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RESUMO

A investigação tem como objetivo central compreender a educação urbana
em suas diversas formas de expressão e interação no ambiente urbano
como um caminho possível à conquista da cidadania ativa. Enquadra-se no
campo temático da educação urbana enquanto um fazer educativo
constituído objetiva e subjetivamente de saberes, empoderamento,
apropriação e emancipação, fortemente investidos de experiências que
contribuem para a formação do sujeito. A metodologia adotada pautou-se na
discussão teórica da relação histórica entre educação e cidade, fazendo as
conexões entre a apropriação do espaço público pelo sujeito e a educação
urbana.

PALAVRAS-CHAVE: Experiências urbanas educativas. Educação urbana. Cidadania

ABSTRACT

The main objective of the research is to understand urban education in its various forms of expression
and interaction in the urban environment as a possible way to achieve active citizenship. It fits within
the thematic field of urban education as an educational activity that is objectively and subjectively
constituted of knowledge, empowerment, appropriation and emancipation, strongly invested with
experiences that contribute to the subject’s formation. We adopted a methodology based on the
theoretical discussion of the historical relationship between education and the city, making connections
between the appropriation of the public space by the subject and the urban education. We concluded
that, from the influences that the citizen shares in the interaction with the city, its positioning as a social
and political subject is expanded, that is, its practice becomes more active and significant. Therefore,
the greater is the proximity of the citizen to the city and its issues, the greater will certainly be the
interaction with the urban debate, which generates knowledge and sharing. The social trajectory lived
in the city may directly influence the citizen’s behavior and reflects on their attitudes and practices of
everyday life.

KEY WORDS: Urban education. Citizenship. Pedagogy of the city.

RESUMEN

La investigación tiene como objetivo central comprender la educación urbana en sus diversas formas
de expresión e interacción en el ambiente urbano como un camino posible a la conquista de la
ciudadanía activa. Se encuadra en el campo temático de la educación urbana como un hacer
educativo constituido objetiva y subjetivamente de saberes, empoderamiento, apropiación y
emancipación, fuertemente invertidos de experiencias que contribuyen a la formación del sujeto. La
metodología adoptada se basó en la discusión teórica de la relación histórica entre educación y
ciudad, haciendo las conexiones entre la apropiación del espacio público por el sujeto y la educación
urbana. Se concluye que, a partir de las influencias que el ciudadano comparte en la interacción con
la ciudad, se amplía su posicionamiento como sujeto social y político, o sea, su práctica se vuelve
más actuante y significativa. Por lo tanto, cuanto mayor sea la proximidad del ciudadano con la ciudad
y sus cuestiones, seguramente habrá una mayor actuación con el debate urbano, lo que genera
conocimiento y el acto de compartir. La trayectoria social vivenciada en la ciudad puede influenciar
directamente en el comportamiento del ciudadano y refleja en las actitudes y prácticas del cotidiano.

PALABRAS-CLAVE: Educación urbana. Ciudadanía. Pedagogía de la ciudad.
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INTRODUÇÃO

Desde a Antiguidade que a cidade ocupa um papel central na educação dos seus habitantes. Plutarco
já dizia ser a cidade o melhor mestre (FERNANDES, SARMENTO e FERREIRA, 2007). Conforme
afirma Santos (1987, p.126), “as cidades têm um grande papel na criação dos fermentos que
conduzem a ampliar o grau de consciência. Por isso é um espaço de revelação”. Benévolo (1997, p.
9) indica que “a exigência da educação vale para todos os cidadãos, que deveriam aprender a
compreender – sistemática e historicamente – o ambiente físico em que vivem: a ler e escrever o
mundo dos discursos, de modo a poder discuti-lo, modificá-lo e não apenas suportá-lo passivamente”.
Assim, ao tempo que abriga essa função educativa, a cidade guarda um potencial de gerar
conhecimento e desenvolver uma educação de base.

Em “cidades invisíveis”, Ítalo Calvino (1997) lembra que as cidades não contam o seu passado,
todavia o contém como linhas da mão, que se expressam no traçado das ruas, praças e escolas.
Dessa forma, “a urbe é passível de leituras através de sua disposição cartográfica, dos agentes
produtores do espaço e de sociabilidades, das segregações dos sujeitos e de outros temas possíveis”
(MEDEIROS NETA, 2010, p. 213). Nesse sentido, a cidade é produtora de uma pedagogia que,
segundo a linha interpretativa de Cynthia Veiga (1997, p. 107) pode ser compreendida “como uma
demarcação investigativa, pois a ação educadora da cidade é plena de representações que se
definem no confronto entre práticas cotidianas da população e a ação de técnicos e políticos”. Desse
modo, a cidade é investida de uma orientação pedagógica expressa no modus vivendi, nos cenários,
nas ritualizações e nas instituições onde a educabilidade aparece como uma constante dessa
orientação. Assim:

Finalmente, otras muchas instituciones, y también la ciudad misma, tienen
responsabilidades en la educación de los ciudadanos. Por esta razón, los
agentes y ofertas educativas no formales tienen un fuerte protagonismo y la
corresponsabilidad pasa a ser de toda la ciudadanía. Por lo tanto no es la
escuela la responsable de hacer el esfuerzo más profundo sino las
administraciones locales conscientes de la inversión en las generaciones
jóvenes (ALDEROQUI, 2003, p. 158).

Pode-se afirmar, com isso, que sendo a dinâmica urbana investida desse potencial educativo, a
pedagogia da cidade pode ser compreendida pela ideia de poder de Michel Foucault (1981). De
acordo com o autor, poder é um conjunto das relações de força que constroem singularidades e
insere-se em todo lugar onde exista particularidade, inserindo-se assim, no entendimento de cidade
como espaço educativo. Se para Foucault, poder está para além do exercício da posse, mas como
efeito do conjunto de posições estratégicas, o poder da cidade se expressa via ações ou deliberações
que regulam seus vínculos com a vida urbana (leis, normas de conduta, dentre outros), pela “própria
estruturação do espaço urbano que se dá na forma de texto, no campo do visível, mas também do
invisível e permite o entendimento da cidade como coisa de que se fala e escreve” (LIRA, 2001, p.
158) e, sobretudo, na materialidade instrutiva, que se expressa nas formas de apropriação do espaço
urbano pelo sujeito, como será visto mais adiante. O urbano como educativo tem sido, segundo Rama
(1985), um lócus onde os homens exercem o poder e reivindicam direitos.

