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... “então a questão sobre qual tipo de cidade queremos não pode estar divorciada 

da questão sobre qual tipo de pessoas desejamos ser, quais tipos de relações 

sociais buscamos, qual relação nutrimos com a natureza, qual modo de vida 

desejamos”. 

 

(David Harvey) 
 



 
 

 

RESUMO  

 

Ao longo de toda a pesquisa dois questionamentos centrais me guiaram: em que 

medida uma relação de cuidado e confiança com a cidade pode favorecer o 

desenvolvimento infantil? E como os adultos - sejam eles pais, educadores, 

cuidadores - podem colaborar para que o espaço público seja efetivamente 

considerado um lugar de todos e para todos e apreendido dessa forma pelas crianças? 

Esse trabalho discorre sobre a importância de se criar e estimular uma relação 

amigável entre a criança e a cidade em que vive. E, a partir daí, destacar como o 

usufruto da cidade (pelo caminhar, transitar, sentir e cuidar) pode colaborar na 

formação dos “pequenos”, principalmente no que diz respeito à tolerância e respeito 

ao diferente, à sensação de pertencimento (e consequente cuidado), ao 

desenvolvimento de noções de cidadania e à vivência de experiências corporais e 

sensitivas. 

E, tendo como tema central a relação entre a criança e a cidade, me pareceu oportuno 

voltar no tempo e trazer à luz a formação da cidade tal qual conhecemos hoje. Então, 

apresento um capítulo em que tento, de maneira bastante resumida, pontuar algumas 

características dos espaços e relações nascidas naquele momento – e como isso, de 

alguma maneira, estruturou a visão e o pensamento que temos ainda hoje a respeito 

desse território. Trago alguns pesquisadores e teóricos; o conceito cunhado por Henri 

Lefebvre de “o direito à cidade”; registro o ponto de vista (e bebo bastante da fonte) 

de Francesco Tonucci, que se debruçou justamente nessa relação existente e 

defende, com muita propriedade, que uma cidade boa para crianças é uma cidade 

boa para todos. 

Outro capítulo está voltado às ações promovidas pelas Cidades Educadoras. 

Esmiuçar o que levou um grupo, no início dos anos 90, a se reunir com o propósito de 

pensar e refletir o papel das cidades no desenvolvimento infantil - e as ações 

decorrentes desses encontros - trouxe significativa contribuição a essa pesquisa (além 

de inspiração). Me pareceu importante deixar registrado que há anos a pauta está na 

ordem do dia, gerando material de estudo, reuniões, propostas e ações.  

Tentei, com essa pesquisa, dar concretude à sensações minhas, me apoiar em 

profissionais que pensam sobre a questão há bastante tempo, trazer exemplos reais 

e refletir sobre os diversos aspectos envolvidos. Felizmente cheguei ao lugar aonde 



 
 

achei que chegaria: a relação de pertencimento, apropriação e cuidado com a cidade 

favorece o desenvolvimento infantil na medida em que colabora sobremaneira para 

os primeiros contatos e incorporação de noções de cidadania e convida a todos – 

crianças principalmente – a experimentações, algo estruturante para quem está em 

formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Throughout all the research two main questions have guided me: how can a 

relationship of care and trust with the city bring advantages to the development of 

children? And how can adults – whether they are parents, educators, or caretakers – 

collaborate so that the public areas are effectively considered a place to and for all and 

seized by children that way? 

This paper argues about the importance of creating and stimulating friendly 

relationship between the children and the city where they live. And, based on that, it 

highlights how using the city (through walking, commuting, feeling and caring for it) can 

conspire to the upbringing of the little ones, especially regarding tolerance and respect 

towards the different, sense of belonging (and consequent care), notions of citizenship 

and in the living of bodily and sensitive experiences.  

And, having as a main theme the relationship between the child and the city, it seemed 

appropriate to go back in time and bring to light the building of the city as we know 

today. Therefore I present a chapter in which I try, very briefly, to pinpoint some 

characteristics of the spaces and the relationships created in this moment – and how 

that has structured the views and thoughts we still have nowadays regarding this 

territory. I bring some researches and theories, the concept by Henri Lefebvre of “the 

right to the city”, I mention the point of view (and quench my thirst here) of Francesco 

Tonucci, who has focused on this relationship and defends with propriety that a city 

which is good for children is good for everyone.  

Another chapter targets the actions promoted by Educational Cities (Cidades 

Educadoras). It meets that reasons that led a group in the early 90’s to get together in 

order to think and reflect about the roles of the cities in childhood development – and 

the actions that came from these meetings. This brought a significant contribution to 

this research (not to mention inspiration). It seemed important to me to register that 

this topic has been on the agenda for many years, and it generates study material, 

meetings, proposal and actions.  

I tried, with this research, to bring to life my sensations and find support in professionals 

that have been thinking about this issue for a long time. I wanted to bring real examples 

and reflect upon the many and diverse aspects involved. Happily, I have reached the 

place I thought I would: the relationship between belonging, concession and care with 

the city benefits the children’s development as it collaborates to notions of citizenship 



 
 

and invites everyone – especially children – to experiment – something fundamental 

for someone who is developing.  
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MEMORIAL   
 

Vale mencionar aqui minha formação em jornalismo, minha atuação (por cerca 15 

anos) como assessora de imprensa na área cultural e o nascimento dos meus dois 

filhos (hoje com 12 e 9 anos). Creio que o embrião desse projeto de pesquisa esteja 

aí.  

Por interesse pessoal e com o olhar sempre curioso e detalhista, acompanho já há 

muitos anos o que acontece na cidade voltado ao público infantil. Mais do que isso, 

comecei a usar e perceber a cidade de um outro modo. Não que eu já não “usasse” 

São Paulo e tivesse a certeza de que ela é dura, pouco acolhedora, com buracos, 

muito concreto, calçadas absolutamente irregulares e quase nenhum olhar aos que 

precisam de cuidados especiais.  

Mas o olhar associado à experiência de ser mãe e as novas rotinas que chegaram 

junto com os meus filhos se tornou mais apurado. Notei o quão as calçadas são 

difíceis de se passear com um carrinho de bebê; como as praças estavam sujas - 

muitas com brinquedos sem nenhuma manutenção e mato crescido; a ausência de 

um mobiliário urbano convidativo; pedestres desconsiderados e carros sempre vistos 

como prioridade. Mais do que uma cidade hostil, acelerada e cheia de concreto, notei 

uma São Paulo feita, pensada e gerida exclusivamente para a população adulta. 

Compartilho integralmente da fala de Francesco Tonucci, pedagogo e desenhista 

italiano, que abrange ainda mais esse olhar e diz: “Se presume que uma cidade mais 

adequada às crianças é mais adequada para todos”. (TONUCCI, 1997, p.39, tradução 

nossa). Me parece que esse é o caminho natural e óbvio – e a ideia central desse 

trabalho é caminhar por essa linha e somar à minha intuição e impressões, um caráter 

mais científico e racional. 

Creio que ter a cidade em que se habita como parceira, como um ambiente em que 

se vive experiências, como um  lugar para se cuidar, um espaço que reúne gente 

idosa e bebês, homens e mulheres, pobres e ricos, milionários e desempregados, 

população nascida aqui e estrangeiros que moram nela por opção é importante e rico 

demais. É algo constitutivo para uma relação de tolerância e pertencimento, além de 

ser um potencial laboratório corporal, afinal, há escadas, rampas, desníveis, grades, 

poças d’água, cartazes, grafites, sujeira, buraco, plantas e surpresas de todo o tipo. 

São muitas situações e espaços para brincar, arriscar, descobrir o corpo e o entorno. 



 
 

É primordial que aconteça o entendimento de que o espaço público é de todos: e, se 

a todos pertence, todos devem cuidar. A lógica é absolutamente contrária à promovida 

pelo privado. 

E como tudo que se refere à infância – referências, saberes, valores e modelos – o 

que é sentido e vivido nesses primeiros anos de vida tem uma forte reverberação 

interna, ajuda a moldar a visão de mundo e contribui para a formação de um repertório 

a respeito de pessoas e da sociedade naqueles corpos ainda miúdos, mas cheios de 

curiosidade e abertura.  
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INTRODUÇÃO    
 

Comecei esse trabalho com a sensação de que muitas crianças não conhecem a 

cidade em que vivem. Penso no sentido literal e no afetivo: não há muita orientação 

espacial e pontos de referência. Crianças de escolas particulares, por exemplo, em 

sua maioria, vão e voltam de carro (veículo privado), frequentam escolas (privadas); 

vão para shoppings (fechados e simbólicos templos do consumo); para clubes 

(privados); moram em prédios ou casas em condomínio (privados); convivem com 

seguranças (particulares) com bastante naturalidade; encaram as três portarias, 

portões, vidros escuros e checagens para ir ao prédio de um amigo como algo 

bastante corriqueiro. 

Também entendem todos os botões dos aparelhos eletrônicos e os usam com uma 

destreza impressionante. No entanto, poucos vão à padaria do bairro sozinhos. 

