 

esta é relevante na avaliação da comodidade e rapidez, não esquecendo as 

necessidades dos utentes de mobilidade reduzida (Seco, 2008). É igualmente 

importante refletir sobre a área disponível para a deslocação dos peões, designada de 

largura livre, a qual deve ser contínua e livre de obstáculos à circulação pedonal 

(Teles, P., 2006).  

Assim,  está estabelecido pelo DL. nº 163/2006, de 8 de agosto, que os passeios que 

se encontrem adjacentes a vias principais e vias distribuidoras devem ter uma largura 

livre não inferior a 1,5 m, enquanto que os pequenos acessos pedonais no interior de 

áreas plantadas, cujo comprimento total não seja superior a 7 m, podem ter uma 

largura livre não inferior a 0,9 m. Também o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, complementado pela Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março apresentam 

regras a cumprir no âmbito do dimensionamento de espaços ou infraestruturas viárias 

e equipamentos de utilização coletiva.  Em qualquer dos casos e tendo em atenção os 

valores de referência atrás apresentados relativos aos conceitos de “espaço vital” do  

peão associado à função de circulação pedonal é possível definir um conjunto de 

valores de referência para a “largura bruta” de passeios aplicáveis em diversas 

situações típicas (Tabela 4) (Seco, 2008). 
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Tabela 4 - Largura bruta mínima de passeio. Fonte: Adaptado Seco, 2008 

Tipo de passeio Largura desejável (m) Largura aceitável (m) 

Passeio sem mobiliário urbano, montras 

ou árvores 

2,0 m 1,50 m 

Passeio com alinhamento de árvores ou 

montras 

3,0 m 2,50 m 

Passeio com árvores e montras 4,0 m 3,50 m 

 

b) Área de travessia 

No que diz respeito às áreas de travessia, estas são os elementos que mais suscitam 

preocupações em termos de segurança do peão, pois são os pontos mais críticos da 

infraestrutura pedonal, sendo uma área de potencial conflito entre veículos e peões. 

Há assim, que minimizar o risco de acidente através de medidas que diminuam a 

exposição do peão. Para além disto, estes elementos devem ser cómodos para todos 

os utentes, nomeadamente para as pessoas com mobilidade condicionada, pelo que 

deve ser prevista a instalação de rampas de acesso ou devem ser rebaixado os 

passeios e refúgios de peões, de forma a facilitar o movimento dessas pessoas. Um 

outro propósito a atingir é a rapidez, pelo que se deve minimizar as demoras sofridas 

pelos peões. Finalmente as áreas de travessia devem, sempre que possível, articular 

as várias redes de forma coerente, nomeadamente a rede pedonal, viária e de 

transportes públicos. Segundo Seco (2008), estes elementos devem possuir um 

conjunto de atributos gerais, entre os quais:  

 Devem ser áreas iluminadas de forma a que o peão consiga observar 

facilmente o movimento dos outros utilizadores da via pública, bem como,  a 

sua presença seja notada por eles;  

 Devem ser áreas contínuas e livres de obstruções;  

 O tempo de espera para o atravessamento não deve ser excessivo para que o 

peão não adote comportamentos de risco quando sujeito a tempos de espera 

exagerados. 

Importa ainda referir, que quanto à tipologias as áreas de travessia podem ser 

classificadas segundo a segregação no espaço e no tempo. Quanto à segregação 

no espaço temos as travessias de nível (Figura 13) e desniveladas (Figura 14), 

quanto à segregação no tempo podem ser reguladas por sinalização luminosa 

(Figura 15) ou não (Figura 16).   
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2.1.3 QUALIDADE DOS ESPAÇOS PEDONAIS 

 

Pode-se considerar um espaço pedonal bem sucedido, quando este acomoda todos 

os seus utilizadores, mas também quando é facilitador de todas as atividades sociais e 

recreativas. Segundo Martincigh (2003) a qualidade dos espaços pedonais está 

intimamente relacionada com as suas possibilidades de mobilidade, de troca e de 

relacionamentos. Gehl (2000), acrescenta que só quando os espaços pedonais se 

apresentam suficientemente atrativos e agradáveis para os peões, é que estes se 

sentem confiantes em aproveitar todos os outros aspetos benéficos da vida urbana. 

Para se conceber de um espaço pedonal de excelência é necessário muito mais do 

que infraestruturas adequadas, é fundamental compreender todo o ambiente que 

rodeia o peões, perceber as suas necessidades e de que forma o ambiente que os 

rodeia se pode tornar convidativo em vez de repulsivo. Esta perceção remete-nos ao 

conceito walkability. 

Figura 14 - Travessia desnivelada  
Fonte: novagazeta.com, 2017       

 

Figura 13 - Travessia de nível        
Fonte: pinterest.com, 2017 

 

Figura 15 Travessia sem regulação 
luminosa. | Fonte: pinterest, 2017   

 

Figura 16 - Travessia regulada por 
sinalização luminosa.  
Fonte: cmp_em.pt, 2017 
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Este conceito  debruça-se sobre as qualidade do espaço público vistas sob a ótica do 

peão. Em linhas gerais, pode ser definido como a medida em que determinado 

percurso ou área garante as condições necessárias de circulação dos peões. Ou seja 

a medida em que é local seguro, conectado, acessível e confortável (Transport for 

London, 2004). 

Muitos têm sido os investigadores a tentar definir, analisar e quantificar este conceito 

(Forsyth; Southworth, 2008), resultando em diferentes abordagens quanto ao modo de 

medir/avaliar o mesmo (Lo, 2009). Neste trabalho apresenta-se os princípios inerentes 

a este conceito defendidos pela perspetiva de Giulia Dell'Asin (2010) 

Os princípios de walkability defendidos na perspetiva da autora mencionada 

anteriormente, resultam das preocupações e necessidades relacionadas com o 

individuo enquanto peão, surgindo assim, cinco princípios designados com os 5C's 

(Figura 17), os quais serão definidos de seguida:  

 

Figura 17 - Princípios de qualidade do espaço público segundo a perspetiva Dell'Asin (5C's).  

 

 Conetividade (Connected): A medida em que os percursos pedonais 

estabelecem ligações diretas e contínuas entre os principais pólos geradores 

das deslocações pedonais, tais como: áreas residenciais, comerciais e de 
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serviço, equipamentos de utilização coletiva, interfaces de transportes públicos, 

zonas de lazer e recreio;  

 Conveniência (Convenient): A medida em que a deslocação pedonal é capaz 

de competir com outros modos de transporte em termos de eficácia (tempo, 

dinheiro e espaço). 

 Convivialidade (Convivial): A medida em que os percursos pedonais são 

capazes de criar oportunidades de interação entre os indivíduos e entre estes e 

o espaço envolvente.  

 Legibilidade (Conspicuous): A medida em que os percursos pedonais são 

seguros e convidativos à deslocação dos indivíduos, possuindo um carácter 

claro e legível. 

 Conforto (Confortable): A medida em que os percursos pedonais são capazes 

de receber todo o tipo de indivíduos, tornando a sua deslocação o mais 

cómoda possível. Esta passa pela minimização da exposição a condições 

climatéricas adversas, bem como a redução das consequências negativas do 

tráfego motorizado. 
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3. MOBILIDADE INFANTIL - DESLOCAÇÕES CASA-ESCOLA-CASA 

 

Os últimos anos têm sido prolíferos em matéria sobre mobilidade infantil, 

nomeadamente no campo das ciências sociais. A avaliar pelo teor dos estudos, a 

preocupação máxima recai sobre a diminuição da possibilidade de ação da criança na 

cidade, ou seja, a diminuição da independência de mobilidade da criança e nos 

consequentes impactos que esta pode representar no desenvolvimento da criança 

(Hillman, Adams e Whitelegg, 1990; Neto, 1999; Kytta, 2004; Alparone e Pacilli, 2012). 

Esta problemática ganhou bastante relevância na comunidade ciêntifica após a 

publicação One False Move de 1990 de Hillman, Adams e Whitelegg.  

Desde esta publicação houve imensas tentativas para definir este conceito, sendo que 

em 1994 Tranter e Whitelegg apresentam uma definição concisa, defendendo que a 

independência de mobilidade da criança Tranter e Whitelegg (1994) é a "liberdade 

[das crianças] para viajar na envolvente do seu bairro ou cidade sem supervisão de 

um adulto" (Shaw, Watson, Frauendienst, et al., 2012).  

Mais tarde autores como Netto (1999) e Alparone e Pacilli (2012) defendem que este 

conceito refere-se ao modo como a criança desenvolve ao longo do tempo a 

representação do espaço físico, bem como a liberdade progressiva de ação no espaço 

quotidiano da sua vida. Segundo Neto (1999), esta capacidade de liberdade face ao 

ambiente físico, permite "o desenvolvimento das representações cognitivas do espaço 

físico, (...) a descoberta do envolvimento e o seu funcionamento, a descoberta das 

relações com o mundo adulto (...), o desenvolvimento de hábitos saudáveis de vida 

activa (...), essenciais para o equilíbrio emocional e psicológico."  

Apesar de reconhecida a importância que a autonomia exerce no desenvolvimento da 

criança, é certo que essa realidade tem diminuído nas últimas décadas, nas 

sociedades contemporâneas (Kytta, 2004). Prova disso é a pesquisa de Hillman, 

Adams e realizada ente os anos 70 e 90 em Inglaterra onde os investigadores 

constataram um quebra dramática na liberdade de ação das crianças na cidade 

(Shaw, Watson, Frauendienst, et al., 2012).  

O estudo foi realizado em 5 escolas inseridas em espaços geográficos distintos. A 

avaliação da independência de mobilidade da criança foi realizada através de 

questionários dirigidos a crianças e pais onde se procurava conhecer qual o modo de 

transporte que a criança utilizava nas suas deslocações escolares, quem as 

acompanhava nessas viagens, qual a permissão que os pais davam as mesmas para 
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estas atravessarem sozinhas as ruas e qual a autorização para se deslocarem 

livremente sem supervisão de adultos para outros locais da cidade que não a escola. 

As principais conclusões retiras deste estudo foram (Shaw, Watson, Frauendienst, et 

al., 2012): 

 A independência de mobilidade das crianças entre os anos 70 e 90 sofreu uma 

queda abrupta de 71%: em 1971 80% das crianças deslocavam-se sem 

supervisão dos adultos, ao passo que em 1990 essa percentagem caiu para os 

9%; 

 A independência de mobilidade da criança varia de acordo com a zona 

geográfica onde esta se insere, sendo que crianças que viviam em cidades 

mais pequenas apresentavam maior grau de independência;  

 A liberdade de ação da criança está relacionada à idade da mesma, 

verificando-se um aumento gradativo da independência associada ao aumento 

da idade da criança: crianças com 6 anos apresentam menos autonomia do 

que crianças com 10 anos. 

 A densidade de tráfego é a principal razão para os pais negarem a liberdade de 

ação aos seus filhos. 

Outros estudos semelhantes têm sido realizados nas duas últimas décadas, dos quais 

se podem destacar os realizados por Arez & Neto (1999), Kytta (2004), Alparone et al. 

(2012) e Rezasoltani et al. (2015) Estes trabalhos, tal como o de Hillman e Adams, 

alertam para a perda da independência de mobilidade da criança como um problema 

das sociedades pós-industriais, procurando todos eles compreender quais os fatores 

que mais influenciam esta alteração dos contextos da infância.  

Ao analisar os trabalhos pode-se reunir um conjunto de aspetos que justificam esta 

problemática, dos quais de distinguem:   

a) Fatores Individuais  

 Idade - Nos estudos mencionados a idade apresenta-se como o fator mais 

importante associado a independência de mobilidade, verificando-se que à 

medida que aumenta a idade aumenta a autonomia da criança.  

 Género - Também o género influencia a independência de mobilidade. Os 

estudos consultados revelam existir maior possibilidade de ação para 

crianças do sexo masculino do que para crianças do sexo feminino (Hillman 

& Adams, 1992; Arez e Neto, 1999; Kytta, 2004, Alparone et al, 2012). 
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b) Fatores relacionados com a forma urbana 

Foi possível constatar através das pesquisas de Hillman e Adams(1992), Arez & Neto 

(1999) e Kytta, 2004, que a independência de mobilidade também varia com o meio 

em que a criança se insere. Constatou-se que crianças residentes em meio rural têm 

maior possibilidade de ação do que crianças que residem em meio urbano.  

Também McMillan (2003) defende a relação entre a forma urbana e o deslocamento 

das crianças, expressando-a através de um quadro concetual que ilustra a 

complexidade da relação entre a forma urbana e a deslocação escolar (Figura 18). O 

autor revela, que não sendo a forma urbana o único fator é um dos mais importantes, 

levando a todos os outros fatores direta ou indiretamente.   

 

 

Figura 18 - Quadro concetual de fatores que influenciam as deslocações escolares das 
crianças. | Fonte: Adaptado de McMillan, 2003 

 

c) Fatores relacionados com alterações sociais e culturais 

O quotidiano da crianças de hoje em dia é cada vez mais preenchido, sendo que esta 

passa a maior parte do seu tempo em ambientes institucionalizados (Sabbag, Kuhnen, 

Vieira, 2014) . A perspetiva do controle ativo da vida da criança está associada a 

institucionalização infantil, termo que tem sido utilizado para se referir atividades e 

espaços pedagógicos frequentados pelas crianças. Também Neto (1999), refere as 
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alterações do quotidiano da criança como uma causa de perda da independência de 

mobilidade da criança.  

No estudo de Hillman, Adams e Whitelegg (1990), o tráfego e os perigos que lhe estão 

associados é a razão mais importante para os pais impedirem a mobilidade 

independente da criança.  

d) Fatores Psicossociais  

Estes fatores dizem respeito à influência das decisões dos pais na hora de permitir ou 

privar a criança da sua independência de mobilidade. É um dos mais importantes 

fatores, senão o mais importante associado a independência de mobilidade da criança 

(Shaw, Watson, Frauendienst, et al., 2012). Os pais são os grandes decisores da 

mobilidade da criança, são eles que definem como e com quem é que ela irá efetuar 

as suas deslocações (McMillan, 2003). 

Os fatores apresentados podem ser explicados pelas transformações urbanísticas e 

sociais ocorridas nas sociedades pós-industriais, podendo-se destacar a expansão 

descontrolada das cidades, com a consequente segregação das áreas residenciais, 

comerciais e de serviço, levando ao consequente aumento da distância entre as 

mesmas, favorecendo as deslocações motorizadas. O que nos remete para outra 

grande preocupação que levou a temática mobilidade infantil à esfera pública: 

questões relacionadas com a mobilidade sustentável.  

As deslocações casa-escola-casa representam uma grande parte das deslocações 

realizadas nas cidades, tendo um impacte real no ambiente urbano, uma vez, como já 

referido, o modo predominante destas deslocações é o motorizado. Assim, se explica 

o congestionamento gerado nas proximidades dos estabelecimentos de ensino.  

O impacte das deslocações, nomeadamente das deslocações casa-escola-casa no 

ambiente, tem sido abordado no campo da mobilidade sustentável por algumas 

organizações internacionais tais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 

Comissão Europeia (CE). Prova disso é a agenda política europeia para a promoção 

das deslocações sustentáveis, onde se podem destacar documentos como o Livro 

Branco (2001, 2006, 2011), Livro Verde (2007) e Um Futuro Sustentável para os 

Transportes: Rumo a um sistema integrado, baseado na tecnologia de fácil utilização, 

entre outros. Todos eles sugerem alternativas mais atrativas e seguras à utilização do 

transporte individual, como é o exemplo das deslocações a pé e de bicicleta, e a sua 

otimização através de ligações eficazes entre os diferentes modos de transporte de 

forma a reduzir o congestionamento. 
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No entanto, a transposição das diversas recomendações é muito diferente do 

pretendido, no que toca ao quadro político-administrativo, do envolvimento da 

comunidade e dos próprios estabelecimentos de ensino (Alves, Bispo, Calcinha, 

2011). 

A mobilidade infantil apresenta hoje contextos diferentes dos das últimas décadas 

(Neto, 1999). As crianças deixaram de beneficiar experiências ativas, que teriam no 

caso de fazerem estes trajetos a pé. De acordo com Nicholson-Lord (1987), referido 

no trabalho de Tranter e Doyle (1996,p. 87), as crianças, ao irem de carro "vêem mais 

coisas, mas aprendem menos". Ao tirá-las da rua está-se a negar-lhes um conjunto de 

experiências decorrentes do contacto direto com o espaço da cidade, espaço esse que 

deveria ser utilizado como um espaço de aprendizagem e não apenas de passagem.  

Em suma, pode-se afirmar que se está a perder a cultura de rua, como processo de 

desenvolvimento da criança. Sem a imunidade que é conferida à criança pelo contacto 

com os seus pares num espaço livre a criança está menos preparada para novas 

circunstâncias. A rua deve assim, voltar a ser palco de circulação, encontro, troca de 

experiências e vivências na vida da criança. Não obstante, é notório que o espaço 

público afigura-se cada vez menos atrativo e seguro para as crianças, o que leva ao 

"não andar" na rua pelas mesmas, apresentando-se este facto como um problema das 

sociedades contemporâneas, nas quais o uso do espaço público urbano e dos seus 

equipamentos deve ser repensado (OCDE, 2004). 

 

3.1. POLÍTICAS E PROGRAMAS - ESTADO ATUAL 

 

As preocupações relacionadas com as deslocações casa-escola-casa surgiram nos 

Estados Unidos da América e datam dos anos 70. Prova disso é a publicação de 

Martin L. Reiss School Trip Safety and Urban Play Areas  (1975), que emerge de 

preocupações ligadas à segurança rodoviária das crianças. Este novo contexto leva ao 

desenvolvimento de programas e iniciativas como Active and Safe Routes to School 

Program no Canadá, (Figura 19),  Walking Bus nos Estados Unidos da América 

(Figura 20), PédiBus na Suiça (Figura 21), The School Run no Reino Unido (Figura 

22), entre outros. Estes programas foram consolidados através da ligação de 

estratégias de promoção de opções modais sustentáveis com a criação de parcerias 

entre entidades governamentais.   
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 Mais tarde, outros países como a Bélgica, Itália e França desenvolveram iniciativas 

semelhantes, mas nem sempre apoiadas por financiamento público. Muitas destas 

iniciativas foram desenvolvidas isoladamente por escolas e/ou autoridades locais.  

