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RESUMO 

Zonzo: investigadores urbanos surge do encontro entre uma demanda real de um grupo de 
moradores do Morro da Babilônia e a nossa vontade de escutar e decodificar - ver um 
mesmo lugar sendo interpretado, vivido e sentido de várias maneiras. A demanda era 
mapear as potências e fragilidades do território, buscando se reconhecer no meio das 
diversas transformações físicas e sociais do morro. Se reconhecer, reconhecer a Babilônia e 
reconhecer os desejos coletivos. A partir disso, Zonzo se materializa em um projeto teórico-
prático que se propõe a desenvolver e experimentar uma metodologia participativa 
vinculada a questões de estudo e ensino urbano que culmine na elaboração de uma 
montagem urbana, a vocalização das territorialidades do grupo. O desafio foi superar as 
práticas correntes que têm como modelo a participação e protagonismo quase que 
exclusivos do universo adulto. Apoiada em bibliografias que correm em paralelo ao 
pensamento hegemônico de produção dos espaços da cidade, a experiência da participação 
 fica direcionada às crianças. Neste artigo, será brevemente apresentado o projeto e sua 
estrutura metodológica, o desenvolvimento da montagem urbana a partir do processo 
participativo e seus desdobramentos; propondo uma reflexão acerca do pensar a cidade e 
suas construções simbólicas. 

PALAVRAS-CHAVE 

Experiência Metodológica; Análise e Estudo Urbano; Participação Infantil; Direito à Cidade;  
Planejamento Urbano; Territorialidades.   
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“Zonzo: investigadores urbanos”: 
um dispositivo de apreensão urbana construído em parceria com 

crianças residentes no Morro da Babilônia, Rio de Janeiro. 

 

Introdução 

Zonzo: investigadores urbanos é uma experiência de análise urbana que propõe a 
construção de narrativas não hegemônicas sobre a cidade e seus múltiplos territórios, 
através de um percurso exploratório de atividades que tem como pressuposto o diálogo 
entre os campos de artes, geografia, direito, educação, arquitetura e urbanismo. 

O projeto propõe um dispositivo que pretende estimular a reflexão sobre a dialética dos 
espaços concebido, vivido e percebido1.  Dispositivo este que é construído em parceria com 
crianças residentes do Morro da Babilônia que, no decorrer do percurso exploratório, vão se 
transformando em um grupo de investigadores urbanos cientes do seu protagonismo no 
território e com domínio de informações e técnicas para expressar sua experiência urbana. O 
projeto, iniciado em 2015 e tema do trabalho final de graduação apresentado à Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ (FAU-UFRJ)2, encontra-se atualmente construindo sua 
segunda turma de investigadoras e investigadores urbanos. 

A consolidação desse grupo e do desenvolvimento do dispositivo possibilita a elaboração de 

um material analítico que também se transforma em uma ferramenta de luta política ao 

reconhecer as qualidades do território e as territorialidades construídas pelo grupo - no caso 

crianças de classes populares. Reconhecer essas duas dimensões como uma mesma 

realidade é fundamental para que as crianças ampliem a sua capacidade de ação e, 

consequentemente, de conquista dos seus direitos de cidadania, incluindo os direitos 

urbanos (RIBEIRO, 2009). 

Desta forma, pretende-se no presente artigo narrar a construção dessa experiência 

metodológica, demonstrando sua instrumentalidade para repensar o planejamento urbano. 

Com sua possibilidade de aplicação em outros territórios, Zonzo torna-se um mecanismo 

que, além de fornecer insumos para se pensar políticas públicas ou comunitárias de 

intervenções no espaço, também carrega um aspecto etnográfico, ressaltando o 

protagonismo da criança, cujo olhar comumente marginalizado pelo saber técnico fornece 

maior espontaneidade para a compreensão do espaço vivido, além de facilitar a 

aproximação e o diálogo com outros agentes do território.   

                                                 
1
 Cf. LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Primeira versão em português, 2006. 

2
 Requisito para o título de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo da autora Julia Sant’Anna, obtido em 

fevereiro de 2017. 
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Interlocução e inserção no território 

O espaço-movimento da favela é diretamente ligado a seus atores, sujeitos da 
ação.(JACQUES, 2003, p. 153) Existe uma rede de atores sociais que facilitam a articulação e 
a organização dessas ações comunitárias voltadas para a dimensão pública do Morro da 
Babilônia. Um deles é o projeto Favela Orgânica e nossa inserção na Babilônia se deu através 
dele. Idealizado em 2011 por Regina Tchelly, cozinheira autônoma e paraibana moradora da 
comunidade, o projeto atua na modificação da relação das pessoas com elas mesmas, com o 
próximo e com a natureza, a partir do ciclo do alimento. 

