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RESUMO

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo discorrer sobre o espaço público 

enquanto espaço de liberdade da Infância. Tida como o período de enfrentamento dos riscos e a 

descoberta do outro, a infância, de modo geral, tem se moldado a partir de realidades distintas na 

cidade, entre discursos, leituras de realidade, desconhecimento, constrangimentos, restrições, 

afrontamentos, subversão e sinais de cumplicidade. A partir do entendimento dessas múltiplas 

realidades, buscamos problematizar como a prática espacial das crianças no espaço público é 

regida por estados de liberdade que se constituem, sobretudo, a partir de representações, sobre 

a infância e sobre a cidade, elaboradas tanto pela criança, quanto pelo adulto, que se fazem 

presentes nos contextos infantis, através de desejos, normas e exigências familiares, necessidades 

legais e no projeto de cidade elaborado por gestores e planejadores das cidades. A partir de 

uma investigação etnográfica com sete crianças moradoras do Centro da Cidade de Salvador, 

considerando suas competências e performance no espaço público, identificamos e analisamos 

os possíveis estados de liberdade que condicionam o seu estar nesse espaço, a apropriação e 

a possibilidade de experiência que esses espaços de liberdade oferecem. Ancorados na teoria 

de Henri Lefebvre sobre a produção do espaço e no entendimento da Sociologia da Infância 

sobre as competências e potencialidade das crianças, aproximamos os temas cidade e infância 

em uma discussão sobre a liberdade da criança na cidade, em seus movimentos autônomos, 

independentes ou impostos. Com esta investigação compreendemos que a relação que a criança 

estabelece com esse espaço gera consequências diretas na apropriação e experiência infantil da 

cidade, a partir de onde ela (re)interpreta e (re)produz representações sobre o espaço público, 

a cidade e o espaço urbano. A prática espacial da criança torna-se, neste entedimento, um 

exercício de sua liberdade e o espaço público, palco emblemático onde os movimentos de todas 

as naturezas acontecem e para onde converge a expressão da liberdade. 

Palavras-chave: Criança – Prática Espacial – Espaço Público – Cidade -  Liberdade
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APRESENTAÇÃO

Relembrando meu percurso dentro desta Universidade, mais precisamente do curso 

de Arquitetura e Urbanismo, me dei conta do quanto a infância esteve presente em meus 

trabalhos: em projetos de creches, escolas, centros educacionais, finalizando com uma proposta 

de intervenção urbana cuja intenção conceitual era justamente se opor ao enclausuramento que 

as instituições escolares e de assistência à infância impunham às crianças. Assim, o projeto 

desenvolvido no Trabalho Final de Graduação (TFG), apresentado em 2012, teve como 

objetivo trazer as crianças para a rua, isto é, garantir, através de uma intervenção arquitetônica, 

a possibilidade de a criança estar na rua para o seu lazer, por sua vontade e não somente nos 

percursos de idas e vindas entre a escola, a casa e o projeto social frequentado por ela. Com a 

implantação de três pequenas bibliotecas e brinquedotecas no bairro – as lu.pa(s) – e com os 

brinquedos-imãs eu acreditava que, para aquele estudo de caso específico, seria possível trazer 

maior liberdade urbana e possibilidades de ação para as crianças moradoras das comunidades 

estudadas.

Nesse trabalho, intitulado “Rua Lúdica – Liberdade e Curiosidade na construção de 

um mundo infantil urbano” (BRITTO, 2012), busquei compreender as relações existentes entre 

a criança e a cidade, elegendo, para o estudo de caso, as comunidades do Alto de Ondina e do 

Alto da Sereia, na cidade de Salvador. Duas ocupações de urbanização precária, caracterizadas 

por um tipo construtivo irregular e de alta densidade, com fronteiras bem definidas, tanto pela 

diferença socioeconômica que contrasta com a população do entorno quanto pela distinção 

geográfica, uma vez que são dois morros. 

Com base na investigação desenvolvida, na análise do cotidiano das crianças moradoras 

das duas comunidades, percebi que existia um equívoco quando se pensava na apropriação dos 

espaços públicos pelas crianças em uma comunidade carente ou em um bairro popular. A pesquisa 

teórica sobre a relação da infância contemporânea com os espaços públicos que vinha realizando 

apontava para uma expropriação urbana da infância, o que contradizia, aparentemente, o que 

presenciava no interior das comunidades. Havia muitas crianças circulando pelas ruas, becos e 

vielas das comunidades – e esta é a imagem que normalmente se faz de realidades semelhantes: 

bairros populares e carentes têm muitas crianças nas ruas. De fato, isso ocorre, principalmente 

quando se compara essa realidade com a dos bairros de maior poder aquisitivo, onde é muito 

difícil encontrar crianças nas ruas e, mais ainda, desacompanhadas de um adulto. Contudo, com 
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o desenvolvimento da pesquisa, constatei, principalmente a partir dos depoimentos das próprias 

crianças, que a liberdade de estar nos espaços públicos das comunidades não acontecia de forma 

indiscriminada. Naquele período, uma praça acabava de ser inaugurada no Alto de Ondina, e o 

que parecia ser um espaço potente de apropriação pelas crianças do bairro não se consolidava 

nessa possibilidade. Com exceção daquelas que moravam no entorno imediato da praça, as 

crianças não podiam frequentar o espaço, como também não podiam frequentar diversos outros 

pontos das comunidades, sempre sob a justificativa, por parte dos responsáveis, de que eram 

locais perigosos. Porém a frequência na escola e no Centro Integral de Apoio à Criança e ao 

Adolescente (CIAC) obrigava as crianças a circularem diariamente pelas ruas, sozinhas ou 

em grupos, passando pelos lugares ditos “perigosos”, atravessando pistas de grande fluxo de 

automóveis (entre as duas comunidades) e vencendo grandes distâncias em ruas, ladeiras e 

escadarias.  

No momento daquela pesquisa, eu considerava apenas os deslocamentos das crianças 

sem a companhia de um responsável, o que me levou a identificar três tipos de movimento infantil 

no espaço público: aquele completamente autônomo, decorrente de uma decisão da própria 

criança; aquele no qual a criança pedia permissão ao responsável; e, por último, o movimento 

no qual o deslocamento independente se ocasionava por uma contingência familiar – quando 

a criança, por exemplo, percorria grandes distâncias desacompanhada de um responsável em 

função da indisponibilidade deste em levá-la ou por se entender que a criança já poderia fazer 

o percurso sozinha.

Através dos depoimentos das crianças, percebi que a liberdade para circular pelos 

espaços das comunidades estava associada mais concretamente, por um lado, à frequência 

escolar e ao CIAC e, por outro, às demandas domésticas (como ir ao mercado, à casa de 

vizinhos, tios etc.). A liberdade para frequentar os lugares de ou para o lazer era bastante limitada 

em extensão, ficando restrita à frente de casa, à rua, ao beco ou escadaria onde moravam, ou 

condicionada à permissão dos responsáveis para um deslocamento maior, como ir à casa de 

amigos, por exemplo. Assim, a imagem de que as crianças circulam livremente pelas ruas dos 

bairros populares foi desfeita ou, pelo menos, reconsiderada sob outra ótica: existiam níveis de 

liberdade que conduziam as crianças nesse contato com os espaços públicos, sempre relativos, 

a depender do contexto de cada criança.