A escola é ela própria, uma criação da civilização urbana e, a partir da Idade Média, a instituição que
permitiu às classes urbanas, sobretudo à burguesia, assumir a liderança econômica, cultural e política
das sociedades modernas. Segundo a análise de Fernandes, Sarmento e Ferreira (2007, p. 3),
contudo, a época moderna, que corresponde à expansão crescente da escola, “assistiu também à sua
utilização pelo Estado como instrumento para educação e formação dos cidadãos de acordo com um
projeto por ele assumido e imposto à sociedade. Foi o tempo do Estado Educador”. Acontece que, ao
situar a escola no horizonte do Estado Nação com um amplo projeto de “conformação universal do
cidadão, dirigido e assumido pelo Estado e fechado às influências locais”, a escola foi se distanciando
do seu ambiente original. Isso porque as ligações locais eram interpretadas como invasivas e
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conservadoras. Na perspectiva do Estado Educador iluminista, esses laços impediriam a criação do
homem novo. Por outro lado, conforme analisa Christine Loth e Thomas Coelen (2015), cidades
surgiram, muitas vezes, ao redor de instituições de ensino, sendo por elas influenciadas, direta ou
indiretamente, o que reforça a ideia de que historicamente há um elo entre espaço urbano e
educação.

Paviani (1987) lembra que o processo de ensino e aprendizagem no dia-a-dia da cidade e dos seus
habitantes, não acontece de forma isolada, mas que existe uma relação intrínseca com os fenômenos
sociais, econômicos e culturais. Vida e educação se entrelaçam, se fundem, se confundem. Pensar
em fazer educação fora das condições sociais e históricas, assim, “é um grave perigo para o homem
e pode significar uma ameaça para os destinos da humanidade. Além disso, a educação entendida e
exercida isoladamente é uma armadilha capaz de nos desviar da explicação objetiva dela mesma e
dos demais fatos” (PAVIANI, 1987, p. 22).

Partindo dessa compreensão, a educação deve ser encarada como um elemento integrado ao
processo social, portanto ações educativas e pedagógicas são ao mesmo tempo, sociais e políticas.
Pode-se entender que a cidade faz parte do repertório de interesses da educação e vice-versa, sendo
essa relação alinhada aos acontecimentos históricos. E educação, enquanto processo de reprodução
social tem uma função muito clara de formar, direta e/ou indiretamente o sujeito. A humanidade que é
produzida histórica e coletivamente pelos homens, se dá “no curso das relações sociais que os
indivíduos produzem, se apropriam e transformam diferentes atividades práticas e simbólicas em
circulação na sociedade em que vivem, e as internalizam como modos de ação/ elaboração próprios,
constituindo-se como sujeitos” (CHISTÉ e SGARBI, 2015).

E a cidade é ela própria, resultado da produção social coletiva e política do espaço. Raquel Rolnik
(1995) destaca que há uma luta cotidiana pela apropriação do espaço urbano que corrobora a
dimensão político-administrativa. Isso fica mais visível durante as grandes manifestações civis,
quando o espaço público deixa de ser apenas cenário de circulação do dia-a-dia e passa a ser palco
de lutas sociais. Nessa concepção, a cidade se expande e passa também a ser entendida “pela
dinâmica do território construído, pelo pulsar da vida cotidiana, pela possibilidade de exercício da
cidadania ativa, que exercita o direito de uma prática de vida coletiva e pública” (CAVALCANTI, 2002,
p. 193).

A construção do estilo de vida urbano, assim, se dá pela dimensão coletiva, posto que a cidade é o
lócus, por excelência, das mudanças advindas das transformações sociais e políticas. Não como
receptáculo passivo, mas como produtora de novas formas de sociabilidade e interação social
(VELHO, 1995).

Pode-se, então, compreender uma pedagogia da cidade para além da formalidade das instituições
educativas ou, numa perspectiva mais ampla, para além da ciência Uma pedagogia que esteja
centrada nas experiências informais, nas formas de sociabilidades e interação social, que produzem
conhecimento no espaço urbano Em geral, partindo do entendimento de que o sujeito contém a
cidade, assim como ela o contém, uma certa pedagogização pela e na cidade é possível já que “as
cidades são sistemas vivos, feitos, transformados e experimentados por seres humanos e, por isso,
são os cidadãos as raízes da cidade” (ARROYO, 1997 apud MEDEIROS NETA, 2010), apesar de
“como qualquer conhecimento especializado e institucionalizado, a ciência tenha o poder de definir
situações que ultrapassam o conhecimento que delas detém” (SANTOS, 2011, p. 107).

Dessa forma, entender o potencial educativo da cidade para além da escola e dos conhecimentos
formais que ela gera de uma pedagogia da cidade para além da ciência, que significa admitir a
vastidão dos potenciais educativos postos no mundo e que podem constituir-se em fontes alternativas
e transformadoras do conhecimento-emancipatório consiste em se voltar para a conexão original
entre educação e cidade da era Antiga, quando ensino/aprendizado se dava através do espaço
público. Mesmo com a interlocução do pedagogo de outrora, o conhecimento nascia do contato com a
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cidade. No caminhar e na troca de experiência. Em observação a essa assertiva, cabe destacar a
ressalva de Paulo Freire, que diz que “ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os
homens se educam entre si mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 39). Por isso, pode-se
considerar que o cidadão, habitante da cidade, ao apropriar-se dos espaços da cidade, “atinge o
estágio de cidadão mais completo, integrado à cidade e à sociedade” (SVAGNI & CHISTÉ, 2015, p.
6). Assim, “a cidade pedagogiza ao passo que civiliza, isso porque a partir da cultura do político, do
coletivo, do espaço social, esse projeto de civilização é viabilizado” (ARROYO, 1997 apud
MEDEIROS NETA, 2010, p. 214), ainda que essa construção seja tensa.

Por um lado, essa pedagogização entende que sujeitos lidam e se deslocam entre códigos e mundos
diferenciados quanto aos valores e orientações Esses códigos são as dimensões dos projetos da
cidade para seus habitantes e suas práticas, por isso é no horizonte da cultura urbana que as
manifestações, as ações e usos da cidade pelos sujeitos ficam marcadas. Por outro, a pedagogização
se expressa na experiência urbana, uma vez que são criadas possibilidades de confrontos, com
efeito, a pedagogia da cidade é tecida pelos movimentos cidadãos, que exploram e traduzem a cidade
e o viver nela. A cidade se define por seus próprios cidadãos (MEDEIROS NETA, 2010).

Dessa forma, educação e cidade se expressam em sentido amplo na relação sujeito e espaço e que
se compõem uma paisagem dinâmica no movimento pela qual a pedagogia da cidade se dá pela
sensibilidade expressa no cotidiano da vida urbana e nas práticas sociais, já que as “relações entre os
corpos urbanos no espaço é que determinam suas relações mútuas, como se vêem, se ouvem, como
se tocam ou se distanciam” (SENNET, 2003, p. 17). Destarte, compreender a cidade como espaço de
intervenção educativa ou compreender a pedagogia da cidade pressupõe alguns caminhos, que por
ora se entrelaçam. Um deles é dotar de sensibilidade o olhar sobre o urbano, posto que a pedagogia
da cidade, “se inscreve pela educação política dos sentidos e sua relação com as práticas
político-culturais, nas quais as noções de sujeito, cultura e educação não se restringem às dimensões
racionais, mas incorporam às sensíveis” (GAY, 1988 apud MEDEIROS NETA, 2010, p. 218).