Em Portugal, as deslocações casa-escola-casa não têm grande relevância na agenda 

política, existindo apenas iniciativas pontuais sem grande repercussão na mobilidade 

infantil. A título de exemplo temos o projeto piloto Pedibus,  promovido pela Câmara 

Municipal de Lisboa. Este projeto à semelhança de outras iniciativas funciona como 

um autocarro humano, em que as crianças acompanhadas, por um ou mais adultos, 

seguem a pé para a escola, segundo um percurso com paragens predefinidas. Após 

este projeto, surgem outras iniciativas como é o caso de A Pé para a Escola, 

desenvolvido pelos municípios do Barreiro e Loures em parceria com o Centro de 

Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa (Costa, Alves, Ferreira et al., 

2011). Também o município de Aveiro desenvolveu o TocaPé, projeto inserido no 

iwalk. Por fim, destaca-se o projeto EcoMobiReal, onde o município de Vila Real 

Figura 19 - Programa Active and Safety 
Routes to School. | Fonte: 
saferouteschool.ca, 2016 

 

Figura 20 - Iniciativa Walking Bus. 
Fonte: walkingschoolbus.org, 2016 

 

 

Figura 21 - Iniciativa The School Run. 
Fonte: Sustras.org.uk, 2016 

 

 

Figura 22 - Programa Pedibus (A pied à 
l'école). | Fonte: pedibus-geneve.ch, 
2016 
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apresenta como um dos seus objetivos desenvolver ações para a mobilidade nas 

escolas, mas até à presente data não se conhece nenhuma medida implementada.  

Apesar destas iniciativas ainda é longo o caminho da mobilidade sustentável nas 

deslocações casa-escola-casa em Portugal. Prova disso é falta de monitorização e 

continuidade destes projetos, considerando-se que este facto muito se deve à 

passividade e falta de interesse em dar seguimento a este tipo de projetos, por parte 

dos órgãos gestores, como é o caso das autarquias. 

Estes projetos não podem ser encarados como ações pontuais, têm antes de ser 

levados a cabo como medidas contínuas, em permanente trabalho e desenvolvimento. 

Só assim, se conseguirá atingir os seus objetivos finais: A alteração do paradigma da 

mobilidade infantil nas deslocações casa-escola-casa, revelando impactes positivos 

quer ao nível da mobilidade sustentável, quer na independência da criança. 
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CAPITULO III - CASO DE ESTUDO 

1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

1.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL E DEMOGRÁFICO 

 

A área de estudo localiza-se nas freguesia de Baguim do Monte e União de 

Freguesias Fânzeres e São Pedro da Cova, concelho de Gondomar. Este concelho, 

situa-se na região norte de Portugal, pertencendo ao distrito do Porto, e à Grande Área 

Metropolitana do Porto (GAMP). Com, aproximadamente, 32 Km de margem 

ribeirinha, Gondomar é constituído por 7 freguesias, ocupando uma superfície de 

131.09 Km2 e albergando 168.027 habitantes de acordo com o Anuário Estatístico da 

Região Norte, 2011. Em termos de limitações territoriais, temos a sul os municípios de 

Arouca e Santa Maria da Feira, a oeste o município do Porto, a sudeste o concelho de 

Vila Nova de Gaia, a nordeste os concelhos de Valongo e Paredes, a sudeste os 

concelhos de Penafiel e Castelo de Paiva e a noroeste o município da Maia (Figura 

22). 

A freguesia de Baguim do Monte, que integra a área de intervenção, localiza-se na 

parte norte do concelho, com 5,46 km2 de área e alberga 14102 habitantes (Pordata, 

2016). É classificada como espaço urbano, possuindo uma área significativa de solo 

rural. A União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova também se situa na 

parte norte do concelho, compreendendo uma área de 22km2 com uma população de 

39586 habitantes. 

 

Figura 23 - Enquadramento territorial do concelho de Gondomar. 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA 

 

Segundo o Plano Diretor Municipal (PDM, 2015) do município de Gondomar a área de 

estudo, é servida por um sistema viário com 2 níveis hierárquicos (Figura 23): 

 Vias distribuidoras locais, as quais estabelecem a ligação entre a rede de 

distribuição principal e os restantes aglomerados da rede urbana. 

 Vias de acesso local, correspondem aos arruamentos que estabelecem a 

ligação da rede distribuidora aos prédios que servem. 

 

 

Legenda: 

 

Figura 24 - Rede viária da área de estudo.  
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2. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

A área de intervenção corresponde à zona geográfica inserida na área de estudo para 

a qual se apresentará a proposta final. Para a definição da mesma foi apenas 

considerado um dos estabelecimentos de ensino - E.B. de Vale de Ferreiros.  

A definição da área de intervenção estabeleceu-se a partir da localização das 

residências das crianças inseridas num raio de 800m1 envolvente à escola (Figura 25). 

Ao observar a figura pode-se verificar que existem 5 residências que não se 

encontram inseridas no raio, no entanto achou-se por bem considera-las, uma vez que 

estas estão bastantes próximas do mesmo.  

                                                           
1 De acordo com um estudo elaborado pelo COST 358 (2010) a extensão das deslocações pedonais não 
ultrapassa os 1500m quando as pessoas se deslocam para o  emprego e 800m quando se deslocam até 
paragens de autocarro. Não obstante, o mesmo estudo refere que 80% das deslocações pedonais 
obrigatórias são inferiores a 800m independente do destino. Com base nesta informação estabeleceu-se 
o limite máximo de 800m para o raio de abrangência das deslocações pedonais do presente estudo. 
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Legenda:  

 

Figura 25 - Diagrama da localização das residências das crianças no raio dos 800m.  

Numa segunda fase, após a delimitação da área de intervenção, passou-se a fase de 

identificação dos núcleos de concentração das residências das crianças que 

frequentam o equipamento educativo – Escola Básica de Vale de Ferreiros.  Desta 

fase resultou a constituição de 5 núcleos, que se justapõem às áreas definidas no raio 

de influência ao equipamento educativo, numa escala sequencial de 200m em 200m 

(Figura 25). 
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Legenda: 

 

 

A terceira e última fase, definiu o traçado imposto pelos factores condicionantes na 

opção do percurso que melhor poderá responder às necessidades de deslocação das 

crianças. Assim, estabeleceram-se como factores condicionantes: 

 Menor distância possível2, entre núcleo e estabelecimento de ensino; 

 Segurança rodoviária e pessoal ao longo do trajeto entre núcleo e 

estabelecimento de ensino 

                                                           
2 Tomando como valor de referência o limite máximo de  800m para os percursos entre os núcleo e o 
estabelecimento de ensino.   

Figura 26 - Diagrama dos núcleos formados pelas residências.  
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No caso específico deste estudo pode encontrar-se essas condicionantes presentes, 

respetivamente, na presença da Estrada Nacional nº 15 (EN15) com um elevado 

volume de tráfego rodoviário, bem como áreas desprovidas de vivência que poderão 

incitar comportamentos anti-sociais colocando os indivíduos em situação de risco 

quanto à sua segurança pessoal. Deste modo, nenhum dos percursos deverá coincidir 

com o troço da Estrada Nacional nº 15 (EN 15) assinalado, pois este constitui uma 

barreira à deslocação pedonal das crianças, visto apresentar um elevado volume de 

tráfego motorizado. E de igual modo deverão ser evitados trajetos que contemplem as 

áreas assinaladas como potenciais de situações de insegurança. 

Posto isto, a área de intervenção proposta é constituída por quatro percursos, os quais 

estabelecem as ligações entre os diferentes núcleos e o estabelecimento de ensino, 

respetivamente (Figura 27): 

 Percurso A – com 1000m do núcleo - estabelecimento de ensino. De salientar, 

que este percurso ultrapassa a distância pré definida de 800m. Este facto 

prende-se com questões de segurança rodoviária.  Ou seja, o trajeto mais curto 

que se poderia estabelecer entre este e a escola coincide com a EN 15, uma 

vez, que esta constituí uma barreira eliminou-se essa possibilidade restando o 

trajeto apresentado na figura 27, que apesar de mais extenso é efetivamente 

mais seguro. Optou-se, assim, por dar mais relevância ao factor segurança em 

detrimento do esforço resultante da extensão percorrida.  

 Percurso B – dista 550m do núcleo - estabelecimento de ensino. 

 Percurso C – dista 850m do núcleo - estabelecimento de ensino. 

 Percurso D – dista 800m do núcleo - estabelecimento de ensino. 
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Legenda: 

  

 
 

 

 

 

Figura 27 - Área de intervenção do caso de estudo.  
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CAPITULO IV - ABORDAGEM METODOLÓGICA APLICADA AO 

CASO DE ESTUDO 
 

Para a definição da rede de percursos casa-escola-casa, o presente estudo segue o 

modelo de diagnóstico presente na metodologia proposta pelo Programa MariaAna 

Pequenas Construtoras, desenvolvido pelo Instituto a Criança na Cidade (ICC), que 

possibilita a identificação de restrições e oportunidades no desenvolvimento do 

traçado da referida rede. 

A aplicação deste modelo foi um requisito inerente ao acordo de estágio, uma vez que 

este é um elemento constituinte do mapa de investigação estabelecido pelo próprio 

ICC. 

O modelo de diagnóstico apresenta uma abordagem multimétodos, de forma a corrigir 

os erros conducentes de cada uma das técnicas utilizadas, permitindo uma melhor 

compreensão da performance ocupacional e organizacional do espaço público, bem 

como das expectativas e necessidades dos usuários desses espaços. 

O modelo assenta em duas etapas distintas, mas complementares. São elas: 

a) Diagnósticos Participativos;  

b) Diagnósticos Técnicos. 

Com o diagnóstico participativo pretende-se obter os seguintes dados: 

 Padrões de mobilidade; 

 Necessidades e expectativas da criança em relação ao espaço rua, enquanto 

espaço de vivência de todos; 

As técnicas utilizadas para recolha de dados foram o inquérito e o desenho. O 

inquérito aplicado é constituído por dois questionários, um dirigido às crianças e outro 

aos seus encarregados de educação (Anexo A - I. Questionário dirigido às crianças; II. 

Questionário dirigido aos encarregados de educação). No primeiro caso, aplicou-se 

um questionário estruturado de administração indirecta ( no qual, é o pesquisador que 

coloca as questões e regista as respostas dos inquiridos), recorrendo-se ao apoio do 

jogo, que conjuntamente com o diálogo permite ao pesquisador ter uma maior 

cumplicidade com a criança e, simultaneamente, facilitar a compreensão dos 

conteúdos abordados por parte das crianças. 



Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

59 
 

O questionário apresenta-se estruturado em cinco blocos, compreendo cada um deles 

conteúdos e objetivos distintos (Tabela 5). Salienta-se, que foram aplicados os cinco 

blocos temáticos, contudo no presente estudo apenas serão analisadas algumas das 

questões inseridas nos bloco 2 e 4, conforme explicito na seguinte tabela: 

Tabela 5 - Conteúdo e objetivos do questionário aplicado às crianças: questões analisadas no 
presente estudo.  

Bloco Conteúdo abordado Objetivos Questões 

analisadas  

1 Identificação sociofamiliar  Visa caracterizar o 

agregado familiar. 

- 

2 Identificação  e 

caracterização das rotinas 

diárias 

Visa caracterizar as rotinas 

diárias das crianças. 

5.1; 5.2 

3 Identificação e perceção dos 

espaços de jogo e recreio na 

cidade. 

Visa identificar a imagem 

dos espaços de jogo e 

recreio em contexto cidade. 

 

- 

4 Identificação e 

caracterização da perceção 

do espaço cidade. 

Visa identificar a imagem da 

cidade segundo a 

perspetiva da criança. 

11.1; 11.2; 

11.3; 13;14;15; 

16; 17; 20; 

20.1;20.2 

5 Identificação e 

caracterização do espaço de 

recreio escolar. 

Visa identificar a imagem da 

cidade segundo a 

perspetiva da criança. 

- 

 

Quanto ao questionário aplicado aos encarregados de educação, este é constituído 

por 3 blocos (Tabela 6)3.  

Tabela 6 - Conteúdo e objetivos do questionário aplicado aos encarregados de educação.  

Bloco Conteúdo abordado Objetivo 

1 Identificação socioprofissional Visa caracterizar a situação 

profissional dos encarregados de 

educação. 

2 Identificação dos padrões de 

mobilidade dos educandos 

Visa identificar os padrões de 

mobilidade das crianças. 

3 Identificação dos padrões de 

mobilidade dos próprios. 

Visa identificar os padrões de 

mobilidade dos inquiridos. 

 

                                                           
3 Apesar de se ter procedido à aplicação deste questionário, não foi possível aferir os seus 

resultados, uma vez que não se conseguiu proceder à recolha dos dados. Mesmo assim, 
considerou-se por bem referi-lo, visto se ter retirado uma importante conclusão: A participação 
efetiva dos indivíduos interessados por vezes não é uma realidade (como comprovado no 
presente trabalho). Embora esta circunstância se apresente como uma limitação ao trabalho, 
não prejudicou de forma significativa o desenvolvimento do mesmo. 
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Para além dos questionários, foi também incluindo o desenho como método de recolha 

de dados, pois trata-se de uma atividade com que as crianças estão familiarizadas. A 

aplicação deste método foi feita em sala de aula onde se lhes dava apenas duas 

premissas: desenhar o modo como vêm para a escola e o modo que gostavam de ir e 

ilustrarem os elementos que observam durante essa deslocação. As crianças 

desenharam livremente, sem interferência dos investigadores. 

Concluída a fase do diagnóstico participativo passou-se para o diagnóstico técnico, 

tendo este como objetivos caracterizar e avaliar o espaço físico da área de 

intervenção. 

Para a caracterização e avaliação da área de intervenção, foi aplicada uma matriz 

(Anexo A: III. Matriz de Avaliação da Qualidade dos Espaços de Circulação Pedonal), 

que teve por base indicadores de qualidade do espaço e a legislação em vigor, 

nomeadamente o DL 163 de 8 de agosto de 2006, o qual estabelece as normas de 

acessibilidade a satisfazer no projeto e construção de espaços públicos, equipamentos 

coletivos e edifícios públicos.  

A matriz irá avaliar a qualidade dos espaços de circulação pedonal segundo três 

princípios intrínsecos ao conceito walkability: Conectividade, Conforto e Legibilidade, 

sendo que este último será designado de Segurança Rodoviária e Pessoal (Figura 28). 

Apesar deste conceito, sob a perspectiva dos 5C's4, ter em conta mais dois princípios - 

Conveniência e Convivialidade -, os mesmos não foram estabelecidos como 

indicadores. A razão pela qual se optou pela não aplicabilidade dos mesmos, deve-se 

ao facto destes não apresentarem uma ligação direta ao problema lançado pelo 

presente estudo de investigação, podendo desencadear um afastamento do propósito 

do mesmo. No caso da Conveniência, esta não se ajusta à avaliação do objeto em 

análise, visto que a escala de aplicabilidade deste princípio transborda a microescala 

(escala de avaliação desta investigação). Já no que diz respeito à Convivialidade, 

optou-se por não a considerar como um principio com enfoque prioritário, mas sim 

como uma função intrínseca à construção do espaço público, enquanto entidade 

representativa da identidade coletiva, sendo esta garantida sempre que o espaço 

público contemple os parâmetros de qualidade impressos nos princípios de conforto e 

segurança.  

 

                                                           
4 Perspetiva adotada no presente trabalho. 
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Figura 28 - Princípios de Qualidade dos Espaços Pedonais segundo a perspetiva 5C's vs 
Princípios aplicados na Matriz de Avaliação de Qualidade dos Espaços Pedonais aplicada no 
presente estudo. 

 

Para mensurar cada um dos princípios5 aplicados na matriz desenvolveram-se 

parâmetros de avaliação. Estes resultaram de uma extensa revisão de trabalhos, os 

quais procuraram avaliar a qualidade de áreas pedonais. Dos trabalhos consultados 

destacam-se Defining, Measuring, and Evaluating Path Walkability, and Testing Its 

Impacts on Transit Users’ Mode Choice and Walking - Distance to the Station (2008), 

Accessibility, Urban Design and the Whole Journey Environment (2009), A Qualitative 

Approach to Assenssing the Pedestrian Environment (2010), Pedestrian Accessibility 

and Attractiveness - Indicators for Walkability Assessment (2012). Após a análise 

destes e tendo sempre presente o objeto de estudo da presente investigação bem 

como a escala de avaliação a qual a matriz será aplicada (micro escala), obtiveram-se 

9 indicadores (Tabela 7).  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Salienta-se que os princípios aplicados na matriz de avaliação de qualidade dos espaços de circulação 
pedonal, serão de seguida designados de indicadores. 
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Tabela 7 - Indicadores e parâmetros de avaliação que compõem a Matriz de Avaliação da 
Qualidade dos Espaços de Circulação Pedonal.  

Indicadores Pont. Parâmetros de avaliação Pont. 

Conectividade 33,33 Oferta e continuidade da infraestrutura 33,33 

 

Conforto 

 

33,33 

Declive 8,33 
Estado de Conservação 8,33 

 Elementos Arbóreos 8,33 
 Largura Livre 8,33 

 

Segurança 
Rodoviária e 

Pessoal 

 

33,33 

Medidas de Acalmia de Tráfego 8,33 
Áreas de Travessia 8,33 

 Iluminação Pública 8,33 

Grau de Vizinhança  8,33 

 

Posteriormente, definiram-se descritores com a finalidade de estimar cada parâmetro 

de avaliação, veja-se o exemplo descrito de seguida correspondente ao parâmetro de 

avaliação "Oferta e Continuidade da Infraestrutura": 

Tabela 8 - Parâmetros de avaliação e respetivos descritores.  

Parâmetro de 

avaliação 

Pontuação Descritores N.I 

 

Oferta e 

Continuidade da 

Infraestrutura 

 

 

33,33 

Sem infraestrutura pedonal. Apenas faixa de 

rodagem. 

0 

Infraestrutura pedonal descontínua (descontinuidade 

ao nível dos passeio e/ou sem conexão entre 

diferentes segmentos) 

 

0,5 

Infraestrutura contínua  1 

 

Foi atribuído um sistema de pontuação à matriz para esta ser quantificável, resultando 

daqui o Índice de Qualidade dos Espaços de Circulação Pedonal.  

Assim, atribuiu-se pontos a cada indicador6, os quais se distribuíram equitativamente 

pelos respetivos parâmetros de avaliação (Tabela 7). Após a atribuição de pontos por 

indicadores e parâmetros de avaliação, definiram-se níveis de impacte (N.I) para cada 

descritor, os quais tomam valores entre 0 - 1, operando numa escala de três níveis (0 

– 0,5 – 1) (Tabela 8).  

 

 

                                                           
6  De referir que se atribuiu o mesmo peso a cada indicador, pois considera-se que todos refletem igual 
importância na qualidade dos espaços de circulação pedonal. 
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Para calcular cada indicador tem-se: 

Indicador = Parâmetro de avaliação x Nível de Impacte 

 

O Índice de Qualidade dos Espaços de Circulação Pedonal (pontuação final) será o 

somatório dos três indicadores, podendo os seus valores variar de 0 (pontuação 

mínima) a 100 (pontuação máxima). Posteriormente, criou-se uma escala composta 

por três intervalos classificada em insuficiente, razoável, bom. A cada intervalo 

corresponde uma sugestão de priorização de intervenções, conforme indicado na 

figura 29. 

 

Figura 29 - Escala de avaliação aplicada à matriz. 

 

É importante referir, que a matriz apresentada não pretende ser encarada como um 

trabalho finalizado, objetiva-se antes como um processo aberto a discussão, podendo 

servir de base a trabalhos futuros.  