Já as crianças de famílias com menor renda fazem uso do transporte coletivo. No 

entanto, além de uma série de questões que não convém abordar aqui (como a 

qualidade dos ônibus, metrôs e trens disponíveis), não há nenhuma adaptação para 

as crianças e suas alturas, por exemplo - dependendo da idade, de cerca de um metro 

ou pouco mais do que isso. Em alguns pontos da cidade, a situação é ainda mais 

crítica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (em artigo publicado em A 

criança e o espaço / a cidade e o meio ambiente, realizado pela Rede Nacional 

Primeira Infância) há mais atropelamento em zonas pobres, onde o número de 

crianças é alto, o tráfego é intenso e desorganizado, a iluminação pública é insuficiente 

e há menor policiamento. Segundo o estudo, nestas circunstâncias ir a pé para escola, 

sem a companhia de um adulto, aumenta em até dez vezes a chance de uma criança 

ser atropelada. 

Assim, é baixo o número dos que andam de bicicleta em suas ruas, dão a volta no 

quarteirão, vão a casas próximas de família ou amigo andando – mesmo que sejam 

apenas três quadras de distância. O discurso da segurança e situações reais de 

violência trancaram boa parte das crianças em casa. 

Há um contexto para além disso: muitos filhos únicos – de pais mais velhos, famílias 

menores, verticalização intensa nas grandes metrópoles, a questão da segurança, a 

revolução tecnológica (e tudo o que traz junto com o uso de aparelhos, aplicativos, 

“tudo” a apenas um clique). A infância dos meus filhos está sendo bastante diferente 
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da minha, em alguns aspectos. E sinto por eles. Não cabe na ‘Introdução’, no entanto, 

essa interpretação de “o que” mudou e “por que”. Apenas faço essa pontuação e parto 

do que tenho vivenciado e observado hoje. 

Então, as calçadas e seus desníveis, as árvores e muros pintados de determinadas 

ruas, aquela casinha engraçada do vigia, a esquina mais inclinada que parece perfeita 

para descer de skate... são ignoradas pelas crianças. Detalhes que parecem 

pequenos, mas que têm forte apelo e possibilidade de estabelecimento de uma 

relação com a cidade – desde que experimentados. Infelizmente, parte dessa vivência 

não tem acontecido. Recorro novamente a Tonucci, que descreve com precisão: “Uma 

criança com enorme mobilidade cognitiva não pode sair de casa” (RIBEIRO, 2016). 

Azar das crianças. Azar das cidades. Azar de todos nós. 
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OBJETIVO 
 

Adoraria ter esse trabalho concluído e vê-lo circular por quem pensa em políticas 

públicas – principalmente nas mãos de quem está efetivamente olhando para o 

desenho da cidade e pensando no seu usufruto pela população. E também que 

passasse por escolas e famílias. (Um tanto pretensioso esse desejo, tenho clareza).  

Para mim está bastante clara a importância em se estabelecer uma relação entre a 

criança e a cidade em que vive. E creio que isso pode ser efetivado / estimulado tanto 

mais quanto o seu entorno estiver envolvido com a questão. Então, me parece que 

cabe a todos os atores, por isso, falo em famílias, escolas, governo e sociedade civil.  

Me guiou a vontade de deixar claro e registrado que a cidade deve ser para todos, 

incluindo aí os mais vulneráveis, frágeis e diferentes. Não faz sentido que o território 

onde se vive seja inóspito e pouco amigável, que não inclua, que não receba a todos. 

Além disso, tento demonstrar nessa dissertação como noções de cidadania podem 

nascer e ser sedimentadas a partir dessa relação com a cidade – e como, com isso, 

podemos formar pessoas mais respeitosas, tolerantes e com olhar de cuidado ao 

outro. 
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METODOLOGIA  
 

Pesquisa e leitura de autores que discorreram sobre a importância da cidade como 

elemento formador (com ênfase maior sobre o público infantil). Está aí incluído, além 

de livros propriamente, leitura de dezenas de matérias publicadas em veículos 

jornalísticos, relatos de experiências feitas no Brasil e no exterior e publicações 

temáticas especiais. Robustos e consistentes materiais foram lançados apenas online, 

produzidos pelo Associação Cidade Escola Aprendiz e pela Rede Nacional Primeira 

Infância, entre outras instituições. 

A participação em um curso prático, com carga horária de 16 horas, ministrado pelos 

fundadores da Cria Cidade também integrou a minha pesquisa. Assim como muita 

observação e o vivenciar, na prática, a cidade em que vivo, ao lado dos meus filhos. 

Finalizando, incluo aí a escuta de crianças sobre o uso e conhecimento que têm de 

São Paulo - e como a sentem e usufruem.   
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I) AS CIDADES E AS CRIANÇAS 
 

I.1) A formação das cidades urbanas e o direito a elas 
 
 
Foi um sociólogo francês, no final dos anos 60, que lançou o conceito de “direito à 

cidade”. Henri Lefebvre publicou, em 1968, livro (O Direito à Cidade) em que defendia 

a ideia depois de um consistente retrospecto a respeito da origem das cidades 

urbanas. Há que se considerar, sem dúvida, que ao longo desses quase 50 anos muita 

coisa mudou: o tamanho, a estrutura, as dinâmicas econômicas e sociais realizadas 

no contexto das cidades.  

Mesmo assim é bastante interessante a contextualização feita por Lefebvre e explica, 

de alguma maneira, o distanciamento entre sua organização e seus moradores, o 

vácuo entre o modus operandi dos centros urbanos e as necessidades e desejos de 

quem mora neles. O ponto de partida do sociólogo e sua tese central partem do 

seguinte raciocínio: foi a industrialização que mudou paradigmas e alterou 

estruturalmente o conceito de cidades. Para ele, “sem possibilidade de contestação, 

esse processo é, há um século e meio, o motor das transformações na sociedade”. 

(LEFEBVRE, 2001, p. 11). 

E então, Lefebvre menciona a cidade oriental, a arcaica e a medieval para chegar à 

comercial. Foi nesse momento que os mercadores, antes quase nômades e sempre 

relegados para fora da cidade, elegeram o centro de suas atividades: os núcleos 

urbanos. “A partir do subproduto crescente da agricultura, em detrimento dos feudos, 

as cidades começam a acumular riquezas: objetos, tesouros, capitais virtuais”. 

(LEFEBVRE, 2001, p. 12). 

Temos, então, a grosso modo: a riqueza acumulada, a produção agrícola, a 

propriedade de terras, o enriquecimento de uma nova classe e ligações entre cidades 

sendo feitas por estradas, vias fluviais e marítimas. Tudo é muito novo para uma 

população eminentemente agrária. Então, a concentração de pessoas que passa a 

acontecer nas cidades, a organização do sistema de transporte, a formação de um 

tecido urbano vai acontecendo - mas não sem dor e sim à custa da “descamponização 

das aldeias rurais”, segundo palavras de Lefebvre.  

Está aí o ponto nevrálgico para o francês e que, a meu ver, está colocado ainda nos 

dias de hoje: um modo de vida e de relação com o habitat em que se  vivia foi 

sobreposto a outro. A vida em cidade invadiu valores, modos de ver e de se relacionar 
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com o próximo, antes fincados em tradições e senso de comunidade. A urbanidade 

trouxe, além da água, eletricidade e gás, carros, aparelhos e também uma nova noção 

de comodidade. Trouxe ainda um raciocínio acerca de segurança, individualismo e 

uma necessidade de previsão acerca do futuro; em suma “uma racionalidade 

divulgada pela cidade” (LEFEBVRE, 2001, p. 19). 

Em texto de Joan Manuel del Pozo, doutorado em Filosofia pela Universidade de 

Barcelona, publicado em Educação e Vida Urbana: 20 Anos de Cidades Educadoras, 

há a menção a um cálculo segundo o qual, a cada dia, duzentas e cinquenta mil 

pessoas se incorporam à vida urbana, deixando zonas rurais. Ou seja, faz muitas 

décadas que esse tráfego acontece – e permanece atual. Números que retratam esse 

fluxo existem aos montes. É fato a mudança de famílias inteiras do campo para a 

cidade. (Há ainda outros movimentos, como por exemplo, os processos migratórios 

que, há séculos, promovem mudanças de lugares e o deslocamento das histórias de 

diversos povos, mas não entremos nessa seara).  

Isso posto – e, de novo, mesmo com um distanciamento temporal bastante 

significativo – me parece muito interessante destacar que um pensador francês, nos 

anos 60, tenha se debruçado sobre o tema das cidades e relacionado a origem da sua 

concepção ao usufruto que é feito desse território. Felizmente, ele não foi o primeiro 

e nem o único a questionar as cidades que estavam se desenvolvendo, o que 

ofereciam aos seus moradores e como (e se) as necessidades e desejos de cada um 

estavam sendo atendidos pelos novos centros urbanos. 

Na busca por pesquisadores, urbanistas e educadores que já demonstraram alguma 

inquietação com essa dinâmica - e como sua estruturação privilegiou determinados 

grupos (e não todos, situação que será tratada com mais profundidade ao longo da 

pesquisa) -, cheguei a outros dois nomes: Lewis Mumford e Joseph K. Hart, além de 

um “brasileiríssimo”: Mario de Andrade. O primeiro deles (sociólogo, escritor e 

professor norte-americano) aponta exatamente para o fato de que as cidades tinham 

se esquecido das crianças, em artigo publicado em 1945. O segundo autor 

mencionado (também americano) fez o alerta vinte anos antes, em 1925! 

