SE VOCÊ PUDESSE VIVENCIAR
A CIDADE DE UMA ALTURA
DE 95CM – A ALTURA DE UMA
CRIANÇA DE 3 ANOS – O QUE
VOCÊ MUDARIA?

O QUE É URBAN95?
Todo bebê nasce aprendendo. Sempre que brinca, se alimenta ou é consolado por
alguém, novas conexões são criadas. Dos seus primeiros passos fora de casa até a
primeira aula na escola, os lugares por onde passa também lhe ensinam como o
mundo funciona.
A ciência mostra que as experiências de vida iniciais moldam o cérebro em
desenvolvimento e fundam as bases para a aprendizagem e a saúde futuras.
Um bom começo de vida aumenta as chances de a criança alcançar seu pleno
potencial, de construir um futuro próspero, de ser um bom vizinho e cidadão.
Partimos do princípio de que os adultos tomam as decisões que moldam as
experiências e o ambiente das crianças. Mas e se os adultos experimentassem o
mundo pela perspectiva de uma criança? Como isso mudaria suas decisões?
Esta simples questão constitui o coração do Urban95, uma iniciativa criada em
2016 pela Fundação Bernard van Leer para ajudar a mudar os cenários e as
oportunidades que moldam a vida das crianças pequenas. Seja você prefeito(a),
planejador(a), arquiteto(a) ou inovador(a), propomos que se pergunte:
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PARCERIAS URBAN95
Acreditamos que o bem-estar dos bebês e das crianças é o melhor indicador para
qualificar uma cidade vibrante, próspera e saudável. Por essa razão, estamos
investindo 30 milhões de euros em três áreas do Urban95:

Identificando inovações recentes com pequenos financiamentos pelo nosso
programa Urban95 Challenge. De travessias mais seguras em ruas da Cidade
do México a espaços para o encontro e o brincar para bebês, crianças e suas
mães em Mumbai, incentivamos dezenas de novas ideias que mudam a forma
como crianças pequenas vivem, aprendem e brincam na cidade.

Parcerias com 10 cidades pioneiras comprometidas em escalar práticas que se
mostraram eficazes em projetos pilotos. Com nosso apoio técnico e financeiro,
cidades incrementarão esforços na formação de pais, na criação de espaços
públicos sustentáveis, no aumento de opções seguras de mobilidade para as
famílias no entorno de suas comunidades e no uso de dados como ferramenta
na tomada de decisões. Firmamos parcerias com Bogotá, Colômbia, Tel Aviv,
Israel, e Bhubaneswar, Índia.
Introduzindo as necessidades das crianças pequenas e suas famílias no diálogo
global sobre o futuro das cidades por meio de parcerias com instituições de
pesquisa e educacionais com foco na cidade, com publicações especializadas e
participação em congressos.

KIT DE INICIAÇÃO URBAN95:
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1. TREINAMENTO DE PAIS

As cidades têm oportunidades para se comunicar com mães e pais o tempo todo.
Pode ser nos abrigos de ônibus, em folhetos médicos, nos materiais das escolas
infantis e nos letreiros do supermercado. São ótimas chances para envolvê-los com
ideias de como incorporar o brincar e o contar histórias em suas rotinas diárias,
alimentando os cérebros em pleno desenvolvimento de seus filhos.
Destaque: Tel Aviv, Israel, está usando sua plataforma digital para fornecer conteúdo
personalizado aos pais com bebês e crianças pequenas. Isso inclui conectar novos pais a serviços
e atividades perto de suas casas e compartilhar dicas práticas de desenvolvimento infantil.

2. PARQUE MÓVEL

Contêineres de livros, brinquedos e jogos para crianças pequenas, além de bancos
e cadeiras que podem ser movidos facilmente com bicicleta ou carro: esses itens (e
muitos outros) podem dar vida ao espaço público e são uma maneira eficiente de
testar uma infraestrutura mais duradoura.
Destaque: Em Canberra, Austrália, um parque móvel de oito dias aumentou em seis vezes o
número de crianças e famílias na rua, aproveitando o espaço público.

3. RUAS DO BRINCAR

Feche um grupo de ruas por um dia, para que pessoas de todas as idades possam
brincar, se conhecer e fazer atividades em segurança. Ações assim são um bom
passo inicial na direção de soluções de ruas seguras, e permitem que todos
respirem um ar mais limpo.
Destaque: Na Cidade do México, o LabCDMX fecha regularmente as ruas em frente a
escolas em alguns dos bairros mais vulneráveis da cidade.

4. RETOMADA DA NATUREZA

Transforme infraestruturas ociosas ou mal cuidadas em jardins comunitários ou
em pequenos parques onde as crianças possam brincar e suas famílias possam se
encontrar. Isso dará aos bebês e às crianças acesso à natureza, fortalece o senso
de comunidade e a consciência ambiental.
Destaque: Em Antuérpia, Bélgica, o instituto Kind en Samenleving está transformando pequenas
áreas improdutivas em frente a casas em zonas verdes, onde crianças pequenas podem brincar
e aprender jardinagem.

5. ZONAS PRIORITÁRIAS PARA CRIANÇAS

A abordagem é baseada na escala do bairro, para incentivar o desenvolvimento
saudável da criança. Crie um perímetro no bairro em torno de uma “instituiçãoâncora” frequentada com assiduidade pelas famílias, e introduza aos poucos novas
atividades, serviços e recursos para tornar o bairro mais amigável para crianças
pequenas e seus cuidadores. Meça como essas melhorias mudam vidas ao longo
do tempo, incluindo o brincar ao ar livre, a qualidade do ar, o aumento de pessoas
caminhando e pedalando, e os pais se conectando mais a seus filhos.
Destaque: Recife, Brasil, está experimentando zonas para crianças no entorno de centros
comunitários. Isso inclui uma série de ações de caráter temporário a permanente, incluindo a
campanha “brinquedos e cuidados móveis”, que visa a recuperar os espaços públicos para as
famílias, com rotas mais seguras entre destinos familiares como pré-escolas, supermercados
e parques, e investimentos em locais simbólicos como parques, praças e calçadões.

GUIA DO PREFEITO PARA
OS PRIMEIROS 1000 DIAS
Geralmente as ações dos prefeitos e prefeitas
eleitos são medidas em seus 100 primeiros dias de
mandato. E se pedíssemos que pensassem em ações
para os primeiros 1000 dias de vida das crianças?
Para disseminar esse modo de pensar, estamos
criando o Guia do Prefeito para os Primeiros 1000
Dias, um manual didático para gestores municipais
que desejam atender às necessidades de seus
cidadãos mais jovens. Estamos no começo, portanto
não hesite em entrar em contato para dúvidas,
sugestões ou ideias.

bernardvanleer.org/urban95
@urban95cm

/urban95cm
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