Com essa investigação, percebi que uma das relações existentes entre a criança e a 

cidade – a de estar no espaço público – poderia ser descrita em função dos cenários1 de liberdade 

1  No TFG (BRITTO, 2012), ainda definíamos os espaços de liberdade (conceito que será apresentado 
neste trabalho) como cenários de liberdade. A mudança ocorreu por se considerar que o termo cenário não deixa 
claro que se trata de uma situação marcada por um tempo e lugar.
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que se configuram conforme o contexto e o cotidiano de cada criança. Naquele momento, eu 

entendia que esses cenários eram formados a partir de três diferentes formas de se compreender 

a Liberdade, que denominei: liberdade ativa, liberdade condicionada e liberdade necessária. O 

estudo tornou possível compreender que é também a partir da confluência dessas liberdades, 

na construção da relação com o espaço privado e com o público, que se constrói o ser social. 

Foi partir do referido trabalho que se desenvolveu o projeto desta dissertação, no qual 

a investigação foi levada ao centro da cidade. A iniciativa teve como propósito justamente 

trabalhar com uma configuração socioespacial distinta, um recorte que apresentasse limites 

mais difusos entre os bairros, diferenciando-se do recorte da investigação anterior, inclusive 

em relação aos usos, às tipologias das edificações e às relações que se estabelecem no espaço. 

Do ponto de vista social, a diferença entre essas duas realidades encontrava-se essencialmente 

na mescla de estratos sociais que o centro tradicional da cidade ainda permite. Mesmo com 

a população mais pobre “guetificada” em pontos específicos, ainda é possível encontrá-la 

dividindo os espaços públicos e até privados (como os shoppings da região central) com as 

demais. Além disso, o centro da cidade reúne movimentos sociais e culturais, abriga diversas 

funções institucionais, símbolos da cidade, e agrega pessoas de diferentes lugares que circulam 

por esse ambiente, o que contrasta com a localidade de uma comunidade pobre, cerrada entre 

dois bairros de classe-média e que não dispõe de nenhum atrativo (equipamentos, serviços 

ou bem cultural de vulto) para uma população não residente. Como a proposta era ainda 

discutir a liberdade das crianças no espaço público, e percebendo que, no trabalho anterior, 

esse estar infantil mantinha-se circunscrito nas fronteiras acentuadas das duas comunidades, a 

configuração socioespacial do centro da cidade apareceu como uma alternativa de dissolução 

desses limites óbvios e marcantes.

Dessa forma, trabalhar com esse novo recorte, com a possibilidade de explorar a 

diversidade desse espaço físico e social em sua influência e interferência na prática espacial e 

nas liberdades das crianças moradoras do lugar, se mostrou como um desafio instigante. 

Nesse novo projeto, com o desenvolvimento da pesquisa, o aprofundamento teórico 

sobre os temas e principalmente com o trabalho de campo, os conceitos utilizados no trabalho 

anterior foram atualizados, mais fundamentalmente desenvolvidos e fortalecidos. Assim, os 

Cenários de Liberdade e as formas de liberdade deram lugar, respectivamente, aos espaços de 

liberdade e aos estados de liberdade.
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INTRODUÇÃO

Circular pela cidade, observá-la, enquanto produção de seus moradores e de seus 

investidores (capital), enxergar seus arranjos, suas soluções, seus problemas, é uma experiência 

enriquecedora para qualquer pessoa, mas pode se tornar uma tarefa cansativa, quando não 

se consegue abstrair ou abster-se de um pensamento crítico sobre a situação e a qualidade 

urbanística desse espaço. No entanto, em meio ao caos urbano de materiais e sentimentos, é 

encantador observar como as crianças se relacionam com os espaços da cidade. A primeira 

impressão que se tem é a de uma prática indiferente do/no espaço, sem compromissos, sem 

obrigações e sem cobranças. Mas será só isso? É a partir dessa indagação que começamos nossa 

investigação. Acreditamos que para tentar respondê-la é preciso estar mais atenta(o) a essa 

relação – observar, se aproximar, escutar, dialogar.

Ao propor uma investigação sobre e com as crianças, assumimos como pressuposto 

a infância enquanto um fenômeno complexo, formado por elementos heterogêneos que se 

conectam em um determinado tempo e lugar, dando origem a uma determinada infância. Dessa 

forma, reconhecemos a existência de infâncias plurais, que se multiplicam indefinidamente, 

à medida que começamos a enxergar as diferentes redes que as engendram. No entanto, não 

podemos deixar de considerar que é possível e necessário entender também a infância enquanto 

estrutura, uma categoria social permanente em nossa sociedade. Mesmo que seus componentes 

mudem, se tornem adultos, novas crianças continuam a formar uma nova infância. Assim, por 

mais que se considere a pluralidade da infância, é preciso perceber a sua singularidade diante 

de outras gerações, principalmente em relação ao adulto.

Além disso, assumimos, neste trabalho, a criança como ator social, participante ativa 

dos processos de construção de si mesma e do mundo à sua volta, envolvendo-se nas disputas 

pelo espaço e capazes de provocar transformações. No entanto, falamos de uma infância que 

ainda precisa ser reconhecida em sua existência, potência e experiência. Uma infância que se 

caracteriza pelas relações que estabelece com o espaço e com o mundo a sua volta, tão complexo 

e multifacetado quanto a sua própria constituição, sendo também esse o lugar de onde se origina. 

Estamos nos referindo sobretudo à infância em um contexto urbano, a infância urbana.

Essa infância, que, em números, chega a um bilhão de crianças em todo o globo, vem 

sofrendo os efeitos dos processos de urbanização do mundo2. No Brasil, esse índice alcança os 

2  Segundo o relatório Situação Mundial da Infância 2012: Crianças em um mundo urbano, mais de 50% da 
população do mundo – que inclui um bilhão de crianças – vivem hoje em cidades médias ou grandes (UNICEF, 2012).
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81,4% – são quase 38 milhões de crianças e jovens com idades entre 0 e 14 anos, vivendo em 

situação urbana (IBGE, 2011). Não é possível mais desconsiderar essa relação. A infância hoje 

é produto e coprodutora do modo de vida urbano. E, como dito, carrega a complexidade desse 

espaço e, portanto, a pluralidade de agenciamentos, a multiplicidade e heterogeneidade desse 

ambiente e das relações que nele se estabelecem. A infância, vista sob esse ângulo, desperta 

novas interrogações, novas problemáticas. Neste trabalho, abordaremos uma das suas relações 

com o espaço: a sua prática espacial no espaço público. Essa prática será aqui compreendida a 

partir do desenvolvimento teórico do fílósofo Henri Lefebvre, para quem a prática espacial é 

uma ação do sujeito, individual ou coletivo, que produz o espaço, através de sua dominação e 

apropriação.