Ambos, que escreveram antes ainda do “desastre urbanístico produzido no mundo 

ocidental” (TONUCCI, 1997, pg.45) - se referindo à verticalização e especulação 

imobiliária - foram enfáticos em dizer que o desenvolvimento das cidades esqueceu 

“a maior parte de seus cidadãos, das crianças principalmente, mas também das 
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mulheres, jovens e idosos” (TONUCCI, 1997, pg.45). Para eles, apenas um grupo foi 

considerado: a população adulta e produtiva. 

A questão permanece absolutamente atual; enfatizo aqui o que fizemos com esses 

territórios, como nos relacionamos, se o “direito à cidade” está mesmo sendo 

vivenciado por todos os seus moradores, se o que oferecemos possibilita - e até que 

ponto favorecemos - uma relação de proximidade e cuidado entre esses espaços 

imprevisíveis, caóticos e peculiares e as pessoas.  

O escritor, poeta e pesquisador Mario de Andrade, enquanto esteve à frente do 

Departamento de Cultura (o embrião da Secretaria Municipal de Cultura, vinculada à 

Prefeitura de São Paulo), entre 1935 e 1938, propôs algo bastante inovador para a 

época: seus Parques Infantis priorizavam principalmente os filhos da classe operária 

(muitos descendentes de imigrantes) e propunham atividades em áreas abertas e 

verdes, atividades conjuntas para diversas idades (a partir dos 3 anos), estímulo ao 

desenho e à criação. A proposta também pretendia deixar pais e mães tranquilo/as 

em seus trabalhos sabendo que as crianças estavam sendo assistidas em diversas 

áreas, além da diversão: esporte, canto, alimentação e assistência odontológica 

estavam incluídas.  

* Imagens dos Parques Infantis no Anexo (A), pgs.47 a 49. 

 

Andrade apostava em uma infância livre, com locais para brincar, estímulo à 

exploração de diferentes linguagens e a valorização da cultura popular para assegurar 

o desenvolvimento integral das crianças. O projeto foi ambicioso, bonito, porém foi 

desarticulado assim que o escritor saiu do Departamento. Vejo aí, nesse trabalho 

interrompido, uma experiência com muita potência, intersetorialidade, diálogo entre 

governo, escola e sociedade e, que se tivesse continuado, certamente teria sido uma 

importante ferramenta de aproximação entre o território e os seus “pequenos” 

habitantes.  

A socióloga Silvana Rubino, na completa publicação do Itaú Cultural sobre os Parques 

Infantis, é assertiva sobre a importância do trabalho de Andrade; ela pontua que se 

tratava de um espaço complementar à educação formal e que as crianças não eram 

separadas em classes por idade. “Era um espaço para brincar, para estar, tomar sol, 

fazer bagunça na piscina e mesmo ‘ficar à toa’” (RUBINO, 2013, p. 06).  Para entrar 

nos Parques, bastava ter entre 3 e 12 anos. E, a meu ver, espaços abertos – na cidade 

– para se tomar sol, fazer bagunça, desenhar e fica à toa são fundamentais. 
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Pela sua defesa de “direito à cidade”, Lefebvre entende que ela é de todos e deve ser 

vivenciada dessa maneira integral e integrada. Então, mesmo considerando tantas 

mudanças ao longo das últimas décadas, me parecem muito pertinentes essas 

reflexões: como lidar, propor mudanças e tentar estabelecer uma relação mais 

saudável, gostosa e também (por que não?) funcional com a cidade em que se vive – 

e olhando para todos, crianças principalmente? Como receber, acolher e incorporar o 

diferente e outras culturas? Que políticas públicas e ações comunitárias podem ser 

executadas com esse objetivo? Qual o melhor, mais lúdico e acolhedor mobiliário 

urbano para os centros urbanos? Quais exemplos de ações já bem sucedidas podem 

ser replicadas? 

Em entrevista ao portal Aprendiz, David Harvey, renomado geógrafo britânico e 

professor emérito da City University of New York, em 2015, colocou o seu olhar 

contemporâneo para as cidades e o direito a elas: 

 

Todos gostam do direito à cidade. As empreiteiras, os bilionários, os políticos 

adoram falar nisso. Eles querem o direito para a cidade deles. “Direito à 

cidade” é um significante amplo e possivelmente vazio. Temos que batalhar 

pelo seu sentido igualitarista, de uma cidade para todos, com educação de 

qualidade, moradia digna, que os pobres tenham voz, que tenhamos poder 

de decisão sobre como ela será feita e refeita.  

 

Concordo com a visão de Harvey e me parece coerente com a leitura de Lefebvre. 

E, para além dos itens essenciais colocados pelo geógrafo, acrescento que também 

é papel da cidade promover e sediar encontros (e também desencontros), trocas, 

conversas, levantar referências e ideias. Mais do que isso: para o filósofo, jornalista e 

diretor do Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, Josep Ramoneda, “a 

cidadania é a peça angular da cidade” (RAMONEDA, 2013, p. 79). Para ele, “No dia 

de hoje não se conhece espaço mais aberto a um reconhecimento mais amplo da 

condição de cidadão que a cidade” (RAMONEDA, 2013, p. 79). (Também me parece 

um apontamento bastante feliz e preciso). 

 

 

 

 

 

http://portal.aprendiz.uol.com.br/tag/direito-a-cidade/
http://portal.aprendiz.uol.com.br/tag/direito-a-cidade/
http://portal.aprendiz.uol.com.br/tag/direito-a-cidade/
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I.2) As crianças nesses espaços 
 

Terminei o tópico anterior com uma citação que fala de cidadania. Inicio esse com 

uma fala de Tim Gill, formado em Filosofia e Psicologia, autor de Sem medo: crescer 

em uma sociedade de avesso ao risco e um dos maiores especialistas britânicos em 

infância:  

 

Se quisermos que as crianças sintam que são parte de uma comunidade, que 

pertencem à cidade, que têm direito à cidade, responsabilidade e conexão 

com outras pessoas, se quisermos que se sintam cidadãos engajados, nós 

temos que garantir a oportunidade para elas sentirem essas conexões.  

(NOGUEIRA, 2016) 

 

Temos aqui relações muito próximas e com denominadores comuns nas falas de 

Ramoneda e Gill: o fazer parte, se entender como alguém integrante de determinado 

lugar são fundamentais para uma relação de cuidado, respeito e empatia por um 

território e, por extensão, por quem está ao redor. Noções de cidadania e respeito ao 

diferente nascem, com muita tranquilidade, em um ambiente que favoreça esse tipo 

de troca.    

Mas, para que isso ocorra de maneira efetiva, há que se ter espaços acolhedores, 

mobiliário convidativo, sombra em zonas extensas e áridas, praças limpas e com 

verde, lugares abertos, calçadas niveladas, respeito aos pedestres. Uma cidade que 

convide as pessoas, receba e as acolha. Infelizmente, não é o que temos notado em 

diversas cidades. Nasci e moro em São Paulo; meus filhos também. Vivo (n)essa 

metrópole com eles e asseguro que esse olhar e acolhimento raramente acontecem. 

Em entrevista ao portal Cidades Educadoras, Tim Gill coloca, a meu ver, de maneira 

bastante clara um aspecto complementar:  

“Uma das coisas que faz uma boa infância é que crianças gradualmente possam 

conhecer o mundo além de suas casas e escolas. Porque senão, elas não crescem 

adequadamente, não conseguem a confiança para trilhar seu caminho” (NOGUEIRA, 

2016).  

E, morando nas cidades, o que pode ser mais natural que andar pelas ruas do bairro, 

ir à padaria, correr livremente e subir nas árvores do caminho ou da praça mais 

próxima? Como começar a exploração do mundo, o entendimento de que é importante 
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cuidar e respeitar o outro, de que não estamos sós, se não no dia a dia e no lugar em 

que vivemos?  

Na Carta das Cidades Educadoras * (há um capítulo dedicado a elas), escrita por 

ocasião do 1o Congresso Internacional das Cidades Educadoras, realizado em 

Barcelona em 1990, estão registrados os princípios fundamentais ao “impulso 

educador da cidade”. Elenca premissas e prioridades e diz, de antemão: “Deve 

ocupar-se prioritariamente com as crianças e jovens, mas com a vontade decidida de 

incorporar pessoas de todas as idades, numa formação ao longo da vida”. Logo 

adiante reforça: “O seu objetivo permanente será o de aprender, trocar, partilhar e, 

por consequência, enriquecer a vida dos seus habitantes”.  

* Carta na íntegra, no Anexo (B), p.51. 

 

Está no âmago desse conceito a somatória entre as funções “tradicionais” da cidade 

e os seus “agentes pedagógicos”; considera que ela reconhece, promove e exerce 

papel educador na vida de todos. A Carta inicial coloca como um dos grandes desafios 

do século XXI: “Primeiro ‘investir’ na educação de cada pessoa, de maneira a que esta 

seja cada vez mais capaz de exprimir, afirmar e desenvolver o seu potencial humano, 

assim como a sua singularidade, a sua criatividade e a sua responsabilidade”.   