Refletindo sobre o consumo e o desperdício, o Favela Orgânica questiona a estrutura atual 
de produção do alimento e a existência de espaços urbanos vazios e ociosos propondo “uma 
nova relação com nosso alimento, nossa saúde, nosso bolso e nossa cidade” 3. Essa reflexão 
é materializada em oficinas práticas sobre economia familiar, aproveitamento total dos 
alimentos e mutirões para montagem de composteiras e hortas comunitárias. 

Em linhas gerais, é a partir dessa estrutura que o projeto facilita a implementação de ações 
vinculadas ao tema, sendo convocado para auxiliar outras iniciativas de moradores, oriundas 
de demandas coletivas. 

Em 2013, o projeto passou a promover encontros regulares, em que nossas conversas 
carregadas de sotaque paraibano, risadas e sabedorias tradicionais e populares foram se 
transformando em debates sobre urbanismo, direitos humanos, educação popular, 
autonomia e emancipação do indivíduo, sempre com sabor de alguma receita elaborada a 
partir de talos, cascas ou sementes. 

De dentro desses encontros, surgiu o convite para auxiliar e elaborar um projeto de 
mapeamento das áreas ociosas do morro da Babilônia com o objetivo de implementar novas 
hortas. Entretanto, por motivos diversos, não houve mobilização para a construção coletiva 
desse mapeamento e sentimos a necessidade de propor um diagnóstico que identificasse as 
reais demandas da comunidade.   

Começou-se, então, a busca por uma estratégia de trabalho participativo, escutando os 
moradores e identificando potencialidades e fragilidades da Babilônia, através de outras 
leituras do território. Diante dos desafios relacionados à continuidade e à assiduidade dos 
adultos no processo de construção coletiva, decidimos vincular a elaboração desse 
diagnóstico a questões de estudo e ensino urbano, direcionando-o primeiramente às 
crianças. Iniciamos, assim, a elaboração do metaprojeto de Zonzo: investigadores urbanos, 
dando ênfase nas questões de metodologia participativa e pedagogia urbana.  

 

                                                 
3 Lema do Projeto Favela Orgânica, fala sempre presente nas oficinas de Regina Tchelly. 
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Mediação e autonomia na construção de redes  

Nós já conhecíamos algumas crianças moradoras da Babilônia, muitas participavam 
ativamente dos mutirões de transformação dos espaços públicos, especialmente aqueles 
que envolviam pinturas.  Nessas ocasiões, era evidente a articulação e o conhecimento 
territorial desse grupo de atores que pouco protagonizam discussões urbanas. Ainda que 
esses encontros fossem ricos em observações e relevantes para a construção da imagem do 
lugar, sentíamos a necessidade de consolidar um grupo disposto a encontros semanais, com 
o intuito de gerar reflexões e análises conscientes frente às contradições do espaço vivido; 
insumos para a construção de um diagnóstico do território que não respondesse a interesses 
externos. 

Nesse sentido, Regina Tchelly mediou nossa aproximação com a Escolinha da Tia Percilia, 
ONG cidadania referência em atividades extracurriculares com crianças e adolescentes na 
localidade. Assumindo o papel de interlocutora, Regina endossou e acompanhou todo o 
processo de aprovação e inclusão do Zonzo na grade curricular da instituição. 

Em Sociedade da Esquina, Foote-Whyte fala sobre a “importância crucial de ter o apoio de 
indivíduos-chave de qualquer grupo ou organização”(FOOTE-WHYTE,2005, p.301).  

É certo que o apoio da Regina foi fundamental para a aceitação da nossa presença na 
Escolinha e para a concretização do início do projeto Zonzo. Entretanto, nossa imagem na 
instituição foi inicialmente vinculada ao Favela Orgânica, dificultando possibilidades de 
leituras localmente produzidas descoladas dos supostos interesses do projeto.  Tanto a 
Regina quanto nós sabíamos da importância de legitimar um processo horizontal e dialógico 
sem esse tipo de interferência pré-concebida nas análises e leituras. 

Por sorte, as crianças não se apropriaram dessas imagens pré-concebidas e aceitaram a 
proposta do Zonzo, embarcando em um processo de autoconhecimento, reflexão e crítica 
sobre a Babilônia. Legitimado pela ação das crianças, Zonzo, então, conseguiu construir sua 
autonomia perante a instituição Escolinha da Tia Percília, sendo compreendido como um 
projeto de diagnóstico territorial voltado não apenas para a elaboração de novas hortas ou 
ações do Favela Orgânica. Esse processo ressignificou também nossa imagem pessoal no 
território, criando outras possibilidades de interação e vínculos. 