Embora as crianças estejam cada vez menos presentes nos espaços públicos das 

cidades, se olharmos com atenção, veremos que algumas delas ainda estão ali. Na maioria das 

vezes trajando seus uniformes escolares, o que lhes garante certo “passaporte” para estar e 

circular pela cidade – mais circular do que propriamente estar, é verdade. Aqui, observamos 

uma infância específica: crianças pobres, de aproximadamente 8 a 12 anos, moradoras do 

centro da cidade de Salvador. Porém não é difícil imaginar que essa realidade seja semelhante 

em outras cidades brasileiras. 

Considerada como o período de enfrentamento dos riscos e a descoberta do outro, a 

infância, de modo geral, tem se moldado a partir de realidades distintas na cidade, entre discursos, 

leituras de realidade, desconhecimento, constrangimento, restrições, afrontamentos, subversão 

e sinais de cumplicidade. A partir do entendimento dessas múltiplas realidades, buscamos 

compreender como essas relações interferem na prática espacial infantil. Assim, propomos uma 

leitura da prática espacial das crianças a partir de uma das dimensões de compreenção da noção 

de liberdade: a liberdade no espaço público.

Porém, é preciso que se perceba que uma discussão que envolve noções de liberdade 

e infância tem uma complexidade que não pode ser ignorada. Por ainda serem crianças, esses 

seres carregam o peso das representações que foram se construindo historicamente sobre eles. 

A falta de competência, incompletude e a ingenuidade marcaram a construção do sentimento 

moderno de infância, o que fez com que criássemos para as crianças uma redoma que, se por 

um lado as protege, por outro as aprisiona social e fisicamente nos espaços institucionalizados 

para a infância: a casa, a escola, o parque infantil. A determinação dos espaços de criança 

e espaços para criança, ou seja, aqueles determinados pelo senso comum como espaços de 

criança e aqueles elaborados pelos técnicos como espaços para criança, aparece como reflexo 

das representações construídas sobre a infância e sobre a cidade, as quais condiziam e condizem 
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com o modo de produção de nossa sociedade e excluem, desprezam e ignoram a possibilidade 

da construção do espaço da criança, ou seja, aquele eleito e/ou produzido por ela.

Diante do exposto, entendemos que falar em prática espacial infantil nos espaços 

públicos da cidade é falar também em autonomia e independência. Porém, consideramos que a 

liberdade para estar e circular por esses espaços não é definida apenas pelo desejo da criança, 

embora este seja fundamental. A liberdade para estar nesse espaço depende das competências 

de que dispõe (principalmente aquelas que são reconhecidas), da permissão dos pais e da 

existência de espaços minimamente adequados. A sua prática espacial fica sujeita, dessa forma, 

tanto à ação que o seu desejo promove quanto aos constrangimentos que geram impactos no 

seu agir.

Ao propormos os conceitos de espaços de liberdade e estados de liberdade, 

entendemos que é através da prática espacial que a criança constrói e exercita a liberdade, o 

que se potencializa quando esta se dá no espaço público. Nessa prática, a relação que a criança 

estabelece com esse espaço gera consequências diretas na apropriação e na experiência infantil 

da cidade, reinterpretando e produzindo suas próprias representações sobre o espaço urbano.

Nesta introdução, devemos acrescentar ainda que o trabalho está assentado sobre o 

arcabouço teórico da Sociologia da Infância, que tem como princípio, entre outros, a busca por 

uma compreensão da perspectiva da criança sobre o mundo, através de pesquisas sobre e com a 

criança. Reconhecendo-as, ao mesmo tempo, como frutos de processos sociais e como agentes 

de tais processos, esse campo disciplinar as compreende como “porta-vozes competentes de 

suas próprias histórias e vidas e das relações sociais”. Por tanto, utilizamos a Sociologia da 

Infância tanto como ferramenta para a compreensão da infância, por meio de seus conceitos, 

discussões e críticas, quanto como uma metodologia, adotando a etnografia como forma de 

aproximação e coleta de dados empíricos e o uso de processos que privilegiam a criança como 

fonte primária de informação, através de métodos de escuta e co-construção de saberes. 

Embora uma estrutura de análise já estivesse colocada desde o início da investigação 

(os cenários de liberdade), um longo caminho foi percorrido para aproximar os temas criança, 

espaço e liberdade no escopo da pesquisa. Havia uma preocupação em não criar uma formatação 

antecipada do levantamento empírico em função de uma estrutura de análise concebida 

anteriormente. Para evitar tal formatação, mantivemos aberta a possibilidade de atualização dos 

conceitos e da estrutura que os definia. Com o decorrer da pesquisa, a necessidade de modificações 

realmente apareceram, provocadas tanto pelo aprofundamento teórico dos conceitos como, e 

sobretudo, pelo levantamento e análise do campo. Obviamente, as modificações da estrutura de 

análise foram possíveis por esta ser uma formulação teórica ainda em construção.
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Como resultado da pesquisa, a dissertação está divida em três capítulos.

No primeiro capítulo apresentamos a construção de uma estrutura conceitual para 

unir os temas criança, prática espacial e liberdade. Para isso, adotamos um desenvolvimento 

teórico que parte de uma discussão sobre a prática espacial dentro da perspectiva lefebvriana 

da produção do espaço, pela qual problematizamos a prática espacial da criança, a partir de 

uma compreensão de sua competência e performance no espaço urbano respaldada pelos 

argumentos da Sociologia da Infância sobre as capacidades das crianças e concepções de 

infância. Como parte fundamental da construção dessa estrutura, exploramos os conceitos de 

liberdade, autonomia, independência e representações, que tornaram possível a definição do 

que propomos como espaços de liberdade e estados de liberdade, apresentados ao final do 

capítulo, em suas descrições teóricas, composições, constituições e fatores aglutinadores.

O segundo capítulo traz informações sobre o recorte escolhido para o trabalho empírico 

e os procedimentos metodológicos utilizados em campo e nas posteriores análises. Na seção 

encontram-se também os perfis das sete crianças participantes, a partir dos quais é possível 

conhecer um pouco os seus contextos e sobre o modo de vida de cada uma delas.

O terceiro capítulo apresenta a leitura realizada da prática espacial das crianças moradoras 

do centro da cidade de Salvador, a partir dos espaços e estados de liberdade propostos no primeiro 

capítulo. Nessa análise, optamos por eleger duas duplas de variáveis internas aos estados de 

liberdade (tempo e espaço, apropriação e experiência) que nos auxiliassem no entendimento da 

prática espacial infantil no espaço público, em sua forma, movimento e conteúdo.