Integra a essência da cidade o contato entre o rico e o pobre, a criança e o idoso, o 

desocupado e o workaholic, o morador de rua, aquele que nunca saiu do Estado e o 

exilado político que acaba de chegar. Tudo isso compõe o tecido urbano, além de 

ruas, calçadas, parques, centros culturais, escolas, caminhos. E, em meio a essas 

diferentes vozes e possibilidades de escuta e vivências, temos as crianças. 

Parece claro – por meio da leitura de Lefebvre, de outros teóricos e estudiosos que 

estudaram a respeito e estão mencionados ao longo dessa pesquisa e de 

observações - que, em momento algum, infelizmente, esse grupo foi olhado com 

carinho. Sequer os que estavam se dirigindo aos centros urbanos (e ainda os que 

fazem essa transição hoje) com suas heranças de campo e dezenas de milhares de 

(i)migrantes estavam “entrando na conta” para um desenvolvimento integral e 

democrático, imagine as crianças! 

Pois muito bem, nesse ambiente que já nasceu racionalizado e com pouco respeito à 

sociedade que o antecedeu, nascem e vivem milhões delas. Segundo dados do Censo 

de 2010 e da Fundação Seade, 84% da população brasileira vive em cidades. Apenas 

a título ilustrativo, hoje, em São Paulo capital vivem pouco mais de 11 milhões de 
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pessoas (19% tem menos de 15 anos); no Estado, são quase 44 milhões de pessoas 

(também 19% com idade abaixo dos 15 anos); são cerca de 190 milhões de brasileiros 

e, desse montante, temos 24% de habitantes com menos de 15 anos (o que totaliza 

pouco mais de 45 milhões de pessoas). No Brasil, diminuindo ainda mais o recorte, 

segundo dados do IBGE, são cerca de 29 milhões de crianças entre os 0 e 9 anos.  

O desafio para a inclusão e o acolhimento integral de todos os habitantes das cidades 

é enorme e, entendo, deve ser traçado e encarado com políticas a curto, médio e 

longo prazos. Como promover a melhor relação possível entre essas milhões de 

pessoas e o lugar em que vivem? Está claro – e concordo integralmente com o 

prêambulo colocado na primeira versão da Carta das Cidades Educadoras: “Hoje mais 

do que nunca as cidades, grandes ou pequenas, dispõem de inúmeras possibilidades 

educadoras, mas podem ser igualmente sujeitas a forças e inércias deseducadoras”. 

Dependendo de como essa relação acontece, os territórios urbanos podem mesmo 

facilitar e colaborar para a formação de pessoas com noções de respeito e cidadania 

– e também o contrário.  

O fato é que as possibilidades são inúmeras e inesgotáveis. Penso que é no dia a dia, 

nos trajetos cotidianos, nas brincadeiras nos parquinhos, na ida e volta da escola, no 

andar descompromissado pelas calçadas que noções de cidadania podem nascer – e 

florescer. O autor citado há pouco, Josep Ramoneda, faz definições que me parecem 

muito interessantes. Uma delas relaciona a forma da cidade – a “caligrafia própria e 

irrepetível” – com a maneira de viver de seus moradores. Ele diz: “Quando a cidade 

perde a sua forma deixa de ser cidade para se converter em urbanalização (...)”. 

(RAMONEDA, 2013, p. 79) 

Tião Rocha, educador, antropólogo e folclorista brasileiro, vai direto ao ponto: 

 “A rua é o lugar da festa, da religiosidade, do carnaval, das nossas manifestações 

políticas. Por que queremos tirar os meninos dela invés de a tornarmos um espaço de 

aprendizado permanente, produtor de generosidade e solidariedade?” (BASÍLIO, 

2017). 

Também me questiono sobre porque tirar a potência que a rua oferece – e o faz 

simplesmente por integrar o território urbano. Apenas por existir, ser pública, ambiente 

de passagem, de concentração de comércio ou residência já tem sua força e potência. 

Somamos a isso manifestações culturais, protestos, procissões, como bem definiu 

Tião Rocha. A mistura, a soma, o estranhamento inicial a algo ainda nunca visto 

promove ricas trocas, olhares curiosos e amorosos ao outro.  
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Na mesma linha de raciocínio e com uma feliz experiência prática realizada em 

Paraisópolis (bairro favelizado da zona sul de São Paulo), Irene Quintáns, urbanista 

espanhola, com pós graduação em ‘Estudos territoriais, políticas sociais, mobilidade, 

habitação e gestão urbanística’, que vive há alguns anos no Brasil, defende 

enfaticamente a importância da ida das crianças a pé para a escola: “Um caminho 

escolar pode trabalhar áreas tangíveis, como a realização de atividades físicas e a 

diminuição do uso do automóvel, como também pontos intangíveis, como autonomia 

infantil, trabalho em grupo, apropriação da cidade e o estreitamento de vínculos com 

o bairro”.  

Esse caminhar seria, a meu ver e de Irene, uma ação pontual, mas com enorme força 

e possibilidade de iniciar (ou alargar) essa relação tão defendida nessa dissertação: 

uma ligação saudável, de contato, afeto, cuidado e construção de memória com o 

lugar em que se vive.  

Quero também, a partir dessa experiência, falar da necessidade da soma de diversos 

atores. Como colocado no início dessa pesquisa (em ‘Objetivo’; pág. 16), acredito 

enfaticamente que a sociedade civil, escolas e governo poderiam/deveriam trabalhar 

de maneira conjunta e afinada no olhar ao uso do espaço público - nessa questão e 

em dezenas de outras, mas me atenho à pauta trazida aqui.  

Parece elementar e nesse caso - trajetória entre as casas e as escolas a pé - fica 

bastante evidente e quase lúdico como esse seria o mais efetivo dos caminhos: o 

entorno, comércios, lojas e moradores podendo ajudar na travessia, em montar mapas 

e referências, em acolher com mais atenção e cuidado esse público mirim, em ter 

paciência no tempo de travessia deles; a administração pública (governo) poderia 

auxiliar com placas indicativas (colocadas, inclusive, em alturas mais baixas que o 

comum), com a alteração para um tempo maior de semáforo quando aberto para 

pedestres, em mais cuidado com as podas de árvores e recolhimento de lixo daquele 

trajeto; às escolas poderia caber a escuta do que trazem as crianças durante esse 

percurso, conversas e desdobramentos outros a respeito de identidade, bairro, a 

história daquele lugar e tantas outras possibilidades de troca e escuta. 

São falas, pensadores e exemplos que se somam. São muitos profissionais, não 

apenas ligados à educação, pensando em como aproximar cidades e crianças. 

Tonucci, sobre quem vou discorrer mais profundamente no capítulo a seguir, é dos 

mais entusiastas a respeito de como as cidades deveriam ser planejadas e pensadas 

de uma outra maneira. Para o pedagogo italiano, se a perspectiva fosse a da criança, 
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poderíamos ficar tranquilos, porque todos estariam incluídos nesse território (mesmo 

em suas necessidades e demandas particulares). Para ele, no entanto, “a cidade 

renunciou o seu lugar de encontro e troca e optou pela separação e especialização 

como novos critérios de desenvolvimento”. (TONUCCI, 1997, p.22, tradução nossa). 

Ele é categórico ao afirmar que as crianças não estão sendo consideradas, que a 

dureza da urbanidade e do olhar de quem administra esses territórios projeta e pensa 

as cidades apenas para parte da população, que o lúdico perdeu espaço, que as 

calçadas serem do jeito que são, por exemplo, integra um entendimento (maior) de 

espaço público não acolhedor, não feito para todos, que não propicia autonomia e 

nem relação entre todos os atores do tecido urbano:  

“A separação produz, sem dúvida, desgosto, mal estar, crê nas pessoas afastadas de 

suas próprias histórias, dos próprios afetos, dificulta a comunicação, o encontro, a 

solidariedade.”  (TONUCCI, 1997, p.26, tradução nossa). 
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I.3) O olhar amoroso de Francesco Tonucci  
 

Esse pedagogo italiano mergulhou fundo no tema crianças e cidade e foi minha 

principal fonte. Sua obra me pareceu, desde o início, muito relevante e inspiradora. 

Tonucci, além de suas falas, pesquisas e livros publicados - em que defende que uma 

cidade boa para as crianças é boa para todos - criou personagens que, em falas curtas 

e desenhados em preto e branco, sintetizam estranhamento, surpresa, indignação e 

também felicidade. Suas crianças no papel poderiam muito bem ser amigas da 

Mafalda (outra personagem emblemática e afiada, criada pelo argentino Joaquín 

Salvador Lavado, o Quino). Há olhares aguçados e, mais do que isso, genuínos, até 

óbvios, e sempre precisos. A falta de espaço para o brincar livre, a construção 

desenfreada de prédios e o discurso de segurança dos adultos, por exemplo, estão 

todos lá, em charges. 

Num de seus desenhos* há duas crianças na rua e uma placa que alerta: “Cuidado 

crianças”. Então, uma delas, com giz na mão e desenhando um carro na parede diz à 

outra: “Acho que seria melhor uma placa com ‘Perigo automóveis’”.  