A aplicação da matriz teve por base a observação direta, sendo o seu preenchimento 

realizado no terreno, fotografando todos os parâmetros observados para uma possível 

averiguação posterior.  

 

  

Insuficiente

(0 - 33,33)

Intervenção prioritária

(Ação imediata)

Razoável

(33,34 - 66,66)

Intervenção prioritária

(Ação a curto prazo)

Bom

(66,67 - 100)

S/ necessidade  de 
intervenção

(Manutenção)
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CAPITULO V - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

1. INQUÉRITOS 

 

Sendo objetivo da presente dissertação averiguar os padrões de mobilidade dos 

sujeitos alvo de estudo, bem como a sua perceção sobre o espaço rua, aplicou-se um 

questionário a 191 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos 

pertencentes aos estabelecimentos de ensino E.B.1 de Vale de Ferreiros e E.B.1 do 

Seixo, concelho de Gondomar. 

Visto a população inquirida ser crianças, aplicou-se um questionário estruturado de 

administração indirecta, o que implicou a adopção de instrumentos que permitissem à 

criança responder às questões através do jogo (Figura 30), constituindo uma mais 

valia para a interação entre o investigador e a criança, o que, por sua vez, facilitou a 

compreensão dos conteúdos por parte da criança, resultando em respostas mais 

próximas da verdade, conduzindo a investigação a um maior grau de credibilidade.  

 

Figura 30 - Aplicação do inquérito.  

De seguida apresenta-se os resultados obtidos em relação aos 191 inquéritos 

realizados. 
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Dos 191 indivíduos que compõem a amostra, 16% têm 6 anos, 19% dizem respeito a 

crianças com 7 anos, 26% são crianças com 8 anos, 25% crianças com 9 anos, 13% 

correspondem as crianças com 10 anos e 1% dizem respeito as crianças de 11 anos. 

A amostra é constituída por 51% de crianças do sexo feminino e 49% do sexo 

masculino (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para averiguar os padrões de mobilidade dos inquiridos abordaram-se questões 

relativas às suas deslocações escolares, bem como às restantes deslocações do seu 

quotidiano, sendo estas abordadas separadamente, a fim de facilitar a sua análise e 

contribuir para uma melhor obtenção de resultados. 

Padrões de mobilidade escolar 

Quanto às deslocações escolares as crianças foram abordados quanto à forma de 

deslocamento para a escola, bem como do regresso da mesma, apurando-se ainda 

quem as acompanhava nas suas deslocações. Foi igualmente verificado o local para 

onde as crianças se dirigiam após o término de aulas, posteriormente foram 

questionadas quanto à proximidade das suas residências em relação ao 

estabelecimento de ensino. Por último, colocou-se uma pergunta relativa à preferência 

dos inquiridos em relação aos modos de deslocação entre as viagens casa-escola, 

escola-casa. 

 

 

10% dos inquiridos femininos 10% dos inquiridos masculinos 

Gráfico 1 - Género do inquiridos.  
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Modos de deslocação utilizados nas deslocações escolares 

 

Gráfico 2- Modo de deslocação utilizado nas viagens de casa para a escola.  

 

Gráfico 3 - Modo de deslocação utilizado nas viagens de regresso de aulas.  

Ao se observar os gráficos 2 e 3 pode-se constatar que o modo de deslocação 

predominante é o veículo particular. No caso específico das deslocações de casa para 

a escola (Gráfico 2), o segundo modo mais utilizado é o pedonal com 32%, ao passo 

que nas deslocações de regresso da escola (Gráfico 3), o segundo lugar é 

compartilhado entre as deslocações feitas a pé e de autocarro escolar, 

correspondendo ambas a 24% das respostas. O aparecimento do modo de transporte 

"autocarro escolar", justifica-se pelo facto de algumas crianças após o fim de aulas  

frequentar ALT's ou salas de estudo (Gráfico 4), os quais providenciam o transporte 

das mesmas.  
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% de inquiridos 

Destino das crianças após o fim de aulas 

 

Gráfico 4 - Destino dos inquiridos após o fim de aulas.  

  

Pela análise comparativa dos gráficos 1 e 2, verifica-se que as deslocações de 

regresso de aulas em veículo particular diminuem 15%, a qual pode ser justificada 

pelo destino das crianças no fim de aulas (Gráfico 4). Podendo-se concluir que o modo 

de deslocação altera-se segundo a finalidade das deslocações. 

Outra questão pertinente é saber qual a distância da residência da criança ao seu 

estabelecimento de ensino, uma vez que a distância é, segundo vários autores, um 

dos factores mais decisivos na hora de escolha do modo de deslocação utilizar. 

Proximidade da residência das crianças em relação ao seu estabelecimento de 

ensino 

 

Gráfico 5 - Proximidade da residência das crianças em relação ao estabelecimento de ensino. 
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% de inquiridos 

Modo de deslocação utilizado pelas crianças que residem próximas do 

estabelecimento de ensino.  

  

Gráfico 6 - Modo de deslocação utilizado pelas crianças que residem próximas do 
estabelecimento de ensino.  

 

Assim, após apurar os dados referentes a essa questão foi possível averiguar que a 

maioria dos inquiridos (73%) vivem próximos do estabelecimento de ensino, sendo 

que apenas 27% vivem afastadas do mesmo (Gráfico 5). Após se verificar a 

proximidade da residência ao estabelecimento escolar, procedeu-se ao cruzamento de 

dados relativos às crianças que residem próximas da escola e os modos de 

deslocação por elas utilizados (Gráfico 6), constatando-se que apesar da proximidade 

existe uma percentagem significativa de crianças (55%) a deslocar-se de veículo 

particular, o que leva a concluir, que mesmo a distância sendo uma factor chave no 

momento de escolha do modo de deslocação, não é o fator com mais peso na hora de 

tomada de decisão.  

Uma outra questão colocada às crianças foi quem os acompanhava nas suas viagens 

de regresso de aulas. O interesse desta perguntão reside em conhecer o grau de 

independência de mobilidade da criança. Segundo os autores Neto e Malho(2004) 

estes dados funcionam como um bom indicador de análise da independência de 

mobilidade da criança. 
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Acompanhantes das crianças  

 

Gráfico 7 - Acompanhantes das crianças nas viagens de regresso da escola.  

 

Considerando os resultados dos gráfico 7 verificou-se, que a maioria dos 

acompanhantes são os próprios pais, correspondendo a 48% das respostas dadas, 

seguidos por funcionários de ATL, que representam 24% dos acompanhantes. 

Também a categoria dos avós tem um peso relevante, representando 16% dos 

acompanhantes. Os dados demonstram, que as crianças não têm independência de 

mobilidade nas viagens de regresso de aulas, uma vez que todas são acompanhadas 

por adultos. Estes dados podem ser reflexo do elevado grau de proteção por parte dos 

pais.  

Qual o modo de deslocação escolhido pela criança para as suas deslocações 

casa-escola-casa 

 

Gráfico 8 - Modo de deslocação escolhido pelos inquiridos para as suas deslocações casa-
escola-casa.  
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Quais os acompanhantes que gostariam de ter nas suas deslocações. 

 

Gráfico 9 - Acompanhantes escolhidos pelos inquiridos para as suas viagens casa-escola-casa.  

 

Ao serem abordadas quanto ao modo de deslocação que gostariam de utilizar nas 

suas deslocações escolares (Gráfico 8), 32% dos inquiridos responderam a pé, 28% 

afirmou querer deslocar-se de bicicleta, 20% veículo particular, 11% respondeu querer 

deslocar-se de outro modo que não os referidos como opção de resposta e 9% 

afirmou querer deslocar-se de transporte público. De notar, que quando os inquiridos 

responderam a opção "outro", todos eles referenciavam modos de transporte suave, 

nomeadamente o skate, a trotineta e os patins. Se colocarmos esta questão em 

termos de modos de transporte - suave e motorizado - apreende-se que 71% dos 

inquiridos afirma querer deslocar-se através de modos suaves, ao passo que apenas 

29% deseja deslocar-se através de modos motorizados, daqui pode-se apreender que 

as crianças exprimem vontade de se deslocar livremente através de meios que elas 

próprias possam controlar. 

Relativamente aos dados referentes aos acompanhantes que as crianças gostariam 

de ter nas suas viagens escolares (Gráfico 9) apurou-se, que 42% dos inquiridos 

escolheram deslocar-se com amigos da mesma idade, 23% apenas com adultos, 18% 

afirma querer deslocar-se na companhia de adultos e amigos da mesma idade e 17% 

afirma querer deslocar-se sozinho. Se relacionarmos esta questão com as idades dos 

inquiridos, podemos averiguar, que relativamente aos 17% de inquiridos que afirma 

querer deslocar-se sozinho, a sua maioria corresponde a crianças compreendidas na 

faixa etária dos 8 aos 9 anos (50%), enquanto que a maioria que afirma querer 

deslocar-se na companhia de adultos está inserida na faixa etária dos 6 aos 7 anos 

(62%). Estes dados vão de encontro ao esperado, pois é conhecido que crianças até 

aos sete anos (inclusive) demonstram uma grande dependência parental, sendo essa 
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% de inquiridos com capacidade  % de inquiridos sem capacidade 

dependência menor a partir dos 8 e 9 anos, visto as crianças começarem a 

demonstrar desejos de independência e autonomia.   

A pertinência destas duas questões, prende-se com a proposta de trabalho do 

presente estudo, uma vez que esta culminará numa rede pedonal de percursos casa-

escola-casa, torna-se essencial saber se os inquiridos estão ou não suscetíveis a este 

tipo de deslocação. 

Outra questão que se achou pertinente colocar aos inquiridos residentes próximos do 

estabelecimento de ensino foi, caso eles nunca tenham realizado o percurso casa-

escola-casa a pé sozinhos se eles eram capazes ou não de o realizar (Gráfico 10).   

Capacidade das crianças se deslocarem a pé sozinhos nos percursos casa-

escola-casa. 

 

 

Gráfico 10 - Percentagem de crianças capaz de se deslocarem a pé sozinhos nos percursos 
casa-escola-casa. 

 

Após recolhidos os dados averiguou-se que 35% dos inquiridos afirmam ser capazes 

de realizar o percurso mencionado, ao passo que 65% afirmam não serem capazes. 

Ao se relacionar a capacidade de realizar o percurso com as faixas etárias das 

crianças (Gráfico 11) foi possível constatar que a maioria das crianças que afirmam 

não conseguir realizar o percurso encontram-se na faixa etária dos 6 aos 7 e a maioria 

das crianças que afirmam conseguir situam-se na faixa etária dos 10 aos 11 anos. 

Estes resultados vão de encontro ao esperado, uma vez que crianças com idades 

inferiores a 10 anos ainda não possuem as suas capacidades físicas e cognitivas 

totalmente desenvolvidas ao ponto de lhes ser permitido deslocar-se autonomamente.  
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% de inquiridos com capacidade  % de inquiridos sem capacidade 

Capacidade das crianças se deslocarem a pé sozinhos no percurso casa-escola-

casa em relação à sua faixa etária. 

 

 

Gráfico 11 - Percentagem de crianças capazes de se deslocarem a pé sozinhos no percurso 
casa-escola-casa em relação à sua faixa etária.  

 

Padrões de mobilidade fora do contexto escolar e perceção do espaço rua 

Para além de conhecer os padrões de mobilidade escolar, o presente trabalho 

averiguou o modo de deslocação da criança no contexto cidade, que não o escolar, 

bem como procurou reconhecer qual a perceção que a criança tem sobre o espaço da 

rua, em termos de segurança. 

Uma das questões colocadas aos inquiridos foi se estes já tinham realizado algum 

percurso  a pé sozinhos ou na companhia de amigos da mesma idade. Esta pergunta 

revela-se importante na medida em que é importante averiguar se as crianças já 

tiveram contacto com o espaço rua sem serem mediados por adultos. Para crianças 

com idades inferiores a 10 anos é expectável que nunca o tenham feito, uma vez que 

ainda não adquiriam todas as capacidades cognitivas e físicas.  

Após a recolha de dados constatou-se que 72% das crianças questionadas nunca 

realizaram nenhum percurso a pé sozinhas. Quando a questão colocada é se já 

realizaram percursos a pé na companhia de amigos da mesma idade a percentagem 

de crianças que nunca experimentou essa atividade aumenta para os 76% (Gráfico 

12). 
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Percentagem de crianças que já realizou ou não percursos a pé sozinhos e/ou na 

companhia de amigos da mesma idade. 

 

Gráfico 12 - Percentagem de crianças que já realizou ou não percursos a pé sozinhos e/ou na 
companhia de amigos da mesma idade.  

 

Dos 72% de crianças que responderam nunca se terem deslocado sozinhas (Gráfico 

13) 50% estão inseridas na faixa etária dos 8 aos 9 anos, 45% inserem-se na faixa 

etária dos 6 aos 7 e 4% dizem respeito a crianças compreendidas entre os 10 e 11 

anos de idade. 

 

Crianças que nunca realizaram nenhum percurso a pé sozinhas. 

 

Gráfico 13 - Percentagem de crianças que nunca realizou nenhum percurso a pé sozinhas. 
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Crianças que nunca realizaram nenhum percurso a pé na companhia de amigos. 

 

Gráfico 14 - Percentagem de crianças que nunca realizaram nenhum percurso a pé na 
companhia de amigos.  

 

Quanto aos 76% de inquiridos que responderam nunca se terem deslocado a pé na 

companhia de amigos da mesma idade (Gráfico 14), os resultados são muito similares 

aos anteriores, existindo 52% crianças com idades compreendidas entre os 8 e 9 

anos, 43% com 6 e 7 anos e 5% de crianças com idades entre os 10 e 11 anos.  

Resumidamente, o maior número de crianças que nunca realizou viagens a pé quer 

sozinho quer na companhia de amigos situa-se nas faixas etárias dos 6 - 7 anos e 8 - 

9 anos, no entanto é possível verificar que existem crianças com 10 e 11 anos que 

nunca realizaram nenhuma viagem quer sozinhos quer acompanhados por amigos da 

mesma idade, revelando-se este facto preocupante, pois como já mencionado 

anteriormente, nestas idades as crianças já deviam ter experimentado deslocações de 

forma autónoma, enquanto processo de aprendizagem informal, permitindo à criança 

desenvolver aptidões sociais, físicas e cognitivas, assim como, desenvolver  

sentimentos de pertença pelo espaço físico, resultando na diminuição de 

comportamentos antissociais e no aumento de comportamentos ambientais. 

Dos restantes inquiridos que responderam já ter realizado percursos a pé sozinhos ou 

na companhia de amigos, as  deslocações realizadas compreendem viagens entre a 

casa e a casa de amigos, a casa e o jardim ou parque, a casa e o comércio local a 

casa e a escola. 
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Modos de deslocação utilizado pelas crianças nas viagens que não as escolares. 

 

Gráfico 15 - Modo de deslocação das crianças no contexto cidade.  

 

De modo a conhecer os restantes modos de deslocação dos inquiridos, abordaram-se 

os mesmos quanto ao modo de deslocação que habitualmente utilizavam nas suas 

deslocações diárias (Gráfico 15). 

Verificadas as respostas, constatou-se que o veículo particular assume-se, uma vez 

mais, como o transporte dominante das deslocações com 85% das respostas. Já o 

modo pedonal representa apenas 13% dos modos de deslocação utilizado, a bicicleta 

2% e o transporte público não é utilizado nas viagens referidas. 

Posteriormente, as crianças foram questionadas quanto ao seu sentimento de 

segurança em relação aos espaços de circulação. A primeira questão colocada, foi se 

elas achavam que as ruas eram seguras para se deslocarem  sozinhas ou na 

companhia de crianças da mesma idade (Gráfico 16), ao que 86% afirma não ser 

seguro deslocar-se sozinho, contra 14% que afirma ser seguro. Quanto às 

deslocações feitas na companhia de crianças da mesma idade, 70% afirma não ser 

seguro e 30% afirma ser seguro. De notar, que apesar de nos dois casos a maioria 

dos inquiridos afirmar não ser seguro deslocarem-se sem supervisão de adultos, o 

número de respostas "não" diminuí quando as viagens passam a ser compartilhadas 

por amigos da mesma idade, o que leva a concluir, que o sentimento de segurança 

das crianças aumenta quando estas se deslocam acompanhadas, mesmo que essa 

companhia seja feita pelos seus pares.   
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% de inquiridos, que responde sim  % de inquiridos, que responde não 

Perceção das crianças em relação à segurança nas deslocações. 

 

 

Gráfico 16 - Consideras que as ruas são seguras para as crianças se poderem deslocar 
sozinhas ou na companhia de crianças da mesma idade que a tua?  

 

No seguimento da questão anterior, as crianças que responderam não ser seguro 

deslocar-se sem supervisão de adultos, foram abordadas quanto à motivação que as 

levava a sentir insegurança.  

 

Motivos apontados pelas crianças, pelos quais afirmam as deslocações 

inseguras 

 

Gráfico 17 - Motivos apontados pelas crianças, pelos quais afirmam as deslocações serem 
inseguras.  

  

Após a recolha de dados, averiguou-se que o "medo de ser raptado" e o "medo de se 

perder" são os motivos mais apontados, correspondendo ambos a 21% das respostas. 

Com 17% das respostas tem-se o motivo "transito excessivo", com 12% o "medo de 

ser assaltado", seguido pelos motivos "poucos passeios" e "poucas passadeiras", 

correspondendo ambos a 11% das respostas e por último tem-se o "medo de ser 

atropelado" representando 7% dos motivos apontados pelas crianças (Gráfico 17).  
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Um outra abordagem feita a esta pergunta foi perceber qual a maior insegurança 

sentida pelas crianças: se a relacionada com o espaço físico ou se a relacionado com 

a segurança pessoal, verificando-se ter mais peso a insegurança pessoal, com 54% 

das respostas, contra 46% de insegurança sobre o espaço físico (Gráfico 17). 

 

Discussão dos resultados 

Através da análise dos resultados obtidos foi possível aferir vários aspetos 

relacionados à mobilidade da criança, nomeadamente: O modo de deslocação 

predominante nas deslocações escolares e não escolares; O grau de independência 

de mobilidade; A preferência quanto aos modos de deslocação nas viagens escolares; 

O sentimento de segurança relativo ao espaço rua e os motivos que geram o 

sentimento de insegurança desse espaço. 

Quanto aos modos de deslocação averiguou-se, que as crianças se deslocam 

maioritariamente de modos motorizados, quer nas suas deslocações casa-escola, 

onde estes assumem 67% das viagens, quer nas deslocações de regresso de aulas, 

onde apresentam uma taxa de 75%, quer em outras deslocações que não as 

escolares, onde atingem uma percentagem de 85%. Verificou-se de igual modo, que 

entre os modos motorizados utilizados, o que representa maior percentagem é o 

veículo particular, manifestando sempre percentagens iguais ou superiores a 50%. 

