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RESUMO 

A criança apresenta-se como um tema relevante na cidade e no urbanismo contemporâneo, 

sobretudo, como potência de aprendizado aos arquitetos urbanistas. Temática que, apesar do 

crescente número de trabalhos realizados nos últimos anos, ainda é pouco explorada no campo do 

urbanismo, onde a maioria das pesquisas e trabalhos desenvolvidos voltam-se principalmente para a 

questão projetual, sobretudo, na tentativa de inserir a criança em decisões de projetos ditos 

participativos. Historicamente, suas práticas de cidade podem ser entendidas como possibilidades 

críticas ao urbanismo funcionalista e, sobretudo, como potência criativa na produção de outras 

cidades possíveis, de outros modos de fazer urbanismo e de narrá-los. Propõe-se aqui traçar uma 

leitura sobre a construção do pensamento urbanístico moderno através da contradição entre diversos 

discursos, apontando emergências da história capazes de questionar o discurso hegemônico da 

ordem urbana, através da presença (ou ausência) da criança na cidade e desta como meio e fim nos 

projetos urbanos, a partir do surgimento da moderna noção de infância. No contra fluxo de uma 

historiografia linear, teleológica e positivista, torna-se preciso e possível contar/fazer emergir outras 

histórias do urbanismo que apontem outras possibilidades de produção crítica e política das cidades 

na contemporaneidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Criança; Infância; Historiografia do Urbanismo. 
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(PPG-AU/FAUFBA) e membro do Laboratório Urbano (CNPq). 
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LA RELACIÓN CIUDAD-NIÑO EN LA 
HISTORIOGRAFÍA DEL URBANISMO MODERNO 

 
ABSTRACT / RESUMEN 

El niño se presenta como un tema relevante en la ciudad y en el urbanismo contemporáneo, sobre 

todo, como potencia de aprendizaje a los arquitectos urbanistas. La temática que, a pesar del 

creciente número de trabajos realizados en los últimos años, es poco explorada en el campo del 

urbanismo, donde la mayoría de las investigaciones académicas y trabajos desarrollados se vuelven 

principalmente a la cuestión proyectual, sobre todo, en el intento de insertar al niño en decisiones de 

proyectos dichos participativos. Históricamente, sus prácticas de ciudad pueden ser entendidas como 

posibilidades críticas al urbanismo funcionalista y, sobre todo, como potencia creativa en la 

producción de otras ciudades posibles, de otros modos de hacer urbanismo y de narrarlos. Se 

propone aquí trazar una lectura sobre la construcción del pensamiento urbanístico moderno a través 

de la contradicción entre diversos discursos, apuntando emergencias de la historia capaces de 

cuestionar el discurso hegemónico del orden urbano, a través de la presencia (o ausencia) del niño 

en la ciudad y este como medio y fin en los proyectos urbanos, a partir del surgimiento de la moderna 

noción de infancia. En el contra flujo de una historiografía lineal, teleológica y positivista, se hace 

preciso y posible contar/hacer emerger otras historias del urbanismo que apunte otras posibilidades 

de producción crítica y política de las ciudades en la contemporaneidad. 

PALABRAS CLAVE: Niño; Infancia; Historiografía del Urbanismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quase todo gesto infantil significa uma ordem e um sinal em um meio para o qual só raramente 
homens geniais descortinam uma vista.  

Walter Benjamin, 1928 

 

A criança, em seu uso transversal da cidade, apresenta-se como um tema relevante na cidade e no 

urbanismo contemporâneo, sobretudo, como uma potência de aprendizado aos arquitetos urbanistas. 

Esta temática, apesar do crescente número de trabalhos realizados nos últimos anos, principalmente 

devido às mudanças de paradigmas dentro do campo da pedagogia, ainda é pouco explorada no 

campo do urbanismo, onde a maioria das pesquisas e trabalhos desenvolvidos, voltam-se 

principalmente para a questão projetual, sobretudo, na tentativa de inserir a criança em decisões de 

projetos ditos participativos2. 

É preciso, portanto, abordar e considerar a presença da criança na cidade - e no urbanismo - como 

uma questão de profundo significado político e coletivo, tomando-a como meio de aprendizado aos 

diversos profissionais que pensam, planejam e produzem cidades e, sobretudo, pensá-la como corpo-

político que, por estar na cidade, desviar às normas, subverter os espaços projetados, cria seus 

próprios espaços, suas próprias histórias e seu próprio mundo. Suas práticas de cidade são 

possibilidades críticas ao urbanismo funcionalista e, sobretudo, potência criativa na produção de 

outras cidades possíveis, de outros modos de fazer urbanismo e de narrá-los. 

Historicamente, a infância (do latim: in, ‘não’, e fans, fantis, do verbo fari, ‘falar’, ‘ter a faculdade da 

fala’. infans, infantis, ‘que não fala’) é uma “invenção moderna” e, aliados a ela, a produção 

mercadológica e industrial do brinquedo e a publicação dos primeiros livros de fábulas infantis. 