* Imagem no Anexo (C), pg.53 

 

Em outra charge*, sem falas, temos diversos prédios levantados, um ao lado do outro, 

uma escavadeira gigante parecendo uma boca aberta (há uma placa nela escrito 

‘empresa’) e, bem no canto, ocupando pouco espaço no desenho, com olhar um tanto 

entristecido, há um garoto, sua bicicleta e algumas flores no chão.  

* Imagem no Anexo (D), pg.54 

 

Precisa de legenda? 

Creio que não. O trabalho de Tonucci está bastante centrado nas cidades de hoje e 

na sua desconsideração por muitos grupos (entre eles, o das crianças). Em A Cidade 

das Crianças – Um novo modo de pensar a cidade (tradução nossa), emblemática 

obra do italiano, há um retrospecto muitíssimo interessante. Assim como Henri 

Lefebvre que defende o direito à cidade e traça um histórico, Tonucci nos faz pensar 

a respeito das mudanças sociais que aconteceram ao longo das últimas décadas e 

qual o impacto disso na vida das pessoas: novos modos de viver, de estrutura familiar 

e, claro, de cidades dão sustentação à sua teoria. Lendo seu livro, publicado em 2006, 

entramos com muita facilidade na linha de tempo que propõe. É fácil concordar com 

suas ideias, tanta clareza e familiaridade nos desperta. 
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Tonucci inicia comparando o bosque de antigamente às cidades de hoje. Antes, essa 

área verde era o lugar do desconhecido, da obscuridade, onde poderíamos nos 

perder. Em contra partida tínhamos as nossas casas, na cidade: lá estaríamos 

protegidos. O que ele vê hoje é uma completa inversão dessa situação: a cidade 

perdeu suas características elementares, se tornou perigosa, hostil, ao passo em que 

o bosque - por uma maior consciência e por grupos de ambientalistas estarem sempre 

alertando sobre a importância de preservação – se tornou belo, luminoso. 

Então, ele fala da formação das periferias, do afastamento quase compulsório pelas 

quais as pessoas mais pobres passaram, da perda de importância e valor simbólico 

do centro. Ele diz, por exemplo: “Os centros se transformaram em oficinas, bancos, 

restaurantes de comida rápida, sedes de grandes companhias, lugar de casas ricas e 

sofisticadas” (TONUCCI, 1997, p.21).  As periferias, que nasceram em poucos anos, 

chegaram sem praças, verde, monumentos e sem nenhum planejamento. Para ele, a 

cidade perdeu sua vida.  

Com isso, todos foram impactados. As crianças que vivem essa cidade passam a ter 

como referência espaços públicos mal cuidados, poucas árvores, calçadas 

irregulares, muitas vezes esburacadas que forçam as pessoas, por exemplo, a 

empurrarem seus carrinhos de bebê e cadeiras de rodas na própria rua. É cimento, 

dificuldade em transitar, fumaça e concreto ao invés de praças, brinquedos coloridos 

e bancos em sombras agradáveis. O uso de espaço público poderia, desde o início 

da vida, gerar uma relação de proximidade com o bairro, despertar a sensação de 

pertencimento, de gostar e cuidar do lugar onde se mora e brinca e querer voltar. Mas 

o que é oferecido para grande parte dessa molecada não é lúdico, agradável e muito 

menos convidativo. 

* Mais algumas ilustrações de Frato / Tonucci estão nos Anexos ( E, F e G), p. 55 a 

57. 

 

Lugares especializados e separados também são abordados pelo italiano. Com 

frequência, ela cita essa divisão como um péssimo negócio para os seus moradores.  

Um exemplo apresentado por Tonucci e que também traz refletida a mudança das 

estruturas familiares, de hábitos e do uso da cidade me chamou bastante a atenção: 

o pedagogo fala da ida a hospitais, décadas atrás, como algo absolutamente 

excepcional. A enfermidade, na enorme maioria das vezes, era tratada em casa. Com 

as idas frequentes a prontos socorros e afins nos dias de hoje, ele acredita que as 
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famílias perderam a “capacidade de suportar experiências tão ricas e tão fortes que a 

dor e a alegria punham à prova e exigiam constantes adaptações” (TONUCCI, 1997, 

pg. 23)  

Faço eu aqui um acréscimo a esse raciocínio e lembro que os núcleos familiares eram 

muito maiores que os atuais. Então, viviam numa mesma casa, muitas vezes, os 

vários filhos, os avós (ou um do casal viúvo), o casal, as vezes primos, tios vindos de 

outros estados. Eram lugares com mais troca, vivência compartilhada entre pessoas 

de diferentes idades e gerações. Então, Tonucci finalizando esse exemplo do hospital, 

avalia que para o núcleo familiar “sobrou” apenas a rotina, o previsível - e destaca 

como isso é empobrecedor.  

Já  a cidade é tão rica de possibilidades e surpresas! 

Bem, seguindo ainda o raciocínio de Tonucci, a cidade foi construída para apenas 

uma parte da população: os adultos produtivos, os não portadores de necessidades 

especiais, os não idosos e as não crianças. Um tanto chocante aceitar essa ideia, que, 

à primeira vista, parece despropositada. Como é que conseguimos desconsiderar 

milhões de pessoas e seguir em frente? Como é possível aceitar que nenhum grande 

esforço (com raras exceções, como o de Mario de Andrade, por exemplo) foi feito ao 

longo das últimas décadas para que houvesse uma inclusão efetiva de todos os 

moradores da cidade em seu usufruto? Como é possível sequer nos darmos conta de 

que ruas, calçadas, velocidades, tempos de semáforo, faixas de pedestres, 

construção de parquinhos não são, em absoluto, definidas e construídas com o olhar 

generoso e integral de que deve valer para todos? 

No entanto, vivendo numa grande metrópole e investigando essa pauta, sinto ter que 

concordar com esse diagnóstico. 

Em entrevista dada ao Cidades Educadoras, Tonucci diz: “Antes, a cidade era o lugar 

das crianças. Eu me lembro que minha mãe nos enxotava de casa” (RIBEIRO, 2016). 

Ele lembra que ela não conseguia dar conta de suas tarefas com ele e seu irmão no 

mesmo espaço e que, com combinados feitos e muito bem colocados entre eles, os 

dois saíam de casa. Havia portanto, regras claras a serem cumpridas sobre tempo e 

espaço e que isso gerava autonomia. Complementa: “E a autonomia não é fruto do 

abandono, ela é resultado do amor e da confiança. Eu te deixo porque confio em você” 

(RIBEIRO, 2016). 

A meu ver, o pedagogo italiano traz aqui uma situação repleta de significados e 

riqueza – autonomia - além do estímulo materno à fruição pela cidade, ao descobrir 
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novos caminhos e se aventurar pelas ruas e pelo imprevisível, algo tão saudável e 

formador. 

Infelizmente, o que notamos hoje são crianças dentro de casa. E, quando não nesse 

ambiente (sempre protegido e privado), estão em clubes, atividades extra curriculares, 

shoppings, aulas de inglês e por aí vai. Na maioria das vezes estão em espaços 

fechados, controlados. Assim, como essas crianças vão se apropriar da cidade? Em 

que árvore vão subir? Em que calçadas vão correr – e cair? Sim, porque faz parte da 

experiência a queda, o susto e o que fazer com situações surpresa desse tipo. 

Para ele, até mesmo os parquinhos – a priori construídos para a diversão de quem 

vive a infância – não são exatamente produzidos para as crianças. Ele também 

destaca isso em seu estudo: são sempre planos, o que facilita a visão dos adultos, 

mas impossibilita o gosto pelo esconderijo tão característico dessa fase da vida de 

intenso aprendizagem. Os brinquedos são previsíveis, giram, voltam, escorregam, 

mantém tudo sob controle. Ele até provoca dizendo que quem os constrói deve estar 

pensando em hamsters – e não em crianças. 

Afinal, e o lugar para a experimentação, o risco? De novo: a cidade está repleta de 

possibilidades. 

Ao mesmo tempo, da maneira que está constituída, além de não ser amigável aos 

pequenos, ainda está inserida num contexto de medo e em que o discurso da 

insegurança está sempre colocado. Então, além do tempo da infância estar 

atualmente, na grande maioria das vezes, associado a lugares fechados (muitas 

vezes, privados), ainda não há estímulo algum para as experimentações. De acordo 

com o Tonucci, sequer nos parquinhos (exemplo dado há pouco), essa liberdade de 

experiências está colocada.  

 

Não se garante o direito à vida, à aprendizagem em salas de aula tornando-as 

espaços de reclusão  de mestres e alunos. O direito à totalidade das vivências 

dos corpos exige diversificar espaços, priorizar novos e outros espaços físicos, 

nas políticas, nos recursos.  

 

Essa fala é de Jaqueline Moll, pedagoga que integrou a equipe do Ministério da 

Educação, entre 1993 e 2001 (MOLL, 2012, p. 44) e que, me parece, dialoga 

muitíssimo bem com o raciocínio de Tonucci e também com o que apresento aqui 

nessa pesquisa. Afinal, como não enxergar a cidade como um espaço diversificado?  
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Na mesma entrevista já citada nessa pesquisa, Tonucci destaca dois direitos que 

constam na Convenção dos Direitos das Crianças: o artigo 28, que falar do direito à 

educação formal e o artigo 31 (sobre o direito ao descanso, ao tempo livre e ao livre 

brincar). Para todos os estudiosos da infância e do desenvolvimento infantil é senso 

comum que a brincadeira é a experiência mais importante na vida de um homem e de 

uma mulher.  