Com base nestas premissas, este texto busca explicar a pedagogia da cidade pelo entendimento de
cidade educadora, difundido a partir da década de 1970. O entendimento da pedagogia citadina pela
tese da cidade educadora abre três dimensões possíveis para a relação entre cidade e educação que
se (re) aproximam do seu nascedouro na Antiguidade: aprender na cidade; aprender da cidade e
aprender a cidade, que, conforme indica Alderoqui (2003) guarda suas bases na compreensão de
educação ao longo da vida. Nessa seara, a cidade é tomada por uma compreensão de
intencionalidade pedagógica, onde é colocada como agente de educação que difunde e aprofunda o
conhecimento informal que se adquire na vida cotidiana nas experiências urbanas.

APRENDER A CONHECER, APRENDER A FAZER,
APRENDER A VIVER JUNTOS E APRENDER A SER: AS
BASES DA EDUCAÇÃO URBANA

Desde o século XIX até à atualidade, a regulação da educação tem oscilado entre medidas
conservadoras – lideradas pelo Estado, numa perspectiva central – e liberais – nas quais sobressai o
papel do mercado. Há, então, um certo arranjo da intervenção do Estado na educação
(neoconservadorismo) com uma mercantilização e privatização dos sistemas educativos
(neoliberalismo) que ilustram um cenário ideológico híbrido de políticas aparentemente contraditórias
(MOIO e MENDES, 2013).

Em linhas gerais, entende-se que a função educativa desempenhada pelas instituições formais de
ensino tem estado sob a tutela de interesses que oscilam entre linhas divisórias de educação
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conservadora e inovadora. A tentativa de superar esta dicotomia entre Estado e mercado pode se dar
“através de novas formas de governo da coisa pública e de coordenação da ação social” (BARROSO,
2006, p. 61 apud MOIO e MENDES 2013 p. 88). Contudo, é por intermédio da educação que reside a
esperança do amadurecimento democrático e do rompimento com as amarras neoliberais e onde
pode-se vislumbrar um horizonte mais otimista.

Sobre este aspecto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos assinada em 1948 estabelece que
indistintamente todos têm direito à educação, que deve ter como objetivos o pleno desenvolvimento
do sujeito e o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.
Entende-se que o desenvolvimento da cidadania crítica e ativa pode se dar por meio do amplo acesso
ao conhecimento, seja formal, não-formal ou informal[1] mas, sobretudo, mediante um processo
educacional que valorize o indivíduo em sua totalidade.

Ante aos desafios impostos pela sociedade globalizada na primeira década do século XXI, a
Comissão Internacional sobre educação da UNESCO propôs que a educação deve organizar-se em
torno de quatro aprendizagens são elas: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver
juntos e aprender a ser. No entendimento desta comissão, o ensino formal de educação, além de
concentrar-se em demasia na primeira aprendizagem, deixando em segundo plano a segunda, não
considera que as duas últimas são um prolongamento das duas primeiras e que, por isso, se
complementam (CASCAIS e TERÁN, 2014).

No entanto, no que pese a importância da educação formal, que é aquela “desenvolvida nas escolas,
com conteúdos previamente demarcados”, esta pesquisa pretende focar na contribuição da educação
informal, que é aquela “que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na
família, bairro, clube, amigos, etc., carregada de valores e cultura própria, de pertencimento e
sentimentos herdados” e, sobretudo, na contribuição da educação não formal, como aquela “que se
aprende no mundo da vida, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente
em espaços e ações coletivas cotidianas” (CASCAIS e TERÁN, 2014, p. 4 apud GOHN, 2006, p. 28).
Apesar dos autores diferenciarem as duas últimas modalidades educativas, entende-se que ambas,
tanto a educação informal e quanto a educação não formal, atuam no horizonte do aprender e do
compartilhar coletivamente “no mundo da vida”, portanto, em geral, tem o mesmo sentido.

Sendo assim é importante marcar, ainda que sumariamente, as diferenças entre a educação formal,
não formal e informal para entender que as três modalidades têm características que se
complementam e que se alinham junto à ideia de cidade enquanto espaço educativo. De acordo com
Gohn (2006, p. 29) na educação formal a intenção é preparar o sujeito para atuar em sociedade como
cidadão ativo, através do “ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados”. A
educação informal tem como objetivo “socializar os indivíduos e desenvolver hábitos e atitudes” ao
passo que a educação não formal tem como finalidade “proporcionar conhecimento sobre o mundo
que envolve os indivíduos e suas relações sociais” (Idem, 2006).

A educação formal, com isso, tem “espaço próprio para ocorrer, ou seja, é institucionalizada e prevê
conteúdos”, enquanto a educação informal “pode ocorrer em vários espaços, envolve valores e a
cultura própria de cada lugar” e a educação não formal “ocorre a partir da troca de experiências entre
os indivíduos, sendo promovida em espaços coletivos” (CASCAIS e TERÁN, 2014, p. 5). No entanto,
Gohn (2006) destaca que as modalidades não formal e informal não substituem a educação formal e,
embora as duas primeiras modalidades tenham objetivos parecidos, a educação não formal guarda
objetivos próprios que se relacionam à forma e ao espaço em que se realizam suas práticas. De
acordo com Cascais e Terán (2014, p. 3), “um bom exemplo de educação não-formal está na
Pedagogia utilizada por Paulo Freire. Neste modelo, os educandos nos “círculos de cultura”, discutiam
sua realidade e faziam, além da leitura da palavra, a leitura do mundo”.

Sendo assim, compreende-se que as três modalidades de educação, brevemente elencadas, podem
colaborar para o desenvolvimento das quatro bases propostas no relatório para a UNESCO sobre
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Educação para o século XXI e, consequentemente, para uma cidadania crítica e ativa:

Aprender a conhecer diz respeito a compreender como se dá conhecimento
(...); aprender a fazer diz respeito ao agir humano, onde o sujeito coloca na
prática o conhecimento (...); aprender a viver juntos, é o grande desafio da
educação e está na educação não formal, é aprender uns com os outros;
aprender a ser diz respeito a preparar o ser humano para ser autônomo,
independente, crítico para interagir no mundo de forma a transformá-lo
(CASCAIS e TERÁN, 2014, p. 8).