Estes dados corroboram com os resultados de pesquisas anteriores sobre esta 

temática (Malho, 2004; Keeping Children Safe in Traffic, 2004), onde se verifica o uso 

excessivo do veículo particular nas viagens das crianças. Esta dependência do veículo 

particular tem reprecussões prejudiciais na infância, quer ao nível do seu bem-estar 

físico e de saúde, quer em nível do seu desenvolvimento emocional e cognitivo (Neto, 

1999). Também no que toca à mobilidade sustentável esta prática assume-se como 

prejudicial quer a curto, médio e longo prazo (Miracles-Guasch, Domene,  2010). 

Quanto ao grau de independência de mobilidade das crianças concluiu-se, que no 

caso específico das deslocações escolares não se verifica que a criança revela 

autonomia de mobilidade, uma vez que todas as viagens são realizadas na companhia 

de adultos. Uma outra questão que permitiu analisar esta matéria foi saber se as 

crianças já experimentaram algum percurso sozinhas ou na companhia de amigos da 

mesma idade. Ao que se apurou, uma taxa muito reduzida de crianças que já 

vivenciou essa experiência (crianças que ja se deslocaram sozinhas 28%; crianças 

que ja se deslocaram na companhia de amigos da mesma idade 24%). Ao relacionar a 

questão anterior com a idade dos inquiridos, apreendeu-se, que a maioria de crianças 
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que nunca experimentou esta prática situa-se na faixa etária dos 6 - 7 anos e dos 8 - 9 

anos, ao passo que a maioria que já realizou situa-se na faixa etária dos 10 -  11 anos, 

sendo possível afirmar que existe um aumento gradativo da liberdade de mobilidade 

associada ao aumento da idade. Através destes dados pode-se constatar, que as 

crianças alvo de estudo pouco vivênciam o espaço público, nomeadamente o 

compreendido entre a sua residencia e a escola, e consequentemente não 

estabelecem sentimentos de pertença em relação a estes espaços. A perceção que 

têm do espaço público é mediada e não vivenciada pela experiência corporal dos 

espaços (Malho, 2004).  

Outro dado retirado dos questionários foi a preferência dos modos de deslocação 

escolares por parte das crianças, ao que se pode apurar que a maioria (71%) opta por 

modos de transporte suave contra 29% que deseja deslocar-se através de modos 

motorizados. Daqui depreende-se que as crianças exprimem vontade de se deslocar 

livremente através de meios que elas próprias possam controlar. 

No que toca ao sentimento de segurança sentido pelas crianças relativo ao espaço 

rua, averiguou-se que a maioria sente insegurança ao deslocar-se sozinha (86%) ou 

na companhia de amigos da mesma idade (70%). Apesar de nos dois casos a 

percentagem de insegurança sentida pelas crianças ser alta, verifica-se uma quebra 

quando as deslocações passam a ser na companhia de amigos, o que leva concluir, 

que o sentimento de segurança aumenta quando estas passam a realizar as 

deslocações acompanhadas. 

Foi também possível aferir, que a maior razão para as crianças não se sentirem 

seguras na rua esta relacionado com a segurança pessoal (54%), onde as mesmas 

destacam o medo de ser assaltado, raptado e de se perder, como motivos para se 

sentirem inseguras. Também a insegurança em relação ao espaço físico é grande, 

apresentando uma taxa de 46%, tendo esta como principais motivos apontados pelas 

crianças o trânsito excessivo, a falta de oferta de passeios e passadeiras e ainda o 

receio de serem atropelados. 

Os resultados obtidos vão de encontro a pesquisas já realizadas neste campo. 

Estamos perante uma infância regida por modos de transporte motorizado, onde se 

assiste a cada vez menos o contacto direto entre a criança e a rua. Estes dados 

poderão ser justificados pela atual organização do território, causada por alterações 

ocorridas após a Revolução Industrial, tendo como consequência direta a expanção 

descontrolada da urbanização. Estamos perante territórios segregados, onde áreas 

residênciais, comerciais e de serviço no coexistem no espaço, aumentanto a 
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necessidade de deslocações através de modos motorizados. Daqui resultam cidades 

dominadas pelo automóvel, gerando conflitos na coabitação entre peão e automóvel. 

Não só as transformações ocorridas na forma urbana originaram o atual quadro de 

mobilidade das crianças, também alterações sociais ocorridas nas últimas décadas 

refletiram-se na alteração dos padrões de mobilidade infantil.   

Posto isto, pode-se afirmar que o desenvolvimento urbano e social teve consequência 

direta nos padrões de mobilidade das crianças. 

 

2. DESENHOS 

 

A amostra de desenhos analisada é inferior à amostra de inquéritos pelo motivo de 

que algumas crianças não conseguiram concluir esta atividade. Assim, neste trabalho 

são apresentados os resultados referentes a 105 crianças, o que representa 55% da 

amostra. 

Para além de aferir os padrões de mobilidade da criança era objetivo deste estudo 

averiguar se a criança tem ou não perceção do espaço que a rodeia. No caso 

específico deste trabalho, o espaço avaliado foi o espaço compreendido entre a 

residência das crianças e a sua escola. Assim, foi pedido às crianças para ilustrarem o 

modo como se deslocavam para escola e o que é que eles viam durante as suas 

viagens (Figura 30).  

 

Figura 31 - Alguns exemplos de desenhos ilustrados pelas crianças.  
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Quando se fala em análise de desenhos fala-se em subjetividade. Assim, como forma 

de auxilío e para a análise ser o mais objetiva possível, foram estabelecidos 

parâmetros de avaliação para os desenhos. 

Numa primeira fase, tentou-se perceber se as crianças apenas ilustravam os 

elementos que lhes foram expressamente pedidos7, sendo estes designados como 

elementos obrigatórios, ou se ilustravam outro tipo de elementos específicos das suas 

deslocações, sendo estes designados por elementos não obrigatórios.  

Após esta análise constatou-se que apenas 22% das crianças ilustram elementos 

obrigatórios e não obrigatórios. 

Tabela 9 - Tipos de elementos ilustrados pelas crianças  

Desenhos Nº da amostra (105) % 

Só com elementos obrigatórios 86 78 

Com elementos obrigatórios e não obrigatórios  19 22 

 

Após este exercício e com a finalidade de averiguar se os elementos não obrigatórios 

ilustrados nos desenhos desmonstravam que a criança tem perceção do espaço rua, 

desenvolveu-se uma tabela na qual se expressam elementos caracterizadores da rua 

(Tabela 10). 

Os elementos selecionados tiveram em atenção duas premissas: 

 A criança é capaz de perceber a rua enquanto um canal? 

 A criança vê a rua como um espaço do automóvel ou das pessoas? 

Assim, estabeleceram-se os elementos que definem a forma da rua e os que 

caracterizam o tipo de circulação da rua. Quanto à forma, os elementos selecionados 

foram: as fachadas dos edifícios, os muros e os alinhamentos arbóreos. Quanto ao 

tipo de circulação tem-se a faixa de rodagem e os passeios. 

Tabela 10 - Elementos caracterizadores da rua. 

Forma Fachadas 

Muros 

Alinhamentos de árvores 

Tipologia de circulação Faixa de rodagem 

 Passeios 

 

                                                           
7  Estes elementos são: o modo de transporte, a escola e a sua casa.  
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De referir, que se tomou como premissa que bastava a crianças ilustrarem um dos 

elementos que definem a rua para que esta tivesse perceção da mesma enquanto 

canal.  

Tabela 11 - Elementos caracterizadores ilustrados nos desenhos. 

Elementos caracterizadores Nº da amostra (19) % 

Forma 12 63 

Tipologia  

de circulação 

Faixa de rodagem 19 100 

Passeios 4 21 

 

Após verificar os resultados averiguou-se que 63% das crianças apresentam 

elementos caracterizadores da forma da rua. O que leva a concluir que estas 

demonstram perceção do espaço rua enquanto canal. Quanto aos elementos 

caracterizadores da tipologia de circulação, em todos os desenhos verifica-se a 

presença da faixa de rodagem ao passo que só 21% dos mesmo fazem alusão aos 

passeios. O que remete para que a criança encara a rua como um espaço dedicado 

ao automóvel e não às pessoas.   

Discussão dos resultados  

Através dos dados obtidos averiguou-se dois dados extremamente importantes e 

simultaneamente preocupantes: primeiro a percentagem de crianças que revela ter 

perceção do espaço é muito baixa (22%). Não obstante, as mesmas interpretam a rua 

como um espaço dedicado à circulação de automóveis e não de pessoas, prova disso 

é a alusão constante à faixa de rodagem e esporadicamente a passeios. 

Apesar dos resultados não serem animadores vão de encontro ao esperado. Sabe-se 

que o desenvolvimento da noção e representação do espaço advém da experiência e 

da ação. Pelos dados retirados nos inquéritos, pode-se afirmar que a possibilidade de 

ação autónoma da criança no espaço público, nomeadamente a rua, é baixa. Prova 

disso, é a elevada taxa de deslocações em modos motorizados. Ora, se a criança não 

vive a rua e consequentemente a cidade a perceção que dela tem é limitada.  

Também é fácil compreender o porquê da criança ver a rua como o espaço do 

automóvel e não das pessoas, uma vez que o planeamento das ruas é muitas vezes 

direcionado para o uso de veículos motorizados e não para os usos e vivênvias das 

pessoas.  
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3. MATRIZ 

 

Os resultados da matriz de avaliação dos percursos de circulação pedonal8 serão 

apresentados em separado e no final realizar-se-á uma síntese da análise dos 

diferentes percursos estudados.  

Para a aplicação da matriz foi necessário dividir os percurso em diferentes segmentos 

consoante a necessidade do técnico e a configuração do desenho de rua. Assim, 

resultaram percursos com 2, 4 e 5 segmentos. 

a) Resultados da matriz de avaliação aplicada no percurso A 

O percurso A apresenta-se como o percurso mais longo com 1000m de comprimento e 

estabelece a ligação entre o núcleo A e o estabelecimento de ensino. 

Os resultados da matriz revelaram, que o percurso demonstra uma condição razoável, 

sendo a sua pontuação 41,64. Relativamente às pontuações individuais temos a 

Conectividade com 16,66, o Conforto com 14,57 e a Segurança Rodoviária e Pessoal 

com 10,41 (Tabela 12), podendo-se constatar que a maior carência revela-se ao nível 

da Segurança. 

Tabela 12 - Resultados finais da matriz de avaliação da qualidade dos espaços de circulação 
pedonal. 

Índice Indicadores 

 Conetividade Conforto Segurança Rodoviária 

e Pessoal 

 

41,64 16,66 14,57 10,41 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Os resultados completos da matriz, poderão ser encontrados em anexo (Anexo A: IV. Resultado das 
matrizes aplicadas). 
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 Conectividade 

Legenda:

 

Figura 32 - Diagrama referente ao indicador Conectividade do percurso A. 

No indicador Conectividade foi apenas considerado um parâmetro de avaliação:  

Oferta e Continuidade da Infraestrutura. Foi possível verificar-se uma baixa oferta de 

infraestrutura pedonal, sendo esse acontecimento mais expressivo nos segmentos 1 e 

2. A baixa oferta de infraestrutura reflete-se na continuidade da mesma, existindo 

segmentos sem passeios e sem áreas de travessia que conectem os diferentes 

segmentos, como é possível observar na figura 32.    
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Conforto 

Legenda:

 

Figura 33 - Diagrama relativo ao indicador Conforto do percurso A. 

No caso do indicador Conforto foram tidos em conta 4 parâmetros de avaliação: 

Declive, Estado de Conservação, Elementos Arbóreos e Largura Livre.  
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No que diz respeito ao primeiro parâmetro de avaliação, este obteve pontuação 

máxima (8.33) nos segmentos 1,2 e 3, sendo que o segmento 4 tem pontuação 

intermédia (4.16), uma vez que apresenta um declive acentuado, sendo apenas 

possível percorre-lo no caso dos indivíduos não apresentarem mobilidade 

condicionada.  

Quanto ao Estado de conservação da infraestrutura pedonal, constatou-se, que a 

mesma não revela uma condição satisfatória, visto a maioria do percurso apresentar 

irregularidades ao nível do passeio e, em situações pontuais, exibir buracos. Apesar 

do estado de conservação não ser o esperado, o mesmo não impede a circulação dos 

indivíduos. 

Relativamente aos Elementos arbóreos, o percurso não apresenta arborização urbana, 

apresentando-se este parâmetro de avaliação, como um dos aspetos mais negativos 

no que se refere ao indicador Conforto. Não obstante, importa referir, que a área 

envolve ao percurso é bastante interessante em matéria de vegetação, 

nomeadamente nos segmentos 1 e 2.  Apesar deste aspeto não ter sido um parâmetro 

de avaliação das matrizes, optou-se por fazer esta chamada de atenção, por este se 

revelar uma mais valia do percurso, promovendo o enriquecimento da paisagem do 

mesmo. As áreas mencionadas anteriormente são na sua maioria áreas de cultivo, 

existindo ocasionalmente áreas de mata. Dessas zonas, existi uma que se destaca, 

sendo designada como "área de interesse paisagístico", a qual é composta por áreas 

agrícolas de regadio, uma pequena linha de água e vegetação ripícola. Assim, esta 

área revela bastante importância, pela diversidade que comporta, tornando-a  uma 

zona de interesse quer ao nível da biodiversidade, estética e climática. 

O último parâmetro de avaliação deste indicador foi a Largura livre, apresentando  

pontuação intermédia nos segmentos 1,2 e 3 (4.16), uma vez que a maioria dos 

passeios exibe uma largura livre entre 1,20-1,50(m). Relativamente ao segmento 4, 

este obteve pontuação mínima, visto a maioria dos passeios ter uma largura livre 

inferior a 1,20m. À semelhança do parâmetro de avaliação anterior, a Largura livre 

apresenta-se como um dos aspetos mais negativos relativamente ao indicador 

Conforto.  
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Segurança Rodoviária e Pessoal 

Legenda:

 

Figura 34 - Diagrama relativo ao indicador Segurança Rodoviária e Pessoal do percurso A. 

 

Quanto ao indicador Segurança Rodoviária e Pessoal, foram considerados quatro 

parâmetros de avaliação: Medidas de acalmia de tráfego, Áreas de travessia,  

Iluminação pública e Grau de vizinhança. 

O primeiro parâmetro de avaliação obteve nota mínima (0) em todos os segmentos 

avaliados, uma vez, que os mesmos não apresentam medidas de redução dos 

impactes negativos do tráfego motorizado, sendo estas necessárias em determinadas 



Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

87 
 

áreas do presente percurso como é o caso da envolvente da escola e o segmento 3, 

devido, este último, à sua linearidade, a qual promove a prática de velocidades 

incompatíveis com a mobilidade pedonal. 

No que diz respeito ao parâmetro Áreas de Travessia, este é um dos parâmetros que 

revela maior carência, quer pela inexistência de áreas de sinalização de travessias, ou 

pelo incumprimento das normas regulamentadas aplicáveis às zonas de travessia. 

Quanto a este último, os maiores problemas sentidos são a falta de rampas ou 

rebaixamento dos lancis, o que torna esta zona inacessível a peões com mobilidade 

motora condicionada. A inexistência de sinalização sonora, bem como de 

diferenciação de pavimentos, os quais são imprescindíveis para pessoas com 

deficiencia auditiva e visual, respetivamente. Também a iluminação nestas zonas é um 

ponto crítico, não sendo suficiente para garantir a visibilidade do peão por parte dos 

condutores e destes por parte dos peões.  

De seguida avaliou-se o percurso quanto à Iluminação pública, apresentando-se este 

parâmetro com nota máxima (8.33) em todo o percurso, uma vez que toda a área 

avaliada exibe iluminação pública, assegurando a iluminação da mesma. No entanto 

importa referir, que em alguns pontos específicos, apesar de existir iluminação, esta 

não satisfaz as condições pretendidas. Este problema acontece, nomeadamente, em 

áreas de travessia, as quais não oferecem iluminação suficiente, existindo um risco 

potencial de conflito entre os peões e os restantes utilizadores da via pública.  

Quanto ao Grau de vizinhança a área obteve nota mínima (0), uma vez que apresenta 

apenas uma atividade urbana (comércio) em toda a sua extensão, a qual não é 

suficiente para garantir a vivência do espaço. Está-se perante um percurso com uso 

exclusivamente residencial, não existindo diversidade de usos, o que faz com que a 

vivência urbana seja quase nula.  

Um outro aspeto assinalado, apesar de não ter sido considerado um parâmetro de 

avaliação, foram área(s) de conflito(s). No caso do percurso A foi possível identificar 

duas dessas áreas, uma junto à envolvente da escola e outra na extremidade oposta 

do percurso. Estas zonas assumem como áreas de potencial conflito, pela 

configuração dos arruamentos, e, no caso específico da área envolvente à escola, por 

existir congestionamento do trânsito automóvel e estacionamento abusivo em horas 

específicas, nomeadamente, nas correspondentes à entrada e saída das crianças nas 

aulas. Apesar de se tratarem de áreas isoladas são áreas que carecem especial 

atenção de forma de se promover corretamente a segurança rodoviária nos percursos. 

Pode dizer que este aspeto está diretamente relacionado com a falta de medidas de 
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acalmia de tráfego, visto se estas tivessem sido contempladas no momento do 

planeamento destes espaços, provavelmente, não se assistiria a este tipo de 

problemas. 

 

b) Resultados da matriz de avaliação aplicada no percurso B 

O percurso B detém uma distância 550m, apresentando-se como o percurso casa-

escola-casa mais curto, estabelecendo a ligação do núcleo C ao estabelecimento 

de ensino. 

Após a análise dos resultados foi possível constatar, que o percurso evidencia  

uma condição razoável, apresentando uma pontuação final de 40,25. Quanto às 

pontuações individuais tem-se a Conectividade com 16,66, o Conforto com 13,87 

e a Segurança Rodoviária e Pessoal com 9,75 (Tabela 13).  

Tabela 13 - Resultados finais da matriz de avaliação da qualidade dos espaços de circulação 
pedonal. 

Índice Indicadores 

 Conetividade Conforto Segurança Rodoviária 

e Pessoal 

 

40,25 16,66 13,87 9,72 
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 Conectividade 

Legenda:

 

Figura 35 - Diagrama relativo ao indicador Conectividade do percurso B. 

Após a análise dos resultados, verificou-se a presença de infraestrutura na maioria do 

percurso, mas, como à semelhança do caso anterior a mesma não exprime 

continuidade, existindo segmentos sem passeio e/ou áreas de travessia para 

estabelecer a ligação entre os mesmos.  
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Conforto: 

Legenda:

 

Figura 36 - Diagrama referente ao indicador Conforto do percurso B. 

 

Relativamente ao parâmetro de avaliação Declive, este tem nota máxima (8,33) nos 

dois primeiros segmentos, ao passo que o segmento 3 tem nota intermédia, uma vez 

que parte dele apresenta uma inclinação acentuada, sendo só possível percorrer no 

caso dos indivíduos não apresentarem mobilidade condicionada.  