 

Ao longo da vida, todo o cimento sobre o qual se constróem nossa formação 

e nossa cultura, foi adquirido nos primeiros anos de vida brincando. Além 

disso, brincar é a experiência que mais se parece à investigação científica e 

à experiência artística. (RIBEIRO, 2016) 

 

A grande questão é que milhões de crianças estão vivendo em cidades que não as 

acolhe, não favorece sua “entrega” ao espaço. O brincar, intrínseco à infância, está 

no “todo dia”, a qualquer hora. E, vivendo nas cidades, seria nesse território que isso 

aconteceria com mais naturalidade e frequência. Infelizmente, essa possibilidade não 

está sendo ofertada para milhões de pessoas. 
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I.3.1) Tonucci, Jane Jacobs e os parquinhos 
 

Faço aqui um pequeno aparte a respeito desses espaços, por excelência voltados ao 

público infantil, mas com questões e disposições nem sempre pensadas para a 

experimentação, o corpo livre, a fruição entre as crianças e o entorno. Tonucci coloca 

sobre a previsibilidade desses espaços e ausência de riscos. Jane Jacobs, uma 

americana, nascida em 1916, autora de Morte e vida das grandes cidades (1961), com 

anos de trabalho jornalístico e consequente olhar apurado também pensou a respeito 

desses pequenos (porém, nem de longe desimportantes) territórios. 

Numa linha de pensamento bastante alinhada ao que tenho trazido, temos, sob o 

ponto de vista dessa militante de bairros ativos e cidadãos, mais combustível para a 

defesa da ideia de que a cidade é das pessoas; de que as soluções devem ser 

pensadas a partir de experiências e escutas efetivas de quem vive aquele lugar; de 

que há um compromisso indissociável entre a cidadania e o espaço. 

Jacobs problematizou as tendências urbanísticas dominantes na América, nos anos 

50. Na ocasião, o caldo cultural e social estava se formando da seguinte maneira: 

culto ao automóvel particular, crescimento dos subúrbios dispersos, desvalorização 

dos centros urbanos tradicionais, demolições sistemáticas, pouco apreço pela 

memória. Infelizmente, tal cenário não foi exclusividade de nenhum país / espaço 

territorial. Fato é que Jane Jacobs foi das primeiras vozes de resistência a esse 

modelo autoritário e desumanizado. Para ele, a tríade rua – bairro – comunidade são 

fundamentais para a cultura urbana. 

Assim, os parquinhos, feito para as crianças, devem estar completamente integrados 

às cidades, ao ritmo daqueles bairros, serem vividos, convidativos, receberem os 

pequenos e seus responsáveis. Como se esses espaços pulsassem vida. E, ainda 

segundo Jacobs (e outras referências também colocadas nessa dissertação), quando 

há movimento, deslocamento de pessoas, um fluxo constante de ir e vir, uma vigilância 

não exatamente estruturada, mas realizada pelos olhos que passam por ali, há mais 

chance de uma espécie de “adoção simbólica” por aquele lugar, é mais natural cuidar 

daquele ambiente, é mais difícil que seja abandonado. Quando as pessoas 

incorporam e trazem para si efetivamente, o território ganha proteção. 
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II) AS CIDADES EDUCADORAS 
 

Com o olhar que trago aqui me parece natural destacar a existência, apresentar uma 

rápida linha do tempo e ações efetivadas a partir da formação de um núcleo que se 

formou ainda nos anos 90 e segue atuando ainda hoje: as Cidades Educadoras. Uma 

das frases que estão em sua carta magna é:  

 

Confirma-se o direito a uma cidade educadora, que deve ser considerado 

como uma extensão efetiva do direito fundamental à educação. Deve 

produzir-se, então uma verdadeira fusão da etapa educativa formal com a 

vida adulta, dos recursos e do potencial formativo da cidade com o normal 

desenvolvimento do sistema educativo, laboral e social.  

 

O 1o Congresso Internacional de Cidades Educadoras aconteceu em Barcelona 

(Espanha), em 1990. Como resultado dessa reunião, nasceu a Carta das Cidades 

Educadoras, documento revisto no 3o Encontro, realizado em Bolonha (Itália) quatro 

anos depois e ainda no Congresso de Genova (Itália), feito em 2004 – dando à Carta 

seu caráter definitivo. Partem do princípio de que as cidades, grandes ou pequenas, 

“dispõem de inúmeras possibilidades educadoras, mas podem ser igualmente sujeitas 

a forças e inércias deseducadoras“.  

Esse documento tem como base a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(1948), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a 

Declaração Mundial da Educação para Todos (1990), a Convenção nascida da 

Cimeira Mundial para a Infância (1990) e a Declaração Universal sobre Diversidade 

Cultural (2001). Hoje a Associação Internacional de Cidades Educadoras reúne mais 

de 480 cidades em 36 países. São 14 municípios que compõem a Rede Brasileira de 

Cidades Educadoras: São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá, 

Sorocaba, São Carlos, Guarulhos, Santos, Horizonte, Santiago, Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Vitória e Caxias do Sul. 

E o como uma Cidade Educadora deve ser entendida? Em poucas palavras, como um 

território educativo. Ou: é aquela que, para além de suas funções 

tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida de quem mora 

naquele território e assume, como desafio permanente, a formação integral de seus 

habitantes. A intersetorialidade está em sua essência e tem a escola como elemento 

central. Isso porque o ambiente escolar, parte nuclear do processo educativo, se 
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reconhece como agente de transformação e como ambiente nato de pesquisa, 

investigação e estudo. 

O conceito é de união e parceria entre os diversos atores que compõem o tecido 

urbano; é entender a cidade como um todo e relações de outra ordem como 

potencialmente educadoras. A caminhada a pé pelo bairro, a travessia de uma rua, o 

brincar num espaço público, o estranhamento frente a um cartaz ou a uma placa, o 

andar de bicicleta por aí: situações que podem parecer banais e sem importância, mas 

que são formativas e deveriam ser planejadas para todos para que a apreensão da 

cidade fosse a melhor e mais agradável possível. Então, trata-se de considerar todos 

os ambientes e relações intrínsecas à vida em cidade como potenciais ações 

educativas.  

Entram nessa seara, por exemplo, os espaços culturais, afinal,  

“A cultura é a dimensão das Cidades Educadoras que aposta no protagonismo, na 

autonomia, nas diferentes linguagens, inovação, descoberta, encantamento e 

criatividade para recriar lugares de convivência, solidariedade e respeito mútuo” 

(Trecho do “conceito” de Cidades Educadoras, trazido em seu sítio oficial). 

Concordo integralmente com essa aobordagem, apenas faço a ressalva de que 

manifestações e ritos culturais acontecem “desde sempre”, ou melhor, acompanham 

a história da humanidade, dizem respeito à tradições, costumes e heranças de todos 

os povos. Passaram por transformações, assim como se modificaram as sociedades 

e suas maneiras de se expressar. São portanto muito anteriores à formação das 

Cidades Educadoras, mas se integram perfeitamente ao seu conceito, além de 

constarem como uma premissa: todos devem ter acesso a bens culturais da cidade. 

O que coloco aqui é que, justamente por ser algo tão ligado à história das pessoas e 

suas dinâmicas sociais, devem ser mesmo valorizados, experimentados e  sentidos 

pelo maior número de pessoas, além de serem recebidos com atenção e respeito. 

A escola, vista como o núcleo das Cidades Educadoras, pode, por exemplo, informar, 

visitar e estimular crianças e famílias a se apropriarem de algumas manifestações 

culturais, mas a cidade como um todo tem plena condição de apresentar esses novos 

elementos, informar, estimular e convidar adultos e crianças a usufruírem de suas 

atividades e programações. Aqui mais um exemplo em que a parceria entre escola, 

entorno, sociedade civil, família e governo poderia render frutos pela estruturação de 

uma rede e apoio conjunto. 
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E é também em manifestações culturais que o novo e o estranho podem aparecer, um 

olhar completamente diferente do senso comum é, muitas vezes, despertado em 

situações desse tipo. O contato com uma nova realidade e o respeito a ela também 

estão no bojo de ações culturais. Que somatória potente, desde que realizada e 

sentida, naturalmente: as cidades e a cultura de mãos dadas trazendo obras bonitas 

e poéticas, algumas vezes; em outros casos, histórias e intervenções perturbadoras e 

estranhas. Tudo bem, faz parte da composição do repertório de cada um – e está aí 

mais uma excelente oportunidade de informar e abordar a tolerância. 

Há de se considerar também que na essência do conceito de Cidades Educadoras 

está colocado o protagonismo por parte de crianças e adolescentes. Essa população 

mais nova deixou de ser considerada mera coadjuvante, agora com direitos e plena 

condição de se manifestar a respeito do que quer, deseja e almeja (abordo a questão 

de direitos no capítulo a seguir). Então, além do estofo jurídico que serviu de 

sustentação à redação da Carta das Cidades Educadoras, há um novo conceito a 

respeito da atuação e proatividade de parte de seus habitantes que vale destacar.  