Segundo análise de WERTHEIN e CUNHA (2000, p. 22-23), esses caminhos do conhecimento
propostos pela UNESCO, a rigor, “possuem um imbricamento lógico, de forma que não é possível
pensá-los isoladamente. Na prática eles interagem e são interdependentes e se fundamentam numa
concepção de totalidade dialética do sujeito”. Assim, Aprender a conhecer tem como objetivo o
domínio dos instrumentos do conhecimento e “como o conhecimento é múltiplo e evolui em ritmo
incessante, torna-se cada vez mais inútil tentar conhecer tudo”; Aprender a Fazer, “está mais ligado à
educação profissional, todavia, devido às transformações que se operam no mundo do trabalho, o
aprender a fazer não pode continuar a ter o mesmo significado de preparar uma determinada pessoa
para uma tarefa específica”; Aprender a Viver Juntos, que é entendido como um grande desafio
trata-se de conceber a aprendizagem com base sólida no respeito à diversidade cultural, a “educação
deve utilizar duas vias complementares – a descoberta progressiva do outro e o seu reconhecimento
e a participação em projetos comuns (educação para a solidariedade)” e finalmente o Aprender a Ser
que está no horizonte da autonomia intelectual do sujeito para uma visão crítica da vida,

de modo a poder formular seus próprios juízos de valor, desenvolver a
capacidade de discernimento e como agir em diferentes circunstâncias da
vida. (...) É urgente que essa concepção de educação seja trabalhada por
todos, pela escola, pela família e pela sociedade civil que juntos se disponham
a explorar e descobrir as ricas potencialidades que se escondem em todas as
pessoas (idem, 2000).

Entende-se, com isto, que à medida que o sujeito interage com o ambiente e com os outros, está
adquirindo autonomia, fator indispensável para o desenvolvimento da cidadania. E ainda, que a
educação não formal e informal podem revelar, via “os processos de compartilhamento de
experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas”, um aprendizado
consubstanciado na ideia de educação para a vida e na valorização do sujeito. Um dos principais
papéis reservados à educação consiste, antes de tudo, “em dotar a humanidade da capacidade de
dominar o seu próprio desenvolvimento. Ela deve, de fato, fazer com que cada um tome o seu destino
nas mãos e contribua para sociedade em que vive” (WERTHEIN e CUNHA, 2000, p. 21).
Compreende-se que esta prática de “tomar o destino nas mãos” produz conhecimento e aprendizado,
é contínua, permanente e irradia as diversas relações sociais da vida do cidadão na cidade. Isto
também porque a cidadania não é estanque, mas resultado “de um processo dialético em incessante
percurso em nossa sociedade” (MANZINI-COVRE, 2001, p. 8) e pode ser aprendida e socializada,
como este texto demonstrará mais adiante.

Dentre outros fatores, as problemáticas decorridas do processo acelerado de urbanização das últimas
décadas colocaram em xeque a lógica de distanciamento da escola do mundo ao seu redor,
retomando, com isso, os vínculos ancestrais que unem educação e cidade junto à necessidade de
reconhecer o potencial educativo do espaço urbano. É nessa direção que o ano de 1972 tornou-se um
marco referencial, nascido no âmbito da UNESCO, de tentativa de disseminar a ideia de
democratização do conhecimento vinculando-a à emancipação do sujeito.

O relatório coordenado por Edgar Faure no referido ano é reconhecido mundialmente no pensamento
educacional, porque amplia a função educativa para toda a sociedade. Embora a escola desempenhe
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um papel fundamental, de acordo com Faure, o que está em jogo são os próprios termos da relação
entre sociedade e educação que mudam de natureza, porque “não é evidente que depois de terem
feito sucessivamente da consolidação ou da transformação das suas estruturas - condição do ter mais
- o objetivo primordial do seu querer histórico, que vem agora conferir este lugar à aprendizagem do
ser total, quer dizer, a educação dos homens” (FAURE, 1972, p. 248). Assim, o entendimento do autor
avança na ideia de que a cidade tem uma função educativa indispensável para a valorização do
sujeito em sua totalidade:

E com efeito, a cidade, sobretudo quando saiba manter-se à altura do homem,
contem, com os seus centros de produção, as suas estruturas sociais e
administrativas, as suas redes culturais contém um imenso potencial educativo
não só pela intensidade das trocas de conhecimento que se operam, mas
também pela escola de civismo e de solidariedade que constitui (FAURE,
1972, p. 247-248).

Essa promessa de educação formadora para vida, “cujo advento se torna mais necessário à medida
que coações sempre mais duras separam e fragmentam cada ser”, iniciada pela UNESCO nos 1970,
parece muito atual, visto que se trata de expandir a compreensão no sentido de pacotes prontos e
herméticos de conhecimentos definitivos “para elaborar ao longo de toda a vida, um saber em
constante evolução e de aprender a ser” (WERTHEIN e CUNHA, 2000, p. 14). É então, justamente
nesse contexto de mudança, que nasce a ideia de Cidade Educativa ou Cidade Educadora, cunhada
por Edgar Faure, que abre, efetivamente, o horizonte da Educação Urbana em termos esquemáticos:

Eis-nos chegados muito além duma simples mudança sistemática, por muito
radical que seja (...). Uma configuração social que desse este lugar à
educação, que situasse neste lugar, merecia um nome que lhe seria próprio:
Cidade Educativa. O seu advento só poderia conceber-se no fim dum
processo de compenetração íntima da educação e do encadeamento social,
político e econômico, nas células familiares, na vida cívica. Implicam que
possam ser postos, em todas as circunstâncias, à livre disposição de cada
cidadão, os meios de se instruir, de se formar, de se cultivar conforme a sua
conveniência pessoal, de tal sorte que se encontre, em relação à sua própria
educação, numa posição fundamentalmente diferente: a responsabilidade
substituindo a obrigação (FAURE, 1972, p. 249).

No sentido proposto por Medeiros Neta (2010, p. 218 apud BRARDA RIOS, 2004):

Uma Cidade Educadora pressupõe que aprendamos a lê-la e que essa
constitui um sistema dinâmico em contínua evolução. E mais, que aprendamos
ainda a conviver, a viver conjuntamente e a interagir com os outros e que
aprendamos, também, as habilidades mínimas de circular pela cidade e os
direitos e deveres enquanto cidadãos. Nessa perspectiva, a pedagogia da
cidade estaria associada ao entendimento mais amplo de cidade educadora e
as dimensões do aprender na cidade, aprender da cidade, aprender a cidade.

Para Moio e Mendes (2013, p. 91), por outro lado, na designação de Cidade Educadora estão
implícitas expressões que a aproximam dos princípios associados à ideia de rede e partilha
(característicos da lógica neoliberal e do modelo do Estado Regulador ou Avaliador), tais como:
“Sistema formativo integrado, associativismo, desenvolvimento cultural, políticas socioculturais,
participação, acesso a recursos, sociedade civil, animação sociocultural, coordenação,
descentralização, organização e intervenção comunitária, trabalho em rede, etc.”. Esse cenário
esboça-se, por isso, segundo uma ambiguidade e diversificação de formas de apropriação das
responsabilidades educativas por parte dos municípios e dos atores locais, como resultado de
políticas específicas. Algumas dessas políticas reivindicamse a partir dos princípios do movimento das
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Cidades Educadoras, descritos na Carta das Cidades Educadoras de 2004, que surge como um
instrumento que reforça a importância da infância e da juventude como construtoras da cidade (uma
vez que as crianças e os jovens não são protagonistas passivos), a qualidade de vida e o equilíbrio
entre identidade e diversidade como objetivos e a preservação e difusão da identidade pessoal e
complexa da cidade. A título explicativo, esta Carta foi redigida no 1.º Congresso Internacional das
Cidades Educadoras ocorrido em Barcelona em 1990, sendo subscrita por 139 cidades. A partir de
então uma dinâmica de maturação do conceito e do sentido da Cidade Educadora tem criado espaços
de reflexão atuais e pertinentes sobre educação e cidade.