Em “Para todas as liberdades”, encerrando a dissertação, buscamos apresentar as 

considerações e conexões encontradas ao longo do processo de construção deste trabalho, 

algumas possíveis conclusões, bem como as questões que foram surgindo e que não foram 

respondidas, mas que abrem novas possibilidades de investigação sobre o tema.
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1 SOBRE CRIANÇAS, ESPAÇOS E LIBERDADES

Falar sobre as relações que se estabelecem no e com o espaço urbano contemporâneo 

não é uma tarefa simples. São muitos os atores e agentes envolvidos, muitas as suas formas de 

atuação e muitas as maneiras como estão colocados, sujeitos e objetos, em relação. Não seria 

possível fazer uma leitura tão abrangente dessa produção, que fosse além de um panorama 

superficial. Assim, nosso olhar sobre a cidade escolheu um entre tantos ângulos possíveis e 

tomou como referência a ótica da criança. Escolhemos, portanto, esse recorte geracional como 

interlocutor. A criança é aqui a protagonista de uma leitura desse espaço (social), em que se 

assume a noção de liberdade como mote para discutir a prática espacial do sujeito, neste caso, 

a prática espacial infantil no espaço público.

Para esta investigação, partimos do pressuposto de que as crianças são atores sociais 

plenos e capazes de provocar transformações na sociedade. As crianças são reconhecidas como 

sujeitos ativos em seu próprio processo de socialização (QVORTRUP, 2011; SIROTA, 2001; 

CORSARO, 2011). Mas, para chegarmos a essas afirmações hoje, é preciso reconhecer que 

existiu uma mudança radical na noção de infância e do “ser criança” no decorrer do século XX.

Foi somente a partir da publicação dos estudos do historiador Philippe Ariès, no início 

da década de 1960, que a compreensão da infância como uma construção social começou a se 

fortalecer3. Foi nesse período que as ciências sociais começaram a lançar novos olhares para a 

criança, vista não mais como ser meramente biológico ou a partir de um modelo ideal de criança, 

mas como um sujeito social marcado pela pluralidade de contextos sociais, culturais e históricos 

que o constitui (TEBET, 2013). A criança não é mais entendida como essencial, universal e fora 

da história. Para Lucia Rabello de Castro, tornou-se impossível pensar a infância descolada de 

sua história ou concebê-la sem considerar as “lentas transformações dos costumes e práticas 

socioculturais que acarretaram mudanças na maneira de representar a infância” (CASTRO, 

1998, p.16. Grifos originais). 

Passa-se a reconhecer que a criança tem um status diferente daquele dos adultos – 

compreensão fundamental para entender o reconhecimento dos direitos da criança e da própria 

ideia de menoridade contemporâneos (COHN, 2005). Mas, por outro lado, ao reconhecer 

esta cisão entre essas duas experiências sociais, não se deve entender a criança como um ser 

incompleto e imaturo, e por isso, incompetente. É preciso perceber a criança também como 

3  Em A História Social da Criança e da Família, publicado originalmente em 1960, Ariès narra o 
surgimento do sentimento moderno de infância na Europa, mostrando como as atitudes em relação às crianças 
foram se alterando com o passar do tempo e com as mudanças sociais e econômicas da sociedade. (ARIÈS, 1978 
[1960]).
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um agente em nossa sociedade, pertencente a uma categoria social marcada pelo hibridismo e 

engendrada pelas diversas redes que compõem o espaço social (PROUT, 2010). Compreender 

essas modificações na forma de conceber e perceber a infância é fundamental para uma 

investigação da infância contemporânea.  

A infância frente a qual estamos nesta investigação é marcada, sobretudo, por um 

modo de vida urbano. Por um lado, em uma escala global, trata-se de uma infância conectada, 

que acessa diversos tipos de informação, conteúdos e pessoas, introduzida ou absorvida 

pelos padrões de consumo. Por outro, numa escala local, uma infância que vive a segregação 

socioeconômica e espacial, mas que estabelece sua rede de relações em diversos espaços e 

instituições, com os diferentes agentes e fatores que atuam e compõem esses espaços. É uma 

infância que carrega a complexidade e a multiplicidade das chamadas “redes heterogêneas do 

social”4 das quais emergem.

Assim, assumimos esta infância como essencialmente urbana, o que nos coloca diante de 

outro fenômeno complexo – o espaço urbano –, repleto de elementos heterogêneos que se combinam 

de variadas formas, em diversas temporalidades, assim como a própria infância. A cidade grande 

contemporânea, nesse sentido, é um símbolo emblemático dessa complexidade. Além de uma 

estrutura física que já é complexa, a cidade é suporte e é, ela mesma, uma rede de relações que se 

estabelecem no espaço – entre pessoas, entre coisas e entre coisas e pessoas; entre elementos locais 

e globais, com interações em diversas escalas; abrigando funções, fluxos e territórios; apresentando 

também uma multiplicidade de outras redes mais ou menos estabilizadas5, em movimentos mais ou 

menos fluidos, produzindo tantos outros contextos, dentro do contexto urbano.

Portanto, ao considerar a criança na/da cidade, devemos compreender que esse é um 

contexto marcado por uma complexa interação entre diferentes materiais, naturais, discursivos 

e híbridos, coletivos e individuais. É preciso assumir que existem fluxos e movimentos que 

caracterizam o mundo contemporâneo e que influenciam na configuração da infância (urbana) 

contemporânea. São elementos que atravessam fronteiras, que chegam a diferentes territórios, 

criando diferentes lugares para a infância. Lugares não estáveis, mas em constante processo de 

composição, nos quais as relações que se estabelecem podem ser lidas individual (da criança) e/

ou coletivamente (a infância). As infâncias construídas mais localmente tornam-se mais diversas, 

porque são mais diversas as redes que as formam, porque se modificam os espaços e os agentes, 

4  Alan Prout (2010) considera que o caráter híbrido da infância é constituído mediante o que o filósofo Bruno 
Latour chama de “redes heterogêneas do social” (LATOUR, 1993). Dessa forma, a infância seria compreendida 
como um ator-rede, isto é, por trás da criança ou da(s) infância(s), haveria uma rede, mais ou menos complexa de 
pessoas e coisas.
5  Para Prout (2010), a estabilização de determinadas redes, que apareceriam como “objetos sólidos” 
poderia ser identificados como “estruturas”.
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criam-se novas conexões que geram a infância em dado momento e lugar. Internamente, a 

infância também se modifica, assume novos contornos, novas formas e substâncias, porque 

suas redes internas também não são rígidas ou estáticas.

Percebemos, assim, como uma determinada infância surge da interação de determinadas 

redes, como essa infância se articula com o seu contexto e como a prática espacial da criança 

está implicada nesses processos. E compreendendo que por trás de cada criança “há uma rede 

complexa, mais ou menos unida de pessoas e coisas” (PROUT, 2010, p.741), podemos afirmar 

que esta rede determinará a relação que ela estabelece com o espaço urbano.  

1.1 PRÁTICA ESPACIAL: APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO, COMPETÊNCIA E 
PERFORMANCE  

Ao observar a criança em sua prática espacial, na relação que estabelece com os 

mais diversos espaços da cidade, nas mais diversas e adversas situações, percebemos como 

as crianças são capazes de encontrar, através da apropriação, a potência lúdica do espaço. No 

entanto, não podemos entender essa capacidade como um aspecto da experiência infantil que 

reflete apenas uma ingenuidade. Não é que ela não perceba a falta daquilo que lhe faz falta, ou a 

presença do que deveria ou não estar ali6 – ela apenas parece lidar com as questões (espaciais e 

sociais) de uma forma mais flexível, com uma capacidade de adaptação maior em comparação 

aos adultos, para os quais a falta e a presença estão quase sempre colocadas como obstáculos 

intransponíveis e motivos de lamentações.

