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Apresentação
Sejam muito bem-vindos a apresentação das Cidadeiras!
Juliana Marques Awad, arquiteta e urbanista, e Fátima Totti, psicóloga e educadora infantil,
criaram as Cidadeiras em 2018 pois acreditam na parceria entre adultos e crianças para
estabelecer um movimento constante de entender, pensar e transformar a cidade e a si mesmos.
A construção destes saberes envolve o reconectar do adulto com o encantamento pelo lugar em
que vive para, a partir disso, gerar diferentes possibilidades de criar experiências, compartilhar
pontos de vista e memórias e estabelecer trocas com o olhar atento e inaugural das crianças.
As Cidadeiras atuam nos processos de sensibilização e ressignificação da relação entre as
Crianças de 0 a 6 anos e a Cidade de São Paulo.
Somos agentes de mudanças ao lado de pessoas que queiram também potencializar esta relação
para cocriarmos o futuro das cidades e das pessoas com maior pertencimento e
comprometimento, desde as infâncias.
E este é o nosso convite: vamos sair da bolha?
Por que estamos aqui
No Brasil cerca de 85% da população vive atualmente em cidades. E há tempos, tem-se
questionado esta qualidade de vida. As cidades têm perdido sua característica fundamental de
ser o lugar de encontro por excelência. As pessoas foram se afastando dos espaços coletivos e
se segregando entre muros. Muitos passaram, em diferentes intensidades, a “rejeitar” a cidade

como seu habitat. Outros querem chegar o mais rápido possível de um ponto a outro, sem se
importar com a qualidade do percurso. A cidade está de um lado, como paisagem, cenário, e as
pessoas de outro, isoladas nas edificações ou no seu movimento frenético de trabalho. Fala-se de
espaços, entretanto, não se fala de lugares. Ouvimos constantemente sobre insegurança, medo,
frieza, selva de pedra......que lugar é esse?
Ao mesmo tempo, sabemos que não existe cidade sem pessoas. Recentemente, temos visto nas
grandes cidades diversas iniciativas de Coletivos, organizações e comunidades em geral que
unem pessoas ao redor das mesmas intenções de transformar os lugares em melhores espaços
para se viver e, especialmente, conviver.
Como acreditamos que não existem cidades sem pessoas, e que são as pessoas que constroem
verdadeiramente o lugar em que vivem, pensamos que a educação infantil tem um papel
fundamental na formação de cidadãos fortemente conectados com esta visão de futuro e de
pertencimento. “Onde está a alma da cidade?”
E as crianças onde estão?
As crianças veem alma na cidade e trazem novamente ao adulto a sensação de encantamento
pelo urbano.
Mesmo inserida num ambiente hostil, a criança preserva a potência de criar o lugar a partir de
suas experiências. De trazer significado ao espaço como espaço de possibilidades. De gerar
pertencimento. A criança brinca de construir uma casa e se constitui como sujeito. Também se
constitui como sujeito quando vive experiências externas e brinca de construir a cidade e a
internaliza como seu habitat.
O olhar das crianças para o mundo é curioso, pesquisador, questionador, de encantamento e
isento de ideias pré-concebidas. Não poderia ser diferente em relação também ao lugar em que
vivem. As impressões que elas comunicam e o sentido que atribuem ao espaço nos mobilizam,
convocam a pensar e repensar o nosso Lugar, a nossa Cidade.

A criança é potente para apreender, pensar e construir conhecimentos. A criança nos provoca, e
ao mesmo tempo nos convida, para viver experiências na cidade e a retomarmos nosso senso de
pertencimento. A construção desses saberes envolve o adulto, que também pode proporcionar
experiências, compartilhar seus pontos de vista e suas memórias.
As Cidadeiras confiam justamente nesta parceria entre adultos e crianças. Colocam foco no
percurso, respeitam este mútuo aprender e ensinar, ensinar e aprender e apoiam esta parceria
que resulta num movimento constante de entender, pensar e transformar seu território e a si
mesmos.
O que queremos?
Queremos aprender com as crianças sobre suas experiências na cidade e suas relações de
pertencimento, maravilhamento e encantamento com o território.
Queremos incentivar os adultos a apoiá-las nesta construção, potencializando suas experiências
e vivências na cidade como campo investigativo.
Queremos convidar a todos, adultos e crianças, a consolidarem esta parceria de redescobrirem,
juntos, o lugar em que vivem.
Queremos estar ao lado de escolas, organizações de ensino infantil, coletivos, ONGs e demais
interessados para abrir espaços de diálogo sobre o tema criança e cidade. Aproximar o território
da cidade à criança e aproximar o adulto do olhar de encantamento da criança sobre a cidade.
Vamos convidar as crianças a saírem de trás dos muros¿
Precisamos expandir as relações das crianças para fora dos espaços fechados, permitir que elas
criem vínculos com a cidade, contemplem os espaços, gerem intimidade com o lugar. Precisamos
transbordar a educação para fora da escola também. É assim que acreditamos na participação.
Simplesmente pelo fato de ocuparmos a cidade, estamos participando e trazendo esta realidade
para as crianças.