Somente depois dos séculos XVI e XVII reconheceu-se que a infância existia3. As atitudes em relação 

                                                 
2 A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança contém um conjunto de “cláusulas de 
participação” que intensionam incorporar crianças e jovens no planejamento comunitário com foco em áreas de 
baixa renda, voltados para a formulação de políticas urbanas. O projeto Growing Up in Cities da UNESCO 
(vigente desde 1977) oferece um modelo, formulado por equipes de pesquisadores através de entrevistas com 
pequenas amostras de jovens, pais e funcionários locais, todos usando as mesmas diretrizes e técnicas em uma 
ampla variedade de ambientes sociais (da Argentina, Austrália, México à Polônia). O projeto foi uma replicação 
do estudo original do planejador urbano Kevin Lynch, cujo objetivo era documentar alguns dos custos e 
benefícios humanos do desenvolvimento econômico, mostrando como o uso e percepção da criança afetam a 
sua vida e desenvolvimento pessoal. Estas conclusões estão disponíveis em: LYNCH, Kevin (Ed.). Growing Up 
in Cities Hardcover. Massachusetts: The Mit Press, 1977. 

3 A partir desse período, as crianças foram submetidas a uma educação controladora para torná-las “boas” e 
“civilizadas”. A vergonha foi o mecanismo pelo qual o controle e repressão às suas energias naturais seria 
exercido. Em seu livro de boas maneiras, De Civilitate Morium Puerilium, Erasmos formulou as primeiras regras 
sobre a necessidade de fazer distinções claras entre comportamento privado e público. Quando o conceito de 
infância se desenvolveu, a sociedade começou a colecionar um rico acervo de segredos a serem ocultados dos 
jovens: relações sexuais, dinheiro, violência, doença, morte, relações sociais e linguagens inadequadas. A 
escola fechou o mundo dos assuntos cotidianos com os quais os jovens estiveram tão familiarizados na Idade 
Média. 



4 

às crianças progrediram, acompanhadas de mudanças econômicas e avanços sociais, até que a 

infância enquanto noção e elemento constitutivo da família se consolidou. 

Como consequência direta à demografia da época, na qual a possibilidade de morte era muito 

grande, a indiferença em relação a uma infância demasiada frágil chega a chocar a sensibilidade 

moderna. A opinião comum devia, como mostra Philippe Ariès, “não reconhecer nas crianças nem 

movimento na alma, nem forma reconhecível no corpo” (ARIÈS, 1973). As mudanças das condições 

demográficas, com a descoberta das primeiras vacinas, e outras práticas de higiene – da família e 

das políticas das cidades –, provocaram a redução da mortalidade infantil e o que se seguiu foi 

inevitável: o vestuário infantil se diferenciou do adulto, no campo da arte as crianças deixaram de ser 

representadas como adultos em miniatura, proliferaram os livros de pediatria e mesmo o simples ato 

de dar nome às crianças mudou. Quando a infância tomou forma, o modelo da família moderna 

tomou forma também. Uma interminável torrente de literatura moralizante4 penetrou a privacidade do 

lar e a família foi encarregada de novas funções educacionais e religiosas. 

Propõe-se aqui traçar uma leitura sobre a construção do pensamento urbanístico moderno através da 

contradição entre diversos discursos. Outras histórias capazes de questionar o discurso moderno e 

hegemônico da ordem urbana, através da presença (ou ausência) da criança na cidade, e desta 

como meio e fim nos projetos de cidade, desde o surgimento da moderna noção de infância e 

algumas das suas reverberações na contemporaneidade. 

É necessário ver o passado, ou melhor, é necessário ir em direção ao passado, que, na verdade, 
não passou completamente, que está presente, que sobrevive, como os resquícios da infância que 
permanecem na vida de qualquer adulto. A arqueologia diz respeito à seleção de brinquedos, de 
memórias de infância, de ferramentas que o adulto deve recordar para entender o seu presente 
para, então, profanar uma cronológica e linear “história dos vencedores” – para evocar Benjamin – 
ao buscar outras histórias menores para narrar, para articular, dando ao contemporâneo um 
caráter crítico e político. (JACQUES et al., 2017, p. 330) 

No contra fluxo dessa historiografia linear, teleológica e positivista, torna-se preciso e possível 

contar/fazer emergir outras histórias do urbanismo que sejam capazes de desestruturar essa forma 

de pensar e que apontem outras possibilidades de produção crítica e política das cidades na 

contemporaneidade. 

 

 

                                                 
4 Segundo o crítico social americano Neil Postan, a noção de infância surgiu a partir da separação seriada no 
ensino escolar, uma preocupação das classes média e alta na Europa. Por terem outra natureza e outras 
necessidades, as crianças foram separadas do resto da população e passaram a ser vistas como adultos ainda 
não formados: “Quando o livro e a escola criaram a criança, criaram também o moderno conceito de adulto. A 
infância e a idade adulta se tornaram cada vez mais diferenciadas, cada esfera aperfeiçoou seu próprio mundo 
simbólico e, finalmente, passou-se a aceitar que a criança não podia compartilhar a linguagem, o aprendizado, 
os gostos, os apetites, a vida social de um adulto.” (POSTAN, 1999). 
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CRIANÇA-CIDADE E HISTORIOGRAFIA DO URBANISMO 

Os séculos XVII ao XIX na Europa, foram marcados por um momento de crise urbana sem 

precedentes, transformações técnicas e socioeconômicas. Presenciaram mudanças radicais da 

técnica, dos métodos construtivos e da possibilidade dos profissionais urbanos - sanitaristas, 

engenheiros, arquitetos e urbanistas - interferirem no desenvolvimento destas cidades. Emergem 

então outros modos de pensar as cidades nesse período. O arquiteto franco-suíço Le Corbusier, um 

desses pensadores, propunha como resposta à chamada “Cidade Funcional”, amplamente discutida 

durante os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna5 (ou CIAM), sobretudo em 1933 

durante o IV CIAM. 