Porém, toda apropriação do espaço, seja pela criança ou pelo adulto, está sujeita às 

determinações do próprio espaço (social), ou poderíamos dizer, sujeita às redes presentes nesse 

espaço. Segundo Lefebvre (2013), toda prática do sujeito está condicionada tanto à prática do 

e no espaço, expressa no e pelo conjunto da sociedade, quanto às determinações impostas por 

uma textura (preexistente) do espaço.

Qualquer espaço é sempre anterior à chegada do ator, sujeito individual e coletivo, 
membro de um grupo ou de uma classe que tenta apropriar-se desse espaço. Esta 
pré-existência espacial condiciona a presença do ator, a ação e o discurso, a 
competência e a performance; e porém, sua presença, sua ação, seu discurso 
negam, ao mesmo tempo que supõe dita pré-existência espacial: a experiência 

6  Estudos sobre e com a primeira infância têm mostrado que as crianças conseguem emitir opiniões sobre a 
qualidade espacial e suas demandas desde a mais tenra idade, demonstrando que o que se faz necessário às investidas 
são metodologias apropriadas para essa escuta e o reconhecimento e efetivação desse direito (ABRAMOWICZ & 
OLIVEIRA, 2010; ALFAGEME, CANTOS & MARTINEZ, 2003; LIMA, 1989; MULLER & NASCIMENTO, 
2014; NASCIMENTO, 2009).
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do espaço é a experiência de um obstáculo, como objetalidade resistente, às 
vezes implacavelmente dura – como nos casos de muros de concretos – difíceis 
de modificar um pouco que seja e como no excesso de regulamentos draconianos 
que impedem tocá-la de uma maneira que as modifique. Em consequência, uma 
textura do espaço não dá lugar somente a atos sociais sem lugar e sem vínculo 
com ela, mas a uma prática espacial determinada por ela: a um uso coletivo e 
individual.7 (LEFEBVRE, 2013, p.115. Tradução nossa)

Dessa forma, assumimos que a prática espacial dos sujeitos – e, por conseguinte, 

a apropriação do espaço – é tensionada e condicionada por determinações de diversas 

ordens, tanto materiais como discursivas, encarnadas no próprio espaço (textura) e/ou nas 

representações que o produzem. Essas determinações podem ser impostas tanto pelas estruturas 

de poder  (LEFEBVRE, 2013) quanto pelas representações formuladas pelo coletivo ou pelo 

senso comum8 (MOSCOVICI, 1961; JODELET, 1989 [1993]). A prática espacial das crianças 

encontra-se sujeita, com isso, às mesmas ordens, regulações e relações que o espaço impõe 

aos adultos, mas também, e sobretudo, está sujeita à hierarquia que se estabelece socialmente 

entre a geração dos adultos e das crianças. A prática espacial infantil sofre, desse modo, um 

duplo acionamento – do espaço (social e físico) e da hierarquia geracional – que se desdobram 

principalmente em manipulação, constrangimento e determinação.

Embora nosso foco esteja na prática espacial infantil, percebemos que esta se insere 

em uma rede maior de práticas da sociedade numa relação de (inter)dependência, tanto pela 

influência e interferência das práticas sociais como um todo, quanto pela sujeição direta da 

prática infantil às configurações espaciais do ambiente em que vive determinada infância.

Em sua divisão conceitual triádica da noção de espaço, Lefebvre (2013) propõe que 

o espaço seja formado por três dimensões dialeticamente interconectadas: a prática espacial, 

as representações do espaço e os espaços de representação. A prática espacial não acontece 

de forma isolada, sendo apenas uma das três dimensões da produção do espaço (social) que 

se fazem através da prática social. A prática espacial é tensionada, a todo momento, por dois 

outros modos de configuração de ideias e do entendimento (socioespacial), que engendram, 

de um lado, um espaço mental, abstrato, lógico e, de outro, um espaço simbólico, imaginário 

7  “Cualquier espacio es siempre anterior a la aparición del actor, sujeto principal y colectivo, miembro de 
un grupo o de una clase que intenta apropiarse de ese espacio. Esta pre-existencia espacia! condiciona la presencia 
del actor, la acción y el discurso, la competencia y el comportamiento. Y sin embargo, su presencia, su acción y 
su discurso niegan al mismo tiempo que suponen dicha pre-existencia espacial: la experiencia del espacio es la 
experiencia de un obstáculo, la de una objetividad resistente, a veces implacablemente dura — como en el caso de 
los muros de hormigón— de tal manera que a ia dificultad para transformarla de algún modo, por escaso que sea, 
se añade una sobreabundancia de reglamentaciones draconianas que impiden plantearse siquiera su modificación. 
En consecuencia, una textura del espacio no da lugar sólo a actos sociales sin lugar y sin vínculo con ella, sino a 
una práctica espacial determinada por ella: a un uso colectivo e individual”. (LEFEBVRE, 2013, p.115)
8  Como abordaremos ainda neste capítulo, a noção de representação apresenta uma extensa discussão nas 
ciências sociais. 
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– que também se tensionam entre si. Para Lefebvre (2013), o espaço mental (o concebido) 

reúne aspectos hegemônicos da vida social, presentes no que ele chama de representações do 

espaço; já o espaço simbólico (o vivido) revela como essas relações se articulam socialmente, 

registradas nos espaços de representação. Estas constituem as três dimensões da produção 

do espaço e permitem compreender e analisar processos espaciais em três diferentes níveis: 

material, mental e simbólico.

Conforme Lefebvre (2013), é nas representações do espaço, ou no espaço concebido, 

que estão presentes as relações de produção e toda a ordem da qual necessitam para sua 

manutenção. É, portanto, o espaço dos cientistas, planejadores, urbanistas, arquitetos e 

agenciadores. “É o espaço dominante em qualquer sociedade (o modo de produção)”, cujo 

objetivo é subordinar os espaços percebido e vivido, mediante “um sistema de signos verbais – 

elaborados intelectualmente” (LEFEBVRE, 2013, p.97).

Inspirado em Lefebvre, Angelo Serpa (2005) afirma que, vinculado às relações de 

poder e de produção, esse espaço busca se incorporar às estruturas cognitivas sem a legitimação 

da prática espacial cotidiana, tornando-se, dessa forma, um espaço esvaziado de significados, 

que utiliza e impõe, ao invés disso, conhecimentos, signos e códigos, ou seja, representações 

daquilo que falta. Segundo Schmid (2012), esse espaço previamente elaborado e concebido 

codetermina o uso e a atividade, o que provoca forte influência nos espaços de representação 

dos sujeitos. As determinações ou ordem impostas pelas estruturas de planejamento e de poder 

(pelo concebido) estão presentes nas estruturas espaciais e sociais. Essas determinações estão 

presentes não só no espaço, mas nas relações que se estabelecem no e com o espaço.