Compreende-se, assim, que ao descentralizar a função educadora quer do Estado quer dos
estabelecimentos de ensino enquanto seus serviços locais abrem-se múltiplas possibilidades de
promoção do desenvolvimento humano que se circunscrevem nos princípios da Cidade Educadora.
Ao expandir essas possibilidades de aprendizagem para além do perímetro tradicional, as cidades
podem constituirse em autênticos laboratórios de experiências urbanas de ensino e aprendizagem,
emergindo como polo dinamizador educativo.

O movimento em torno das cidades educadoras segundo a análise de Fernandes, Sarmento e
Ferreira (2007, p. 4), tem importância significativa já que

a entrada mais activa da cidade no projeto educativo implica uma profunda
reformulação dos actuais sistemas educativos nos seus conteúdos, na sua
organização, nos seus agentes e actores e nos seus financiamentos que tem
de ir muito além das tímidas aberturas já perceptíveis nas reformas actuais.

Reforçando a ideia de Faure, para os autores supramencionados, toda a sociedade, estudantes,
famílias, instituições de ensino, movimentos sociais, serviços públicos e os municípios enquanto
instâncias que representam politicamente os cidadãos, organizações culturais, terceiro setor,
empresas, constituem elementos formativos que são fundamentais na concepção de educação
urbana, que amplie a visão da cidade como mero espaço geográfico de aglomeração humana numa
cidade educadora, “onde todos se sintam integrados numa rede de relações e de projetos que façam
da cidade um território onde se goste de viver” (FERNANDES, SARMENTO e FERREIRA, 2007, p. 5).

A concepção de cidade educativa, como foi possível verificar, foi popularizada a partir do relatório de
Edgar Faure como visão da educação nos últimos anos do século XX. O termo Cidade Educativa,
segundo Moio e Mendes (2013, p. 91 apud MACHADO, 2004),

conduz à metáfora da Cidade Educadora, concebida enquanto ideiaprojeto
que realça a potência educativa da cidade e a intencionalidade educadora dos
vetores social, cultural e educativo do município em torno de um projeto
educativo comum à escola e ao território, o qual congrega vontades e
objetivos partilhados entre os diversos agentes educativos, através da
educação formal, informal e não formal.

Assim, entende-se que para a valorização do sujeito se dar em sua totalidade, o processo educativo,
deve “implicar o reconhecimento do outro, que não pode ser concebido a priori como objeto, o que
seria uma forma de colonialismo” (WERTHEIN e CUNHA, 2000, p.12). Acrescente-se ainda que,
“como a solidariedade é uma forma de conhecimento que se obtém por via do reconhecimento do
outro, o outro só pode ser reconhecido como produtor de conhecimento” (SANTOS, 2000. p. 30), o
que significa levar em alta conta a cultura, os saberes, o “aprender a viver juntos” e o “aprender a ser”
como desdobramento do “aprender a conhecer” e o “aprender a fazer”.

APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AS
INTERFACES COM A EDUCAÇÃO URBANA
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Uma primeira e importante observação neste item refere-se à relação do espaço público na cidade
com o próprio meio urbano, sua morfologia e apropriações. Destaca-se, com efeito, que esta relação
se encontra intimamente ligada a aspectos físicos (naturais e/ou construídos), caracterizados pelo
desenho de formas, que, muitas vezes, além de representarem os espaços públicos a que se
destinam, passam a corresponder à imagem de determinado lugar na cidade (MENDONÇA, 2007).
No entanto, cabe reconhecer a presença dos aspectos socioeconômicos inerentes à construção
destas formas, bem como os aspectos simbólicos da formação do espaço.

A segunda, não menos importante, é marcar a diferença do que é espaço público. No campo temático
das ciências sociais, ao contrário das concepções correntes do urbanismo, o conceito de espaço
público não se confunde com o espaço urbano de natureza pública. Este entendimento reforça a ideia
já discutida da relação seminal entre espaço e poder, como lócus de pertencimentos com múltiplas
possibilidades de vínculos e atribuições de significados. Assim, a noção aqui utilizada ampara-se na
análise de Leite (2010, p. 84):

a uma categoria analítica da sociologia que o vê como um espaço interativo
construído a partir das interfaces entre espaço e ação. Embora se constitua no
espaço urbano, é possível entender o espaço público como algo que
ultrapassa a rua; como um conjunto de práticas que se estruturam num certo
lugar. Como espaço social, um espaço público não existe a priori apenas
como rua (que, ao contrário, é sempre rua, vazia ou não), mas se estrutura
pela presença de ações que lhe atribuem sentidos (...) o espaço público como
uma categoria sociológica constituída pelas práticas que atribuem sentidos
diferenciados e estruturam díspares lugares, cujos usos das demarcações
físicas e simbólicas no espaço os qualificam e lhes atribuem diferentes e
assimétricos sentidos de pertencimento, orientando ações sociais e sendo por
elas delimitados reflexivamente.

Com efeito, os contornos do espaço público encontram-se necessariamente vinculados às
articulações dos interesses sociais e econômicos, envolvendo neste sentido, necessariamente os
sujeitos, seus desejos e interações, ou seja, espaço e ação. Assim, estes, independente das relações
que formam na construção do ambiente urbano, se manifestam, de diferentes formas quando da
apropriação do espaço. Deste modo, segundo Mendonça (2007), as possibilidades de uso indicadas
diretamente pelo ambiente urbano construído e as possibilidades conformadas a partir dele, são
formadas adaptadas de acordo com as necessidades imediatas ou aos desejos e intenções não
satisfeitos na construção do ambiente

Assim, por outro lado, de acordo com a linha interpretativa de Leite (2010, p. 83), as formas de
apropriação ressoam negativamente quando intervenções urbanas de enobrecimento criam uma forte
demarcação socioespacial dos usos do espaço da cidade que, não raro, produzem nichos
segregadores:

Para reativar os usos do local e restabelecer nichos de consumo diferenciado
para atrair consumidores, essas intervenções apostam na “requalificação” dos
espaços, criando fronteiras relativamente bem demarcadas entre diferentes
usuários. Não raramente, excluindo parte significativa da população local,
impossibilitada de interagir nesses espaços, em virtude da forte inflexão
mercadológica que os elitiza. Em consequência, são criadas pelos
não-usuários zonas de instabilidade que circundam esses espaços, ou neles
adentram, instituindo pontos de tensão pela disputa prática e simbólica da
cidade.
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Interessa registrar, desse modo, que estas formas de apropriação do espaço público não implicam,
absolutamente, em inadequação ou indícios de marginalidade ou vandalismo, como o senso comum
da sociedade, em geral, habitua-se em rotular. Ao contrário, podem indicar caminhos que revelam
potencialidades, como criatividade e capacidade de melhor aproveitamento da infraestrutura pública.
Essas são trilhas concretas dessa potência. Assim, Mendonça (2007 apud SANTOS E VOGEL, 1985)
atribuem “às apropriações dos espaços públicos a função de mecanismos de defesa e superação da
população aos modelos urbanísticos impostos pelos planejadores”, onde assenta-se um significado
especial no âmbito da apropriação do espaço público, como fator que favorece à ampliação da
compreensão dos desejos e das necessidades da população e respectivo vínculo ao ambiente
urbano.