Le Corbusier contribuiu no direcionamento de parte do pensamento urbanístico, a um modelo de 

cidade e a um modo de fazer cidade. Para ele, as cidades enquanto instrumentos ordenadores e de 

trabalho, não cumpriam normalmente sua função. A desordem dominante era o principal agravante, 

“já não eram dignas da época, nem dos urbanistas ou dos seus habitantes” (LE CORBUSIER, 1925). 

A solução eficaz para o problema, segundo o arquiteto, já estava impressa nos cadernos de classe 

das escolas primárias francesas: era a geometria (Fig. 01). 

Importante chamar atenção que numa linguagem própria do arquiteto e do urbanista, adequada à sua 

matéria prima de trabalho e carregada de conotações metafóricas, o desenho torna-se um pró-

jectus6, um tiro arriscado a partir das informações sobre o existente e do que se intui poder existir. O 

espaço urbano formal - sem surpresas – pode ser questionado pela sua imposição, planejamento, 

projeto, e, particularmente, aqueles que são ortogonais e racionalistas, os funcionalistas. A própria 

noção de "tábula rasa" moderna, está associada a um posicionamento que inclui projetos e tomadas 

de decisões em relação às experiências ou concepções anteriores, envolvendo o desejo de abrir 

espaço para a criação ou destruição. Implica, sobretudo, numa recusa das experiências do “passado” 

o qual se desejava superá-lo ou extingui-lo. Noção moderna que se refere ao poder de decisão sobre 

o que destruir, o que manter e o que introduzir “de novo” sobre um dado território, a "tábula rasa" 

moderna reitera a atitude “demiúrgica”7 do arquiteto e urbanista. 

Segundo Paola Berenstein Jacques (2001), o urbanismo surge enquanto disciplina para evitar a 

desordem e o caos espacial nas cidades existentes. O urbanismo já nasce moderno e vem se 

                                                 
5 Segundo o historiador Kenneth Frampton, os CIAM passaram por três etapas distintas: CIAM I a III, de domínio 
alemão, tendência socialista, início do movimento e preocupações sociais e técnicas; CIAM IV a VII, de domínio 
francês, representado na figura de Le Corbusier, com discussões para uma doutrina funcionalista urbana (a 
Carta de Atenas); CIAM VIII a X, de domínio inglês, emergência do Team X, crítica e dissolução do movimento. 

6 Projetar (do latim projecto, projectare): lançar de si, arrojar, arremessar, estender, cobrir com, fazer incidir, fazer 
tenção de, planear. Geom. Traçar a representação de um corpo num plano segundo certas regras geométricas, 
estender-se, delinear-se, prolongar-se, incidir. É o projeto que determina o fim, o momento de parar, a conclusão 
da obra. 
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desenvolver enquanto dispositivo8 de ordenamento das cidades, propondo, em seu lugar, novas 

cidades racionalmente planejadas, a partir de planos e projetos prévios. O projeto convencional, por 

ser o inverso da experiência, uma antecipação fixa no mapa, cortaria a experiência da cidade, suas 

possibilidades e transformações possíveis e as potencialidades imanentes do já existente, inibindo 

ações imprevistas e, sobretudo, impedindo a participação dos habitantes da cidade. 

 

 

Fig. 01. No livro Urbanisme, Le Corbusier traz a imagem de um desses cadernos de classe infantis para ilustrar a geometria 
como base de qualquer projeto. Ela seria “o meio que nos proporcionamos para perceber à nossa volta e para nos exprimir. As 
artes e o pensamento modernos caminhariam para além do fato acidental, a geometria os conduziria a uma ordem 
matemática.” (LE CORBUSIER, 1925). Fonte: LE CORBUSIER. (1925). 

 

É fundamental questionar a separação de funções na cidade proposta pela Carta de Atenas9 dos 

CIAM. A Cidade Funcional consistia num modelo abstrato e simplificador de produção de cidade, 

                                                                                                                                                         
7 O projeto constitui um ato divino, “demiurgo” (termo utilizado para designar a divindade organizadora do 
universo: ‘O Deus arquiteto do universo’) e de postura excludente e estetizante. 

8 Foucault define dispositivo como “[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas.” (FOUCAULT, 1995) 

9 A Carta de Atenas consiste numa declaração sobre os problemas das cidades modernas e suas correções, 
agrupadas sob quatro funções principais: Habitar, Recrear, Trabalhar e Circular. As propostas tornaram-se 
tentadoras e significativas após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando as cidades exigiam urgência 
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amplamente difundido no Brasil, principalmente com o concurso para o Plano Piloto de Brasília 

(1956). Emergindo dos próprios Congressos, num contraponto direto a este debate, estão as 

fotografias do inglês Nigel Henderson, das crianças que brincavam nas ruas de Bethnal Green, então 

uma das áreas mais empobrecidas (os slums) do East End de Londres (Fig. 02). Estas imagens 

foram apropriadas pelo casal de arquitetos Alison e Peter Smithson na sua versão da grille 

corbusiana10, durante o CIAM IX (1953). É nesse momento que ocorre uma inflexão em relação 

àquele modo de pensar a cidade moderna. A criança, suas brincadeiras, usos desordenadores 

desses espaços planejados para um uso específico aparece como uma potência de desestabilização 

dos postulados da Carta de Atenas. 

