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RESUMO 

Este artigo apresenta algumas reflexões sobre o direito e o acesso da criança ao espaço 
urbano, enfatizando o conceito de infância e as determinações históricas que o 
acompanham. Trata-se de um ensaio teórico que pretende apresentar algumas indagações  
no sentido de contribuir para o campo de estudos da infância e criança relacionando-o ao 
estudo do urbanismo e das cidades. A situação de submissão da criança aliada à dificuldade 
encontrada por ela de utilizar os espaços públicos com autonomia tem sido discutida por 
diversos autores no mundo todo e é considerado um ponto fundamental nas relações da 
criança com o mundo adulto. O avanço da pauta do direito da criança à cidade, da sua 
autonomia e participação, depende também do campo do urbanismo, como forma de 
propor alterações no contexto urbano que possam garantir a conquista das ruas e da 
autonomia infantil. Como conclusão, questiona-se tanto a naturalização da infância como 
das cidades como formas acabadas e naturalizadas sem possibilidade de avanço e mudança. 
Considera-se também a relevância do papel que as comunidades podem desempenhar nesse 
processo como projeto coletivo que pode ajudar a amadurecer as concepções até então em 
evidência.  
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Algumas reflexões sobre o direito da criança à cidade e participação 
em espaços públicos 

 

Este texto apresenta algumas reflexões sobre as crianças no meio urbano. Propomos um 
ensaio teórico no qual buscamos contribuir para a discussão sobre o direito da criança à 
cidade a partir da idéia de participação e acesso às vias públicas. Essa discussão se aproxima 
de conceitos como o de urbanismo na medida em que propõe, a partir de novas concepções 
de espaço, criança e participação social, desconstruções de sistemas tradicionais das 
relações entre os atores sociais no meio urbano, com efeitos, inclusive, sobre a conformação 
e reprodução espacial das cidades.   

Organizamos o trabalho sob a forma de ensaio. No texto ensaístico, a orientação é dada não 
pela busca das respostas e afirmações verdadeiras, mas pelas perguntas que orientam os 
sujeitos para reflexões mais profundas. O ensaio pode servir como meio de realizar análises 
e “elucubrações em relação ao objeto, independentemente de sua natureza ou 
característica.” (MENEGHETTI, 2011). Refletir sobre relações entre objetos e campos de 
conhecimento e apresentar interrogações são objetivos do texto com proposta ensaística. 
Assim, se o texto com rigor científico, resultado de pesquisas com objetivos e hipóteses 
oferece respostas e conclusões, o texto ensaístico pode se concentrar em apresentar 
reflexões e perguntas em direção a novos conhecimentos, científicos, quando é possível 
sistematizar pesquisas sobre o objeto, ou pré-científicos, quando o conhecimento ainda 
necessita de maturação.  

Assim, partimos de alguns questionamentos com a finalidade de orientar o trabalho.  Que 
relação pode-se estabelecer entre a criança e a cidade? Como as cidades podem incluir a 
criança em suas agendas e no planejamento urbano? Em que medida o acesso ao espaço 
urbano possibilita ou é possibilitado pelo reconhecimento da cidadania infantil?  

O esforço para compreender a criança sob perspectivas que ultrapassem a visão tradicional 
de categoria conceitualmente ligada à educação, à escola e à família, vem ocupando 
pesquisadores e estudiosos no mundo todo. Diversos campos científicos têm refletido a 
respeito das infâncias vividas pelas crianças de diversos lugares e em diversos contextos. 
Áreas como a sociologia, a antropologia, a geografia, entre outras tantas, vêm trabalhando 
com uma proposta de centralidade da categoria infância, considerando as crianças como 
atores sociais. Isto já é uma realidade e permanece uma tarefa conjunta no estudo da 
infância que pode ser observada no rápido avanço que vem sendo conquistado no meio 
acadêmico.  