Os espaços de representação, por sua vez, se referem ao espaço dos habitantes e dos 

usuários. Essa dimensão significa o mundo da forma como ele é experimentado pelos seres 

humanos na prática da vida cotidiana. É o espaço vivido pelas imagens e símbolos que o 

acompanham (LEFEBVRE, 2013). No entanto, para Lefebvre (2013, p.98), trata-se de “um 

espaço dominado, isto é, passivamente experimentado, que a imaginação deseja modificar e 

tomar”. Isso porque, como bem coloca Delgado (2014, p.2), este é “o espaço qualitativo das 

submissões às representações dominantes do espaço”, mas, por outro lado, é também onde se 

encontram “expressões do lado clandestino ou subterrâneo da vida social [...] onde se bebem e 

se inspiram as deserções e desobediências”.

Entre as dimensões do espaço, a prática espacial é aquela que, de fato, produz o espaço. 

Lefebvre (2013) afirma que é através da prática espacial que determinada sociedade produz o 

seu espaço, ou seja, um determinado espaço (apropriado) surge a partir de uma prática espacial 

própria, de um modo de produção próprio. O que leva o autor a afirmar que “a prática espacial 
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de uma sociedade, se descobre, ao decifrar seu espaço”. Por tanto, se pretendemos investigar 

a prática espacial de um grupo específico em nossa sociedade, devemos compreender o seu 

espaço, decifrá-lo. Mas como? Seguindo a trilha deixada por Lefebvre, entendemos que através 

da prática espacial, de suas ações no espaço, o homem domina a natureza material e natural, 

produzindo espaços e deles se apropriando. Acreditamos, com isso, que a chave para se decifrar 

determinado espaço, está na compreenssão dos processos de dominação e apropriação. E desse 

modo, o autor nos apresenta uma distinção entre dominação e apropriação:

A dominação sobre a Natureza material resultado de operações técnicas, arrasa 
esta Natureza, permitindo que as sociedades a substitua por seus produtos. A 
apropriação não arrasa, mas transforma a Natureza – o corpo e a vida biológica, o 
tempo e o espaço dados – em bens humanos. A apropriação é a meta, o sentido, a 
finalidade da vida social. Sem a apropriação a dominação técnica sobre a Natureza 
tende ao absurdo, a medida que cresce. Sem a apropriação, pode haver crescimento 
econômico e técnico, mas o desenvolvimento social propriamente dito se mantém 
nulo.9 (LEFEBVRE, 1970, p.164-65. Grifos nossos. Tradução nossa)

 

A apropriação, para Lefebvre, define, um tipo de transformação do espaço físico pautada 

pelo sentimento de privacidade, apego e intimidade com o lugar, em que é possível reconhecer a 

marca daqueles que o transformaram. O autor ressalta a dificuldade de se identificar a apropriação 

quando esta não envolve uma realidade sensível. Segundo ele, embora construções, monumentos 

e edificações sejam entendidos mais direta e claramente como espaços apropriados, nada impede 

que um local, uma praça ou rua também o sejam; no entanto, o autor observa que, neste sentido, 

“nem sempre é fácil estimar em que sentido, como, por e para quem têm sido ‘apropriados’” 

(2013, p. 216). Por isso, Lefebvre assume uma separação entre apropriação e um outro tipo de 

prática, próxima, porém distinta, que define como desvio (“la desviación”). Nessa prática, o que 

ocorre é a reapropriação de um espaço que se encontra “vazio e suscetível de ser desviado”. Para 

o autor, o desvio pode se mostrar como potente forma de instrução à produção de novos espaços, 

porém não representa a criação (produção) propriamente.

Um espaço existente, que possui sua finalidade (sua razão de ser, que condiciona 
suas formas, funções e estruturas) pode estar vazio e estar suscetível de ser 

9  “La dominación sobre la Naturaleza material, resultado de operaciones técnicas, arrasa esta 
Naturaleza permitiendo a las sociedades sustituirla por sus productos. La apropiación no arrasa, sino que 
transforma la Naturaleza - el cuerpo y la vida biológica, el tiempo y el espacio dados - en bienes humanos.  
La apropiación es la meta, el sentido, la finalidad de la vida social. Sin la apropiación, la dominación técnica 
sobre la Naturaleza tiende a lo absurdo, a medida que crece. Sin la apropiaclon. puede haber crecimiento 
económico y técnico, pero el desarrollo social propiamente dicho se mantiene nulo”. (LEFEBVRE, 1970, 
p.164-65)
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desviado. Isto é, reapropriado para um uso diferente do original.  [...] O desvio e a 
reapropriação dos espaços têm um grande sentido e podem ser muito instrutivos 
para a produção de novos espaços.

[...] o desvio, que não é em si mais que uma reapropriação – não uma criação – e 
apenas provisoriamente põe fim à dominação. 10 (LEFEBVRE, 2013, p. 215-216. 
Tradução nossa)

Embora Lefebvre (2013) faça essa distinção entre apropriação (produção de espaço) e 

reapropriação (uso), convém colocar que a apropriação é descrita pelo autor como um processo 

que se opõe à dominação, do mesmo modo que a reapropriação; porém, o caráter efêmero 

desta, segundo o autor, diminuiria sua importância para o pensamento teórico. Contudo, neste 

trabalho, ao reconhecer a importância de enxergar (e tornar visível) a ação de um sujeito que 

pouco ou quase nada transforma (visivelmente e materialmente) o espaço das cidades, e ainda, 

por acreditarmos que a ação do sujeito no espaço representa mais do que a simples exterioridade 

dessa ação, interferindo também na constituição de si, optamos por utilizar a ideia de apropriação 

do espaço em um sentido mais amplo. Consideraremos, portanto, que a apropriação se refere 

tanto à ação do sujeito que modifica materialmente um espaço quanto à ação sobre o espaço 

pelo uso, ambos resultando em espaços apropriados.

Assim, decifrar o espaço da infância é entender, por um lado, que não é possível se 

referir a um espaço dominado pelas crianças – nos termos de Lefebvre -, e, por outro, que se 

faz necessário compreender como ocorre a apropriação (e reapropriação) desse espaço pelas 

crianças, tanto pela transformação material quanto pelo seu uso. A prática espacial infantil 

estaria, dessa forma, nas relações que estabelecem no e com o espaço.

Porém, Lefebvre (2013) afirma ainda que a prática espacial implica em um nível 

de competência e performance do sujeito, membro este de uma determinada sociedade. Tal 

colocação nos leva a refletir sobre esse aspecto da prática espacial no caso da criança: quais 

seriam as competências infantis em sua prática espacial e qual seria, por outro lado, a sua 

performance possível no espaço urbano?

Ao afirmar sobre a competência e a performance do usuário do espaço, Lefebvre (2013) 

filia os termos competência e performance à linguística de Noam Chomsky. Embora o autor coloque 

que, de maneira alguma, isto signifique uma subordinação da teoria do espaço à linguística, esses 

dois conceitos são fundamentais para nossa investigação sobre a prática espacial da criança.