Na grade do projeto Urban Reidentification (Fig. 03), a crítica à Cidade Funcional se dá de maneira 

incisiva. Nesta outra representação da grille, pela primeira vez na história dos CIAM, são retratadas 

pessoas reais11 – as crianças -, propondo o questionamento das relações e dos conceitos de 

hierarquias e lugares. As quatro categorias funcionais foram substituídas por “escalas de associação”: 

a casa, a rua, as relações, o bairro e a cidade; e ao centro, um Modulor12 explodido. Elementos que 

representavam uma crítica ao caráter abstrato da matriz racionalista precedente, considerado 

demasiado idealizante para interagir com as particularidades da vida cotidiana. 

 

                                                                                                                                                         
nas políticas de reconstrução. O modelo funcionalista poderia ser adotado como solução genérica, a partir da 
efetivação da tão sonhada tábula rasa moderna. Existem diferentes versões da Carta, algumas talvez 
desconhecidas. A mais famosa, cuja autoria se deve a Le Corbusier, não foi sequer assinada pelo arquiteto, com 
publicação atribuída ao grupo francês dos CIAM. Outra versão, publicada em 1942 nos EUA por J.L. SERT, 
membro fundador do GATCPAC (grupo catalão dos CIAM) e vice-presidente da primeira comissão permanente 
dos Congressos, aponta uma visão particularmente significativa, ao anunciar uma cidade moderna já em crise, 
interpretando a Carta a partir de fotografias de cidades norte-americanas. 

10 Durante os embates nos CIAM, Le Corbusier pretendia continuar promovendo a condução das discussões 
para a temática do urbanismo funcionalista, através de uma padronização dos documentos e representações. No 
CIAM VII (1949) - primeiro congresso do pós-guerra - propôs um modelo de apresentação único, uma “grade” - a 
grille corbusiana - organizada a partir das funções primárias contidas na Carta de Atenas, além de uma quinta 
categoria (Outros), para os elementos que não se encaixavam nas quatro categorias de análise. 

11 Outras representações de pessoas (colagens de crianças desnutridas) já haviam sido trazidas pelos arquitetos 
dos CIAM. J. L. Sert e o grupo Catalão dos CIAM apresentaram, durante o CIAM IV, o projeto urbano para 
Amsterdam, que apresentava como indicador mais revelador e qualificável de uma cidade insalubre, a alta 
mortalidade infantil. 

12 Entre 1942 e 1948, na tentativa de uniformizar ainda mais os parâmetros do urbanismo moderno, Le 
Corbusier desenvolveu um sistema de medição que ficou conhecido por Modulor. Baseado na proporção áurea e 
nos números de Fibonacci e usando também as dimensões médias humanas (dentro das quais considerou 
1,83m como altura padrão), o Modulor, como uma sequência de medidas que Le Corbusier usou para encontrar 
harmonia nas suas composições arquiteturais, seria talvez o homem-padrão para habitar a sua “cidade ideal”. 
Dessa forma, podemos assegurar que o arquiteto propõe colocar como medida o homem ideal - o Modulor -, a 
despeito do homem real das ruas. 
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Fig. 02. Nigel Henderson, 1951: Crianças brincando em East End, Londres. Fonte: MoMA: Century of the Child. 

 

 

Fig. 03. Grille Urban Reidentification, de Alison e Peter Smithson, CIAM IX (1953). Fonte: RISSELADA (2005). 

 

O fim dos CIAM, de alguma forma, foi anunciado por estas fotografias. Elas não provocaram o 

colapso em si, mas apontam para o aspecto que os Congressos tinham perdido de vista: a ambição 

do movimento moderno em arquitetura e urbanismo, de assistir a totalidade da vida cotidiana. As 

fotografias eram, naquele momento, uma declaração visual influente da necessidade de uma nova 

abordagem metodológica, que rompia com o pensamento ortodoxo funcionalista - do racional, da 

cidade zoneada. Em seu lugar, ficava o questionamento para uma arquitetura de desdobramentos 

das relações espaciais, observadas nas brincadeiras infantis. Estas crianças, por mais que 

estivessem uniformizadas, padronizadas, que pertencessem a uma instituição de ensino que as 

regulem, jamais se transformariam naquela imagem do homem ideal, proposto por Le Corbusier (ou 

pelos arquitetos modernos da “velha guarda”). 

A brincadeira infantil que revelava o rompimento com qualquer limite entre funções pré-estabelecidas, 

era uma atividade que simultaneamente esconde e exibe uma infinidade de questões valiosas ao 

grupo Team X: improvisação, invenção, a flexibilidade territorial, a sociabilidade improvisada, etc. 
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características que ressoam como expressão do grupo, tendo as crianças que brincavam na rua 

como o melhor exemplo possível de associações e relações humanas. 

O holandês Aldo van Eyck, também membro do Team X, era fascinado pela relação entre a criança e 

a cidade do pós-Guerra, projetou a partir de 1947, mais de setecentos playgrounds públicos para a 

cidade de Amsterdam. Estes espaços dotados de imaginação, muitas vezes eram criados a partir de 

lotes abandonados, incorporando caixas de areia, paredes de escalada, trampolins e pequenos 

torrões de concreto, em composições abstratas. Van Eyck desenhava os equipamentos de forma 

mínima, para estimular a imaginação de seus usuários: as crianças. O objetivo era que pudessem 

apropriar-se do espaço, deixando as interpretações em aberto. 

