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INFÂNCIAS na CIDADE
Este seminário pretende explorar questões relativas à ação social
das crianças em contextos urbanos e a diversidade de
experiências infantis nas cidades por meio da apresentação de
pesquisas, projetos sobre e com crianças em seus territórios,
escolas, espaços culturais e coletivos. 

As cidades brasileiras, cindidas e desiguais, conformam diferentes
oportunidades às crianças. Ainda que amparadas pela mesma
legislação, crianças de distintos grupos sociais não têm garantidos
os mesmos direitos. Vive-se hoje, em nosso país, o resultado de
um processo de urbanização precária e os grandes centros são
caracterizados pela exclusão e segregação das crianças e pela
crescente perda de sua qualidade de vida e autonomia, sobretudo
em espaços de socialização e participação social. 

Estas questões se acirram ainda mais ao nos depararmos com os
desafios que a pandemia nos traz, pois, anteriormente a
socialização entre grupos distintos sociais era considerado
importante dispositivo de combate às desigualdades e à
aprendizagem cidadã. Atualmente, as orientações se voltam para
o distanciamento social. Poderíamos pensar que este
distanciamento e o processo de desindustrialização que o país
vive, podem resultar num processo de desurbanização?   

Busca-se, assim, avançar nos debates interdisciplinares, que
reúnem pesquisadores e profissionais que estabelecem foco nas
relações do sujeito-criança com os espaços urbanos, a educação,
cidadania, arquitetura e planejamento urbano.



03 dezembro 2020 - quinta feira - 9:30 h às 11:30 h

Tema: As crianças e as cidades

Esta mesa abordará a temática das relações entre as crianças e os espaços
urbanos ressaltando algumas das principais questões de pesquisas e

práticas que os distintos contextos socioespaciais suscitam ao se pensar as
crianças e como tais contextos têm relação com a construção das noções de

infâncias, com as desigualdades e com as experiências infantis.
   

Convidados:
Gabriela Trevisan - Prochild CoLab

Jader Janer - UFJF
Márcia Gobbi - USP

Mediação:
Levindo Diniz Carvalho - UFMG

Samy Lansky - Amigos da Rua / UFMG

Link acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=bW2JesVLmKc



04 dezembro 2020 - sexta feira - 9:30 h às 11:30 h

Tema: Pesquisas com crianças em 
espaços públicos

As pesquisas com crianças em contextos não escolares em
muito tem contribuído para consolidar o campo dos estudos da infância sob
uma perspectiva transdisciplinar. O objeto desta mesa é debater acerca dos

caminhos possíveis da pesquisa com crianças em espaços públicos,
extrapolando os muros da escola e o espaço doméstico da

casa. Pretende-se, assim, abranger outras esferas de sociabilidade da
criança, atravessadas pelos diferentes marcadores sociais que refletem a

desigualdade presente em nossos contextos de pesquisa.
   

Convidados:
Flávia Pires - UFPB

Juliana Prates Santana - UFBA
Samy Lansky - Amigos da Rua / UFMG

Mediação:
Luciana Bizzotto - UFMG

Túlio Campos - UFMG

Link acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=rYdkfwcLsbI



10 dezembro 2020 - quinta feira - 9:30 h às 11:30 h

Tema: Infância, pandemia e direito à
cidade

Com a pandemia do COVID-19 as escolas e espaços de
convivência públicos e privados foram fechados, limitando a circulação e

acesso das crianças à cidade, provocando assim grandes transformações em
suas vidas . Essa mesa visa debater Infância,  pandemia e direito à cidade,
apresentando questões relacionadas a esse novo contexto de incertezas,

limitações e agravamento das desigualdades e
vulnerabilidades já existentes.

    
Convidados:

Giselle Arteiro - UFRJ
Levindo Diniz - UFMG
Valeria Milena - UFPR

Mediação:
José Alfredo - UFMG

Link acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=GWuv_OQBzpM



11 dezembro - sexta feira - 9:30 h às 11:30 h

Tema: Intervenções espaciais com crianças

As relações socio-históricas estabelecidas entre crianças e
a cidade vêm produzindo férteis discussões no campo acadêmico e nas

políticas públicas. A proposta desta mesa é discutir, por meio do diálogo
entre a arquitetura, o planejamento urbano e a educação, as possíveis
intervenções espaciais com crianças nas metrópoles contemporâneas.

Nesse sentido, almeja-se abordar temas que atravessam a mobilidade, o
planejamento socioespacial e as apropriações das crianças nos espaços

urbanos, considerando as nuances e complexidades postas pelo 
ambiente citadino.

    
Convidados:

  Adriano Mattos - UFMG
Eveline Trevisan - BHTrans / UFMG

Mediação:
Luciano Coelho - UFMG
Rogério Correia - UFMG

Link acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=fRkfunBn8Vk



11 dezembro - sexta feira - 14:30 h às 16:30 h

Tema: Educação e Cidade

Pensar a cidade como lócus da experiência nos faz refletir
que tipo de situações de aprendizagem são proporcionadas às crianças

cotidianamente nos diferentes espaços a que tem acesso. A proposta dessa
mesa é debater como Educação e Cidade se

relacionam a partir das possibilidades da vida urbana, onde os espaços da
cidade são potencialmente educativos, ao mesmo tempo que são marcados

por conflitos, segregações e desigualdades.
    

Convidados:
  Larissa Altemar - Memorial Minas Vale
Maria Cristina Soares Gouvea - UFMG

Vânia Carvalho - UFES

Mediação:
 Joelma de Cerqueira - UFMG

Link acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=npq31UVUJfA



informações: nepeifae.ufmg@gmail.com
https://nepei.fae.ufmg.br/
Acesso: youtube.com/NEPEIUFMG
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