Brincadeiras no Quarteirão
Os encontros trazem como proposta uma visita ao percurso pessoal e profissional em suas
experiências com o lugar em que vivemos. Ao resgatar visões de sua construção de
pertencimento e memória, discutiremos olhares de adultos e crianças com a intenção de
potencializar nossa parceria e possíveis ações como agentes transformadores das cidades.
Vamos trazer o olhar da criança para nos ajudar a repensar a cidade e assim aflorar nosso
encantamento pelo lugar em que estamos para propormos de maneira consciente uma nova
maneira de habitar o território.
A cidade é lugar de encontro. Encontro de pessoas, de ruas, de casas, de natureza, de
saberes...Há muito a ser explorado e aprendido com a cidade que também educa.
Nessas vivências trazemos o bairro como lugar a ser vivido. Apenas um quarteirão ... suficiente
para que o encanto seja revelado. Nessas vivências surgem reflexões e ideias de como
queremos construir nossa cidade, incluindo a criança para que faça mais parte da cidade como
aqueles que habitam, usufruem, conhecem e pertencem ao território.
Nessa brincadeira vamos munidos com nossos olhares atentos, lápis, papéis, lupas, para viver
uma experiência viva. Caminhamos observando atentamente o que existe na cidade e o que nos
encanta, o que há no caminho.

As crianças nesta relação atenta com o espaço urbano

transformam a cidade num palco de brincadeiras. Quando o tempo não é mais um empecilho, as
crianças criam vínculos com os lugares. Fazer esses pequenos percursos com olhar pesquisador,
com tempo para explorar o que nos conecta com o espaço. E nos possibilita nos colocarmos no
lugar de quem pode transformá-lo.
Para quem?
Para crianças, com foco para as de 1 a 6 anos, e adultos, principalmente aqueles que tem
relações diretas com as crianças e que queiram exercitar a observação, escuta e troca.
As vivências proporcionam:

▪

Olhar para a interação e experiências que as pessoas, principalmente as crianças, têm com o
território

▪

Sensibilizar sobre a importância da relação intrínseca entre Criança, Cidade e Natureza

▪

Despertar para o senso de pertencimento capaz de proporcionar às pessoas a apropriação sobre
o lugar onde vivem e suas possibilidades de transformação.

▪

Apresentar e discutir propostas e planos de ação multidisciplinares que considerem não só o
olhar do adulto, mas também o olhar da criança para a cidade
Brincadeiras no Quarteirão Vila Madalena
BRINCADEIRAS NO QUARTEIRÃO Vila Madalena dá início a uma série de encontros e
descobertas das crianças e adultos a respeito dos bairros e seus arredores, a exploração das
praças e espaços públicos.
A ação aconteceu no dia 29 de Setembro de 2018. A vivência começou às 10h da manhã e
contou com cerca de 20 crianças e 30 adultos.
Começamos com uma contação de histórias, do livro Na Garupa do meu Tio – livro infantil que
aborda esta questão da vida nas cidades, diversidade, ações diversas, agito, etc. tudo
acontecendo no espaço público.
Encerrada a contação de história, partimos para a caminhada no quarteirão. As crianças têm a
sua disposição lupas, papéis sulfite e vegetal, canetinha, giz de cera. Ao longo do percurso as
crianças se encantam com detalhes da cidade: um buraco, o tampão do bueiro, uma planta, um
número de casa, a água que escorre no meio fio, o coelho pintado no muro... Marcas, sinais que
nos contam histórias do nosso território. Queremos conhece-las! Com as lupas partem como
detetives a explorar o que veem e trazer sentido à experiência. Com os papéis fazem desenhos
sentadas nas calçadas, ou usam o papel manteiga para tirar o relevo de alguns detalhes que
encontram com o giz de cera. Tiram o relevo até de troncos de árvores, folhas, pisos diferentes,
muros com textura que os atraem. Conversam com pessoas que estão também nas calçadas, ou

nos quintais. Chamam à atenção das pessoas dirigindo seus automóveis, falam com cachorros,
abraçam as árvores, brincam de esconde-esconde atrás dos postes de luz.
Durante o percurso fazemos algumas perguntas sobre a cidade, levantamos suas curiosidades e
escutamos atentas as falas que chegam.
Terminado o percurso voltamos para o nosso ponto de encontro. As crianças, maravilhadas com
a experiência, querem desenhar, conversar sobre o que viram. Fazemos um encerramento e
convidamos para o próximo.

Quem somos?
Maria de Fátima Aranha Totti é psicóloga com pós-graduação em “Educação Lúdica” e “Gestão
em Educação Infantil de 0 a 3 anos” pelo Instituto Vera Cruz – São Paulo. É Professora há 30
anos em Educação Infantil em diferentes escolas de São Paulo e Psicóloga clínica com 10 anos
de atuação em consultório particular. Tem experiência em coordenação pedagógica e formadora
em projetos de formação de professores pelo Instituto Avisa Lá.
Juliana Marques Awad tem graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade
Mackenzie (2002), mestrado (2005) pela mesma instituição e doutorado em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2010), com estágio no Massachusetts Institute of
Technology (MIT) em 2008. É coautora ao lado de Carlos Leite do livro Cidades Sustentáveis
Cidades Inteligentes (2012), pela Editora Bookman. Seu foco de atuação atualmente são
pesquisas e ações que relacionam Urbanismo, Educação e Crianças.

CIDADEIRAS
Rendeiras de percursos na cidade que acolhe, nutre e dança
Bordadeiras que entrelaçam brincadeiras na teia da cidade que encontra
Tecedeiras da trama coletiva da cidade que se reinventa nas relações
Rendeiras. Bordadeiras. Tecedeiras
Tecem a cidade viva pelo encanto dos olhares de quem se aventura, investiga e provoca
De quem se aproxima, inaugura e transforma o lugar a partir de cada nova experiência
De quem se deixa levar pelas ruas e caminhos para se maravilhar com o novo
Cidadeiras
da cidade que se vê humana
da criança que se vê cidade
Vamos gestar esta cidade?
https://www.facebook.com/cidadeiras/

cidadeiras