Uma cidade sem o movimento particular da criança é um paradoxo maligno. A criança deixa 
descobrir seu potencial contra todas as probabilidades, danos e prejuízos, no perigo permanente e 
na alegria imprevisível. Deslocada para as margens da atenção urbana, a criança sobrevive como 
um "quantum" emocional e improdutivo. Então, eis que, quando a neve cai sobre a cidade, a 
criança toma conta, tornando-se Senhor de um reino transformado. De repente, com assistência 
milagrosa, a criança está em toda parte, redescobrindo a cidade enquanto a cidade, por sua vez, 
redescobre seus filhos, mesmo que por um tempo. Uma gratificante simplificação visual - e 
também reveladora - ocorre, porque, à medida que tudo se funde e as diferenças se tornam 
invisíveis, torna-se evidente que algo mais permanente, e menos abundante do que a neve está 
faltando. Algo que ainda pode ser previsto como uma modesta correção no espaço, como uma 
reflexão ainda tardia. Algo que, muito diferente da neve, a cidade pode facilmente absorver. Mas 
não da forma como já acontece com as inúmeras coisas acidentais e existentes, que a criança 
adapta às suas próprias necessidades e imaginação, de qualquer maneira e ao seu próprio risco. 
(VAN EYCK In: LIGTELIJN, 1999)  

O utilitarismo havia deixado uma forte marca na sociedade: o trabalho e a produção passaram a ser o 

ideal da época. Assim, as dominantes da civilização passaram a ser a consciência social, as 

aspirações educacionais e o critério científico. Segundo Huizinga, “o autêntico jogo13 desapareceu da 

civilização atual, e mesmo onde ele parece ainda estar presente trata-se de um falso jogo”. 

(HUIZINGA, 1938) Para ele, o jogo (ou a brincadeira) se baseia numa certa manipulação de imagens, 

numa “imaginação” da realidade: uma constante transformação e criação. No papel que assume 

enquanto brinca, a criança transforma suas ações e a atitude diante da realidade. É talvez devido a 

esta afinidade profunda entre a ordem e o jogo que o urbanismo moderno interpretou a necessidade 

de brincar como função: o lazer (Fig. 04). O valor do lazer como tentativa de humanização da cultura 

técnica insistiu nas vantagens de aproveitá-lo como atividade criadora, em lugar de mero 

entretenimento, pois só a criação compensa o sentimento de insatisfação, derivados da mecanização 

do trabalho. 

                                                 
13 A diferença entre as principais línguas europeias (spielen, to play, jouer, jugar significam tanto jogar como 
brincar) e a nossa nos obriga a escolher um ou outro, sacrificando assim à exatidão da tradução numa unidade 
terminológica. 
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Fig. 04. Can our cities survive?: Necessidades de lazer de diferentes grupos de idade. Programa de estudo para a cidade de 
Rotterdam. Fonte: J. L. Sert (1942). 

 

A brincadeira, entretanto, é um a atividade livre, incerta, improdutiva, governada por regras e 

caracterizada pelo faz de conta. É uma atividade bastante consciente, mas fora da vida rotineira e 

não séria, que absorve a criança intensamente. Diferente do lazer, ela não se processa dentro de 

seus próprios limites de tempo e espaço de acordo com regras fixas e de um modo ordenado. O lazer 

produtivo vem na tentativa de introduzir a brincadeira para educar e desenvolver a criança, a partir do 

pressuposto de que brincar permite o estabelecimento de relações entre a criança, os bens culturais 

e a natureza, unificados pelo mundo espiritual. Brincar, nesse sentido, deixa de ser uma atividade 

livre e espontânea vinda da criança. 

A rua moderna e sua resultante na atualidade, afinal, não seria lugar de criança e a cidade, uma 

construção adulta e para adultos. Definitivamente, a cidade não é feita para a escala da criança que 

tem em média pouco mais de um metro de altura14. Por mais que tenha havido uma preocupação 

funcional em fazer uma cidade sob medida para o homem moderno, em nenhuma das imagens do 

                                                 
14 Numa versão pouco conhecida dos projetos para o concurso de Brasília, em 1956, Liliana Guedes, Domingos 
de Azevedo, Carlos Milan e Joaquim Guedes propunham para a Nova Capital duas escalas de cidade, uma para 
o adulto e outra para a criança, com zoneamento a partir de diferentes idades. As crianças de até sete anos 
poderiam ficar somente nas partes residenciais, onde também ficaria toda a estrutura de lazer e educação. A 
proposta apresentada não foi reconhecida como finalista entre os projetos vencedores, mas destacou-se dentre 
os demais planos apresentados, levando Paulo Antunes Ribeiro, membro do júri, a recusar-se associar ao 
julgamento dos projetos vencedores. Destacam-se, ainda, no projeto, influências do Urbanismo Moderno com 
reverberações do pensamento crítico encontrado nas discussões dos Smithson e do Team X. 



11 

Modulor corbusiano, ele chega a ser representando nas dimensões de uma criança. Em 1955, ao 

publicar Le Modulor 2, Le Corbusier apresenta as correspondências dos leitores de Le Modulor, 

publicado em 1950. "Depois surgem dúvidas acerca das alturas do homem, da mulher e da criança. 

Esta preocupação manifestar-se-á nas cartas de várias correspondências". (LE CORBUSIER, 1955). 

Aos quais, responde com uma charge sugerindo que a escala da criança não atende as 

necessidades de um homem adulto, sendo o contrário verdadeiro (Fig. 05). 

 

Fig. 05. Relações entre as escalas do adulto e da criança em Le Modulor 2, segundo Le Corbusier Fonte: LE CORBUSIER, 
[1955]. 