Até cerca de vinte anos, o principal eixo das discussões sobre crianças se dava em torno da 
escola e da educação daqueles considerados como imaturos e incapazes de participação 
social mais efetiva. A mudança ocorre, em grande parte, graças às propostas de se 
desvincular as categorias infância e criança das categorias tradicionais de estudo como 
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família e escola. A partir daí, o esforço de colocar a criança como foco para refletir sobre a 
sociedade e seus diversos mecanismos vem amadurecendo e solidificando a reflexão sobre a 
posição submissa que se contrapõe ao protagonismo da criança. No entendimento de 
Manuel Sarmento (2015, p.33), “o que define a natureza do campo multidisciplinar dos 
estudos da criança é a mobilização de saberes de diferentes proveniências disciplinares em 
torno de um objeto próprio: a criança e a infância”.  

Diversos trabalhos têm levantado reflexões sobre o espaço ocupado pela criança nas 
cidades. Alguns deles se referem ao uso de ambientes urbanos para brincadeiras de forma 
autônoma pela criança (RASMUSSEN,2004; MEKIDECHE,2005; COTRIM, FIAES, MARQUES e 
BICHARA, 2009; BICHARA,2009); outros questionam o processo de contenção da criança em 
espaços restritos ao longo do século XX  (LOUREIRO,2010; RISSOTTO e TONUCCI,1999); 
alguns apontam a necessidade de se disponibilizar à criança o acesso aos espaços públicos 
garantindo o seu direito de participação no meio urbano (AITKEN,2014; MÜLLER e 
BRASILMAR,2014) e outros ainda, propõem mudanças e ações sociais que possibilitem a 
inclusão das crianças nas agendas de discussão das políticas públicas, tendo como base o 
reconhecimento da cidadania infantil (SARMENTO, FERNANDES e TOMÁS, 2007;  
SARMENTO,2005).  

Na reflexão de Dias,  

Na relação entre cidade e infância, a pluralidade e a complexidade do processo de 
urbanização se refletem nas experiências de vida urbana das crianças. Entre outros fatores, 
verifica-se um crescimento exagerado de novas edificações sem o devido 
acompanhamento de espaços livres, indispensáveis ao equilíbrio da cidade. Ao aumento da 
densidade urbana, associa-se a problemática do trânsito, da poluição, do ruído e da 
escassez de espaços tranqüilos para o lazer. (DIAS, 2015,p. 4).  

Partindo da definição de cidade como produto da natureza humana, “enraizada nos hábitos 
e costumes das pessoas que a habitam” (PARK,1967,p.27), podemos considerar pontos 
importantes como a heterogeneidade entre os habitantes das cidades, inclusive no campo 
geracional. Na reflexão sobre o caráter das cidades, David Harvey aponta aspectos como a 
aglomeração e as mudanças relacionadas aos meios de produção. Para ele, as dificuldades 
no estudo do fenômeno urbano residem na complexidade inerente às cidades (HARVEY, 
1977,p.16). Como um campo que está em constante mudança, a cidade se transforma de 
diversas maneiras e demanda estudos não só como meio de conhecer suas alterações e 
modos de funcionamento, como para possibilitar o planejamento por meio de políticas 
públicas. Ainda segundo Harvey (1977,p.16), “Toda teoría general de la ciudad ha de 
relacionar, de algún modo, los procesos sociales en la ciudad con la forma espacial que la 
ciudad asume.” Altas edificações, espaços a altos preços, condições econômicas das famílias, 
se conjugam com os pontos da cidade que são ocupados, com o uso de transporte e de vias 
de acesso acelerado. Assim as cidades tomam forma e congregam seu espaço às condições 
de vida das pessoas. Para Ultramari,  
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O urbanismo, ou uma ciência do urbano, avança de uma posição marginal em outras 
ciências, como a sociologia, e mesmo de uma compreensão limitada de seu objeto para, 
processualmente, constituir uma ciência própria, a um tempo independente e agregadora 
de diferentes conhecimentos. (ULTRAMARI, 2009, p.174).  