Em texto de Joan Manuel del Pozo em que reflete o conceito de Cidade Educadora 

nos dias de hoje, esse filósofo pela Universidade de Barcelona (e que já esteve em 

função pública no parlamento espanhol) destaca para as relações humanas. Ora, a 

cidade é feita por pessoas e todos os pontos trazidos até aqui fazem sentido 

justamente por isso: tolerância, respeito e noções de cidadania são exercidas e 

sentidas pela presença do outro. A noção de comunidade que se perdeu deve ser 

resgatada. Segundo palavras de Pozo, o espaço público pode ser avaliado 

principalmente pela “qualidade das relações sociais que facilita” pela sua aptidão 

natural em misturar grupos e pela força em estimular a “identificação simbólica, a 

expressão e a integração culturais” (POZO, 2013, p.27).  
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III) A VOZ DAS CRIANÇAS 
 

E que tal ouvir as crianças? Há aspectos que poderiam (e podem) ser pensados, 

sugeridos e postos em prática por quem integra o governo e tem possibilidade de ação 

efetiva na administração pública. Há situações e regras que parecem obviamente 

necessárias, como propostas (e respectivas execuções) de políticas acertadas para o 

melhor uso do espaço e a inclusão de todos, como a construção e manutenção de 

parques e áreas verdes, um tempo maior para os semáforos destinados à travessia 

de pedestres, incentivo ao uso do transporte público e adaptação a todos os seus 

usuários, entre tantas outras ações. São exemplos pensados por adultos e que postos 

em prática beneficiaria a todos, inclusive as crianças (e também os idosos, os 

cadeirantes, os portadores de necessidades especiais). Trago novamente o conceito 

de Tonucci, já apresentado nessa pesquisa e que me parece muito pertinente nesse 

momento: afinal, uma cidade boa para as crianças é boa para todos. 

Há outras ações, no entanto, que poderiam ser levantadas pelos próprios “pequenos”. 

Pessoas com pouca idade não são incapazes, nem estão apenas vivendo um 

momento preparatório para chegar à fase adulta. São pessoas já plenas e sujeitos de 

direito. Já caiu por terra há algum tempo a concepção de que as crianças são 

simplesmente páginas em branco ou de que são mini adultos: nem uma coisa e nem 

outra. São seres em formação, mais vulneráveis à informações que chegam a eles, 

têm um senso crítico e de discernimento não estruturado e exigem, sim, cuidado e 

atenção especiais. Mas têm seus direitos garantidos por lei, vontades próprias e 

leituras de mundo particulares. Devem ser ouvidas e respeitadas em sua 

integralidade. 

Como colocado no capítulo anterior, As Cidades Educadoras, a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem (1948) e a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural 

(2001), entre outros ordenamentos jurídicos com abrangência mundial, foram 

consideradas na redação da Carta que firmou seus compromissos frente o mundo. A 

importância de leis que asseguram direitos é, além de absolutamente simbólica a 

respeito do olhar que se tem sobre aquele determinado grupo e/ou situação, de 

natureza prática: há que se cumprir o que está ali estabelecido, com possibilidade de 

sanção e punição caso não aconteça.  

Pois bem, a Convenção dos Direitos da Crianças das Nações Unidas – da qual o Brasil 

é país signatário, por exemplo – é um dos instrumento de direitos humanos mais aceito 
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na história universal; foi ratificado por 196 países e oficializado como lei internacional, 

em 1990. Segundo ele, no artigo 12: 

 

Os Estados Partes devem assegurar à criança que é capaz de formular seus 

próprios pontos de vista o direito de expressar suas opiniões livremente sobre 

todos os assuntos relacionados a ela, e tais opiniões devem ser 

consideradas, em função da idade e da maturidade da criança.  

 

A participação infantil encontra respaldo também em leis brasileiras. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990) aborda a necessidade de escuta das crianças sobre 

todos os processos que lhes dizem respeito. Creio que a cidade em que vive, seus 

caminhos e acessos naturalmente integram essa lista. Vale lembrar a importância do 

ECA ao criar um sistema de garantia de direitos, além de propor um processo 

amplamente participativo. Mais recentemente o Marco Legal da Primeira Infância, 

aprovado em 2016 pelo Congresso Nacional, igualmente defende a participação de 

quem vive a infância em processos de fala e escuta. 
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III.1) Algumas experiências de escuta – e execução 
 

Conselho das Crianças, em Rosário (Argentina): Das experiências mais 

emblemáticas proposta por um território integrante das Cidades Educadoras, Rosário 

(Argentina) propôs o Conselho das Crianças. Assim, em 1996 foi montado o primeiro 

deles. Hoje são dez, em diferentes zonas da cidade. Os encontros são semanais  e 

feitos em escolas, bibliotecas ou outro espaço aberto a receber o grupo. Ao longo do 

ano acontece o Conselho Ampliado que reúne os integrantes de todos os conselhos. 

Depois de 12 meses de reunião os grupos apresentam suas propostas às autoridades 

municipais. 

Também em Rosário, uma nova experiência de usufruto da cidade acontece por meio 

do Tríptico-de-la-Infancia: são três espaços que se complementam, em uma área 

aberta, verde e livre para quem quiser brincar. A ‘granja da infância’ se soma ao ‘jardim 

das crianças’ e à ‘ilha dos inventos’. Trata-se de um circuito fundamental de um projeto 

pedagógico urbano. 

Em entrevista ao portal Cidades Educadoras, Chíqui González, co-idealizadora do 

Triptico, defende com veemência o papel da criatividade, da narrativa, do tempo livre, 

da fruição entre as crianças em um ambiente em que não haja híper estimulação com 

ruídos, músicas e sugestões, em que não haja regulação de tempo e quantidade 

máxima de voltas por cada criança, sem campainhas e alarmes, por exemplo. Há, por 

parte dela, a crença nas operações criativas como sendo cognitivas. Em certo 

momento de sua fala, González coloca: “temos que ensinar a síntese e a dedução, 

mas também a intuição, a capacidade de transformação, o sincrético – e não o 

sintético”.  

E o Tríptico é a concretização desse ideal. Também pelas palavras de sua 

idealizadora, 

 

Os Trípticos acreditam na materialidade do procedimento, no 

caminhar, em descer rolando de uma colina, em costurar uma colcha 

coletiva, em construir um brinquedo e fazê-lo entre todos, em não levar 

nada para casa, em deixar para o próximo, em dar vôo a um brinquedo 

num instante e depois levar essas ideias para a escola. 
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Criança Fala – Escuta Glicério, em São Paulo (Brasil): teve início em 2015, encerrou 

em 2016 e transformou, de fato, um bairro degradado e que tinha, como marca 

registrada, uma enorme quantidade de cortiços. Em parceria com a São Paulo 

Carinhosa, programa da Prefeitura de São Paulo (gestão Fernando Haddad – 2013 a 

2016), a ONG Cria Cidade centrou seus esforços, desde sempre, em ouvir o que as 

crianças tinham a dizer a respeito do bairro, seus desejos de mudança e os que as 

incomodava. Crianças de 03 a 11 anos foram ouvidas. As conversas aconteciam 

apoiadas em contação de história, desenhos e caminhadas e deram origem ao mapa 

afetivo do Glicério.  

A partir de então três eixos estruturais foram fincados: o empoderamento de adultos 

e crianças a partir de ações de formação, a ressignificação de espaços públicos (por 

meio da ocupação e transformação) e a atuação em rede com diversos setores e 

atores. 

A meu ver, esse terceiro ponto é nevrálgico tanto nessa, como em outras experiências 

bem sucedidas, além de refletir a importância (também já colocada nessa pesquisa) 

da soma e compartilhamento entre os diversos atores que compõem a cidade. Ações 

isoladas têm mais dificuldade em se manterem, em ganharem legitimidade e em 

impactarem um número significativo de pessoas. No caso do Glicério, foram 

engajadas na ação de transformação do bairro três escolas municipais do entorno, as 

pessoas que viviam ali, os funcionários das unidades básicas de Saúde e assistência 

social do bairro, as jovens lideranças locais e estudantes universitários de Arquitetura. 

Depois do diagnóstico – a iluminação deficiente e o lixo espalhado, por exemplo, foram 

reclamações recorrentes – todos partiram para a ação. Nasceu nesse momento, como 

desdobramento do projeto, o Cidade que Brinca, que promovia intervenções nas ruas: 

então elas foram pintadas, ganharam cores, desenhos e alegria. Havia ainda 

atividades culturais regulares ao ar livre, como cortejo de maracatu. Aconteceu, pouco 

a pouco - mas com frequência regular - a naturalização da rua como um espaço 

atraente, agradável e educador. O amor pelas “novas” ruas do bairro, o orgulho por 

terem feito parte da mudança e as conquistas realizadas (a Prefeitura melhorou a 

iluminação, por exemplo) alteraram definitivamente a relação daqueles moradores 

com a cidade em que vivem. 