10  “Un espacio existente, que posea su finalidad (su razón de ser, que condiciona sus formas, funciones 
y estructuras) puede estar vacante y antojarse susceptible de ser desviado. Es decir, reapropiado para un uso 
diferente al original. […] La desviación y la reapropiación de los espacios tienen un gran sentido y pueden ser muy 
instructivos para !a producción de nuevos espacios.
[…] la desviación, que no es en sí más que una reapropiación — no una creación — y sólo provisionalmente pone 
fin a la dominación”. (LEFEBVRE, 2013, p. 215-216)
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Uma ótima síntese da definição dos termos competência e performance, segundo a 

linguística chomskiana, é apresentada pelo filósofo Manfredo Araújo de Oliveira (1996):

‘Competência’ é a capacidade de um falante ideal de dominar um sistema 
abstrato de regras gerativas de linguagem. O falante real, isto é, o empírico, 
atualiza essa competência sempre dentro de condicionamentos limitantes. 
A linguagem concreta [performance] é, então, explicável a partir de dois 
constituintes fundamentais: a competência e as condições limitantes da 
aplicação da competência. (OLIVEIRA, 1996, p. 294)

Essa compreensão da competência enquanto capacidade de produzir, compreender e 

reconhecer e da performance como desempenho ou uso determinado pelo contexto possibilita 

entender a prática espacial da criança da seguinte forma: toda criança tem ou pode desenvolver, 

portanto, uma determinada capacidade de se relacionar com o espaço urbano; e essa capacidade 

é limitada/atualizada dentro de um contexto espacial e social próprio.

Considerando tais afirmações, nos colocamos a refletir sobre a criança na cidade em 

termos de sua competência e performance. Podemos pensar que a cidade, com suas infindáveis 

redes, tempos e movimentos, territórios e agentes, impõe às crianças a necessidade de 

competências e a atualização constante destas. Por meio de imprevistos que surgem, estímulos 

que exigem respostas imediatas e diferentes para cada situação, a cidade exige desempenho, 

como bem coloca Castro:

Assim, na cidade, revigora-se uma percepção multidirecionada e vígil, para 
que seus habitantes possam dar conta da estimulação múltipla que se impõe a 
cada momento. Crianças e jovens qualificam-se como habitantes versáteis e 
preparados na medida em que rebatem com velocidade aquilo que os atinge. É 
preciso dar conta, é preciso ter desempenho... (CASTRO, 2004, p.26. Grifos 
originais)

Para a autora, a cidade grande se apresenta para as crianças como um espaço no 

qual se exige um constante saber fazer e, principalmente, um agir com o outro estranho 

(CASTRO, 2004). O espaço urbano exige da criança competências para lidar com o diferente, 

com o imediato, com o imprevisto. Podemos afirmar que o espaço urbano condiciona, através 

de suas exigências, a ação da criança. Castro afirma ainda que os saberes sobre a cidade 

não são ensinados ou, pelo menos, não existe uma “uma posição formalizada de tutoria por 

parte de alguém” que ensine crianças a viver na cidade (CASTRO, 2004, p.26) – o que 

nos leva a acreditar que algumas dessas competências são inatas ao ser humano e outras 
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são desenvolvidas na performance no próprio espaço urbano. Segundo a autora, o que 

garante esse aprendizado está no compartilhamento do comum, no contato com a alteridade, 

presente principalmente nos espaços públicos da cidade, que ampliam o repertório infantil 

de competências, proporcionando experiências que se expandem e diversificam quando sua 

prática extrapola a dimensão particular da casa.

Contudo, falar sobre as competências da criança ou das crianças nos leva novamente 

à Sociologia da Infância e aos Estudos da Infância11 que, nas últimas décadas, têm levantado 

a discussão sobre a necessidade de se perceber, entender e reconhecer a criança como um ator 

social em seu próprio direito, construindo e consolidando uma imagem da criança como um 

ser social competente e hábil. Características que nem sempre se constituirão como um reflexo 

idêntico das competências ou habilidades dos adultos, mas que precisam ser reconhecidas em 

suas potencialidades. Para a antropóloga Clarice Cohn, a criança possui uma autonomia cultural 

em relação ao adulto, mas que deve ser relativizada. 

[...] os significados elaborados pelas crianças são qualitativamente diferentes 
dos adultos, sem por isso serem menos elaborados ou errôneos e parciais. Elas 
não entendem menos, mas [...] explicam o que os adultos também sabem mas 
não expressam.” (COHN, 2005: 34)

Assim, arriscamos considerar também a competência infantil frente ao espaço urbano, 

expandindo essa noção de competência como aplicável não somente ao indivíduo (a criança) 

mas a um grupo ou coletivo, a partir de uma visão sociológica. Desse modo, acreditamos 

ser possível construir uma base conceitual para investigar empiricamente as competências 

infantis (ou da criança), estabelecendo, com isso, alguns parâmetros de referência sobre a 

potencialidade da ação da criança no espaço urbano.

Ao identificar a criança como um sujeito e ator no seu próprio processo de 

socialização, e não apenas como um objeto que recebe passivamente do mundo adulto um 

sistema de signos, crenças e valores, moldado como um reflexo do adulto, entendemos que a 

criança contribui para o processo de construção do espaço social ao qual pertence (SIROTA, 

2001; ABRAMOWICZ & OLIVEIRA, 2010). Jens Qvortrup (2011), um importante teórico 

da Sociologia da Infância, defende que as crianças influenciam e são influenciadas pelos 

11  Atualmente, os Estudos da Infância são considerados como um campo interdisciplinar no qual se inscre-
vem diversas disciplinas das ciências humanas e sociais, como a Sociologia da Infância, Antropologia da Criança, 
História da Infância, Filosofia e Infância, Psicologia da Criança e Pedagogia da Infância. A Sociologia da Infância, 
assim como as demais disciplinas, não se constrói somente dentro do seu campo específico, mas em diálogo com 
as outras disciplinas (TEBET, 2013).
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pais, professores e outras pessoas; para o autor, a presença da infância influencia nos planos 

e projetos não só dos pais, mas do mundo social e econômico, fazendo parte, assim, da 

divisão social do trabalho. Segundo esse sociólogo, as crianças são sujeitos sociais capazes 

de produzir mudanças nos sistemas em que estão inseridos. 

Segundo Willian Corsaro (2011), as crianças produzem saberes, conhecimento e 

cultura a partir das experiências do seu cotidiano, nas interações intrageracionais e também 

nas relações intergeracionais. Elas participam e contribuem para o mundo social a partir de 

uma reprodução interpretativa12 que fazem da cultura adulta, na relação que estabelecem 

com o mundo adulto, ao mesmo tempo em que criam, reproduzem e transformam o seu 

mundo. Dessa forma, as crianças se apropriam e recriam regras e normas sociais e culturais. 

Qvortrup (2011) afirma que todo movimento da criança, em suas ações propositivas, 

contribui para a formação tanto da infância quanto da sociedade.

Essas afirmações nos colocam diante de competências infantis que, embora ainda 

sejam pouco reconhecidas em nossa sociedade, nos fazem acreditar que a criança é capaz 

de ações que interferem no espaço urbano, em sua dimensão física e social.