Jacinto (2005) relaciona cidadania urbana, qualidade da cidade e educação ao urbanismo. 
Essa educação envolveria planejamento e desenvolvimento. Em sua discussão, o autor 
entende o direito à cidade como um exercício de participação pública que demanda em 
algumas sociedades, como a portuguesa, mudança de concepção para funcionar de forma 
efetiva. Neste sentido, o exercício da cidadania inclui os direitos urbanos, o direito à 
habitação, mobilidade e espaços públicos, só para citar alguns. Evidentemente, o exercício 
da cidadania excede o campo individual, passando a figurar o campo da esfera pública. 
Lefebvre (2001,p.105) argumenta, na questão do direito à cidade, sobre as necessidades que 
envolvem o ser humano no meio urbano. Essas necessidades são “socialmente elaboradas”, 
coletivas, individuais, perceptivas ou criativas, e que podemos considerar como parte da 
correlação de forças que tensionam o direito à cidade.  

Assim, qualquer espécie de planejamento urbano requer reflexão a respeito da cidadania e 
do direito à cidade. Harvey afirma que “el urbanismo puede ser considerado como uma 
forma o modelo característico de los procesos sociales. Estos procesos se manifestam em 
um médio especialmente estructurado creado por el hombre.” (1977,p.206).   

Para além do desenho e da estética urbana, a resolução dos problemas das cidades necessita 
considerar as forças diversas que interferem de maneira consciente e articulada ou sob 
processos sociais sutis e, por vezes, não explícitos. Talvez caiba ao urbanismo a função de 
juntar, dar sentido a forças e questões sociais que de outra forma permaneceriam dispersas 
tanto no campo concreto, como nas tensões existentes nas cidades.  

Conforme pontuamos anteriormente, as crianças vivem suas infâncias em diversos lugares e 
contextos. As crianças urbanas podem ter experiências muito semelhantes aos adultos nas 
cidades contemporâneas, enfrentando passagens pelas vias públicas, sempre indo a algum 
lugar, temendo as ruas ou sentindo fascínio por elas. No entanto, uma diferença importante 
está no próprio status da infância em nossa sociedade. Sarmento, Fernandes e Tomás (2007) 
se referem às crianças como um grupo sem participação política no meio social. Em suas 
palavras, “não é de ausência de acção política que se trata, mas de invisibilização na cena 
pública.” Esta invisibilidade política das crianças nos coloca diante de uma série de 
questionamentos sobre a conformação da infância, as relações com a escola, a situação de 
proteção que prepara a criança para a futura cidadania e assim por diante. Aparentemente, 
proteção e cidadania são aspectos para os quais a sociedade, ou parte dela, força uma idéia 
de conteúdos excludentes. Se a criança se prepara para a vida adulta, ela “ainda não é”, e 
portanto, necessita cumprir alguns protocolos, inclusive espaciais. A criança necessita 
permanecer na escola e em outros espaços determinados para ela. A rua não seria 
considerada um desses espaços. Uma utopia se construiu em torno da escola como espaço 
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institucional, que prepara os jovens para uma sociedade com igualdade de oportunidades. 
(SARMENTO, FERNANDES e TOMÁS, 2007).    

A questão do reconhecimento de direitos e o exercício da cidadania são historicamente 
ligados a intensas lutas e ações promovidas por grupos sociais no mundo todo.  (MARSHALL, 
1967). No entanto, no caso das crianças, a reivindicação ainda se dá de forma indireta, a 
partir de discussões acadêmicas e de fóruns formados por adultos. As crianças formam uma 
categoria que talvez não encontre espaço para fazer suas reivindicações. Qual seria o 
motivo? Ao contrário dos processos de tensão causados por lutas e reivindicações de grupos 
sociais, como deficientes visuais que demandam alteração espacial e do solo a fim de 
garantir o trânsito dos cidadãos que se incluem nesta categoria, as crianças não expressam 
de forma coletiva suas inquietações e reivindicações sociais.  