A brincadeira como metodologia  

Nesse sentido, a linha que perpassa esta pesquisa é a escuta. Escuta, aqui, direcionada à 
criança. É ela que costura o processo de apreensão da cidade, é o fio de Ariadne4. Essa linha 
encontra alguns conceitos e estes conceitos se desdobram numa teia cuja complexidade se 
potencializa ao se traçar paralelos com a base teórica. O processo de apreensão começa com 
o desenvolvimento de uma metodologia experimental para investigações urbanas, em que a 

                                                 
4 Mitologia Grega: Ariadne, a “senhora dos labirintos”. 
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principal ferramenta possui formato de brincadeira. 

“[…] Hoje talvez se possa esperar uma superação efetiva daquele equívoco básico que 

acreditava ser brincadeira da criança determinada pelo conteúdo imaginário do brinquedo, 

quando, na verdade, dá-se o contrário. A criança quer puxar alguma coisa e tornar-se cavalo, 

quer brincar com areia e tornar-se padeiro, quer esconder-se e tornar-se bandido ou guarda. 

[...] quanto mais ilimitadamente a imitação se manifesta neles, tanto mais se desviam da 

brincadeira viva.” ( BENJAMIN, 2002: 93)  

 

As crianças foram convidadas a protagonizar essa experiência porque são parte dos que ali 

vivem e porque são cheias do verbo-ação brincar. Brincando, elas experienciam os espaços 

projetados, são corpo-político, procuram e reconhecem o rosto do mundo dos espaços 

(BENJAMIN, 2002). É no encontro desse brincar conosco, as mediadoras, que emergem 

estímulos não convencionais para nossos repertório, novas apreensões. Este trabalho é, 

assim, registro de um percurso dialógico entre os saberes da norma e da vida; entre nós, 

então universitárias, e as crianças, viventes do lugar.  

 

“A essência do brincar não é um ‘fazer como se’, mas um ‘fazer sempre de novo’, 

transformação da experiência mais comovente em hábito [...] O hábito entra na vida como 

brincadeira, e nele, mesmo em suas formas mais enrijecidas, sobrevive até o final um 

restinho da brincadeira.”  (BENJAMIN, 2002,p.102) 

Das lembranças da infância, surgiu a estratégia da narrativa de investigadores e expedições. 
No nosso imaginário, todos os investigadores ou detetives tinham um kit de apetrechos 
imprescindíveis  para a resolução de suas missões. O kit dos investigadores urbanos é a caixa 
zonzo. Optamos pelo formato da caixa principalmente por ser uma solução prática para o 
transporte dos materiais produzidos nas oficinas, impedindo possíveis confusões, como 
trocas de autoria ou perdas.  

A caixa zonzo é o primeiro elo conector da expedição. Sua entrega é feita através de um 
ritual de iniciação e consolidação da caravana de investigadores. Ao receber a caixa, o/a 
participante se compromete a estar presente durante todo o percurso exploratório. Ela é o 
elemento lúdico que constrói uma narrativa leve e divertida em torno do objeto estudado.  

“Os olhares e as mãos eram curiosas. Tocavam toda a superfície da caixa. Alguns a sacudiam 
delicadamente - ou nem tanto - com o intuito de adivinhar seu conteúdo pelo som. Outros, 
de olhos fechados a cheiravam ou tateavam suas laterais.  A conversa sobre investigadores 
começou. Alguém sabe o que é um investigador? Um pequeno alvoroço com respostas 
variadas. E um investigador urbano?  Bem-vindos ao zonzo. Podem abrir suas caixas.” 
(Trecho dos relatos pessoais das autoras, produzidos a partir dos encontros).  

A caixa vem com apetrechos e instruções sobre o que fazer com Zonzo. Abusando de 
recursos teatrais, apresenta-se cada apetrecho presente na caixa: crachá para se identificar 
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como investigador urbano, prancheta, lápis de cor, papéis coloridos, um novelo de lã, 
palitinhos de sorvete, um óculos e folhas de atividade. Esses elementos funcionam como 
disparadores que auxiliam na dinâmica do processo de apreensão. E são por si só objetos 
que precisam ser - e serão - apropriados, estando à disposição da imaginação dos 
participantes.  Além disso, proporciona uma dimensão maior de importância na construção  
simbólica dos vínculos com o projeto, estimulando a noção de cuidado, pertencimento e a 
formação da identidade investigadora.   