Quanto ao Estado de conservação da infraestrutura pedonal, observou-se, que esta 

não revela as condições pretendidas, visto a maioria do percurso apresentar 
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irregularidades ao nível do passeio. Não obstante, este aspeto não impede a 

deslocação dos indivíduos, obtendo deste modo pontuação intermédia (4,16) em todos 

os segmentos avaliados. 

Já no que diz respeito aos Elementos arbóreos, a área avaliada não apresenta 

arborização, revelando uma enorme carência quanto a este aspeto, obtendo assim 

pontuação mínima (0) em todos os segmentos. À semelhança do percurso A, a 

envolvente deste trajeto também possui áreas arborizadas, no entanto as mesma não 

são tão interessantes como as do percurso A, visto se estar presente apenas a áreas 

de mata de produção, sem variedade de espécies, o que em termos visuais torna o 

percurso monótono. 

Quanto à Largura livre o percurso obteve pontuação intermédia (0,5) nos segmentos 1 

e 2, ao passo, que no segmento 3 obteve nota mínima, visto a maioria dos passeios 

apresentar uma largura livre inferior a 1,20m. 
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Segurança Rodoviária e Pessoal 

Legenda:

 

Figura 37 - Diagrama relativo ao indicador Segurança Rodoviária e Pessoal do percurso B. 

Relativamente ao primeiro parâmetro de avaliação, Medidas de acalmia de tráfego, 

este recebeu nota mínima (0) em toda a área avaliada, já que não contém medidas de 

redução dos impactos negativos do tráfego motorizado, sendo essas necessárias em 

alguns pontos do trajeto, como é o caso do segmento 2 , devido a linearidade deste 

premitir velocidades incompatíveis com a deslocação pedonal. 

O parâmetro Áreas de Travessia, expressa uma enorme carência, existindo apenas 3 

passadeiras bem projetadas em todo o percurso, fazendo com que este parâmetro 

obtenha nota mínima (0).  

No que diz respeito à Iluminação pública do percurso, esta obteve pontuação máxima 

(8.33) em todos os segmentos. À semelhança do percurso A importa referir, que em 

alguns pontos particulares, a iluminação existente, esta não satisfaz as condições 
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pretendidas. Este problema ocorre, em determinadas áreas de travessia, as quais não 

oferecem iluminação adequada, existindo um risco potencial de conflito entre os peões 

e os restantes utilizadores da via pública. 

Por último temos o Grau de vizinhança, que obteve nota mínima (0), visto não 

apresentar nenhuma atividade urbana (comércio) em toda a sua extensão, o que se 

reflete na vivência do espaço público envolvente.    

 

 

c) Resultados da matriz de avaliação aplicada no percurso C 

O percurso C, com 850m de comprimento, estabelece a ligação do núcleo C com 

estabelecimento de ensino. 

Depois da análise dos resultados pode-se averiguar, que o percurso demonstra uma 

condição insuficiente, apresentando uma pontuação final de 27,74. Quanto às 

pontuações individuais temos a Conectividade com 5,55, o Conforto com 12,48 e a 

Segurança Rodoviária e Pessoal com 9,71 (Tabela 14).  

Tabela 14 - Resultados finais da matriz de avaliação da qualidade dos espaços de circulação 
pedonal. 

Índice Indicadores 

 Conetividade Conforto Segurança Rodoviária 

e Pessoal 

 

27,74 5,55 12,48 9,71 
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Conectividade 

Legenda:

 

Figura 38 - Diagrama referente ao indicador Conectividade do percurso C. 

 

O percurso C apresenta-se como o percurso com a pior pontuação relatimente ao 

indicador Conectividade, uma vez, que nos segmentos 1 e 2 a infraestrutura é quase 

inexistente. Paralelamente no segmento 3, existe infraestrutura na maioria do 

segmento, no entanto a mesma não é continua.   
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Conforto 

Legenda:

 

Figura 39 - Diagrama relativo ao indicador Conforto do percurso C. 

Ao analisar os dados relativos aos parâmetros de avaliação do indicador Conforto, 

constatou-se que relativamente ao parâmetro Declive, este apresenta as condições 

desejadas nos segmentos 1 e 2, ostentando um declive suave, permitindo a circulação 

de todos os indivíduos independentemente dos seus condicionalismos. No entanto o 

segmento 3, apresenta uma inclinação acentuada, possibilitando a deslocação apenas 

de indivíduos sem condicionalismos, o que fez com que este segmente obtivesse  

pontuação intermédia (4.16).  
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Já no caso do Estado de conservação e Elementos arbóreos, estes parâmetros 

seguem a mesma linha dos percursos anteriores. No primeiro caso, a infraestrutura 

pedonal apresenta-se em mau estado de conservação, sendo possível efetuar o 

deslocamento sem condicionalismos. Assim, este parâmetro obtém pontuação 

intermédia (4.16) em todos os seus segmentos. No caso dos Elementos arbóreos, a 

pontuação obtida foi a mínima (0), uma vez não existir arborização ao longo do trajeto 

avaliado. 

Segurança Rodoviária e Pessoal 

Legenda:

 

Figura 40 - Diagrama relativo ao indicador Segurança Rodoviária e Pessoal do percurso C. 

 

Relativamente aos dados obtidos no indicador Segurança Rodoviária e Pessoal, os 

mesmos são semelhantes aos observados nos percursos anteriores. No caso do 

parâmetro Medidas de acalmia de tráfego, o percurso obteve a pontuação mínima (0), 
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visto existir necessidade de medidas que minimizem os constragimentos causados 

aos peões, sendo este problema mais expressivo em determinadas como é o caso da 

área adjacente ao estabelecimento escolar, bem como área assinalada no diagrama 

como área de conflito. Tratam-se de zonas em que existe risco de conflito entre os 

diferentes utentes da via pública, daí a necessidade de medidas que reduzam esses 

impactes negativos. 

Quanto às Áreas de Travessia, está-se perante um percurso que não possui nenhuma 

área de sinalização de travessia, o que se revela uma factor extremamente negativo 

uma vez que põe a causa a integridade física dos peões, sendo especialmente 

preocupante no caso das crianças, visto serem consideradas um dos grupos especial 

de peões.  

No caso da Iluminação pública e Grau de vizinhança, estes parâmetros seguem o 

mesmo padrão dos percursos anteriores. O primeiro parâmetro apresenta pontuação 

máxima (8.33), uma vez que todo o percurso é servido por iluminação, revelando-se 

esta suficiente para conceder aos utilizadores da via pública condições de segurança, 

quer rodoviária quer pessoal. No caso do Grau de vizinhança, a pontuação obtida foi a 

mínima (0), uma vez que não apresenta qualquer atividade urbana ao longo de todo o 

trajeto. 

Também neste percurso se pode identificar uma área de conflito, esta situa-se junto à 

EN 15 (identificada como uma barreira ao fluxo pedonal). Tanto a sua localização 

como a falta definição deste espaço, contribuíram para esta designação.  
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d) Resultados da matriz de avaliação aplicada no percurso D 

O percurso D, com 700m de comprimento, estabelece a ligação do núcleo D com 

estabelecimento de ensino. 

Dos resultados obtidos pode-se apurar, que o percurso demonstra uma condição 

razoável, apresentando uma pontuação final de 60,37. Quanto às pontuações 

individuais temos a Conectividade com 24,99, o Conforto com 20,87 e a Segurança 

Rodoviária e Pessoal com 14,52 (Tabela 15).  

Tabela 15 - Resultados finais da matriz de avaliação da qualidade dos espaços de circulação 

pedonal. 

Índice Indicadores 

 Conetividade Conforto Segurança Rodoviária 

e Pessoal 

 

60,37 24,99 20,87 14,52 

 

Conectividade 

Legenda: 

 

Figura 41 - Diagrama relativo ao indicador Conectividade do percurso D. 



Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

99 
 

O indicador Conectividade do presente percurso obteve-se pontuação intermédia 

(16.66) visto se verificar presença de infraestrutura na maioria parte do trajeto, não 

sendo a mesma continua, quer pela falta de passeios em determinados troços quer 

pela inexistência de áreas de travessia que estabeleçam a ligação entre os mesmos.  

 

Conforto 

Legenda:

 

Figura 42 - Diagrama relativo ao indicador Conforto do percurso D. 

No que diz respeito ao Declive, foi atribuído ao segmento 1 a pontuação máxima 

(8.33). Apesar de existir um parte do percurso que apresenta um declive acentuado, 

visto se tratar de um situação isolada, não revelando grande repercussão no 

segmento, optou-se por o não considerar. No entanto, esta situação deverá ser tida 

em conta no momento da proposta.  No caso do segmento 2 a pontuação obtida foi a 

intermédia (4.16), visto a maior parte da extensão do trajeto apresentar uma inclinação 
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acentuada, impossibilitando os indivíduos com mobilidade condicionada deslocarem-

se confortavelmente.   

Quanto ao Estado de conservação da infraestrutura pedonal, constatou-se, que a 

mesma não revela uma condição satisfatória, visto a maioria do percurso apresentar 

irregularidades ao nível do passeio e, em situações pontuais, exibir buracos. Apesar 

do estado de conservação não ser o esperado, o mesmo não impede a circulação dos 

indivíduos sem mobilidade condicionada. 

Relativamente aos Elementos arbóreos, o percurso não apresenta arborização urbana, 

apresentando-se este parâmetro de avaliação, como um dos aspetos mais negativos 

no que se refere ao presente indicador. Paralelamente, pode-se encontrar no 

segmento 2, uma área adjacente ao percurso bastante interessante, no que respeita a 

esta matéria. A área mencionada é composta por uma pequena linha de água, 

vegetação ripícola e hortas. Deste modo optou-se por assinalar esta área como uma 

"área de interesse paisagístico" (Figura 42), uma vez que promove o enriquecimento 

do trajeto, quer ao nível da biodiversidade, estética e climática. 

Por último tem-se a Largura livre, a qual apresenta pontuação mínima (0) no segmento 

1. Apesar de neste segmento existir locais em que a largura livre é igual ou superior a 

1,20m, optou-se por dar nota mínima ao segmento, uma vez que esses situações, não 

revelam qualquer impacte positivo na deslocação dos indivíduos. Quanto ao segmento 

2 a nota atribuída foi a intermédia (4.16).  
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Segurança Rodoviária e Pessoal 

Legenda: 

 

Figura 43 - Diagrama relativa ao indicador Segurança Rodoviária e Pessoal do percurso D. 

 

Quanto ao parâmetro Medidas de acalmia de tráfego, verifica-se a mesma situação 

dos identificada nos percursos anteriores, ou seja, não se verificam medidas que 

evitem situações indesejáveis entre os peões e os demais utentes da via pública. No 

caso específico deste percurso essas medidas seriam necessárias em ambos os 

segmentos avalidos. No caso do segmento 1, seria aconselhado existir medidas junto 

à escola, como já mencionado anteriormente. Relativamente ao segmento 2, as 

medidas seriam necessárias na área de atravessamento coincidente com a EN 15, e 

no restante trajeto do segmento, visto este apresentar linearidade, favorecendo 

velocidades incompatíveis com a circulação pedonal. 

O parâmetro Áreas de Travessia, no caso do segmento 1 obteve pontuação mínima 

(0), visto não existirem áreas de sinalização de travessias. No caso do segmento 2 a 

pontuação obtida foi a intermédia (4.16). Apesar de existir uma oferta satisfatória, o 

mesmo não se reflete quanto ao cumprimento das normas regulamentadas aplicáveis 

às zonas de travessias. Os maiores problemas detados neste ponto foram a 
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inexistencia de rampas ou rebaixamento dos lancis, a  ausência de sinalização 

luminosa, assim como a falta de diferenciação de pavimentos. Outro problema 

detatado em algumas destas zonas foi a iluminação, a qual não garante a visibilidade 

do peão por parte dos condutores e destes por parte dos peões.  

De seguida avaliou-se o percurso quanto à Iluminação pública, apresentando-se este 

parâmetro com nota máxima (8.33) em todo o percurso, uma vez que toda a área 

avaliada exibe iluminação pública. No entanto, e tal como se referiu no parâmetro de 

avaliação anterior, existem algumas áreas de travessia que não apresentam 

iluminação suficiente permitindo a boa visibilidade dos diferentes utilizadores da via 

pública.   

Quanto ao Grau de vizinhança a área obteve pontuação final intermédia (4.16), 

apresentando-se assim como o melhor percurso em termos de atividades urbanas. 

Relativamente ao segmento 1 a nota foi mínima (0), pois não revela qualquer atividade 

urbana, no entanto no caso do segmento 2 o mesmo não acontece. Esta perante um 

segmento com um número de comércio suficiente para garantir a vivência do espaço.  
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Síntese da análise - Comparação dos resultados obtidos entre os diferentes 

percursos. 

Realizada a análise dos resultados da matriz, foi possível identificar vários aspetos 

negativos referentes aos parâmetros de avaliação da qualidade dos espaços de 

circulação pedonal, nomeadamente: 

 Conectividade: Oferta e continuidade da infraestrutura 

 Conforto: Estado de conservação, elementos arbóreos e largura livre; 

 Segurança Rodoviária e Pessoal: Medidas de acalmia de tráfego, áreas de 

travessia e grau de vizinhança. 

Todos os percursos avaliados apresentam infraestrutura, no entanto nenhum revela 

continuidade da mesma. Relativamente a este ponto há um percurso que se destaca 

pela negativa - percurso C - o qual obteve a de pontuação mais baixa (5.55) quanto ao 

indicador Conectividade. Este facto poderá ser justificado pelo perfil do arruamento, o 

qual não permite a existência de infraestrutura pedonal de ambos os lados. No 

obstante, será sempre possível a conceção de passeio de um dos lados concedendo, 

assim, uma viagem segura aos indivíduos. 

O Estado de conservação da infraestrutura encontra-se em más condições, não 

condicionando o deslocamento pedonal. Detetou-se em todos os percursos 

irregularidades ao nível do pavimento e, em algumas situações pontuais, buracos.  

Quanto aos Elementos arbóreos os mesmos não se verificam em nenhum dos 

percursos. Paralelamente, identificaram-se áreas de interesse paisagístico, 

nomeadamente nos percursos A e D, as quais conferem qualidade aos mesmos. 

A Largura livre foi também um dos maiores problemas detatos, sendo que em nenhum 

dos percursos analisados esta atinge as dimensões mínimas ideais proposta pelo 

presente estudo (1,50m).  

Paralelamente, as Medidas de acalmia de tráfego são uma inexistência em todos os 

percursos, constatando-se a necessidade das mesmas de forma a contornar os 

constrangimentos causados pelos veículos motorizados. No caso do percurso A e D 

foram identificadas duas áreas em cada um deles, tendo ambos uma área de conflito 

em comum - zona envolvente à escola -. No caso do percurso B, é necessário quebrar 

a linearidade do segmento 2, visto este permitir velocidades excessivas por parte dos 

veículos motorizados, sendo incompatíveis com o modo de deslocação pedonal. 

Relativamente ao percurso C é, igualmente, identificada uma área de conflito, junto a 
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EN 15, quer pela aproximação que esta zona tem com a estrada nacional, quer pela 

falta de leitura do espaço. 

Em semelhança ao que acontece com os parâmetros citados anteriormente, também 

as Áreas de travessia apresentam graves problemas, quer pela inexistência de 

infraestrutura, quer pelo incumprimento das normas legais estabelecidas, tornando o 

momento do atravessamento perigoso para o peão. Ocorrência que se torna 

extremamente preocupante no caso do sujeito deste estudo (crianças). 

Pelos análise dos resultados da matriz, foi possível observar que existem dois 

percursos que se destacam, nomeadamente, o percurso C (percurso com o índice de 

qualidade de espaços de circulação pedonal mais baixo) e o percurso D (percurso com 

o índice de qualidade de espaços de circulação pedonal mais alto). 

Quanto ao percurso C, este revela a pontuação mais baixa, devido à inexistência de 

infraestrutura, um ponto marcante na maioria deste trajeto. É também um percurso, 

que não revela condições de perfil para que se dê alterações significativas, de modo a 

que este se torne o percurso perfeitamente adaptável à exigência das crianças. No 

caso específico do percurso D, esta ocorrência explica-se pelo número e diversidade 

de atividades urbanas (comércio), o que gera movimento nas ruas adjacentes às 

mesmas, tornando, assim, este percurso o mais indicado para os trajetos casa-escola-

casa, uma vez que a vivência dos espaços públicos aumenta a segurança dos 

mesmos (Jacobs, 1961).  
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CAPITULO VI - PROPOSTA 
 

A realização do plano de ação estratégico para os percursos casa-escola-casa 

estabeleceu-se com base na análise das matrizes de avaliação da qualidade dos 

espaços de circulação pedonal, bem como nas características específicas das 

crianças. A estratégia proposta procura a legibilidade dos espaços de circulação, 

através do redesenho dos mesmos, adaptando-os as necessidades de todos, 

nomeadamente da criança, procurando promover uma mobilidade sustentável, 

autónoma e segura para criança. 

No processo de tomada de decisão foram tidos em conta determinados aspetos, 

nomeadamente: 

 Priorização da mobilidade pedonal 

O planeamento deverá priorizar sempre a mobilidade pedonal em relação aos 

restantes modos de deslocação, só assim se conseguirá atingir os propósitos destes 

estudo: promover uma mobilidade sustentável e segura para a criança.  

 A criança no centro do planeamento 

Todas as opções tomadas para o planeamento dos espaços, devem ter sempre 

presente a criança, considerando as suas necessidades e limitações específicas.  

 Abordagem global 

Para melhorar as condições de mobilidade infantil, não basta criar condições 

exemplares na área de intervenção, é preciso que esta esteja interligada de forma 

global e sistémica com a restante envolvente. Quer isto dizer, que para o planeamento 

destas áreas resultar, é necessário intervir não só nos percursos definidos, mas 

também nas suas áreas adjacentes. 

Posto isto, e tendo sempre presente os princípios de qualidade dos espaços de 

circulação pedonal adotados para presente estudo (Conectividade, Conforto e 

Segurança Rodoviária e Pessoal), propõe-se a aplicação do conceito de Homezones - 

em português zonas residenciais ou de coexistência - em todos os percursos, 

recomendando-se que exista uma área de transição, em que as velocidades 

praticadas sejam reduzidas gradualmente, evitando uma passagem abrupta dos 50 

km/h (velocidade máxima estabelecida atualmente na área de estudo) para 

velocidades de 20 km/h (velocidade máxima recomendada em zonas de coexistência).  
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Legenda: 

 

Figura 44 - Plano de ação estratégico proposto. 

Considerou-se para área de transição, a zona compreendida nos 100m envolventes 

aos percursos casa-escola-casa. Esta opção não se baseou em nenhuma 

especificidade relatada em literatura sobre esta temática, visto não se conhecer 

nenhuma que defina concretamente estas zonas. Assim, optou-se pelos 100m 

envolventes, pois considera-se que essa distância seja suficiente para permitir que os 

condutores reduzam as suas velocidades para as desejadas nas zonas de 

coexistência. Ainda em relação a este ponto, recomenda-se sinalização nos locais de 

entrada e saída das zonas de coexistência e transformação física das mesmas, de 
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forma a serem facilmente percecionadas. Para tal aconselha-se a alteração do 

desenho dos espaços, de forma a que estes obriguem à redução das velocidades. 