E é justamente nesse âmbito que precipitam aspectos das diversas formas de apropriação do espaço
que guardam interfaces com a educação urbana. Assim, a ideia de educação urbana tomou forma
com o Relatório da UNESCO já mencionado, que sublinha a importância da ligação entre educação e
sociedade, segundo o desenvolvimento de noções que certamente se inserem como fundamentais na
ideia de apropriação da cidade pelos sujeitos também nos dias de hoje: a educação permanente e a
cidade educativa. Esta última como um esforço incansável de retomar e reinventar o sentido de
aprender e ensinar através do espaço público da Grécia antiga. Isso porque,

se aprender é acção de toda uma vida, tanto na sua duração como na sua
diversidade, assim como de toda uma sociedade, no que concerne quer às
suas fontes educativas, quer às sociais e econômicas, então é preciso ir ainda
mais além na revisão necessária dos sistemas educativos e pensar na criação
de uma cidade educativa (FAURE, 1972, p. 34).

Aqui, à educação urbana importa que o processo de ensino-aprendizagem possa emergir
especialmente do cotidiano das relações entre sujeito e cidade a partir da experiência. Isso porque a
ideia de espaço público como espaço não formal de aprendizagem precisa ser retomada, no sentido
de que a dimensão educativa da cidade seja naturalmente compreendida como parte essencial da
formação do sujeito, já que “o espaço público é tanto espaço de ensino, quanto espaço de
aprendizagem e espaço da vida” (LOTH e COELEN, 2015, p. 109). Assim, é possível entender que o
conhecimento e a reflexão contínua da realidade concreta que se dão nas experiências urbanas são
responsáveis por “engajar o sujeito numa ação coletiva a favor da qualidade de vida e do exercício da
cidadania” (SILVEIRA e BONATO, 2008, p. 3).

Assim, a perspectiva da educação urbana é elucidar como a vastidão de experiências de apropriação
do espaço público da cidade e ao mesmo tempo a capacidade de nela viver e de nela intervir, podem
resultar debates que interessam a vida coletiva, “como espaço e paisagem urbanos; cidade,
cidadania, cultura urbana, cotidiano urbano; a cidade e sua dinâmica, a moradia, a produção, a
circulação na cidade; a cidade e o ambiente urbano, a cidade e o direito à cidade” (CAVALCANTI,
2003, p. 193), que são elementos que fazem parte do cotidiano da cidade e que podem ser
racionalizados pelos cidadãos para uma maior apreensão da cidade e o que ela pode oferecer de
melhor.

Portanto, é importante assinalar que esses aspectos permitam entender a cidade em seus
movimentos, a cidade e seus espaços segregados, seus espaços planejados racionalmente e que,
não raro, nessa mesma lógica, constituem-se também nas chamadas contra-racionalidades. De
acordo com Leite (2010, p. 84, apud LEITE, 2007), com efeito, essas são como uma tática simbólica
de contestação e afrontamento, na forma denominada pelo autor como contra usos. Assim,
compreende-se que esses espaços contrarracionais portam e disseminam formas conhecimento de
aprender sobre a cidade; aprender na cidade e aprender da cidade, premissas basilares da educação
urbana, de acordo com Alderoqui (2003).

Destarte, à educação urbana interessa (re) atar os laços que ligam educação e cidade junto à
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necessidade de reconhecer que dessa (re) aproximação reside a importância do potencial educativo
desta relação. Alderoqui (2003) aponta que a distribuição do saber relativo às questões urbanas se dá
desde a educação formal como desde a educação não formal e informal. Sendo que estas últimas
ocupam um lugar privilegiado para construir a cultura urbana e voltar a situar a cidade como espaço
de inovação social. A cidade é ao mesmo tempo um meio (se aprende na cidade), um conteúdo (se
aprende sobre a cidade) e um agente (se aprende da cidade). A título esquemático, a pedagogia da
cidade estaria vinculada a essas três dimensões, respectivamente:

O aprender na cidade ou o entendimento da cidade que contém educação
pressupõe um meio urbano como contexto de acontecimentos educativos
múltiplos como: uma estrutura pedagógica estável formada por instituições
educativas nos âmbitos formal e não formal; um conjunto de equipamentos e
instituições cidadãs estáveis e não especificamente educativos; um conjunto
de eventos educativos ocasionais; um conjunto difuso e permanente de
espaços e vivências educativas, que não são planejadas pedagogicamente,
mas que compõem a educação não formal da vida cotidiana (TRILLA, 1999
apud MEDEIROS NETA, 2010).

Alderoqui (2013, p. 164-165) considera o aprender na cidade, complementando a citação acima, a
cidade como contexto ou meio educativo. Assim, as escolas junto às demais instituições de ensino
que estão na cidade, assim como instituições que compartilham a educação não formal e informal,
como museus, meios de comunicação, serviços de transporte, dentre outros, conformam um horizonte
que inclui sujeitos que têm acesso aos bens culturais e que, por isso, aprendem na cidade. Assim,
esta perspectiva supõe uma provocação às políticas locais em geral e em particular:

A los esquemas ya conocidos del planeamiento y de la gestión urbana. Así
como hoy en día nadie discute la faceta educativa de un museo, cosa poco
frecuente hace unos cincuenta años; sí resulta novedoso, perturbador y
conflictivo pensar en la faceta educativa del trazado de la ciudad, la
construcción y el mantenimiento de lascalles, la preservación del patrimonio y
edificios, las redes de abastecimiento de energía, alimentos y agua, el
alcantarillado, los centros de decisión políticos, la forma de asistencia y
solidaridad.

O aprender sobre a cidade, abarca a problemática de como conhecê-la, se trata da cidade como
conteúdo educativo:

En las megalópolis actuales, entremezcladas con elementos extraterritoriales y
multiculturales e insertas en la complejidad social que plantea la globalización
económica, se hace muy difícil reconocer significados a partir de la estructura
físico-visual del espacio urbano. Caminar o vivir por el barrio más antiguo de la
ciudad, en el cual quedan construcciones de distintas épocas intercaladas con
construcciones modernas, permite comparar sus estilos y materiales a simple
vista, sin embargo para poder comprender por qué esos materiales y no otros,
cuáles son las influencias del modelo económico imperante en los distintos
momentos, los estilos de vida y relación entre los habitantes que supone cada
uno, deberemos recurrir a otro tipo de información (ALDEROQUI, 2003, p.
161).