De acordo com Manuel Sarmento, 

As crianças e os jovens são cidadãos de pleno direito e vivem intensamente as diferentes 
possibilidades que a vida urbana oferece – na ocupação do espaço público, no usufruto dos 
serviços educativos ou de saúde, na utilização dos museus, casas de espetáculo e galerias, 
no acesso ao património edificado, na freqüência das praças, parques e jardins, na 
circulação pelos espaços comerciais, na mobilidade pelas ruas e avenidas. Mas as crianças 
vivem a cidade à sua maneira e debaixo das condições que lhe são proporcionadas pelas 
políticas urbanas e pelos constrangimentos e possibilidades oferecidos pela organização da 
cidade e dos seus equipamentos e serviços. (SARMENTO, 2016,p,4). 

Em fóruns de direitos da criança e nas discussões a respeito das violações desses direitos, 
deve-se incluir a discussão sobre o direito à cidade, o direito a ter acesso à paisagem urbana, 
a caminhar e fazer parte da paisagem. Ainda que o direito à cidade, violado, não possa se 
comparar à violação de direitos de proteção familiar, ou mesmo à educação, é preciso 
refletir sobre as implicações da contenção das crianças em áreas e ambientes restritos. Em 
primeiro lugar, o discurso das ruas que oferecem grande perigo, repetido pela mídia e 
creditado pelas famílias, legitima o recuo social da criança para locais seguros, internos ou 
acessíveis somente sob a supervisão do adulto. Há uma violação de direitos da criança se ela 
não pode ter acesso aos locais públicos. No entanto, a periculosidade das áreas externas foi 
naturalizada assim como a incapacidade da criança em muitos aspectos da vida ao longo de 
vários séculos de formação de uma infância produzida historicamente. Assim, essa violação 
não é percebida desta maneira. Tanto o discurso como as ações são “de” e “para a” 
proteção da criança.  Em segundo lugar, o processo de naturalização das áreas públicas da 
cidade como cheias de perigo e destituídas de movimentos de auxílio e humanidade, 
representa o avanço de uma sociedade baseada nas individualidades e na naturalização da 
convivência entre pessoas semelhantes, excluindo as diferenças de “modo eficaz”. Se as ruas 
não oferecem segurança, isso não deve ser compreendido como algo natural das cidades, ou 
uma conseqüência infeliz causada pela mistura de pessoas de diversas procedências. Ao 
contrário, essas questões foram e são construídas, inclusive, nos processos de urbanização, 
que costuma admitir a separação de pessoas em bairros e localidades por origem ou 
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condição econômica, por exemplo. A reflexão sobre esse aspecto precisa avançar. Para 
começar, precisa-se desnaturalizar o que parece tão natural. Da mesma forma, o direito da 
criança à cidade, tanto em termos de sua ocupação como de sua participação no 
planejamento e decisões, deve fazer parte do contexto de discussões no campo do 
urbanismo.   

Se vivemos momento político complicado, com demandas que exigem o retorno de 
concepções consideradas já ultrapassadas na sociedade brasileira, este é o momento para 
levar adiante a necessidade da participação conjunta de sujeitos em diferentes situações,em 
diferentes gerações, tendo a cidade como ponto focal. Porque é na cidade que se acorda 
todos os dias, que se retorna após o trabalho ou a escola. É na cidade que se respira e se 
vive. Quantos se levantam e deitam sonhando em viajar para então “viverem realmente”, 
uma vez que em suas cidades lhes parece faltar alguma coisa, ou não se reconhece a vida 
como completa? O que algumas cidades têm além de carros que aceleram as ruas, barulho e 
movimento de passantes? O que dizer do sonho expresso nas artes e conversas das pessoas 
comuns sobre a contemplação e a celebração dos encontros nas ruas?  