No decorrer do processo,  novos disparadores vão surgindo na caixa. Em quase todos os 
encontros, uma nova folha de atividade apresenta a temática do dia e convida o participante 
a refletir sobre o território e as relações que nele se dão. Essa folha é uma espécie de 
interlocutor das observações, memórias, percepções, visões, ideias e propostas pessoais do 
participante. Folha após folha, no universo das invenções, surge um diário de passos. Este 
diário, de uma certa maneira, registra e padroniza a informação pessoal de cada criança 
participante. Quando a expedição ultrapassa o limiar do indivíduo, este diário serve como 
insumo para o exame de formas diferentes de apropriação do espaço urbano e para a 
identificação dos pontos que constroem um sujeito coletivo com seus sentidos de ação 
(RIBEIRO, 2009). 

Figura 1 e 2: Fotografia das caixas zonzo e croqui das crianças mexendo na caixa e em seus apetrechos 

 
Fonte: Acervo de imagens  projeto Zonzo. Foto autoria coletiva; croqui da autora 

Desenho como linguagem, representação e mediação 

O desenho tem muitos potenciais. Há algo de construção íntima e pessoal mas também de 
ferramenta de comunicação com o outro, ele é uma forma de organizar o conhecimento e 
reduzir a distância entre o eu e o não-eu (GRUBITS, 2003).     

Em seu discurso de retorno à USP5, Artigas imprimiu um sentido à arquitetura discorrendo 

                                                 
5 Em 1964, o professor João Batista Vilanova Artigas - fundador, programador e principal arquiteto da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP, foi indiciado e preso. Em 1965, 
ele recebeu o direito de ser julgado em liberdade (habeas corpus). Em 1966, foi processado por motivos 
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sobre o conteúdo semântico do desenho. Ele o definiu a partir de seu caráter duplo: A 
simultaneidade que articula intenção e realização/fins e meios; o desígnio e a mediação. O 
desenho decodifica tanto a narração do habitante para outros, como também traduz o seu 
propósito numa forma mais legível. O desenho é intenção, linguagem e mediação.    

Edith Derdyk, em seu livro “Formas de pensar o desenho - desenvolvimento do grafismo 
infantil” discorre sobre o desenho como vivência, experiência e forma de comunicação 
originados pela observação, memória e imaginação. Diferente da maioria dos adultos que se 
distancia do desenho e o enxerga com curiosidade e deslumbramento, as crianças possuem 
uma conduta própria e espontânea em relação ao desenho (DERDYK, 2004). Wildlocher 
(apud GRUBITS, 2003) diz que a criança não se preocupa com a aparência visual que permite 
reconhecer o objeto desenhado, ela se preocupa com o seu significado e faz uso de 
procedimentos diferentes para figurar esse significado de maneira identificável. A criança 
desenha para se divertir e, se divertindo, aprimora sua capacidade de adquirir e reformular 
conceitos. Ela externaliza sentimentos e expressa pensamentos em um processo mental que 
desperta a curiosidade e o conhecimento. (DERDYK, 2004) 

Essa conduta da criança em relação ao desenho estabelece desenho como uma linguagem 
universal no Zonzo e o utiliza como ferramenta estratégica de aproximação. A partir do 
desenho, foi possível estabelecer uma relação mais horizontal com o grupo, iniciar diálogos e 
expressar ideias. 

Berger diz que “desenhar é olhar, examinando a estrutura das aparências. O desenho de 
uma árvore mostra não uma árvore, mas ‘uma-árvore-a-ser-olhada’” (apud KUSHNIR, 2012). 
Esse olhar sobre o objeto é o que desejamos apreender no Zonzo. A particularidade da 
percepção de cada um sobre o espaço é o que permite a construção de diferentes leituras 
propostas no dispositivo. 

“- Você acha que sabe o caminho que eu faço, mas você não sabe. Porque eu desenhei todos 
os caminhos que eu posso fazer. Eu posso ir para esse lado ou para o outro, mas, muitas 
vezes, eu escolho ir reto. Tá vendo aqui? Pode ser aquele lugar mas também pode ser outro. 
Essas são minhas escadas e meus lugares. Eu faço o caminho que minha cabeça quer e 
sempre chego no mesmo lugar. Por isso que você não vai conseguir entender meu desenho: 
porque ele pode ser outro. (D, 11 anos) // Eu só to desenhando o que é importante porque 
se eu colocar tudo vai ficar muito cheio o desenho. (E, 10 anos) // Se é pra todo mundo 
desenhar a Babilônia junto, alguém tem que fazer a rampa, você faz um morro ai e deixa que 
eu faço a praia com os peixinhos e as pipas. Não esquece do predinho, da escolinha e do 
posto. Tem que pôr as árvores, o mirante, o campinho e a vila. Faz ai porque eu vou fazer a 
praia (J, 11 anos)” (Trechos dos relatos pessoais das autoras, produzidos a partir dos 
encontros). 

Essa particularidade também pode ser apreendida a partir do exercício desenho-memória. 

