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A investigação sociológica das crianças no espaço urbano conheceu recentemente, 

no plano internacional, uma profunda renovação, por efeito conjugado de três 

factores:  

 o desenvolvimento dos Childhood Studies, e, em particular, da Sociologia da 

Infância, sobretudo a partir do final dos anos 80, que trouxe para a agenda 

investigativa a condição social da infância e a criança actor nos mundos sociais de 

vida (eg. James, Jenks e Prout, 1998; Sirota, 2007; Wieviorka, 2008);  

 a importância da cidade como topus investigativo nas Ciências Sociais, com 

a renovação da Sociologia urbana;  

 a tematização da infância na cidade como revelador social.  

Pondo em destaque o último dos factores referidos – a situação da infância na 

cidade como revelador social, salientamos, com C. Jenks (2005), que as cidades, 

enquanto espaços sociais estruturados, com dispositivos de controlo, são 

particularmente tornadas visíveis nas interdições formais e simbólicas feitas às 

crianças (de circulação, acesso, mobilidade, interacção, práticas sociais) e nas 

transgressões feitas pelas crianças. Se as crianças em situação de rua são 

especialmente reveladores destas transgressões, e por consequência, dos 

processos de interdição, divisão e controlo do espaço urbano, afinal todas as 

crianças, que é suposto não estarem na rua, actualizam regras e rupturas com 

essas regras no quotidiano.  

A investigação sociológica da Infância tem posto em evidência a forma como as 

crianças transformam em “lugares”, isto é, em contextos de interacção revestidos 

de sentido e de emoções, os espaços urbanos (Christensen & O’Brien, 2003). 

Espaços esses que se apresentam ora como “espaços para crianças”, onde é 

suposto estarem e entre os quais circulam (bairros habitacionais, escolas, lugares 

de recreio) ora como “espaços das crianças” (Rasmussen, 2004), furtivos ao olhar 

adulto, produzidos na ordem social das crianças (Ferreira, 2004) e nas suas 

culturas de pares (Corsaro, 1997). A (re)institucionalização da infância na 2ª 



modernidade (Sarmento, 2006a) passa também pela forte presença desses espaços 

para crianças no tempo de vida das crianças.  

Entre a casa, a escola, o lugar institucional do lazer, as crianças urbanas são 

transportadas, circulando entre “ilhas urbanas” (Zeiher, 2003), no testemunho vivo 

da fragmentação urbana das cidades modernas. Espaços socialmente estratificados 

e divididos, com zonas exclusivas e zonas de exclusão, com condicionamentos e 

formas de ocupação restrita, a  cidade contemporânea é dual (Castells, 1989) em 

múltiplos sentidos.  

A circulação (frequentemente em transporte público ou privado) entre os espaços 

institucionais, nas condições de (relativa) independência de mobilidade das crianças 

(O’Brien; Jones & Sloan, 2000), faz das cidades lugar de ilusão, deslumbramento, 

mas também de desidentificação e de estranheza.  

A criança é o habitante urbano “estrangeiro” de Simmell, mas dificilmente circula 

com a liberdade aparente do flanneur de Benjamin. E no entanto, o fascínio da 

cidade global (Sassen, 2001), com as suas marcas, os neóns, os convites ao 

consumo, os apelos dos múltiplos sinais dos centros dos poder económico, promove 

nas crianças a  transfiguração  imaginária do espaço urbano num lugar 

comunicacional emergencial, polifónico e fantasista. De algum modo, os espaços 

urbanos são sempre, para as crianças, as cidades imaginárias de Italo Calvino.  

Procurar ouvir essa voz em que as crianças “revelam” (no sentido fotográfico do 

termo) as formas de vida da (na) cidade tem constituído um objecto de estudos 

sobre as culturas da infância (Sarmento, 2003 e 2006b; Ferreira, 2004); a 

participação infantil (Tomás, Sarmento e Fernandes, 2006); as políticas públicas 

para a infância (Sarmento, Fernandes e Tomás, 2007; Sarmento, Soares e Tomás, 

2006); as representações sociais das crianças na cidade (Malho, 2003). Estes 

estudos têm estabelecido diálogo com a produção sociológica mais relevante no 

campo da Sociologia da Infância (e.g. Christensen & O’Brien, 2003; Fog Olwig & 

Gullov, 2003; Castro, 2004) sobre a criança urbana.  

Neste quadro, as políticas públicas urbanas para as crianças apresentam-se como 

incontornáveis, porque a cidade ocupa um lugar central no poder e na governança 

no contexto da globalização (e.g. Sassen, 2005; Le Galès, 2003) e porque a cidade 

é o espaço da inclusão ou exclusão na cidadania. A cidadania na infância, afirmada 

no quadro da consagração jurídica dos direitos da criança, tem no espaço urbano 

um lugar problemático de potenciação e de restrição.  

De potenciação, porque é em torno da participação das crianças na construção 

colectiva das políticas urbanas que de forma mais impressiva se vêm afirmando os 



direitos participativos das crianças no espaço público. Esta afirmação da 

participação das crianças configura uma concepção de cidadania que se não reduz 

ao modelo clássico de Marshall – cidadania cívica, política e social - mas a amplia 

criticamente (Wexler, 1990), através do exercício de implicação na construção 

colectiva do espaço público. Movimentos como o orçamento participativo com 

crianças, Cidades Amigas das Crianças ou Cidades Educadoras potenciam esta 

forma de cidadania infantil.  

De restrição, porque a cidade “não é uma coisa” (Fortuna, 1997), sendo 

socialmente vivida e construída. E essa construção é, na sociedade de risco, 

potencialmente mais restritiva da autonomia das crianças, mais limitadora dos 

espaços, mais ameaçadora da segurança, mais indutora de formas globalizadas de 

colonização pelo consumo, mais potenciadora das desigualdades (nomeadamente, 

no acesso a espaços, a bens e a serviços urbanos).  

Perceber, a partir dos olhos das crianças, esta tensão é um incontornável desafio 

investigativo com implicações na produção do conhecimento, mas com uma 

dimensão de saber socialmente implicado que se não deseja ocultar. 
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