Juntando-se isso às agendas de discussão sobre as crianças presentes na literatura sobre 
infância e cidades, vemos a possibilidade de incluir as crianças nesta participação como algo 
cada vez mais concreto. Mas como isso seria possível diante da situação da criança? Como a 
discussão sobre cidadania na infância poderia contribuir para a abertura de espaços para a 
participação infantil nos cenários locais? Podemos, nesse caso, considerar o planejamento e 
a descentralização política como pontos fundamentais, assim como a inclusão das crianças 
como parte de um projeto de conquista do espaço público baseado em outra lógica. 

A necessidade de realizar pesquisas com as crianças a fim de clarear cada vez mais as suas 
concepções sobre a cidade pode se apoiar em algumas pistas deixadas por Walter Benjamin.  
A partir deste autor, observamos que a criança atribui ao mundo significados diferentes dos 
adultos, ainda que o mundo que elas construam esteja contido no mundo mais amplo dos 
adultos. A maneira como as crianças podem enxergar e interpretar a realidade por ângulos 
próprios da infância, e a partir de uma situação urbana menos privilegiada, pode fazer delas 
ótimas interlocutoras para se pensar em soluções para a cidade. A cidade, com seus 
labirintos e multidões, mundo de fascínio que a criança poderia percorrer como o flanêur de 
Benjamin, cuja relação com o espaço torna a cidade um “autêntico chão sagrado” 
(1994,p.191). O próprio Benjamin narra seu encantamento pelas ruas de Berlim do início do 
século XX e parte dessa experiência para elaborar suas idéias sobre o enquadramento da 
criança no mundo adulto.  

A partir do que Müller e Brasilmar (2014,p.667) consideram como graus relativos de 
autonomia pertinentes aos grupos geracionais dos adultos e das crianças, pode-se propor 
uma reflexão sobre as possibilidades de autonomia da criança no meio urbano. Até onde 
poderia ir, especialmente em termos do trânsito pelo espaço conturbado das cidades e na 
participação como cidadãs nas discussões e decisões. Se isso não fizer parte das agendas 
políticas, que faça parte das ações sociais, locais, familiares, escolares, ou ainda das agendas 
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de eventos. Para alguns autores, essa é a ponte para a experiência de cidadania da criança, 
assim como sua inclusão e visibilidade na sociedade.  

Existem iniciativas na Europa que propõem algumas ações voltadas para crianças nos 
espaços públicos. Essas ações inovam por envolverem a criança em sua elaboração, ouvindo-
as. Atividades nos espaços públicos em grupo em finais de semana, em um sistema 
organizado e protegido de trânsito e outros problemas. Essas iniciativas, certamente, são 
muito mais efetivas quando encontram apoio nas próprias comunidades, pois estas são 
fundamentais como apoio à autonomia da criança nas ruas.   

Rissotto e Tonucci (1999) avançam um pouco mais nessa discussão e propõem mudanças na 
configuração urbana a fim de acolher e incluir as crianças nos espaços externos da cidade. 
Para eles, a cidade deveria se tornar responsável pelas necessidades da criança. A cidade 
pode se organizar para deixar de investir em velocidade, no trânsito absurdamente rápido 
para se voltar para a garantia de ruas onde se possa caminhar a pé ou de bicicleta. Para os 
autores, “isso significa por um lado que as ruas tornam-se menos perigosas e, por outro, que 
a comunidade social deve tomar conta do que está acontecendo em espaços públicos 
porque eles são reconhecidos como áreas de todos.” Assim, se a cidade aceita este desafio, 
torna-se capaz de acomodar a necessidade de autonomia das crianças. “Alguns elementos 
são cruciais para o trânsito da criança pela cidade. Atravessar ruas é algo crucial na rede de 
trânsito a pé. Eles são lugares particularmente perigosos, e por esta razão, representam 
barreiras cognitivas reais que impedem as crianças de tomar posse da cidade.”  