                                                                                                                                                         
políticos e em 1967, retornou à USP com o discurso “O Desenho” em uma aula inaugural. Fonte: 
http://vilanovaartigas.com/cronologia/periodos acesso em: 15/10/2016 às 13:00h 
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Através dele, é possível compreender como a criança - ou o desenhador6 - percebe seus 
trajetos, quais são seus pontos de referência, onde se sente mais confortável e qual sua 
familiaridade com a questão abordada. “Ainda que o desenhador declare que desenha sem 
propósitos específicos, ou que desenha apenas pelo ‘gosto de desenhar’ [...]” (CARNEIRO, 
2011:11) 

“- Desenhar o caminho até aqui? Fácil. Eu passo pela D. Maria, depois pela Maria Elena, antes 
eu passo pela igreja, ai depois passo pelo Mateus, pela filha da Dona Cristina, pelo bar ali da 
rua, pela casa da Rebeca, pela casa do Julio, pela vendinha, pracinha e ai cheguei. Se eu fizer 
esse caminho, né? Às vezes, prefiro ir pelo bar da Marli. (MC, 11 anos) 
- Se eu só falar, você não vai saber. Mas se você olhar bem pro meu papel, você vai 
reconhecer. Tá reconhecendo, Julia? É ali naquela esquina que você me viu lavando roupa 
para minha avó. (K, 12 anos)” (Trechos dos relatos pessoais das autoras, produzidos a partir 
dos encontros). 

Iniciado o diálogo, o desenho aparece também como desígnio e imaginação, sendo usado 
para materializar sonhos e ideais; no caso do Zonzo, relacionados a casas, bairros e cidades. 

Com o desenvolvimento dos encontros do Zonzo e com nossas andanças observatórias pelo 
morro, percebemos que a nossa imersão no território também era uma espécie de 
experiência etnográfica e que poderíamos utilizar o artifício do desenho para capturar essa 
experiência e construir uma narrativa sobre a apropriação do espaço urbano feita pela 
criança.  

Assim, passamos a registrar o observar. Julia fazia croquis rápidos sobre a organização 
espacial dos nossos encontros, o posicionamento dos corpos das crianças nas atividades e a 
dinâmica dos investigadores.  Passávamos tardes observando de longe e desenhando o jeito 
que ocupam as ruas, escadas e vielas. O traço procurou o comum, a rotina, a experiência 
vivida e, assim, foi surgindo, em paralelo ao diário de passos dos investigadores, o nosso  
próprio diário de passos com uma bricolagem de anotações, croquis, indagações e 
observações. Esse procedimento etnográfico nos auxiliou no processo de investigação 
urbana e de decodificação das leituras com as crianças. 

 

 

 

                                                 
6 Nos debates da disciplina Antropologia e Desenho ministrada por Karina Kuschnir no Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais da UFRJ - IFCS, discutimos muito sobre a diferença de um desenhador e um desenhista. 
Chegamos a uma conclusão de que enquanto a palavra desenhista nos sugere  uma profissão ou prática formal, 
a palavra desenhador aparece de um jeito mais descompromissado e livre.  
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Figura 1: croqui de observação da atividade de mapeamento com maquetes por Julia Sant’Anna

 
Fonte: Acervo de imagem do projeto Zonzo. Croqui elaborado pela autora Julia. 

Figura 2: registros do grupo desenhando 

 
Fonte: Acervo de imagem do projeto Zonzo. Autoria Coletiva. 

 

Eixos temáticos: do individual ao coletivo  

O esclarecimento nas relações daquilo que é individual ou coletivo, local ou global, oficial ou 
não, é demarcado em função de paralelos que se estabelecem entre os objetos observados 
e aquilo que as pessoas são capazes de expressar conforme suas apreensões de mundo 
(FREIRE,1996; MORIN,2000). Durante a expedição zonzo, são traçados eixos temáticos para 
que esses paralelos aconteçam em função da progressão do indivíduo ao coletivo. Esses 
eixos dividem as atividades em seis temas: identidade, moradia, rua, comunidade, ações e 
cidade. A folha-diário presente na caixa dispara um dos eixos temáticos e a discussão se 
inicia a partir da experiência individual de cada criança. 

Com a evolução do Zonzo, mesclando verbos-ferramenta - identificar, observar, brincar e 
caminhar - e campos temáticos, compõe-se uma multiplicidade de possíveis expressões para 
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apreender as dimensões da vida urbana. As crianças  têm  autonomia para experimentar 
essa multiplicidade, inventar e percorrer novos caminhos, fazer desvios no planejado, 
definindo atividades e narrativas vinculadas aos seus próprios interesses e afinidades. Elas 
não são o objeto de estudo, são parceiras com voz na construção metodológica, somos uma 
equipe: “A gente não quer fazer isso. A gente quer dançar tipo no baile e fazer batalha. Dá 
para ser assim?” (E, 9 anos; trecho dos relatos pessoais das autoras). 