A autora discute que uma das questões mais importantes nessa dimensão é identificar que nos
bairros existem diferentes itinerários, por vezes fechados e seletivos, que implicam na reflexão que
leva a reconhecer as causas dessas desigualdades. Com efeito,

lo real no tiene nada de simple, sería ilusorio pensar que el simple contacto
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con la realidad provoca inmediatamente una conciencia auténtica de la misma.
La relación con el ambiente urbano inmediato no enseña si no está bien
elegida y si no provoca, gracias a la conducción del maestro, una ruptura, un
“extrañamiento”, otra mirada (ALDEROQUI, 2003, p. 162 apud ALDEROQUI,
2001).

Assim, em termos gerais, trata-se de contextualizar-se com o entorno, aprimorar os sentidos de forma
a perceber as problemáticas ao redor, isso porque:

El territorio está ligado a la sensibilidad y es del dominio de lo visible; para
convertirlo en un lugar de observación es necesario ir con preguntas que
movilicen y circunscriban el objeto de estudio. Las explicaciones no están en
los muros, ni en los pavimentos, sino en las relaciones que se establecen y
que permiten organizar lo que observamos otorgándole un sentido a los
objetos materiales (calles, edificios, lugares), de este modo... es el
conocimiento el que permite simplificar la complejidad de lo real (idem, 2001).

O aprender da cidade, situa-se no horizonte exato das experiências urbanas de apropriação do
espaço público, posto que coloca a cidade como agente de educação, ou melhor, como agente
informal e não formal de educação, já que é na cidade que sujeitos e ideias se encontram. Assim, o
aprender da cidade pressupõe compreender a cidade, assim, como um transmissor e captador
potente e diverso de conhecimento, informação e cultura. É “a cidade que ensina a si mesma”
(MEDEIROS NETA, 2010, p. 219).

Alderoqui (2003, p. 165) indica que essa dimensão tem a ver com a densidade diversa dos encontros
humanos e os produtos culturais:

En esta dimensión sucede el encuentro con las diferentes clases de personas,
hombres y mujeres, niños y ancianos, ricos y pobres, empleados y
desempleados, etc. aunque, como muy bien señala Sennet (1994), el mero
hecho de la diversidad no impulsa a las personas a interactuar. En este
espacio de experiências urbanas, el conocimiento obtenido es un
conocimiento relativamente superficial, un saber acerca del uso de la ciudad y
cómo circular en ella que no necesariamente provoca una comprensión más
allá de la evidencia y la apariencia. Sin embargo dicho conocimiento ingenuo
puede transformarse en enriquecedor si es acompañado de estímulos,
reflexiones y sugerencias.

Com efeito, as experiências urbanas constituem um fator educativo e formativo de importante
relevância para a educação urbana. Por experiência urbana compreendem-se práticas amplas da
cidade, de apropriação do espaço público com

una frecuentación continuada y autónoma, en el sentido de experiencias
directas, seguras e integradas socialmente en las cuales el disfrute provocado
por la independencia y la autonomía, se enlazan con la curiosidad, la sorpresa,
la maravilla y también la preocupación y la percepción de un control difuso que
limita pero también otorga seguridad (ALDEROQUI, 2010, p. 166 apud
INDOVINA, 1995).

Assim, a educação urbana enquanto práxis pedagógica, como dimensão educativa de ação política,
especialmente no horizonte do aprender da cidade está vinculada à reflexão crítica das relações de
poder na sociedade. Como foi visto anteriormente em Foucault (1981), o poder é um exercício
estratégico que se configura a partir das relações de força que constroem particularidades, sendo
aplicado, portanto, para processos formativo-educativos. E é considerando estas questões, que a
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educação urbana se delineia como possibilidade de afirmação da cidadania crítica e ativa e como um
processo permanente de autocapacitação do indivíduo para lidar com os problemas urbanos do
cotidiano, “já que o cidadão contém a cidade, e ao mesmo tempo está contido nela. É essa relação
entre um e outro que viabiliza uma dada pedagogização pela e na cidade” (MEDEIROS NETA, 2010,
p. 214).

Por outro lado, a educação urbana pode ser compreendida como um conjunto de ações que visam
(re) ativar o papel de cidadão e do poder público na co-responsabilidade para com a cidade e,
portanto, guarda a potencialidade do poder-agir sobre os rumos da cidade. Nesse tocante, o objetivo
principal da educação urbana seria chamar a atenção da população para que ela passe a exercer de
forma plena a sua cidadania, ou seja, trazer de volta o sentimento de ser cidadão, tão enfraquecido na
sociedade contemporânea, e para que isto ocorra é preciso ampliar a participação e a confiança de
todos os que vivem na cidade (LESSA, 2006).

Em linha interpretativa semelhante, Vogel (1995), analisa ser necessário iniciar um trabalho sistêmico
de conscientização dos problemas urbanos e estimular o aprendizado de como enfrentá-los através
da participação social. O sentimento de cidadania nasce com a participação e cidades educam,
ensinam isso “seja porque tem um conteúdo que precisa ser aprendido, seja porque elas têm espaços
onde a formação das pessoas é possível, seja ainda porque a própria cidade é um conteúdo de
ensino a ser estudado e aprendido” (CAVALCANTI, 2003, p. 193).

De acordo com KOGA (2002, p. 45), trazer à tona a criação e o fortalecimento de cidades mais
dignas, dotadas de espaços urbanos mais justos e democráticos,

significam fatores de potência dos sujeitos individuais e coletivos. Considerar o
lugar e as pessoas que nele vivem como portadores de opiniões, críticas,
conhecedores da realidade implica uma refundação do território, em que a
participação dos sujeitos estabelece com a cidade uma conjugação necessária
para a prática da cidadania e da civilidade.

O último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em
2010 aponta a crescente taxa de urbanização do Brasil, expressa na ordem de 84,4%. Este dado
mostra claramente dois fatos que beiram a obviedade. O primeiro é que uma imensa parcela da
população do país mora nas cidades e o segundo é que, evidentemente, é premente a necessidade
do cuidado com as problemáticas que tal grau de urbanização confere à vida das pessoas e aos
espaços das cidades.

E é considerando este ponto último, especificamente, que se apresenta a educação urbana como
caminho possível para melhoria das condições de vida das pessoas que vivem nas cidades. A
educação urbana ampara-se a essa perspectiva, quando tem como premissa básica estimular a
participação qualificada dos cidadãos no sentido de assumirem novos papéis e espaços que a
democracia favorece. Como ressalta Lessa (2006):

É a necessidade da sociedade – como um todo - reagir aos problemas
urbanos e à desesperança de vida que torna oportuna a aproximação de
urbanistas e educadores. A Educação Urbana deve contribuir para preparar
cada um para o exercício de convivência no espaço público. Deve mostrar a
necessidade do indivíduo se deslocar para a ótica do coletivo; deve
sensibilizar a todos sobre a interferência das construções privadas ou públicas
sobre a qualidade do espaço público; deve acentuar a necessidade de
preservar o patrimônio cultural, as áreas livres e o ambiente natural.