Esta preferência de conceção para os presentes espaços de circulação, vai de 

encontro aos aspetos referidos anteriormente - priorizar o mobilidade pedonal; a 

criança no centro do planeamento; abordagem global; indicadores da qualidade do 

espaço. Estas ações, refletem-se positivamente no quotidiano das crianças, uma vez 

que lhes possibilita uma maior segurança e comodidade nas suas deslocações, 

possibilitando-lhe momentos de aventura e descoberta, estimulando desta forma as 

suas capacidades motoras, cognitivas, criativas e sociais. Paralelamente, também 

toda a população inserida nesta área é beneficiada: para além de criar boas condições 

de deslocação pedonais, favorece o sentimento de comunidade. Por último, pode-se 

afirmar que as opções tomadas, refletem-se ao nível da mobilidade sustentável, e 

consequentemente ao nível da sustentabilidade ambiental. Pois, com estas medidas é 

possível reduzir as velocidades praticadas pelos veículos motorizados e o próprio uso 

dos mesmos, promovendo deste modo uma maior qualidade ambiental. 

Outra opção tomada para o planeamento destes espaços, foi a arborização ao longo 

dos percursos, sendo que no caso específico do percurso C, essa condição apenas se 

verifica no segmento 3 e na área designada como zona de paragem (Figura 45), uma 

vez que o restante percurso não possuí um perfil com dimensões suficientes que 

permitam este tipo de intervenção. De referir, que no momento da arborização 

aconselha-se diversidade de espécies, criando corredores dinâmicos, promovendo 

simultaneamente a biodiversidade.  

Concluídas as recomendações gerais, aplicadas a todos os percursos, passa-se às 

recomendações específicas de cada um.  

Em primeiro lugar e no que refere à área envolvente da escola,  esta apresenta-se 

como um local de conflito, tanto pelo trânsito excessivo e estacionamento abusivo nas 

horas coincidentes com a entrada e saída de aulas, bem como pela inexistência de 

infraestrutura adequada às exigências dos indivíduos (largura livre inferior a 1.20m, 

declive acentuado e ausência de áreas de travessia), propõe-se a interditação de 

veículos motorizados, sendo apenas concedido o acesso a moradores, propondo-se o 

redirecionamento do fluxo viário desta zona. Pretende-se que esta área seja uma área 

de estadia e lazer onde os indivíduos, nomeadamente as crianças possam usufruir da 

mesma livremente, sem condicionalismos e em prefeita segurança. Com esta 

alteração, ambiciona-se fomentar o sentimento de comunidade, promovendo 

interações sociais.  
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Para cada percurso foi concebida uma zona de paragem (Figura 45), local de encontro 

das diferentes crianças. Estas zonas estão inseridas nas zonas de coexistência, a qual 

já prevê condições de segurança para a mobilidade suave. No caso específico do 

percurso C, tendo em conta que este se situa junto a EN 15, aconselha-se uma zona 

de separação física entre espaços destinados aos diferentes modos de deslocação. 

Essa separação deverá ser feita através da cor dos pavimentos, de diferença de cotas 

em cerca de 10cm, sendo contemplado o rebaixamento de lancis ou rampas, de forma 

a não condicionar a mobilidade a nenhum indivíduo que percorra o espaço 

 

Figura 45 - Exemplo de umas das área de paragem dos percursos (percurso C).  

 

No caso específico do percurso D, relativamente à área de travessia coincidente com 

a EN 15, recomenda-se o estreitamento da via, para com isso minimizar o tempo que 

o peão se situa na faixa de rodagem, diminuindo assim a sua exposição a riscos de 

acidente. Paralelamente prevê-se, que nesta área de travessia seja contemplada uma 

plataforma elevada. Para o estreitamento da via aconselha-se o recurso a gincanas. O 

redesenho previsto para este espaço permitirá uma travessia segura e confortável 

para todos os indivíduos e em particular para as crianças. 

 

 

 



Mobilidade e Interação da Criança na Cidade 

109 
 

CAPITULO VII - CONCLUSÕES 
 

A mobilidade infantil, nomeadamente, as de casa-escola-casa, sofreu transformações 

expressivas ao longo dos últimos anos, sendo registado uma diminuição considerável 

do modo de transporte ativo infantil. 

Ao chegar a este ponto do estudo, percebeu-se, o porquê dessas alterações, bem 

como as implicações que estas têm nos atuais padrões de infância e de mobilidade 

sustentável. Assim, torna-se imprescindível existir investigação sobre esta temática, 

com o objetivo de se poder colmatar essas implicações, encontrando um caminho que  

para a construção de cidades mais sustentáveis e mais humanas.  

Sendo o espaço público, nomeadamente a rua um lugar dedicado à mobilidade e, 

simultaneamente, às interações sociais, este detém grande importância quer no 

desenvolvimento cognitivo, motor e social da criança. Assim, o planeamento deste 

espaço não poderá ter apenas em conta aspetos técnicos, mas sim uma visão 

integrada, na qual a  opinião e necessidades dos seus utilizadores deverá ser tida em 

conta no momento do planeamento. 

Para atingir os propósito deste trabalho, seguiu-se o modelo de diagnóstico proposto 

pelo Instituto a Criança na Cidade, o qual se baseia em duas componentes: uma 

participativa e uma técnica.  

Através dos resultados obtidos no diagnóstico participativo foi possível constatar 

aspetos extremamente importantes, relacionados com os padrões de mobilidade das 

crianças e com a perceção que as mesmas têm sobre o espaço público, 

nomeadamente a rua.  

Relativamente ao primeiro aspeto, identificou-se que o modos de deslocação mais 

utilizados nas viagens das crianças é o motorizado, assumindo-se o veículo particular 

como o modo predominante. Apesar destes dados, a grande maioria das crianças, 

afirma, que se tivesse voz no momento da tomada de decisão sobre o seu modo de 

deslocação, optaria pelos modos suaves, pois assim deslocar-se-iam livremente. 

Paralelamente, constatou-se que o grau de independência de mobilidade das crianças 

é inexistente, uma vez que todas as viagens são realizadas na companhia de adultos. 

Relativamente ao sentimento de segurança, os inquiridos revelam não se sentirem 

seguros em se deslocar sem supervisão de adultos, sendo apontados como motivos 

para essa razão aspetos relacionados com o espaço físico, tal como: transito 

excessivo, baixo número de passeios e passadeiras. Também aspetos relacionados 
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com a segurança pessoal, foram identificados, sendo distinguidos pelos inquiridos: o 

medo de serem assaltados, raptados e de se perderem. Em relação aos motivos 

apresentados, pode-se constatar, que os maiores receios das crianças relacionam-se 

com a segurança pessoal.  

Quanto à perceção que a criança tem sobre o espaço concluí-se que existe uma 

percentagem muito pequena de crianças a revelar perceção, o que pode ser explicado 

pela ausência de independência de mobilidade, uma vez que as mesmas não habitam 

os espaços públicos, ou, em alguns casos, a vivência que deles têm é mediada por 

adultos, não existindo oportunidades de descoberta e consequente experiência. Estas 

carências, refletem-se, na conceção das suas perceções. Outro dado interessante 

retirado do estudo foi, que as crianças interpretam a rua com uma espaço dedicado à 

circulação em modos motorizados, e não como um lugar dedicado às pessoas. Este 

facto remete-nos que se está perante um planeamento direcionado para os veículos e 

não para as pessoas. 

Ainda em relação à fase dos diagnósticos participativos, ocorreu uma falha na 

obtenção dos dados dos inquéritos aplicados aos encarregado de educação. Teria 

sido extremamente enriquecedor para o trabalho, ter acesso aos mesmos, pois 

através deles seria possível identificar as principais razões que levam os pais a não 

autorizarem as crianças a deslocar-se autonomamente e em modos sustentáveis, uma 

vez que as mesmas refletem esse desejo.   

Apesar deste obstáculo, foi possível, através dos diagnósticos realizados com as 

crianças obter-se dados de extrema importância para o plano de ação estratégico. 

Para que a mobilidade em mobilidade pedonal nas deslocações casa-escola-casa seja 

uma realidade, é imprescindível, resolver problemas relacionados com a segurança, 

seja ela rodoviária ou pessoal. Ou seja, é fundamental criar condições para a 

utilização do espaço público para parte dos indivíduos enquanto peões, devolvendo-o 

aos cidadãos, melhorando as condições de mobilidade dos modos suaves.  

Relativamente ao diagnóstico técnico - matriz de avaliação da qualidade dos espaços 

de circulação pedonal -, constatou-se que os espaços ofertados revelam problemas 

nos três indicadores avaliados, sendo os aspetos mais negativos: a Continuidade da 

infraestrutura, o Estado de conservação, os Elementos arbóreos, a Largura livre, 

Medidas de acalmia de tráfego, Áreas de travessia e Grau de vizinhança. Quanto a 

avaliação dos percursos ainda foi possível identificar dois percursos que se distinguem 

dos demais, nomeadamente, o percurso C (percurso com o índice de qualidade de 

espaços de circulação pedonal mais baixo) e D (percurso com o índice de qualidade 
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de espaços de circulação pedonal mais elevado). No primeiro caso, explica-se esta 

ocorrência, principalmente por problemas relacionados com a oferta e continuidade da 

infraestrutura, apresentando-se este percurso, como o trajeto com menor oferta e 

consequente continuidade. Já quanto ao percurso D, este exprime melhor pontuação, 

pois é percurso que reúne melhores condições de qualidade dos espaços de 

circulação pedonal, distinguindo-se quanto ao parâmetro grau de vizinhança, uma vez 

que é o que apresenta maior número e diversidade de atividades comerciais. Apesar 

de não existir uma diversidade de usos, como o almejado, o facto deste percurso ter 

comércio de proximidade, cria um grande fluxo de indivíduos. O que torna confere a 

este uma maior sensação de segurança, uma vez que fomenta movimentos nas ruas 

convertendo, assim, este percurso no mais indicado para os trajetos casa-escola-casa.  

Pela avaliação dos espaços de circulação, observou-se que nenhum respondia a 

todas as necessidades das crianças, por motivos já mencionados, existindo carência 

de qualidade dos mesmos. Consequentemente, deduz-se que o planeamento efetuado 

para estes espaços, não foi devidamente fundamentado, originando situações 

problemáticas para os utilizadores da via pública, nomeadamente, para os peões. 

Tendo em conta as análises efetuadas, bem como as características específicas das 

crianças, assim como, as qualidade dos espaços de circulação estudadas e adotadas 

neste estudo, procedeu-se à elaboração do plano de ação estratégico. 

Com este plano, pretende-se criar espaços de circulação que serviam os superiores 

interesses da crianças, possibilitando a sua deslocação sem condicionalismos, o que 

se reflete beneficamente na restante comunidade. Consequentemente, recomenda-se 

que os percursos definidos para as deslocações casa-escola-casa integrem o conceito 

de zonas de coexistência, o qual pressupõe a partilha dos espaços por diferentes 

utilizadores, sendo dada prioridade ao peão e outros modos de deslocação suave. 

Paralelamente, prevê-se uma área de transição, nos 100m adjacentes aos percursos. 

Quanto a ações mais pontuais é recomendado o redesenho de determinados espaços, 

por, atualmente, apresentarem condições indesejáveis à deslocação pedonal. No que 

diz respeito à área envolvente à escola, optou-se por restringir o acesso a veículos 

motorizados, criando-se, consequentemente uma zona de estadia e lazer. ´ 

Em suma, é possível afirmar que as recomendações citadas revelam-se essenciais 

para responder ao objetivo do presente estudo - promover a mobilidade ativa, 

nomeadamente a pedonal, nas deslocações casa-escola-casa, uma vez que o plano 

prevê condições necessárias para a promoção da qualidade aos espaços de 

circulação. Não obstante, é importante referir que só com intervenções ao nível da 
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forma urbana dificilmente se conseguirá alterar os hábitos de mobilidade dos 

indivíduos. Existindo outros fatores tão ou mais condicionantes na hora de tomada de 

decisão, que a forma urbana. Assim, paralelamente à reconfiguração da forma urbana 

é fundamental é educar e sensibilizar a população para esta matéria.  

Por fim, pretende-se que este estudo possa vir a suscitar mais interesse pelo 

planeamento dos espaços de circulação dedicados à mobilidade infantil e que possa 

servir de base para fundamento do estabelecimento de novos espaços públicos de 

circulação destinados às deslocações casa-escola-casa. Almejando-se ainda, que 

estudos posteriores possam vir a estabelecer diretrizes para o planeamento destes 

espaços a nível municipal e nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  A realização do estágio, no qual se desenvolveu o presente estudo, contemplou 

atividades para além das referidas ao longo do estudo. Embora não estando 

diretamente relacionados com os objetivos da dissertação, constituíram ações 

importantes quer para o Instituto, quer para a investigadora. Deste modo, torna-se 

interessante dar a conhecer essas mesmas ações, as quais poderão ser consultadas 

nos anexos (Anexos B).  
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Questionário das Crianças 
Este questionário destina-se a crianças dos 6 aos 10 anos do Agrupamento de Escolas 

de Rio Tinto nº 3, concelho de Gondomar. Com ele pretende-se estudar a importância do 

espaço físico do recreio escolar, bem como os padrões de mobilidade das crianças nos 

percursos casa-escola-casa. 

Data Início: __ - __ - 20__     | Género: F _ ou M _     | Ano:_   Idade:  

Data Final:  

Nome do Estabelecimento:       EB1-Vale de Ferreiros    ☐               JI EB1-Seixo    ☐ 

 

Coloca um X no ☐ da tua resposta. 

Bloco 1 - Identificação e caracterização sociofamiliar da criança 

1- Quem vive em tua casa? 

Pai                      ☐  Mãe                      ☐   Irmão(s)                     ☐ 

Avó/Avô              ☐  Padrasto ☐    Madrasta                   ☐ 

2- Tens amigos a viver perto da tua casa? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

3- Em que tipo de habitação moras?  

a) Moradia   ☐  Apartamento            ☐ 

b) Com espaços exteriores          ☐  Sem espaços exteriores                   ☐ 

 

Bloco 2 - Identificação e caracterização das rotinas diárias 

4- Quais as atividades que mais realizas na companhia da tua família? 

Ir ao parque infantil       ☐  Ir ao jardim/parque   ☐  Ir à praia                   ☐ 

Ir ao centro comercial   ☐           Ir ao cinema               ☐  Ir ao teatro                 ☐ 

Ir ao supermercado       ☐           Outro. Qual?___________________________________ 

5- Depois de terminares as aulas para onde vais? 

Sala de estudos       ☐  ATL             ☐  AEC escola                      ☐ 

Casa dos avós ☐             Minha casa   ☐  Outro. Qual?_______________ 

5.1. Como fazes essas deslocações? 

A pé                             ☐     De bicicleta             ☐ 

De transporte público   ☐     De automóvel           ☐ 
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De autocarro escolar    ☐ 

Outro. Qual: __________________________________________________________________ 

5.2. Com quem realizas essas deslocações?                    

Sozinho              ☐  Com o pai/mãe    ☐  Com amigos da minha idade   ☐ 

Com o avó/avô   ☐  Com o irmão(s)   ☐  Outra pessoa. Quem? Responsável do ATL. 

6- Indica o local onde costumas brincar mais vezes no período de escola (segunda-

feira a sexta-feira)? 

Em casa              ☐  Na rua                  ☐  Na escola            ☐ 

No parque infantil ☐  No jardim/parque  ☐  Na praia               ☐ 

No campo de jogo      ☐ Não brinco            ☐       Outro. Qual?__________________ 

6.1. Como te deslocas para esse local?                        

A pé                                 ☐     De bicicleta                            ☐ 

De transporte público       ☐     De automóvel                        ☐ 

Outro. Qual: __________________________________________________________________ 

6.2. Com quem brincas nesse local?              

Sozinho                  ☐        Com o pai/mãe  ☐        Com amigos da minha idade                    ☐ 

Com o avó/avô       ☐        Com o irmão(s)  ☐       Outra pessoa. Quem?_________________ 

7- Indica o local onde costumas brincar mais vezes no período de escola (ao fim de 

semana)? 

Em casa                     ☐     Na rua                  ☐         Na escola                               ☐ 

No parque infantil        ☐     No jardim/parque   ☐        Na praia                                 ☐ 

No campo de jogo       ☐     Não brinco            ☐         Outro. Qual?_________________ 

7.1. Como te deslocas para esse local?                                  

A pé                                 ☐     De bicicleta                            ☐ 

De transporte público       ☐     De automóvel                        ☐ 

Outro. Qual: __________________________________________________________________ 

7.2. Com quem brincas nesse local?              

Sozinho                  ☐        Com o pai/mãe  ☐        Com amigos da minha idade                    ☐ 

Com o avó/avô       ☐        Com o irmão(s)  ☐       Outra pessoa. Quem?_________________ 
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8- Indica as quatro atividades que mais gostas de praticar nos tempos livres?  

 

Futebol 
 

Jogo do Galo 

 

Brincar às profissões 

 

Basquetebol 

 

Ler 

 

Trocar cromos 

 

Voleibol 

 

Saltar á corda 

 

Ouvir musica 

Andebol 

 

Filmes 

 

Jogo das estátuas 

 

Brincar no parque infantil 

 

Dançar 

 

Jogo faz de conta 

 

Esconde-esconde 

 

Teatro 

 

Corridas 

 

Tablets | Smartphone 

 

Skate 

 

Cabra-cega 
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Outra atividade que gostes e não se encontra assinalada no quadro. Qual?______________ 

8.1. Qual delas mais praticas nos tempos livres? 

 

Bloco 3 – Percepção do espaço de jogo e recreio na cidade 

9- Perto da tua casa existe algum parque infantil para brincar?  

Sim    ☐ Não    ☐ Não sei   ☐ 

10.1. Gostas de ir brincar no parque infantil?     

Sim    ☐ Não    ☐ 

 

 

Bloco 4 – Percepção do espaço cidade 

10- Gostas da tua cidade? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

11- Qual o espaço que mais vezes visitas na tua cidade? 

Praia                       ☐   Jardim/parque          ☐   Parque infantil           ☐ 

Centro comercial    ☐    Biblioteca                ☐   Museu                      ☐ 

Supermercado        ☐              Teatro                    ☐   Cinema                     ☐ 

Outro local. Qual? ____________________________________________________________ 

12.1. Como te deslocas para esses locais? 

A pé                                 ☐     De bicicleta                            ☐ 

De transporte público       ☐     De automóvel                        ☐ 

Outro. Qual: __________________________________________________________________ 

12.2. Com quem vais a esses locais?              

Sozinho                  ☐        Com o pai/mãe  ☐        Com amigos da minha idade                    ☐ 

Com o avó/avô       ☐        Com o irmão(s)  ☐       Outra pessoa. Quem?_________________ 

12- Qual o espaço que mais gostas de visitar na tua cidade? 