Dinâmicas em grupo, desenhos, modelagem com argila, conversas, jogos cooperativos, 
batalhas de rap, mímica, passinho, maquetes, mapeamentos, carimbos urbanos, fotografia 
pinhole, deambulações. Todos fazem parte da multiplicidade de técnicas/estratégias 
definidas em conjunto com as crianças. A escolha dessas estratégias faz parte do 
transbordamento de percepções e narrativas para o entendimento do lugar do eu na 
construção de um sujeito coletivo. 

A proposta do Zonzo, então, se baseia no exercício de reflexão-ação de tempos e espaços 
distintos (SANTOS, 1994). Partindo da sondagem do conhecimento pregresso da criança, 
compartilham-se conhecimentos gerais e normativos7 dos campos estudados com uma 
abordagem crítica, social, dialógica e divertida, definindo estratégias de expressão para a 
apreensão do conhecimento e da experiência. A montagem dessas estratégias culmina na 
síntese desses dois saberes - o cotidiano e o geral (FREIRE, 1996). 

Na prática, não foi tão simples estabelecer essa relação dialógica. As crianças pareciam 
perdidas quando tinham autonomia para escolher o que faríamos. No início, foi preciso 
exercitar a sensibilidade de ler nas entrelinhas para encontrar pistas do que desejavam fazer 
no próximo encontro. Buscamos respostas em leituras de Paulo Freire, Morin, Antonio Leal, 
mas elas não vieram no formato de cartilha.  

Aos poucos, fomos conquistando um canal de diálogo aberto. A equipe de investigadores se 
adaptou à possibilidade de falar o que  se  pensa.  Nos  sentimos  mais  livres nos momentos 
de improviso, conseguimos conversar francamente a respeito das nossas dúvidas e receios 
sem medo de nos expor. Arriscamos dizer que, assim como nós, as crianças ficaram cada vez 
mais confiantes  para  opinar e desviar do pré-estabelecido. No evento de conclusão e 
apresentação do projeto, foi nítido como estavam satisfeitas e orgulhosas com a montagem 
urbana construída; reconheciam-se e reconheciam a Babilônia. 

                                                 
7 Em uma roda de conversa com a geógrafa Cátia Antônia Silva sobre a cartografia de ação social - método 

desenvolvido pela Ana Clara Torres Ribeiro -, Catia, dentre outras falas pertinentes, destacou a importância do 
reconhecimento do território da norma e do território da vida como construção de um mesmo território.  
Quando escrevemos conhecimentos gerais e normativos nos referimos ao território da norma, a informação 
oficial e técnica. É preciso conhecer e reconhecer o território da norma, para a insurgência do território da vida. 
Somente conhecendo a norma é possível ampliar a participação social na esfera pública. Participação essa que 
legitimiza e luta pelos direitos das territorialidades construídas na experiência cotidiana, na vida. 
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Durante o ano, as crianças foram dando pistas dos problemas da Babilônia; falavam sobre o 
que precisava melhorar, o que não gostavam, o que achavam injusto. Nos abrimos à escuta, 
estimulamos essas conversas e não poderíamos deixar de costurar o que era dito a respeito 
de questões de direitos humanos, promovendo um debate explícito sobre os direitos e 
deveres de todo cidadão, sobretudo os que moram nos espaços construídos pelos 
trabalhadores. 

As questões levantadas iam desde problemas como a falta de manutenção dos espaços 
“bons para brincar” até dúvidas e inseguranças relacionadas às casas localizadas em áreas de 
risco; a limpeza urbana - coleta e cocô de cachorro - falta d’água, problemas com a 
iluminação pública e privada, gato elétrico, segurança pública, a impossibilidade de brincar 
no caminho. Tudo isso sem deixar de lado as subjetividades que dominavam o território, os 
códigos de conduta, as dores e delícias de crescer. 

Para Catia Antonia da Silva, a “cartografia da ação” se refere a  

“uma possibilidade metodológica que se inscreve na relação entre Geografia e Sociologia. 
Trata-se de reconhecer as trajetórias e as espacialidades escritas pelas práticas cotidianas 
das bases populares (...) Produzir as cartografias dos homens e mulheres simples, significa 
dar visibilidade e possibilidade de pensar sua própria condição e ter na cartografia um 
instrumento de  representação de seu território e de luta social” (2013:p.1).  