Podemos observar no discurso de diversos autores a consideração da descentralização como 
forma de solucionar alguns problemas urbanos, ou como forma de pensar o urbanismo no 
quesito participação e cidadania. Aqui, é interessante destacar o quanto cada comunidade 
desenvolve seus ambientes e percebe seus problemas de maneiras, às vezes, bem 
particulares. As soluções urbanas de pautas amparadas em grupos menores como bairros ou 
ruas. Se os anseios são internos, pertencendo ao microssocial, a solução vinda de fora 
(oriunda de um poder centralizado, por exemplo) pode não ser reconhecida por aquele 
grupo como algo legítimo, e pode não se efetivar. 

Para Dias, 

No caso da problemática brasileira, é urgente transformar a realidade das infâncias a partir 
dos espaços urbanos. É prioritário impulsionar o lugar das crianças e seu empoderamento 
na sociedade contemporânea. As respostas para os problemas das cidades e infâncias 
brasileiras não está em copiar as soluções encontradas em outros lugares, mas partem em 
primeiro lugar da tomada de consciência acerca desta questão, da vontade política de 
resolvê-lo, e da elaboração das perguntas corretas, com base na realidade, contexto e 

especificidades locais, com um critério aberto e claro. (DIAS, 2015,p.7). 

É importante lembrar que o planejamento e a modificação do espaço urbano, no sentido de 
tornar a cidade mais acolhedora e possível para a criança, também se reverte em benefício 
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do adulto. Para estes, significa andar de bicicleta, fazer caminhadas, ouvir passarinhos das 
copas das árvores. Significa a conquista dos espaços externos de convivência, sem falar no 
plano ambiental das cidades, implicando em mudança completa da paisagem e do ar.  

Provavelmente, a emergência cada vez mais acelerada de condomínios possa expressar, 
ainda que não como principal motivo, a necessidade de se criar ambientes que atendam a 
demandas ambientais que garantam segurança e bem estar. No entanto, também nesse 
caso, a segurança e o bem estar se tornam algo particularizado, de âmbito privado. 
Aparentemente, o espaço público não guarda, na concepção das pessoas, possibilidades 
concretas e duradouras de bem-estar e segurança.  

Em relação ao uso dos espaços públicos, podemos perguntar o quanto o urbanismo está 
mais voltado para as reivindicações dramáticas promovidas por grupos sociais formados por 
adultos legitimados em seus direitos. A reivindicação da criança pela participação no espaço 
“pertencente” ao adulto é sutil. Sutil não porque ela planeja assim, mas provavelmente 
porque o adulto não identifica, não interpreta corretamente o significado das ações infantis, 
pelos mais diversos motivos, inclusive pela pouca experiência com essa realidade. Da mesma 
forma, podemos considerar ações individuais da criança sobre o espaço de sua casa, junto à 
sua família como algo diverso da ação que pode ser organizada nos espaços públicos.  Daí, 
mais uma vez, a necessidade urgente de realizar pesquisas para esclarecer questões dessa 
natureza.  