 

Foi no The Doorn Manifesto (Fig. 06) que os membros do Team X esclareceram seus princípios 

sobre o que significaria a construção do ambiente humano, desde a casa até a cidade, da 

diversificação entre ambientes como a base conceitual para evitar continuar construindo as mesmas 

casas ou modelos de cidades em todos os lugares. Para explicar esse entendimento, introduziram 

uma adaptação do diagrama da organização territorial (The Valley Section) elaborado por Patrick 

Geddes. 

[Gueddes] foi um biólogo e botânico anárquico [...] que revolucionou, no início do século XX, a 
maneira de apreender, olhar, pensar a cidade ao inventar metodologias transdisciplinares, dentre 
as quais, algumas hoje se tornaram rotinas, por vezes tidas como dadas, para todo plano urbano: 
o diagnóstico (survey) antes do plano, por exemplo. (BIASI, 2012, p. 195) 

No perfil do Vale, a paisagem lança o olhar sobre as diferentes regiões de uma mesma cidade. Para 

Gueddes, o traçado desse desenvolvimento esclareceria a individualidade, a originalidade de cada 

uma das cidades, grandes e pequenas e, sobretudo, entender-se-ia suas múltiplas semelhanças, 

região por região. “Apesar de nossas dificuldades contemporâneas – industriais, sociais e políticas -, 
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há ao nosso redor elementos indicativos de uma melhoria social e, com isso, de um avanço para um 

estágio mais alto de civilização industrial.” (GEDDES, 1915, p. 28). 

Geddes introduziu um tipo de planejamento fundado no tempo, na paciência, no cuidado pelo detalhe, 

na inter-relação entre passado e futuro, na insistência sobre a escala humana e sobre suas 

aspirações e, finalmente, na disponibilidade de deixar uma parte essencial do processo para aqueles 

que estão intimamente implicados: os cidadãos. 

 

Fig. 06. The Doorn Manifesto com a ilustração The Valley Section, de Peter Smithson (1954). Ilustração do original The Valley 
Section, de Patrick Gueddes (1909). Fonte: RISSELADA (2005). 

 

Esta atenção ao cotidiano, e às formas de habitar das pessoas também pôde ser encontrada depois 

no próprio Team X. Eles se inscreveram claramente na genealogia começada por Patrick Geddes. A 

partir da desconstrução da complexa relação entre espaço e sociedade, tratado no Movimento 

Moderno a partir de um pensamento dual de causa/efeito, aos processos binários e lineares que 

buscavam encontrar soluções a partir de regras universais. A necessidade de um trabalho de projeto 
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com os habitantes ganhava então importância tanto nas experimentações de participação15 quanto no 

nascimento de uma necessidade declarada por arquitetos como Giancarlo De Carlo de solicitar uma 

avaliação da arquitetura pelos habitantes. 

O cidadão deve atuar. Para ele, mais do que para ninguém, a evolução é clara e se processa 
rapidamente, ela é especialmente evidente e misteriosa. [...] Nesse labirinto de complexidade 
urbana, não há meros expectadores. Cegos ou não, criativos ou desatentos, alegres ou relutantes, 
cada um ainda deve tecer, a contento ou não, por bem ou por mal, toda a trama da sua vida. 
(GEDDES, 1915, p. 36) 

Além dessa participação do cidadão, através da compreensão e construção de um vocabulário 

comum, chamada por Geddes de “cidadania construtiva”, a busca por interlocutores de outras 

disciplinas16 para reunir todas as competências necessárias para elaborar melhores projetos se torna 

um fato em seus estudos. O projeto, em qualquer escala, é proposto como um processo onde o 

habitante como todos os outros atores implicados trabalham juntos. 

Gueddes desejou ver criado em seu tempo um organismo no qual o homem pudesse expressar a 
simultaneidade do seu ser: sua identidade com os ideais sociais, o desenvolvimento científico e as 
condições físicas de seu próprio tempo e lugar. Estava convencido de que um meio urbano poderia 
ser criado para expressar a continuidade do tempo através da vida dos homens, por meio de uma 
expressão arquitetônica de suas aspirações e da relação direta de todos os métodos de 
desenvolvimento contemporâneo – técnico, científico, artístico. Estava igualmente convencido de 
que a expressão desses requisitos universais só poderia tornar-se criativamente efetiva se colorida 
e modificada pelas características individuais de vida e ação, condicionadas pelo meio de cada 
cidade em particular. (TYRWHITT In. GUEDDES, 1915, p. 15) 

Esta retomada histórica geddesiana, realizada pelo Team X, resumia o entendimento das novas 

formas de perceber o mundo no pós-Guerra. É importante notar, entretanto, que neste movimento 

não são trazidas pelo grupo, pelo menos de maneira evidente, suas ideias sobre a criança como 

“participante” da produção urbana e da educação na cidade (Fig. 07). Ao descrever os pavimentos do 

seu laboratório sociológico, a Outlook Tower, um velho e imponente edifício, no alto da velha 

Edimburgo, Geddes declara: 

“ele [o visitante] observa a cidade e grande parte da sua região; e, assim, cada visitante tem a sua 
experiência do valor educativo dessa visão sinóptica. [...] Em resumo, aqui, como em qualquer 
parte, as crianças podem ver mais do que os sábios. Porque, como não pode haver estudo da 
natureza, ou estudo geográfico digno do nome, separado do amor e da beleza da Natureza, assim 
também ocorre com o estudo da cidade. [...] Desse modo, com a ajuda do nosso panorama, a 
criança começa seus estudos científicos e o escoteiro, sua expedição.” (GEDDES, 1915, p. 150) 

 

                                                 
15 Depois das experimentações de Geddes no começo do século XX, entre as duas guerras, e no final da 
Segunda Guerra, caminhos paralelos na Europa e no mundo continuam este Urbanismo (e Arquitetura) 
humanista. Para citar somente alguns: na Itália as figuras de Adriano Olivetti, e a revista Comunità, Ludovico 
Quaroni, Carlo Doglio, Danilo Dolci, além de Giancarlo De Carlo, na Bélgica Lucien Kroll, nos EUA Paul e 
Percival Goodman, Christopher Alexander com o advocating planning, na Índia Balkrishna Vithaldas Doshi. 