O Zonzo foi o nosso modo de promover certa “cartografia da ação”. Segundo Ana Clara 
Torres Ribeiro, esse seria um caminho para o planejamento urbano e regional cujo mote é 
“tirar também aquela ideia de que os grupos excluídos acharem que merecem pouco. 
Porque muitas coisas são assim, “ah, qualquer coisa serve, está bom assim”. Nossa vontade 
é expandir o desejo e o direito. E não colocar pra baixo“ (RIBEIRO, 2012:p. 12). 

 
Figuras 3 e 4: desenhos elaborados pelas crianças e mapeamento da mobilidade

Fonte: Acervo de imagem do projeto Zonzo. Croqui elaborado pela autora Julia. 
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Figura 5: Jogo de tabuleiro Zonzo: o que precisa melhorar e o que eu amo no meu lugar. 

 
Fonte: Acervo de imagem do projeto Zonzo. Autoria coletiva. 

Figuras 6 e 7: Atividades sobre direitos e caça aos tesouros urbanos. 

 
Fonte: Acervo de imagem do projeto Zonzo. Autoria coletiva. 

 

Do zonzo aos movimentos da cidade 

Ao  tratar da “cartografia da ação”(RIBEIRO, 2012), também havia a intenção de apontar 
para uma espécie de autocrítica às nossas pretensões iniciais. Desde o início da experiência, 
a ideia de “diagnóstico” que a sustentava logicamente era para nós um incômodo. Isto 
porque já havíamos encontrado em Paola Berenstein Jacques, a ideia de que:  

“Essa prática [a do tradicional “diagnóstico”] pressupõe que a cidade é um organismo que 
está doente e precisa de um diagnóstico para ser tratado de forma eficiente. O diagnóstico 
tradicional é visto como uma análise prévia ao planejamento ou projeto urbano e não como 
parte deste, o que pode ser consequência do lema de Patrick Gueddes (1994) (que é um dos 
primeiros a tratar do tema em “Cities in evolution” de 1915, tradução brasileira “Cidades em 
evolução”, Papirus, Campinas, 1994), “Survey before the plan”, a partir do qual, a análise se 



 

13 

distanciou cada vez mais do planejamento, do projeto urbano e da própria ideia de Gueddes, 
que era muito mais complexa, de valorização da observação da cidade existente (com os 
primeiros observatórios de cidades e suas fantásticas exposições itinerantes).”(JACQUES, 
2012:202) 

Ao mesmo tempo, nossa experiência com as crianças nos ensinava que a favela não era 
doente. Pelo contrário, a favela que nos era mostrada pelas crianças estava viva, em 
movimento, se reconhecendo e se reinventando. Ela precisava ser escutada, apreendida e 
não diagnosticada. 

Isso nos conduziu a outra espécie de autocrítica, que nos levou a recorrer a diversos campos 
disciplinares para dar conta de tentar de alguma forma traduzir essa experiência. Carlos 
Nelson dos Santos traça um histórico profissional; dizia ele que sua formação acadêmica em 
Arquitetura  Urbanismo o decepcionou “muito depressa”:  

“naquele tempo o que se ensinava era o racionalismo dado como forma inconteste de 
pensar corretamente na Arquitetura, já que representava o coroamento de um processo 
histórico evolutivo”(SANTOS,1980).  

Carlos Nelson ajuda a esclarecer o que sentimos faltar no “ser urbanista”: a vida na cidade, 
os detalhes; o que precisamos encontrar na Filosofia, na Antropologia e em outras Ciências 
Humanas. O “diagnóstico”, presumindo doença e necessidade - baseado principalmente em 
bases de dados estatísticos, objetivos e genéricos era, em si, o problema; o que aprendia ser 
“realidade” e nossa “tarefa” carecia de conteúdo e sentido. Novamente, nas palavras de 
Carlos Nelson: 

“Todo o mundo queria mudar, fazer ajustamentos e existia um consenso de que eram 
necessários novos pactos e novas maneiras de agir para adequar a sociedade e o país às suas 
realidades. Realidade, aí está a categoria mais invocada. Por dá cá aquela palha, tudo era 
originário de ou teria de atender às razões da realidade brasileira. Os estudantes viviam 
falando nisto. Só que nunca explicavam bem do que se tratava. Supunha-se que a realidade 
fosse tudo de mais estrutural [...] mas, estranhamente, só se podia falar dela em tom de 
análise teórica. Nada de contaminar as idealizações [...]. A realidade reclamada não era das 
mais complexas e parecia não resistir ao ar livre” (SANTOS, 1980: 39).  

E, assim, zonzo não foi “diagnóstico”; mas sim as vozes de cidade que as crianças quiseram 
que fosse.  

Ainda nas referências de um novo pensar do urbanismo, Paola Berenstein Jacques (2011) 
propõe:  

“outra maneira de fazer dos não arquitetos, de inventar sua própria cidade, pode sugerir 
uma nova maneira de fabricar a cidade do amanhã. Uma outra maneira de pensar a cidade 
pode surgir da compreensão de casos-limite, como o das favelas cariocas (...)  