Não podemos esquecer a função da escola no processo de avanço sobre a questão da 
cidadania infantil, como fóruns de discussão sobre as cidades a partir de reflexões da própria 
criança. Aqui, apenas pontuamos uma questão que consideramos como possível articulação 
entre idéias sobre desenvolvimento sustentável e a educação. Em relação à questão da 
discussão de ambientes sustentáveis, é curioso observar como, embora o assunto faça parte 
dos conteúdos abordados nas escolas, parece permanecer em um campo virtual, pois as 
crianças não vivenciam a cidade tampouco as ruas e o urbano para refletirem a respeito do 
significado que a questão assume na realidade cotidiana.  Se as crianças não andam pela rua, 
ou se andam apenas para cumprirem um determinado trajeto, não sabem os problemas ou a 
possibilidades que ela traz. Assim, parece que os problemas urbanos são discursos virtuais, 
relatados pela mídia ou em conversas de adultos. É curioso observar, inclusive, como 
algumas escolas, mesmo planejando passeios ou aulas de campo, parecem tão preocupadas 
em garantir a segurança de seus alunos e alunas, tornando a experiência talvez algo 
distorcida ou desfocada, na medida em que a principal preocupação é com a segurança e o 
cumprimento dos horários pré-estabelecidos. Ainda que a escola discuta a emissão de gases 
pelos motores operados a combustíveis fosseis, ainda que discuta o lixo urbano, ela não 
costuma executar o que discute com os alunos e alunas. Então as crianças de escolas 
particulares, por exemplo, saem de suas salas de aula e se deparam com um volume absurdo 
e caótico de carros parados de frente à escola, sem que isso faça sentido com o que foi 
discutido há poucos minutos. Assim é que a vida nas cidades precisa fazer sentido, e ser 
vivida de forma participativa por adultos e por crianças. A pauta do desenvolvimento urbano 
sustentável precisa adentrar a escola de forma organizada e significativa.  
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Algumas Considerações: 

Partindo da mesma lógica com a qual a sociologia da infância veio interrogar a sociedade 
sobre o papel das crianças e os modos como elas são abordadas em seus discursos e 
instituições, os estudos sobre urbanismo, em seus vários campos de conhecimento, podem 
interrogar as comunidades, a cidade, sobre suas prioridades, especialmente quanto ao 
atendimento às demandas da infância. Precisamos avançar até mesmo nisso, pois 
acreditamos que cada grupo social precisa se debruçar sobre o papel que as crianças podem 
desempenhar no meio social para além do que vem sendo feito. A participação das crianças 
no espaço urbano precisa ser um projeto coletivo para se tornar efetivo.  

Observa-se no discurso produzido em torno do direito da criança à cidade uma trajetória 
contrária àquela idealizada e praticada pela sociedade, representada especialmente pelas 
instituições familiares e educacionais1. Enquanto a resistência ao mundo exterior aumenta, 
juntamente com o controle e vigilância sobre a criança, estudiosos de diversas áreas 
argumentam sobre o direito e o reconhecimento da cidadania infantil.   

Uma vez lançada a discussão sobre a situação social da criança como uma criação histórica e 
seu papel sob as demandas e projetos do adulto como não natural, as comunidades 
precisam adotar a luta pela autonomia infantil sob a forma de ações e mudanças em suas 
concepções. Talvez a grande interrogação que o estudo sobre a infância traga para o campo 
do urbanismo e a população como um todo é se realmente as cidades realmente precisam 
funcionar a partir dos modelos que vêm sendo adotados desde a Revolução Industrial até os 
dias atuais. Isso equivale a dizer que os diversos empecilhos para a autonomia da criança nas 
cidades não deve ser pensado como motivado pela sua incompetência em lidar com um 
mundo para além do privado, o mundo que a cerca. Na verdade, o questionamento deve ir 
para a conformação urbana como excludente para diversos atores sociais, não apenas as 
crianças.  

Para finalizar, talvez possamos nos perguntar o quanto de avanço da pauta do direito da 
criança à cidade, da sua autonomia e participação, depende do campo do urbanismo, como 
forma de propor alterações no contexto urbano. Alterações do desenho urbano no sentido 
de possibilitar a retomada dos espaços públicos pela criança. Se o preço para isso for a 
desaceleração das ruas, a transformação das cidades, ou bairros, em espaços mais 
acolhedores, menos duros, menos contrários à vida (sem esquecer de árvores e animais), o 
ganho ultrapassará o campo geracional e valerá para todos os indivíduos da sociedade, 
adultos e crianças.  

 

                                                           

1 Existem atualmente escolas que transmitem vídeos das crianças, especialmente em horários de intervalo, 
brincando, para seus pais, que podem vigiá-las acessando o site da escola em seus dispositivos celulares. 
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