 

 

Outra experiência importante realizada no Brasil é o 
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Bairro Escola, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro (Brasil) 

http://cidadeseducadoras.org.br/conceito/  

Nova Iguaçu (RJ) criou o Bairro-escola Nova Iguaçu. No programa, praças, clubes 

comunitários, teatros e até as próprias ruas viraram espaços educativos. Além da 

reformulação curricular e da mudança no papel dos professores, o Bairro-escola exigiu 

um trabalho intersetorial entre as diferentes secretarias e propôs a reconfiguração da 

cidade como um todo. Em seu documento de criação, o programa postula: 

A educação ocorre não somente nos limites da escola, mas em todos os 

cantos da comunidade. O bairro passa, portanto, a ser visto como um grande 

laboratório de experiências educativas. E a escola, por sua vez, passa a ser 

o elemento mobilizador, a partir do qual se cria uma rede cidadã pronta a 

trocar conhecimentos e valores; a ensinar e, ao mesmo tempo, aprender. 

 

 

Destaco aqui também as ações do coletivo Basurama Brasil, que tem atividades 

concentradas em São Paulo, onde está seu escritório, mas já passou e deixou suas 

ações em São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro e Florianópolis, entre outros 

municípios. Nascido em Madri (Espanha), no início desse século, está presente nos 

quatro continentes e tem como norte a pesquisa, criação e produção cultural e 

ambiental a partir de processos de geração de resíduos.  

Na capital paulista teve o apoio da São Paulo Carinhosa, instância da Prefeitura de 

São Paulo (gestão 2013 / 2016) já apresentada aqui e que, mais uma vez, mostra a 

eficácia de um trabalho conjunto entre sociedade civil, terceiro setor e governo (e 

outros mais atores que desejem somar). E quais foram as ações? A partir de resíduos 

sólidos, a equipe Basurama passou a construir praças e brinquedos para os 

moradores de regiões pobres do país – justamente onde o lixo acumulado e a falta de 

espaços de lazer são problemas recorrentes.  

As primeiras instalações foram feitas praticamente sem recurso algum, apenas com a 

colaboração das comunidades e com materiais descartados, como pneus. Todos – 

inclusive as crianças – eram convidadas a participar de todo o processo (colocando a 

mão na massa, sempre com supervisão!). Para garantir a efetividade das ações, o 

coletivo desenvolveu uma metodologia simples que pudesse ser apropriada também 

por pessoas amadoras. Num segundo momento, por conta de demandas que o 

Basurama foi recebendo (cuidado e criação de espaços públicos mais agradáveis para 

http://cidadeseducadoras.org.br/conceito/
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o convívio social), foi desenvolvido um projeto de tecnologias abertas que 

possibilitasse a aplicação em qualquer cidade, de forma independente. Então, hoje 

são disponibilizados manuais de instrução, vídeos e outros conteúdos pedagógicos, 

pela internet.  

No bairro Parque Santo Antônio, na zona sul de São Paulo, por exemplo, o Basurama 

aproveitou postes de iluminação velhos e descartados pelo poder público para, junto 

com a comunidade, criar um parque de brinquedos. Assim, em 2015, nasceu o projeto 

Playground que transformou um grande carregamento de ferro retorcido em 

desafiador e divertido parquinho. 
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CONCLUSÃO 
 
Como jornalista que sou tomei bastante cuidado ao longo dessa pesquisa e redação 

para não cair numa armadilha tão comum ao fazer jornalístico: preparar o texto que te 

leve a um caminho já pré definido desde o início (antes mesmo do mergulho no tema). 

Quase como entrevistar alguém e já ter as respostas prontas antes do entrevistado 

responder. 

Como colocado no início, foram questionamentos – e um grande incômodo – pessoais 

que me fizeram decidir por essa pauta: a importância da relação entre crianças e a 

cidade em que vivem (e sua enorme potencialidade) e como essa questão está sendo 

desconsiderada.  

Na realidade, creio que essa harmonia é frutífera, saudável e capaz de produzir 

leveza, cuidado e o pleno exercício do direito à cidade se for sentida por todos os 

habitantes, dos mais novos aos mais velhos. No entanto, foquei minha pesquisa nos 

“pequenos” como uma maneira de finalizar a pós graduação em Infância, Educação e 

Desenvolvimento Social e tentar, através dessa dissertação, unir pontos que foram 

apresentados em salas de aula à reverberações que causaram em mim. Também 

decidi olhar para quem ainda não chegou à adolescência e fase adulta justamente por 

estarem em formação. E, estando nesse processo de desenvolvimento, merecem e 

carecem de mais cuidado, delicadeza e olhares específicos para suas 

particularidades.  

Então, parti de impressões e observações de que as crianças pouco saem às ruas 

atualmente; que o discurso da insegurança as trancou em lugares fechados e 

controlados e o quanto isso é prejudicial e pouco contribui ao desenvolvimento integral 

delas que, dessa forma, ficam tolhidas de diversas situações de experimentação e 

risco. 

E, pelas pesquisas e leituras feitas, foi ficando bastante claro que essa pauta é mesmo 

coisa séria, afinal impacta direta e diariamente a vida das pessoas. Tem relação com 

a qualidade e com o tempo de deslocamento entre diferentes trajetos na cidade, tem 

a ver com ter cuidado ou não com o que é público, interfere no comportamento das 

pessoas quando colocadas à frente da diversidade, estimula ou dificulta um mundo 

de possibilidades de experimentações que podem ser feitas nas ruas, vielas, 

calçadas, pontes e passagens.  
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A apreensão de valores de cidadania nascem e florescem (ou envergam) muito a partir 

da relação que se estabelece com o centro urbano em que se vive – e, no Brasil isso 

representa 84% da população.  

 Nesse sentido foi muito interessante (e até reconfortante) perceber que há 

pedagogos, educadores, planejadores urbanos, arquitetos, cidadãos pensando a 

respeito, se unindo, pensando em soluções, propondo saídas. Todos têm direito à 

cidade, oras. Ela é de todos. Integra a rotina de seus habitantes, está impregnada nos 

seus cidadãos. Há de ser, portanto, usufruída por todos.  

Aqui, um pouco do resumo do caminho por onde passei e conclusões a que cheguei, 

por palavras do geógrafo David Harvey: 

 

 (...] a liberdade para nos fazermos e nos refazermos, assim como nossas 

cidades, é um dos mais preciosos, ainda que dos mais negligenciados, dos 

nossos direitos humanos. Dessa forma, o direito à cidade deve ultrapassar o 

direito ao acesso do que já está disponível, ele deve permitir transformar a 

cidade em algo que esteja de acordo com os interesses de seus cidadãos. 

Pensar a cidade como um direito impõe desafios, principalmente em 

uma metrópole dividida como São Paulo. A lógica da cidade segregada – 

espacial, social e culturalmente – é promotora de contrastes entre ricos e 

pobres, brancos e negros, paulistanos e imigrantes, o que impede a livre troca 

de ideias, enfraquece a participação política e cria obstáculos à cidadania. 

 

Falou-se aqui – pelos termos literais ou conceitos - em cidades integradas e integrais, 

em cidades educadoras, em ativação do espaço pelas crianças, em participação e 

usufruto de um modo (mais) democrático, em “jornada da infância”. Aspectos que 

dialogam entre si e tentam enfatizar a força que a rua tem sobre os apartamentos 

fechados e o quanto as surpresas, experimentações e imprevisibilidade ajudam a 

formar cidadãos mais preparados e respeitosos – bem mais que um séquito de babás 

e grades de proteção em volta das crianças. 

Finalizo com o termo, colocado por Tim Gill, a “jornada da infância”: que respeitemos 

esse caminho ofertando espaços, tempos e momentos de descoberta, que seja pleno 

e amoroso e que o lugar onde se mora seja efetivamente um ninho para onde se 

queira voltar no final do dia. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXOS A 

Imagens dos Parques Infantis de Mario de Andrade 

(1935 a 1938) 

Fonte: Catálogo do Itaú Cultural - Ocupação / Parte das fotos publicadas foram 

originalmente usadas no álbum ‘Parques Infantis’, editado pelo Departamento de 

Cultura da cidade de São Paulo, em 1939. Acervo IEB – USP. 

* referenciado na página 20 

 

ANEXO B 

Carta das Cidades Educadoras 

* referenciada nas páginas 23, 33, 34 e 35 

 

ANEXO C 

Charge criada por Frato (Francesco Tonucci) 

* referenciada na página 27 

 

ANEXO D 

Charge criada por Frato (Francesco Tonucci) 

* referenciada na página 27 

 

ANEXO E 

Charge criada por Frato (Francesco Tonucci) 

* referenciada na página 28 

 

ANEXO F 

Charge criada por Frato (Francesco Tonucci) 

* referenciada na página 28 

 

ANEXO G 

Charge criada por Frato (Francesco Tonucci) 

* referenciada na página 28 
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ANEXOS A  

(Parques Infantis) 

 

 

 

 

 

Mario de Andrade em visita ao Parque Infantil Dom Pedro II, 1937 

Foto de João Mussolin / Acervo IEB - USP 
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ANEXO B 

(Carta das Cidades Educadoras) 
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ANEXO C 

(Charge criada por Frato / Francesco Tonucci) 
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ANEXO D 

(Charge criada por Frato / Francesco Tonucci) 
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ANEXO E 

(Charge por Frato / Francesco Tonucci) 
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ANEXO F 

(Charge por Frato / Francesco Tonucci) 
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ANEXO G 

(Charge por Frato / Francesco Tonucci) 
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