Esta postura crítica e propositiva com relação à apreensão e compreensão da cidade, por si 
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só, já constitui uma forma de resistência tanto aos métodos mais difundidos da disciplina 
urbanística – como o tradicional “diagnóstico”, baseado principalmente em bases de dados 
estatísticos, objetivos e genéricos – quanto ao próprio processo de espetacularização das 
cidades contemporâneas e de pacificação de seus espaços públicos”. (JACQUES, 2012:197) 

Quando zonzo se tornou vivo fomos percebendo que o propósito deveria ser outro: vocalizar 
e potencializar o que estava sendo dito e vivido pelas crianças; procurar entender as 
territorialidades delas; trazê-las para discutir cidade. 

Repensamos assim a própria formação profissional; “estranhando” tudo que era “familiar” 
na formação acadêmica quanto ao olhar para a cidade (VELHO, 1981). Com o Zonzo, passou 
a existir uma crescente “consciência crítica a respeito da minha profissão e do meu grupo 
profissional. Para agir como arquiteto sobre os meios urbanos brasileiros era urgente 
conhecê-los melhor [...]. Buscar novos métodos rastreadores de coerências” (SANTOS, 
1980:43). 

Na perspectiva do direito, a crítica a essa racionalidade meramente técnica também se faz 
presente; e nos embasamos na teoria crítica dos direitos humanos para enxergar o direito 
não como forma legal estruturada e presa a um Estado (re)produtor de desigualdades; e sim, 
como produto cultural que nasce das relações sociais e fundamenta a luta por dignidade e 
igualdade:  

“Es decir, al unir la crítica social a la crítica artística, la fuerza del derecho se manifiesta 
básicamente en la posibilidad que tengamos de huir de sus propias constricciones con el 
objetivo de crear nuevas formas de garantizar los resultados de las luchas sociales.” (FLORES, 
2005b, p.27) 

Por fim, partir dos insumos produzidos com as reflexões das crianças e de todos os 
aprendizados gerado ao longo do processo dialógico, vislumbram-se implicações técnicas e 
teóricas do projeto.  

De um lado, Zonzo propõe uma nova forma de escuta para analisar e planejar a cidade, 
podendo ser utilizado como material base para elaborar intervenções comunitárias e 
públicas/institucionais sobre o espaço urbano. Apesar de sua primeira experiência ter sido 
concretizada no Morro da Babilônia com crianças de 9 a 12 anos, a metodologia Zonzo pode 
e deve ser replicada em diferentes territórios e com diferentes agentes, de forma a 
promover um debate sobre direitos sociais em uma linguagem dinâmica e lúdica, auxiliando 
na construção de espaços urbanos verdadeiramente democráticos, pensados orgânica e 
coletivamente a partir de leituras não-hegemônicas e muitas vezes marginalizadas.  

“-Na volta das férias, a gente podia fazer mais casas de barro e falar mais das casas. Gostei 
muito do dia das casas de barro, é gostoso colocar a mão na massa. Gostei do vídeo também 
e da casa de gelo. To pensando aqui...dá até para fazer casa de barro para as pessoas que 
não tem casa, mas a casa tem que ser boa, com chão e sem buraquinho. A gente consegue 
fazer isso no zonzo?  (V., 10 anos)” (Trecho dos relatos pessoais das autoras)  
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“É a valorização da experiência urbana, do território usado como propôs Milton Santos, que 
permite reconhecer, no presente, a germinação de diversos futuros e, assim, recusar análises 
que apenas reconhecem, na cidade, o lugar de satisfação das exigências da economia 
globalizada. Sem dúvida, a cidade viva, insurgente e experimental não morreu, mesmo 
quando acontece a involução urbana (desindustrialização) e intra-urbana (vulnerabilidade e 
aguda periferização dos mais pobres). A grande cidade mantém-se como celeiro de 
experiências sociais, da ação espontânea, da criatividade, de aprendizados políticos e de 
invenções institucionais”(RIBEIRO, 2009:149-150) 

Por outro lado, Zonzo também transborda essa proposta metodológica, tornando-se uma 
verdadeira postura epistemológica, que tensiona o saber técnico-urbanista e jurídico na 
vivência prática, questionando o real significado de direito à cidade e o papel do urbanista.  

E, assim, zanzando entre antropologia, arte, direito, arquitetura e urbanismo, nos perdendo 
e encontrando entre territórios da vida e da norma, em meio à expedição zonzo, fomos nos 
enxergando arquiteta urbanista; estudante e pesquisadora de direito:: investigadoras 
urbanas. 
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