Praia                       ☐   Jardim/parque          ☐   Parque infantil           ☐ 

Centro comercial    ☐    Biblioteca                ☐   Museu                      ☐ 

Supermercado        ☐              Teatro                    ☐   Cinema                     ☐ 

Outro local. Qual? ____________________________________________________________ 
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13- Qual foi a distância maior que percorreste a pé sozinho?  

Casa - escola                      ☐  Casa - padaria    ☐     Escola - ATL          ☐ 

Escola – local trabalho do pai/mãe  ☐  Parque infantil     ☐   Jardim/parque         ☐ 

Casa - casa de um amigo              ☐  Nunca realizei um percurso sozinho               ☐ 

Outro local. Qual? ____________________________________________________________ 

14- Qual foi a distância maior que percorreste a pé com amigo/a com a tua idade? 

Casa - escola                      ☐  Casa - padaria    ☐     Escola - ATL          ☐ 

Escola – local trabalho do pai/mãe  ☐  Parque infantil     ☐   Jardim/parque         ☐ 

Casa - casa de um amigo              ☐  Nunca realizei um percurso sozinho               ☐ 

Outro local. Qual? ____________________________________________________________ 

15- A tua casa fica perto da tua escola? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

 

16- Como te deslocas para a escola? 

A pé                                 ☐     De bicicleta                            ☐ 

De transporte público       ☐     De automóvel                        ☐ 

Outro. Qual: ________________________________________________________________ 

17- Como gostavas de te deslocares para a escola? 

a) A pé                               ☐      De bicicleta           ☐ 

 De transporte público      ☐      De automóvel         ☐ 

b) Sozinho                          ☐      Com o pai/mãe       ☐ 

Com amigos da minha idade  ☐          Com o avó/avô       ☐    Com o irmão(s)      ☐     

 Outra pessoa. Quem?_______________________________________________________ 

18- Utilizas mais de um meio de transporte na viagem casa-escola-casa? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

 

19- Diz o que gostas menos e do que gostas mais, durante o teu percurso casa-escola-

casa? 

Menos 

______________________________________________________________________ 

Mais 

______________________________________________________________________ 
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20- Consideras que as ruas são seguras para as crianças poderem se deslocar 

sozinhas? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

20.1. E na companhia de amigos da mesma idade que tu? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

20.2. Se as tuas respostas foram não, assinala quatro razões pelas quais 

consideras as ruas inseguras. 

Existe muito transito                  ☐                     Existem poucos passeios                  ☐     

Existem poucas passadeiras      ☐         Tenho medo de me perder                 ☐      

 Tenho medo de ser raptado       ☐         Tenho medo de ser assaltado             ☐ 

21- Consideras a tua rua um espaço: 

      

 

Bonito          Pouco bonito 

22- Consideras a tua rua um espaço seguro para brincar? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

22.1. Se a tua resposta foi não, assinala as três características mais 

importantes para ti, que a tua rua devia ter: 

Não ter automóveis a circular                ☐ 

Ter vigilância policial                 ☐ 

Ter vigilância por câmaras de filmar               ☐ 

Ter automóveis a circular, mas ter um espaço próprio para recreio.            ☐ 

23- Gostavas que a tua rua proibisse, ao fim de semana, a circulação de automóveis e 

tivesse atividades lúdicas? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

 

24- Diz o que gostas menos e do que gostas mais, na tua rua? 

Menos _____________________________________________________________________ 

Mais ______________________________________________________________________ 

25- Consegues realizar o percurso a pé de casa-escola-casa sozinho? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

26- Gostavas de ajudar os arquitetos a desenhar uma rua para te deslocares no teu 

percurso casa-escola-casa? 

Sim    ☐ Não    ☐ 
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Bloco 5 – Perceção do espaço recreio escolar 

27- Gostavas que a tua escola estivesse aberta ao fim de semana para poderes brincar 

no espaço do recreio com os teus amigos? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

28- Como caracterizas o espaço de recreio na tua escola? 

 

 

Em boas condições ☐ 

 

Danificado ☐ 

Grande  ☐ 

 

Pequeno ☐ 

 

29- A tua escola tem um baú de materiais/brinquedos para utilizares no recreio? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

29.1. Se a tua resposta foi não, gostavas que a escola tivesse um baú de 

materiais/brinquedos para utilizares no recreio? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

29.2. Se a tua resposta foi sim, escolhe os quatro que mais gostavas de 

ter no baú: 

 

 

Bolas 

 

Dominó 

 

Jogo de damas 

 

 

 

Cordas 

 

Arcos 

 

Raquetes 

 

Piões 

 

Aparelho de som 

 

Monopólio 

 
Jogo de cartas 

 
Bonecas 

 
Carros 
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Pás, baldes, peneiras 

 

Utensílios de jardinagem 

 
Pneus 

 

Disfarces  

 

Estojo de cabeleireiro 

 

Utensílios de cozinha 

 

Instrumentos de musica 

 

Legos 

 

 

Outro brinquedo que gostes e não se encontra assinalado no quadro. Qual?  

________________________________________________________________________ 

30- Assinala quatro jogos tradicionais que mais gostas de realizar? 

 

 
Apanhada 

 
Cabra cega  

Macaca 

 
Argola 

 
Malha 

 
Corrida do ovo 

 
Puxa à corda 

 
Jogo do lencinho  

Jogo dos elásticos 

 
Pião 

 
Berlinde  

Corrida de sacos 
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Outro jogo tradicional que gostes e não se encontra assinalado no quadro. Qual?  

____________________________________________________________________ 

31- Assinala o espaço onde costumas brincar mais vezes no recreio da escola: 

 

32- O recreio da tua escola tem um parque infantil?       

Sim    ☐ Não    ☐ 

32.1. Se a tua resposta foi sim, assinala como consideras o parque 

infantil: 

 

 

Em boas condições ☐ 

 

Danificado ☐ 

 

Grande  ☐ 

 

Pequeno ☐ 

 

Vários equipamentos 

☐ 

 

Poucos 

equipamentos ☐ 

 

32.2. Se a tua resposta foi não, gostavas que a tua escola tivesse um 

parque infantil? 

Sim    ☐ Não    ☐ 
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33- Gostavas de construir um recreio novo, com diferentes equipamentos e atividades 

na tua escola? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

34- Escolhe quatro equipamentos que não podiam faltar no desenho do teu parque 

infantil?   

 

 
Jogos de equilíbrio 

 
Pontes móveis 

 
 

Jogos de trepar 
 

Jogos multifunções 

 
Jogos de barras 

 

 
Troncos de árvores 

 
Cordas (aranhas, etc) 

 
 

Cabanas e casinhas 

 
Baloiços 

 

 
Túneis 
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Sobe e desce 

 
Caixas de areia 

 
Molas 

 
Instrumentos musicais 

 
Escorrega 

 
Painel Didático 

 
Jogos de rotação 

 
Teleférico 

 
Colchão elastico 

 
 

 
Outro equipamento que gostes e não se encontra assinalado no quadro. Qual? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

35- Identifica os quatro espaços que mais gostavas que o recreio da tua escola tivesse. 
 

Espaços relvados 
 

Jardim de aromáticas Horta 
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Espaço multi-usos 

 
Áreas de sombra com árvores 

 
Caixa de areia        

 Área com equipamentos 

infantis  

 Pavimento pintado com jogos Campo de jogos 

 
 

36- Indica qual pavimento que preferias que o recreio tivesse? 
 

 
Relvado 

 
Terra Batida 

 
Cimento                                 

Pavimento de 
Borracha 

 

37- Gostas de brincar? 

Sozinho☐  Com amigos☐ 

38- Gostavas de construir um recreio novo, com diferentes equipamentos e atividades 

na tua escola? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

39- Gostavas de ajudar os arquitetos a desenhar um parque infantil para brincares com 

os teus amigos na tua escola?                

Sim    ☐ Não    ☐ 
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Questionário Encarregados Educação 

Este questionário destina-se aos encarregados de educaçãodo1º ciclo do Agrupamento 

de Escolas de Rio Tinto nº 3, concelho de Gondomar. Com ele pretende-se estudar os 

padrões de mobilidade das crianças nos percursos casa-escola-casa. 

Data __-__-20__    

Género: F_ ou M_       

Nome do Estabelecimento:       EB1-Vale de Ferreiros    ☐               JI EB1-Seixo    ☐ 

Nome do seu educando: ________________________________________________________ 

 

Coloca um X no ☐ da sua resposta. 

1. Qual a distância aproximada da sua residência à escola do seu educando? 

Menos de 500m       ☐                         Menos de 1000m            ☐ 

Menos de 1500m     ☐                         Mais de 1500m               ☐ 

2. Como se desloca o seu educando para a escola? 

A pé                             ☐             De bicicleta                    ☐ 

De transporte público  ☐             De automóvel                 ☐ 

De autocarro escolar   ☐ 

Outro. Qual: __________________________________________________________________ 

2.1. No caso de ter respondido "automóvel", quais as principais razões que o levam 

a escolher esse meio de transporte? 

☐ Ir a caminho de uma atividade sua ou do seu educando (ex: compras, centro de estudos, 

desporto...). 

☐A distância a que escola se encontra não me permite utilizar outro meio de transporte. 

☐O meu educando ainda é muito imaturo para deslocar-se na rua, mesmo acompanhado por 

um adulto. 

☐ Preocupações com os perigos inerentes ao trânsito. 

☐ Outra razão, qual?_________________________________________________________ 
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3. Quanto tempo gasta em media a chegar a escola do seu educando? 

A pé         mint.                                 Não sei                 ☐ 

De carro        mint.                                 Não sei                 ☐ 

De transporte público        mint.                                 Não sei                 ☐ 

4. Identifica alguma situação na envolvente da escola, que coloque em risco a 

segurança do seu educando? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

4.1. Caso tenha respondido sim, identifique essas situações. 

____________________________________________________________________________ 

5. Considera a envolvente rodoviária da escola segura e adaptada às exigências de 

crianças com idades compreendidas entre os 6 e 10 anos de idade? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

5.1. Na sua opinião é fácil, confortável e conveniente para as crianças deslocarem-se 

no espaço referido na alínea anterior? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

6. Em outras deslocações de curta distância, que não a escola, o seu educando tem 

por habito ir a pé? 

Sim    ☐ Não    ☐ 

7. Excluindo as deslocações casa-escola-casa, qual o número aproximado de 

percursos que faz por semana para acompanhar o seu educando? 

       Nº de percursos por semana 

7.1. Qual a forma de deslocamento mais frequente utilizada nesses percursos? 

A pé                                ☐             De bicicleta                    ☐ 

De transporte público     ☐             De automóvel                 ☐ 

Outro. Qual?__________________________________________________________________ 

8. Qual/quais das seguintes situações afetam a sua decisão na hora de permitir ou 

proibir o seu educando deslocar-se a pé para a escola?(Escolha uma ou mais 

opções) 

Distância                   ☐                 Conveniência de condução                      ☐ 

Tempo                       ☐           Atividades antes e depois do horário escolar                 ☐ 

Violência/crime          ☐           Falta de segurança nas interseções                   ☐ 

Falta de segurança ao longo do percursos               ☐ 



                     CÓDIGO 
 

3 

 
 

9. Caso houvesse a oportunidade do seu educando realizar o percurso casa-escola-

casa a pé com excelentes condições de segurança rodoviária, pessoal e conforto 

autorizava? 

Sim    ☐     Não    ☐ 

 

As seguintes questões são relativas a si. 

10. Quando tinha a idade do seu educando como se deslocava para a escola? 

A pé                                   ☐             De bicicleta                    ☐ 

De transporte público        ☐             De automóvel                 ☐ 

Outro. Qual: __________________________________________________________________ 

11. Como relaciona a distância que o seu educando percorrer até à escola com a 

distância que tinha de percorrer até à sua escola primária? 

Menor                    ☐         Aproximadamente a mesma                    ☐         Maior                    ☐ 

12. Na sua opinião há algum local ou espaço na envolvente da escola que lhe 

transmita medo a ponto de o evitar? 

Sim    ☐     Não    ☐ 

12.1. Caso tenha respondido sim, indique qual ou quais esses espaços. 

____________________________________________________________________________ 

13. Indique o que mais o incomoda na evolvente da escola. (Escolha uma ou mais 

opções). 

Abandono dos edificios                        ☐         Degradação dos edificios                        ☐ 

Degração dos pavimentos                    ☐         Vandalismo                      ☐ 

Lixo               ☐         Criminalidade            ☐ 

Consumo/tráfico de drogas                   ☐                   Falta de iluminação pública                     ☐ 

Falta de manutenção da rua                 ☐                   Outro. Qual?_______________________ 

14. Enquanto peão, qual a distancia máxima que está disposto a percorrer? 

☐                     200 metros    ☐                     400 metros 

☐                     800 metros    ☐                     1000 metros 

☐                     1500 metros 

15. O seu agregado familiar usa regularmente automóvel?  

Sim    ☐         Não    ☐ 



                     CÓDIGO 
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16. Quais as razões que mais influenciam na decisão do uso do automóvel como 

meio de transporte? (Escolha uma ou mais opções). 

Comodidade                     ☐                            Conforto                                  ☐ 

Rapidez     ☐                            Outra razão. Qual?__________ 

 



1 
 

 

Matriz de Avaliação da Qualidade dos Espaços de Circulação Pedonal  Indicador: Conectividade 

Id. do percurso:                                     Data da Avaliação:       Assinatura do técnico: 

 

 

Indicador Pont. Parâmetro(s) a avaliar Pont. Descritores N.I 

 

 

 

Conectividade 

 

 

 

 

33,33 

 

 

 

Oferta e Continuidade da 

Infraestrutura1 

 

 

33,33 

Sem infraestrutura pedonal. Apenas faixa de rodagem. 0 

Infraestrutura pedonal descontínua (descontinuidade ao nível dos passeio e/ou sem 

conexão entre diferentes segmentos) 

0,5 

Infraestrutura contínua 1 

 

 

Observações: 

1 Este parâmetro avalia a oferta e continuidade da infraestrutura pedonal, ao longo da área de análise, ou seja, a medida em que existem ou não infraestruturas 

pedonais e se estas asseguram a deslocação contínua dos peões entre os diferentes segmentos do percurso.  

 

 

Notas do técnico:  



Matriz de Avaliação da Qualidade dos Espaços de Circulação Pedonal  Indicador: Conforto 

 

 

Indicador Pont. Parâmetro(s) a avaliar Pont. Descritores N.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declive2 

 

 

8,33 

Apresenta um declive muito acentuado, sendo difícil a todos os peões realizar a sua 

deslocação. 

0 

Apresenta um declive acentuado, no entanto é possível aos peões sem mobilidade 

condicionada realizar a deslocação sem grande dificuldade/esforço.  

0,5 

Apresenta um declive suave, sendo possível a todos os peões realizar a sua deslocação 

confortavelmente.  

1 

 

 

Estado de conservação3 

 

 

8,33 

O passeio encontra-se em mau estado de conservação (apresenta buracos e irregularidades 

ao nível do pavimento), estando o deslocamento sujeito a condicionalismo. 

0 

O passeio encontra-se em mau estado de conservação (apresenta irregularidades ao nível 

do pavimento), sendo possível efetuar o deslocamento sem condicionalismos. 

0,5 

O passeio encontra-se em bom estado de conservação sendo possível efetuar o 

deslocamento sem condicionalismos.  

1 

 

Elementos arbóreos4 

 

 

8,33 

Não apresenta. 0 

Verifica-se ocasionalmente a presença de árvores isoladas. 0,5 

Verifica-se a presença de alinhamentos arbóreos. 1 

 

Largura Livre5 

 

8,33 

 

Apresenta uma largura livre inferior a 1,20m. 0 

Apresenta uma largura livre entre 1,20m e 1,50m. 0,5 

Apresenta uma largura livre igual ou superior a 1,50m. 1 
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Observações: 

1 Este parâmetro avalia a medida em que o passeio é capaz de proporcionar uma deslocação cómoda (sem impor um grau de esforço elevado aos indivíduos), 

independentemente dos seus condicionalismos. Devendo obedecer ao exposto no DL 163/2006, de 8 de agosto (Anexos - Capítulo 4 - Percurso Acessível; 

Secção 4.7, ponto 4.7.5).  

2 Este parâmetro avalia a medida em que o estado de conservação do passeio condicona a deslocação pedonal. Um passeio em bom estado de conservação 

proporciona deslocações mais cómodas. 

3 Este parâmetro avalia a medida em que o percurso contempla ou não elementos arbóreos e se estes apresentam continuidade ao longo do percurso. A presença 

de árvores ao longo dos percursos é de extrema importância a vários níveis, quer estético, climático,  biodiversidade, entre outros. De facto, recentes estudos 

mostram que  presença de árvores é um dos elementos mais referenciados pelas pessoas quando estas são abordadas sobre a temática do conforto (Ewing, 2000). 

4 Este parâmetro avalia a medida em que o passeio é capaz de proporcionar uma deslocação desimpedida de obstruções. Para isso os percursos devem oferecer 

um espaço mínimo, que seja contínuo e desimpedido de obstáculos, sejam eles mobiliária, vegetação, entre outros. As dimensões mínimas adoptadas para a 

largura livre, resultam do previsto pelo DL 163/2006, de 8 de agosto (Anexos - Capítulo 4 - Percurso Acessível; Secções 4.3 e 4.4).  Chama-se a atenção para o 

seguinte: apesar de estar previsto na lei uma largura livre mínima não inferior a 1,20m, optou-se por adotar, como nível máximo de impacte, 1,50m devido aos 

condicionalismos de determinados utentes da via pública, nomeadamente os que se deslocam em cadeiras de rodas. Um indivíduo que se desloque em cadeira de 

rodas, necessita de um espaço mínimo de 1,50m sempre que necessite realizar manobras (Teles, 2006). Assim, a fim de conceder um maior comodismo e 

segurança a todos, defende-se que a largura livre mínima não deve ser inferior a 1,50m 

 

 

Notas do técnico: 

 

 

 

 

 



Matriz de Avaliação da Qualidade dos Espaços de Circulação Pedonal  Indicador: Segurança Rodoviária e Pessoal 

 

 

Indicador Pont. Parâmetro(s) a avaliar Pont. Descritores N.I 

 

 

 

 

 

 

Segurança 

Rodoviária e 

Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,33 

 

 

 

 

 

Medidas de Acalmia de 

Tráfego1 

 

8,33 

Não apresenta. 0 

Apresenta, mas não são eficazes 0,5 

Apresenta e são eficazes. 1 

 

Áreas de travessia2 

 

 

8,33 

Não apresenta. 0 

Apresenta, mas não cumpre os requisitos de forma a garantir a segurança do peão. 0,5 

Apresenta e cumpre os requisitos de forma a garantir a segurança do peão. 1 

 

 

Iluminação pública3 

 

 

8,33 

Sem iluminação pública na área de análise 0 

Com iluminação pública, mas esta não é assegurada em toda a área de análise. 0,5 

Com iluminação pública ao longo de toda a área de análise. 1 

 

Grau de vizinhança4 

 

 

8,33 

Sem atividades urbanas ao longo da área de análise. 0 

Com atividades urbanas ao longo da área de análise, mas o seu número não garante uma 

vivência do espaço. 