16 São célebres, por exemplo, as reflexões de Aldo Van Eyck, arquiteto holandês do Team X, sobre os vilarejos 
dos Dogons, os pueblos pré-colombianos ou as favelas no Peru, numa necessidade que esse autor expressou 
sobre o trabalho interdisciplinar entre Antropologia e Arquitetura. 
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Fig. 07. Crianças da escola Castlehill, Edimburgo em procissão para a abertura da Outlook Tower de Patrick Geddes (1910). 
Fonte: Patrick Geddes papers. 

 

A ideia de um princípio sinóptico, baseado na sobreposição de diversos pontos de vista, que 

incluíssem os aspectos científicos e artísticos da vida urbana, busca ainda uma interpretação do 

processo evolutivo da cidade no presente e seus prognósticos de possibilidades futuras e, assim, 

motivar e educar para a cidadania. Esta inter-relação de passado, presente e futuro, associados à 

interpelação dos acontecimentos mundiais e a vida local baseia-se num princípio de diferenças e 

choques – entre diversos olhares, focos, escalas, línguas, linguagens, localidades, etc. E somente a 

partir destas diferenças, existiria a possibilidade de adaptação e aplicação a qualquer cidade. 

[É preciso] procurar entrar no espírito de nossa cidade, sua essência histórica e a vida rotineira. 
Assim, o nosso projeto vai expressar, estimular e desenvolver todo seu potencial, e vamos 
trabalhar efetivamente com suas necessidades fundamentais e materiais. Não podemos pesquisar 
e interpretar, com perfeição, a cidade que vamos planejar – faça um levantamento do que há de 
mais importante no seu passado, no seu presente e, acima de tudo, já que o planejamento é 
problema, faça previsões para o seu futuro. (GEDDES, 1915, p. 32). 

O reconhecimento e utilização dos pontos de vista científico, artístico e histórico, como meio de 

despertar e educar cidadãos para uma participação ativa provoca, segundo Geddes, “a necessidade 

de imaginação reconstitutiva para o passado, o presente e o futuro” (GEDDES, 1915, p. 170). O 

passado histórico da cidade havia sido esquecido pelos modernos, em função do recente progresso 
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industrial e ferroviário. A cidade atual chegava a ser pensada como um postulado final, e não como 

uma cidade em fluxo e mudança contínua. Seria, portanto, este desejo de perceber nas cidades a 

vida criativa e em constante mutação, motivo para promover esse cruzamento entre história e desejo 

de futuro, juntamente com os cidadãos e, sobretudo, com as crianças da/na cidade? 

Invocar uma imagem de crianças brincando na rua serve para produzir uma outra imagem 

vividamente ambivalente: por um lado, a de habilidades resistentes, a de poder criar algo do nada, 

inventar brincadeiras a partir do terreno urbano e; por outro lado, a de fragilidade, de um mundo 

social à beira do colapso. É por isso que as crianças que brincam no ambiente urbano e deixam suas 

marcas na cidade tornaram-se imagens excessivamente familiares de estudos sociológicos e do 

fotojornalismo – e porque não, do urbanismo – do pós-Guerra. 

Nas palavras de Nigel Henderson, estas imagens precárias, que justapõem a alegria e destruição, 

retratam “uma humildade selvagem gerada por meios limitados” (HENDERSON apud RISSELADA, 

2005). São imagens que têm conotações políticas precárias: por um lado, revelam pobreza, por outro 

parecem oferecer em resposta uma forma de melhoria. Estas imagens, entretanto, podem também 

servir para colocar o lado inventivo e indomável de crianças pobres como a razão para não fazer 

nada sobre as desigualdades sociais. 

Resgatar o otimismo perdido é uma maneira de ler o trabalho do Team X. Privilegiar estas imagens 

era uma maneira de anunciar a prioridade ao ser humano em todas as suas categorias e idades. 

Muitas vezes o perigo em relação a estas ideias é simplesmente o de parecer inocente ou nostálgico. 

Outras vezes, diz respeito à fantasia ideológica de representar “os outros” (a criança, o “nativo”, etc.) 

como um recurso para reabastecer uma ideologia gasta. Mas é talvez nesse desejo utópico de dar 

lugar às energias espontâneas e irresistíveis das crianças e provocar estas energias nos adultos.  

A criança precisa de "quase nada" para produzir algo. Fazem uso dos restos, para fazer brinquedo e 

brincadeira. A criança faz da cidade o seu brinquedo e brinca, inclusive, com o determinado. As 

brincadeiras que atravessam à cidade desviam as divisões funcionais, as ordens preestabelecidas. 