A cidade contemporânea precipita e expressa relações de poder, tensões e disputas que caracterizam
a vida social, qualificando e diferenciando certos espaços da vida urbana cotidiana como espaços
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públicos. Nesses espaços intervalares, muitas vezes marcados pela efemeridade, a negociação
socioespacial é fundamental, a violência é latente, o conflito é inevitável: mas neles estão
possibilidades concretas da experimentação do imprevisível. São neles que corre a vida cotidiana e
ainda persiste a rica possibilidade do encontro com o estranho na experiência urbana contemporânea
(LEITE, 2009). Entende-se que a apropriação do espaço público por manifestações, práticas, ações
associadas aos conhecimentos e vivências dos cidadãos envolvidos direta ou indiretamente nesses
movimentos operam conhecimento-emancipação para cidadania crítica. Assim como, efetivamente, a
apropriação do espaço público também é a forma como os indivíduos utilizam os espaços
cotidianamente, numa escala micro, apropriação do espaço de uma praça, por exemplo, sem nenhum
sentido político.

O espaço público é, portanto, naturalmente propício para a formação, a prática da liberdade e a
provisão de diálogo (MIRANDA, 2013). Assim constitui-se como a base da construção do
conhecimento. Harvey (2013) evoca as funções urbanas como formadoras de um sítio favorável à
ação política de lutas, de práticas de movimentos sociais e também para revoltas. Miranda (2013, p.
4), a partir de Virilio (1996, p. 19), considera que o contingente revolucionário não atinge a forma ideal
na fábrica, mas na rua, o que confirma a ideia “de que a revolução se faz na cidade”. À luz dessa
perspectiva, de fato, a cidade é o "lugar em que o mundo se move mais, e os homens também", como
afirma Santos (1997, p. 83).

Sob este prisma, Henri Lefebvre (1991, p. 30) considera que a revolução urbana expande-se num
sentido novo “de ruptura do cotidiano e de restituição da festa, este é o desígnio possível da
revolução e a função primordial da cidade”. Dessa forma, o possível ou as possibilidades
constituem-se no que “é criado mediante a ação e a prática da liberdade: A ação tem como recursos a
palavra e a luta (...) ambos tem lugar no espaço público” (MOZAS, 2012, p. 6 apud MIRANDA, 2013,
p. 5). No sentido proposto por Harvey (2012), a festa e a liberdade, com isso, podem ser entendidas
como verdadeiros laboratórios mágicos que as ruas se convertem nos movimentos e ações de
apropriação da cidade.

Assim, compreende-se que o conhecimento-emancipação que emerge da cidade está para além do
controle “estrito capitalístico, a própria intensificação dos fluxos da matéria, da população e do urbano
gera descodificações, que tendem a escapar para a periferia” (DELEUZE e GUATTARI, 2002, p. 371
apud MIRANDA, 2013, p. 4) e que, com isso, encontra assento nas experiências urbanas que tentam
escapar a esse controle e às formas tradicionais de educação, ganhando contorno próprio que
figuram na informalidade de processos educativos de partilha de experiências urbanas e ações
coletivas.

Há de se considerar, portanto, a importância acerca de ações que aproximem o sujeito da reflexão
sobre a cidade, da potência que atravessa as relações sujeito-cidade nas experiências de apropriação
do espaço, a partir de alguns questionamentos. Por que a noção de cidadania tem se colocado em
evidência especialmente nos movimentos que se expressam na cidade Como se coloca a dimensão
educativa em torno da cidadania nas práticas e experiências de empoderamento do sujeito enquanto
cidadão Assim, sob a perspectiva da educação urbana, é de fundamental importância partir do
entendimento primeiro de que a cidadania seja encaminhada pela noção de práxis do sujeito na sua
relação com a cidade, cujo entendimento passa principalmente pela prática (atividades, ações,
movimentos, lutas) articulada à teoria (que pode ser compreendida como o próprio reconhecimento de
direitos e deveres do sujeito enquanto cidadão). Aí reside a ideia da educação urbana no sentido de
que as pessoas precisam conhecer, entender a cidade (teoria) para poderem atuar, intervir sobre ela
(práxis).

A educação urbana pode se consolidar como uma importante contribuição, de caráter informativo e
formativo, para qualificar a relação do sujeito com a cidade, mediando e aproximando-o das decisões
de planejamento e gestão urbana. A educação urbana pode se configurar como uma importante
porta-voz de demandas e de anseios sociais, que favoreçam o pensar a cidade, valorizando a
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autonomia e a cidadania, imprescindíveis para o desenvolvimento de processos educativos. Ao
mesmo tempo em que dá ênfase à dinâmica dos bairros, dos territórios em microescala, a
aproximação do urbanismo com a educação estimula o debate sobre as políticas da cidade, para a
cidade e pelos cidadãos, portanto, essa integração das políticas e a participação dos cidadãos
apresentam-se como questões primordiais para a educação urbana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões finais aqui desenvolvidas, mais do que encerrar questões, abrem-se para outras
indagações, considerando a busca por ampliar o debate sobre a dimensão educativa de experiências
urbanas possíveis entre sujeito e cidade e sua conformação no espaço urbano.

As apropriações táticas do espaço público (nas quais emerge o sujeito coletivo), que “tomam” a
cidade e seus espaços para refletir sobre melhores condições de vida para todos, se organizam com
o objetivo de defender interesses coletivos e são considerados importantes vínculos entre educação,
cidade e cidadania, mostrando, com isso, que educação também acontece fora das instituições de
ensino.

Compreende-se, assim, que a partir das influências que o cidadão compartilha na sua interação com
a cidade, amplia-se o seu posicionamento enquanto sujeito social e político, ou seja, sua prática pode
se tornar mais atuante e significativa. Portanto, quanto maior a proximidade do cidadão com a cidade
e suas questões, certamente haverá uma maior atuação com o debate urbano, o que gera
conhecimento e partilha. A trajetória social vivenciada na cidade pode influenciar diretamente no
comportamento do cidadão e reflete nas atitudes e práticas do cotidiano.

[1] Os termos, formal, não formal e informal são de origem anglo-saxônica, surgidos a partir de 1960.
Vários fatores, ocasionados pela segunda Guerra Mundial, desencadearam uma crise educacional
nos países do primeiro Mundo, dentre eles: a) os sistemas escolares não conseguiam atender à
grande demanda escolar, b) os sistemas escolares não cumpriam seu papel em relação à promoção
social e, c) a não formação de recursos humanos para as novas tarefas que surgiam com a
transformação industrial. Com isso, ocorreu, de um lado, a exigência de um planejamento educacional
e, de outro, a valorização de atividades e experiências não escolares, tanto ligadas à formação
profissional quanto à cultura geral (Maria das Graças Alves Cascais & Augusto Fachín Terán, 2014, p.
3 apud FÁVERO, 2007).
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