0,5 

Com atividades urbanas ao longo da área de análise e o seu número garante uma vivência 

do espaço. 

1 
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Observações 

1 Este parâmetro avalia a medida em que os espaços de circulação contemplam medidas que reduzem os impactos negativos do tráfego motorizado e 

consequentemente melhoram as condições da circulação em modos suaves, nomeadamente o pedonal. 

2 Este parâmetro avalia a medida em que as áreas de travessia pedonal existentes apresentam ou não condições que permitam os indivíduos efetuar as travessias 

em segurança. Estes locais são pontos críticos dos percursos pedonais, uma vez que são áreas onde o peão está mais exposto a incidentes com os outros 

utilizadores da via pública. Com vista a minimizar o risco de acidente é necessário adotar soluções que diminuam a exposição do peão e consequentemente 

aumentem a sua segurança. Assim, as áreas de travessia pedonal, devem cumprir  o exposto no DL 163/2006,de 8 de agosto (Anexos - Capítulo 1 - Via Pública ; 

Secções 1.6 e 1.7), possuindo um conjunto de atributos gerais, nomeadamente: Devem ser locais bem iluminados de forma que o peão consiga observar o 

movimento dos outros utilizadores e, por outro lado,  a sua presença seja notada por eles; Devem ser áreas contínuas e livre de obstruções; O tempo de espera para 

o atravessamento não deve ser excessivo, a fim de evitar que o peão não adote comportamentos de risco quando sujeito a tempos de espera exagerados (Seco, 

2008) 

3  Este parâmetro avalia a medida em que os percursos se encontram bem iluminados no período noturno. Um percurso bem iluminado contribui, positivamente, para 

o aumento de segurança rodoviária e pessoal. 

4 Este parâmetro avalia a medida em que a área fomenta o contacto social e vivência dos espaços. A presença de atividades urbanas é fundamental para a 

permanência de pessoas nos espaços públicos, nomeadamente a rua. Este facto, torna a rua mais apelativa à deslocação pedonal, visto aumentar o sentimento de 

segurança dos indivíduos (Jacobs, 1961).  

Notas do técnico: 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE QUALIDADE DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL                                                                                                                           PERCURSO A 

SEGMENTOS S1 S2 S3 

INDICADORES PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO N.I 

ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

N.I 

ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA  

N.I 

ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA  

CONECTIVIDADE Oferta e continuidade da infraestrutura 0 0 0,5 16,66 1 33,33 

 

 

CONFORTO 

Declive 1 8,33 1 8,33 1 8,33 

Estado de conservação 0,5 4,16 0,5 4,16 0,5 4,16 

Elementos arbóreos 0 0 0 0 0 0 

Largura Livre 0,5 4,16 0,5 4,16 0,5 4,16 

 

 

SEGURANÇA 

Medidas de acalmia de tráfego 0 0 0 0 0 0 

Áreas de travessia 0 0 0 0 0,5 4,16 

Iluminação pública 1 8,33 1 8,33 1 8,33 

Grau de vizinhança 0 0 0,5 4,16 0 0 

 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL                                                                                                            PERCURSO A 

SEGMENTOS  S4  

INDICADORES PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO N.I 
ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO  
OBTIDA 

PONTUAÇÃO FINAL DOS INDICADORES 
MÉDIA ARTIMÉTICA DAS PONTUAÇÕES OBTIDAS NOS 

SEGMENTOS 

CONECTIVIDADE Oferta e continuidade da infraestrutura 0,5 16,66 16,66 

 

 

CONFORTO 

Declive 0,5 4,16  
 

14,57 
Estado de conservação 0,5 4,16 

Elementos arbóreos 0 0 

Largura Livre 0 0 

 

 

SEGURANÇA 

Medidas de acalmia de tráfego 0 0  
 

10,41 
Áreas de travessia 0 0 

Iluminação pública 1 8,33 

Grau de vizinhança 0 0 

CLASSIFICAÇÃO OBTIDA (CONECTIVIDADE + CONFORTO + SEGURANÇA)  41,64 

 

 



 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL                                                                                                                           PERCURSO B 

SEGMENTOS S1 S2 S3 

INDICADORES PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO N.I 

ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

N.I 

ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA  

N.I 

ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA  

CONECTIVIDADE Oferta e continuidade da infraestrutura 0,5 16,66 0,5 16,66 0,5 16,66 

 

 

CONFORTO 

Declive 1 8,33 1 8,33 0,5 4,16 

Estado de conservação 0,5 4,16 0,5 4,16 0,5 4,16 

Elementos arbóreos 0 0 0 0 0 0 

Largura Livre 0,5 4,16 0,5 4,16 0 0 

 

 

SEGURANÇA 

Medidas de acalmia de tráfego 0 0 0 0 0 0 

Áreas de travessia 0 0 0,5 4,16 0 0 

Iluminação pública 1 8,33 1 8,33 1 8,33 

Grau de vizinhança 0 0 0 0 0 0 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL                                                                                                            PERCURSO B 

SEGMENTOS    

INDICADORES PONTUAÇÃO FINAL DOS INDICADORES 
MÉDIA ARTIMÉTICA DAS PONTUAÇÕES OBTIDAS NOS SEGMENTOS 

CONECTIVIDADE 16,66 

 

 

CONFORTO 

 
 

13,87 

 

 

SEGURANÇA 

 
 

9,72 

CLASSIFICAÇÃO OBTIDA (CONECTIVIDADE + CONFORTO + SEGURANÇA)                                                                   40,25 

 

 



 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL                                                                                                                           PERCURSO C 

SEGMENTOS S1 S2 S3 

INDICADORES PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO N.I 

ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

N.I 

ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA  

N.I 

ATRIBUIDO 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA  

CONECTIVIDADE Oferta e continuidade da infraestrutura 0 0 0 0 0,5 5,55 

 

 

CONFORTO 

Declive 1 8,33 0,5 4,16 0,5 4,16 

Estado de conservação - - - - 0,5 4,16 

Elementos arbóreos 0 0 0 0 0 0 

Largura Livre - - - - 0 0 

 

 

SEGURANÇA 

Medidas de acalmia de tráfego 0 0 0 0 0 0 

Áreas de travessia 0 0 0 0 0 0 

Iluminação pública 1 8,33 1 8,33 1 8,33 

Grau de vizinhança 0 0 0,5 4,16 0 0 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL                                                                                                            PERCURSO C 

SEGMENTOS    

INDICADORES PONTUAÇÃO FINAL DOS INDICADORES 
MÉDIA ARTIMÉTICA DAS PONTUAÇÕES OBTIDAS NOS SEGMENTOS 

CONECTIVIDADE 5,55 

 

 

CONFORTO 

 
 

9,71 

 

 

SEGURANÇA 

 
 

9,71 

CLASSIFICAÇÃO OBTIDA (CONECTIVIDADE + CONFORTO + SEGURANÇA)                                                                   24,97 

 

 



 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL                                                                                                               PERCURSO D             

SEGMENTOS S1 S2 

INDICADORES PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO N.I ATRIBUIDO PONTUAÇÃO OBTIDA N.I ATRIBUIDO PONTUAÇÃO OBTIDA  

CONECTIVIDADE Oferta e continuidade da infraestrutura 0,5 16,66 1 33,33 

 

 

CONFORTO 

Declive 1 8,33 0,5 4,16 

Estado de conservação 0,5 4,16 0,5 4,16 

Elementos arbóreos 0 0 0 0 

Largura Livre 0 0 0,5 4,16 

 

 

SEGURANÇA 

Medidas de acalmia de tráfego 0 0 0 0 

Áreas de travessia 0 0 0,5 4,16 

Iluminação pública 1 8,33 1 8,33 

Grau de vizinhança 0 0 1 8,33 

 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO PEDONAL                                                                                                            PERCURSO D 

SEGMENTOS    

INDICADORES PONTUAÇÃO FINAL DOS INDICADORES 
MÉDIA ARTIMÉTICA DAS PONTUAÇÕES OBTIDAS NOS SEGMENTOS 

CONECTIVIDADE 24,99 

 

 

CONFORTO 

 
 
 

20,81 

 

 

SEGURANÇA 

 
 
 

14,57 

CLASSIFICAÇÃO OBTIDA (CONECTIVIDADE + CONFORTO + SEGURANÇA)                                                                   60,37 

 



Avaliação dos Percursos 
Conectividade

Planta nº 1 Percurso: A

Esc. 1/2000 Janeiro 2017

Sem infraestrutura

Com infraestrutura

Conectividade

Estabelecimento escolar

Segmentos avaliados

Barreira ao fluxo pedonal 

Sentido do fluxo viário

Legenda

S1

S2

S3

S4



Avaliação dos Percursos 
Conforto

Planta nº 2 Percurso: A

Esc. 1/2000 Janeiro 2017

Declive

Declive muito acentuado

Declive acentuado

Declive suave

Estado de Conservação

Mau estado de conservação (deslocamento sujeito Mau estado de conservação (deslocamento sujeito 

a condicionalismos)

Mau estado de conservação (deslocamento sem 

condicionalismos)

Bom estado de conservação

Largura livre mínima (m)

< 1,20

1,20-1,501,20-1,50

>1,50

Área de interesse paisagístico

Conforto

Estabelecimento escolar

 Segmentos avaliados

Barreira ao fluxo pedonal 

Sentido do fluxo viário

Legenda

S1

S2

S3

S4



Avaliação dos Percursos 
Segurança

Planta nº 3 Percurso: A

Esc. 1/2000 Janeiro 2017

    

Áreas de travessia:

    Inexistente

    Desadequada

    Adequada

    Comércio 

    Área(s) de conflito    Área(s) de conflito

Segurança

Estabelecimento escolar

 Segmentos avaliados

Barreira ao fluxo pedonal 

Sentido do fluxo viário

Legenda

S1

S2

S3

S4



Avaliação dos Percursos 
Conectividade | Conforto | Segurança

Planta nº 4 Percurso: B

Esc. 1/2000 Janeiro 2017

    

Áreas de travessia:

    Inexistente

    Desadequada

    Adequada

    Comércio 

    Área(s) de conflito    Área(s) de conflito

Segurança

Declive

Declive muito acentuado

Declive acentuado

Declive suave

Estado de Conservação

Mau estado de conservação (deslocamento sujeito Mau estado de conservação (deslocamento sujeito 

a condicionalismos)

Mau estado de conservação (deslocamento sem 

condicionalismos)

Bom estado de conservação

Largura livre mínima (m)

< 1,20

1,20-1,501,20-1,50

>1,50

Conforto

Sem infraestrutura

Com infraestrutura

Conectividade

Estabelecimento escolar

 Segmentos avaliados

Barreira ao fluxo pedonal 

Sentido do fluxo viário

Legenda

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3



Avaliação dos Percursos 
Conectividade | Conforto 

Planta nº 5 Percurso: C

Esc. 1/2000 Janeiro 2017

Declive

Declive muito acentuado

Declive acentuado

Declive suave

Estado de Conservação

Mau estado de conservação (deslocamento sujeito Mau estado de conservação (deslocamento sujeito 

a condicionalismos)

Mau estado de conservação (deslocamento sem 

condicionalismos)

Bom estado de conservação

Largura livre mínima (m)

< 1,20

1,20-1,501,20-1,50

>1,50

Conforto

Sem infraestrutura

Com infraestrutura

Conectividade

Estabelecimento escolar

 Segmentos avaliados

Barreira ao fluxo pedonal 

Sentido do fluxo viário

LegendaCONFORTO

S1

S2

S3

S1

S2

S3

CONECTIVIDADE



    

Áreas de travessia:

    Inexistente

    Desadequada

    Adequada

    Área(s) de conflito

Segurança

Estabelecimento escolar

 Segmentos avaliados

Barreira ao fluxo pedonal 

Sentido do fluxo viário

Legenda

Avaliação dos Percursos 
Segurança

Planta nº 6 Percurso: C

Esc. 1/2000 Jnaeiro 2017

S1

S2

S3



Avaliação dos Percursos 
Conectividade | Conforto | Segurança

Planta nº 7 Percurso: D

Esc. 1/2000 Janeiro 2017

    

Áreas de travessia:

    Inexistente

    Desadequada

    Adequada

    Comércio 

    Área(s) de conflito    Área(s) de conflito

Segurança

Declive

Declive muito acentuado

Declive acentuado

Declive suave

Estado de Conservação

Mau estado de conservação (deslocamento sujeito Mau estado de conservação (deslocamento sujeito 

a condicionalismos)

Mau estado de conservação (deslocamento sem 

condicionalismos)

Bom estado de conservação

Largura livre mínima (m)

< 1,20

1,20-1,501,20-1,50

>1,50

Área de interesse paisagistico

Conforto

Sem infraestrutura

Com infraestrutura

Conectividade

Estabelecimento escolar

 Segmentos avaliados

Barreira ao fluxo pedonal 

Sentido do fluxo viário

Legenda

S1

S2

SEGURANÇA

S1

S2

CONFORTO

S1

S2

CONECTIVIDADE



Plano de Ação Estratégico

Planta nº 8 | S/escala Março 2017

Estabelecimento escolar

Rede viária

Barreira ao fluxo pedonal 

Sentido do fluxo viário

Percursos casa-escola-casa (zona de coexistência)

Área de transição

Área de estadia e lazer envolvente ao Área de estadia e lazer envolvente ao 

estabelecimento escolar

Local de paragem dos percursos

Legenda



I. Poster de divulgação do projeto Quero Mudar a Minha Cidade. 

 

 



II. Elaboração dos vídeos promocionais do projeto Quero Mudar a minha 

Cidade e do Instituto a Criança na Cidade. 

 

 

 

 

 

 



III. Elaboração do logótipo do Instituto a Criança na Cidade. 

 

 

IV. Criação do site do Instituto a Criança na Cidade. 

 

 



V. Apresentação pública do projeto Quero Mudar a Minha Cidade à 

comunidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Participação no V Congresso das Cidades Criativas, com o artigo A Criança 

na Cidade - uma emergência silenciosa. Faculdade de Letras do Porto. 

 
A criança na cidade: Uma emergência Silenciosa 

 

Andreia Ramos 

Licenciada e Mestranda 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. Vereda 1 da Feiteira nº15 Pedroso Vila 

Nova de Gaia (Portugal) 4415-391 Pedroso. Email: andreiasophia90@gmail.com 

Maria Veloso 

Arquiteta, Presidente do Instituto a Criança na Cidade 

Rua das Luzes nº71 RC/Esq. Vila Nova de Gaia (Portugal) 440-207. Email: 

mj.veloso@hotmail.com 

Ricardo Dias 

Licenciado e Mestrando 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. Rua da Liberdade 1251 Lemende Covelas 

(Portugal) 4785-024. Email: rdpdias02@gmail.com 

 

Resumo  

Acredita-se na cidade educadora, quando esta reconhecer e desenvolver a sua 

função enquanto formadora e promotora de todos os seus cidadãos, a começar 

pela criança.  

Apesar de reconhecida legalmente como cidadã, a criança não tem palco de 

atuação na cidade, um paradigma que se torna urgente reverter para a construção 

da cidade que educa e se educa.  

É neste contexto, que a presente comunicação, defende a conceção de cidades 

educadoras, nas quais a criança tem um papel ativo enquanto construtor do seu 

conhecimento por meio da interação com o espaço público e co-autora no projeto 

cidade. Nesta comunicação será abordado o desenho formalizado no projeto 

Educação Cidadã, desenvolvido pelo Instituto a Criança da Cidade, que procura 

materializar as teorias que defendem a aprendizagem significativa e ativa no 

processo educacional da criança. A metodologia utilizada baseou-se numa revisão 

bibliográfica dos conceitos relacionados com o valor pedagógico que a cidade 

assume enquanto espaço educador. 

Esta reflexão leva-nos a um novo desafio que se coloca à educação no século XXI: 

a necessidade de repensar novas práticas pedagógicas no espaço e tempo de 

aprendizagem na cidade.  
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VII. Participação na elaboração do artigo A Criança Cidadã - Uma Utopia. 

Congresso Internacional dos Direitos Humanos. Universidade de 

Salamanca; 

 

Criança Cidadã - Uma Utopia. 

 

Maria João Veloso 

Instituto da Criança na Cidade 

Ricardo Dias 

UTAD- Universidade Trás os Montes e Alto Douro 

Andreia Ramos 

UTAD- Universidade Trás os Montes e Alto Douro 

Maria Manuela Veloso Correia 

Instituto a Criança na Cidade 

Resumo: 

A presente comunicação pretende levar ao plano de discussão e reflexão o significado 

de criança enquanto cidadã. Após 27 anos da Convenção dos Direitos da Criança, 

formato que acrescentou uma nova dimensão ao texto da Declaração, ressaltando o 

direito da criança à tomada de decisão e à liberdade da opinião, a sua voz passaria a 

ser 

escutada. Um passo no reconhecimento da capacidade de participação da criança, 

que a 

eleva à visibilidade, no palco do espaço público, enquanto dimensão social. Estarão 

lançados os alicerces que permitem denominar século XXI como o século da criança 

cidadã? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Participação no Seminário Que Educação para Portugal. Faculdade de 

Engenharia do Porto 

 

 

NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ESPAÇO E TEMPO DE 

APRENDIZAGEM NA CIDADE 

 

Moderadora: Maria João Veloso (Arqª, ICC )  

 

Relatora: Andreia Ramos (Arqª, ICC)  

 

Convidados / facilitadores:  

- Ricardo Daniel Portela Dias (Arq., ICC, UTAD)  

- Liliane Guedes de Queirós (Dr.ª, ICC, AE)  

- Carla Gonçalves Teixeira (Dr.ª, ICC)  

 

 

Resumo: 

O conceito de Cidade Educadora, leva-nos a ler a cidade enquanto território 

educativo, onde a cidade é a lousa, composta por atores de diferentes saberes no 

espaço e tempo, tornando-se agentes pedagógicos, que unem os saberes formais 

ao conhecimento produzido pelas comunidades. Na presente reunião de trabalho 

será apresentado o projeto “Quero Mudar a Minha Cidade”, que se insere num 

programa de educação cidadã lançado pelo Instituto a Criança na Cidade. Tendo a 

reunião, como objetivo instigar a comunidade educativa e gestores de territórios, 

para novas práticas pedagógicas a inserir no quotidiano das escolas, procurando 

firmar a real participação ativa da criança enquanto ator social. 
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 Objetivos da sessão:  

 Partilhar a experiência do projeto “Quero Mudar a Minha Cidade” enquanto 

ação pedagógica desenvolvida a partir de uma metodologia ativa, 

favorecendo a construção de significados e de uma consciência crítica por 

parte das crianças;  

 

 Reconhecer a cidade como espaço e tempo de aprendizagem significativa 

e a criança como agente ativo no processo dessa aprendizagem;  

 

 Promover a reflexão e o debate sobre a temática.  
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