Entre o "aqui pode" e o "aqui não pode", ou o "isto pode" e o "aquilo não pode", existem infinitas 

possibilidades e a criança está na cidade para descobri-las e desvendá-las. E por mais que os 

adultos digam "isso aí não existe mais", os pequenos sempre estarão por aí a fazer do trabalho, da 

circulação e da habitação, lazer. Mas não o lazer "encaixotado" e produtivo, como pretendiam os 

modernos. Até porque, as crianças não respondem a tais pretensões. 

Basta conviver um tempo com essas meninas e meninos, tentar entrar no seu mundo imaginário, e 

rápido compreendemos cada brincadeira tornando-se uma ferramenta criativa importantíssima nos 

ambientes da cidade. É por isso que as crianças são temidas. Uma só palavra, um único gesto delas 

pode fazer desmoronar qualquer reino construído à base de muito trabalho e horas de pranchetas. Os 

adultos sabem muito bem disso e procuram silenciá-las, domesticar seus impulsos e aplicar sobre 

elas sua milenar cultura e educação por meio de ameaças e uso dos castigos e inibindo suas atitudes 

despojadas. Espera-se da criança que ela se transforme num bom cidadão, num bom trabalhador, 
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numa boa pessoa, tolerante, moderada e pacífica. Espera-se que as crianças agora e no futuro 

colaborem para a conservação e aprimoramento desses mesmos costumes. 

Patrick Geddes já havia observado uma certa “fossilização da educação”, tão livresca, tão fechada 

nessa didática escolar, que “mesmo os jogos ao ar livre têm sido fechados e subjetivos.” (GUEDDES, 

1915, p. 41) Mas que para ele, “a História de sua própria cidade foi esquecida e suas escolas, pelo 

menos até pouco tempo, eram os últimos redutos de informação.” (GUEDDES, 1915, p. 41) 

Os lugares do encontro, da possibilidade, de uso e realização prático-sensível, são os espaços onde 

atuam estas ações e onde se encontram estas transformações radicais dos restos, tão caros às 

crianças. Resíduos escancarados ao vasculharmos os acontecimentos marginais da história do 

urbanismo moderno ou na realidade fragmentada do pós-Guerra nas cidades europeias, mas que 

também sobrevivem nas nossas cidades contemporâneas e nas realidades tão singulares das 

cidades latino americanas. 

 

CONSIDERAÇÕES 

No campo do urbanismo, na construção de um ideário moderno e na sua crítica, é importante 

ressaltar como, a partir da “invenção da infância” na modernidade, o tema passou a ser explorado em 

projetos urbanos, desde aqueles que apresentavam a criança como indicador mais revelador e 

quantificável de uma cidade insalubre (através dos índices da alta mortalidade infantil), até aqueles 

em que são apontadas como sinônimo de crítica à própria cidade planejada.  

Num mesmo tecido da cidade, temos ambas as interpretações formando uma mesma estrutura. É aí 

que se revela o desejo da criança de (se) inventar e reinventar, de fazê-lo no espaço, na memória e 

no tempo; nos seus desvios, imagens, gestos e palavras. Assim também, na escrita da história, o 

desdobramento das imagens do passado e do presente que não cessam de acontecer, possibilitando 

o futuro das cidades. Pode-se, portanto, penetrar nestas histórias como o adulto na cidade 

desconhecida ou como a criança nas suas brincadeiras e fabulações do mundo. Perder-se num 

labirinto de outras e novas histórias ou de possíveis leituras para então descobrir brechas que levem 

a viagens fantásticas e surpreendentes, como o fazem as crianças. 

Há ainda espaços e histórias – ou mesmo formas de narrá-los – que possibilitam explodir estruturas 

fixas, homogênas, estereotipadas, que transformam o universo cotidiano, que criam um passado, um 

presente, um futuro, entrelaçados numa dinâmica criativa irreversível. São aqueles que misturam 

acontecimentos por vezes extraordinários a uma vida banal. Desta forma, permitem fazer – por vezes 

de maneira irônica – a delimitação entre real e imaginário, entre o fantástico e o cotidiano. 

A necessidade da criança de brincar com a realidade e construir um universo particular, dando outra 

significação ao cotidiano e ao espaço, incorporando às suas vivências, enfatiza sua sensibilidade 
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criadora no mundo material. Na experiência da cidade, como a criação de uma possibilidade utópica 

de questionamento da realidade existente, ou o desejo de construir o seu próprio mundo por 

intermédio da brincadeira. O “gesto adocicado”, que corresponde não à criança, mas às concepções 

distorcidas que se tem dela, contribui para a ideia de que as crianças vivem uma realidade tão alheia 

à do adulto, que é preciso ser especialmente inventivo na produção de objetos e entretenimento 

voltados a elas. 

Olhar para a criança na cidade e na história pode possibilitar mudanças no modo de atuar dos 

arquitetos e urbanistas, numa fuga de padrões preestabelecidos, papel este de fundamental 

importância e de participação recíproca. E, tendo as brincadeiras como exemplo, o que se questiona 

é uma proposição em pequena escala discreta e pouco visível, diferente do ideal tábula rasa 

moderno. 

Os espaços inacabados das cidades, que tornam possíveis diversas experiências, de acordo com a 

disponibilidade criativa dos usuários, sugerem usos possíveis dos espaços criados, incitam novas 

situações e assemelham-se às outras histórias latentes, possíveis de emergir dentro das estruturas já 

consolidadas na própria historiografia do urbanismo moderno. Estas outras formas de pensar o 

urbanismo e sua historiografia pode nos ajudar a repensar nossas próprias definições de cidade, de 

urbanidade, de formas contemporâneas de vidas em sociedade. 
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