Ao nos referirmos às competências infantis no espaço urbano, não podemos deixar 

de considerar que a criança, além de um ser de competências sociais, é também um ser 

biológico em desenvolvimento13. Assim, numa perspectiva desse desenvolvimento ou de 

níveis de maturidade biológica, em contraponto às competências sociais, é fundamental 

reconhecermos eles existem, e que a criança, ao passar por cada um deles, tem novas 

competências adquiridas. Queremos dizer com isso que, ao tratar da competência infantil 

frente a sua prática espacial, não podemos nos ater somente às competências sociais. É 

imprescindível considerar que o desenvolvimento, biológico e cognitivo, da criança também 

têm grande influência no que se define como competência infantil para os objetivos que 

propomos neste trabalho: discutir a presença da criança no espaço público das cidades.

No que diz respeito à competência e à performance do sujeito na prática espacial 

e à variedade de combinações de elementos e articulações possíveis entre as redes que 

compõem a infância, Lefebvre (2013) e Alan Prout (2010) afirmam, respectivamente, 

que tais processos só podem ser examinados empiricamente. Com isso, neste trabalho, 

12  Willian Corsaro (2011) propõe o conceito de Reprodução Interpretativa para definir o processo pelo qual 
“as crianças contribuem para a reprodução e extensão da cultura adulta do mesmo modo que têm sua cultura de 
pares influenciadas pela cultura adulta e pela relação com os adultos” (TEBET, 2013, p. 112).
13  Segundo Alan Prout (2010), a infância possui um caráter híbrido, sendo ao mesmo tempo natureza e 
cultura, materialidade e discurso, desenvolvimento biológico e social. Segundo este autor, esse caráter híbrido foi 
o que levou a Sociologia a ignorar por tanto tempo a infância, uma vez que esta representava justamente a descon-
strução da barreira entre natureza e cultura que a modernidade erigiu. Para Prout, é importante que não se troque 
um reducionismo biológico por um discurso inverso, que gere um reducionismo sociológico. 
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propomos a análise de uma infância específica: crianças com idades entre 7 e 12 anos, 

moradoras do centro da cidade de Salvador e pertencentes a famílias pobres. Mesmo com 

essas características homogeneizantes, veremos que, ainda assim, elas têm as suas próprias 

“redes heterogêneas do social”, que interferem em suas práticas espaciais e na construção 

dos seus estados e espaços de liberdade.

1.2 CONCEITOS: LIBERDADE, AUTONOMIA, INDEPENDÊNCIA E 
REPRESENTAÇÕES

Pensar a relação da criança com o espaço urbano em termos de liberdade, autonomia 

e independência exige que se façam algumas considerações. O mundo moderno carregou 

os significados de liberdade e independência de noções que remetem à valorização da 

individualidade, a liberdade de escolha e a independência para consumir cada vez mais, 

quanto mais forem as possibilidades de escolhas disponíveis14. Entretanto, as relações que 

buscamos estabelecer neste trabalho se referem à liberdade que pode ser atribuída à infância, 

em relação ao uso e à apropriação do espaço. Nosso interesse está no exercício e na construção 

da liberdade relacionados à prática espacial no espaço público, em que se associam as ideias de 

autonomia e independência e onde se reconhece a existência de limites, imposições, restrições 

e constrangimentos à ação infantil.

Ao pensar a criança e a liberdade, longe de repetir uma discussão em defesa da 

individualidade almejada pelo pensamento liberal, propomos, na verdade, uma problematização 

que retira a criança da individualidade doméstica e da subjugação na relação adulto-criança, 

trazendo-a para o contexto social, inserindo-a na sociedade e tornando-a, bem como a sua 

prática, visível neste espaço. Seria um inserir no exterior. Discutir a (in)visibilidade da infância 

na cidade, buscando “libertar conceitualmente” a criança da família e da educação, colocando 

em pauta a sua relação com o espaço público (social), ao mesmo tempo em que tensionamos a 

produção deste.

A cidade grande sempre representou o lugar da liberdade, seja enquanto lugar do 

homem livre, na cidade clássica, ou enquanto possibilidade de manutenção ou criação de uma 

individualidade, na cidade moderna. Para o sociólogo Georg Simmel (1902), trata-se de um 

modo de vida que só é possível graças ao aparato psicológico que permite ao homem uma 

individualidade, por meio da seleção de informações a serem absorvidas e, por outro lado, 

14  Essa afirmação é feita por Mattos e Castro (2008), no texto “Ser livre para consumir ou consumir para 
ser livre”, no qual discutem de que forma a experiência de liberdade vem sendo significada e vivida por jovens 
cariocas.
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expostas. Essa reserva garante ao indivíduo uma liberdade pessoal para que possa estar neste 

espaço (social). Nesta dissertação, também entendemos a cidade – o espaço urbano – como o 

espaço de liberdade, no entanto, e de certo modo, contrariando o que é constatado por Simmel, 

entendemos a cidade como espaço de liberdade devido justamente às possibilidades que esse 

espaço oferece de reunião de elementos, de contato intenso com o outro, resultando na constante 

modificação das formas e fronteiras – necessárias, mas também desnecessárias – das liberdades 

existentes e na construção de novas. Entendemos, assim, que a cidade é um espaço de exercício 

e construção da liberdade.

Com essa afirmação, começamos a delinear o que propomos como uma concepção do 

conceito de liberdade. Primeiro é necessário colocar que o conceito de liberdade é tido como 

“essencialmente contestável”; isso porque, assim como outras noções filosóficas fundamentais, 

seus significados propostos são constantemente contestados, sem que haja uma definição 

consensual de seu sentido (GALLIE, 1954 apud COLLIER, HIDALGO & MACIUCEANU, 

2006). Atualmente, a principal crítica feita à ideia de liberdade, como é definida pela filosofia 

e pelas ciências políticas, está na problematização de quem é o “sujeito livre”. Essa crítica 

vem sendo feita nas últimas décadas, sobretudo pelo movimento feminista, revelando como é 

complicado e delicado falar das noções de “autonomia” e “liberdade” em relação às mulheres, 

por exemplo, sem uma reflexão profunda sobre como tais conceitos foram e são formados 

e tomados na modernidade e na contemporaneidade (ELIAS, 2014). Assim, consideramos 

que essa mesma reflexão é também necessária quando pensamos tais conceitos em relação às 

crianças. Mulheres e crianças são dois grupos de indivíduos que se opõem fortemente – por suas 

características socialmente construídas e também biológicas – à figura do sujeito referência para 

a construção de tais conceitos – homem, autônomo, independente, racional e adulto (quando em 

relação à criança)15.

Embora consideremos que não é uma tarefa fácil expressar uma definição inequívoca 

de liberdade, principalmente no que tange à infância, tentaremos construir uma concepção que 

auxilie na apreensão do que propomos como estados e espaços de liberdade.

Partimos, então, da compreensão de que a liberdade pode ser entendida como um 

pensamento, um ambiente, um espaço onde existe ou pode existir o efetivo exercício das 

15  O movimento feminista retomou o debate a respeito da constituição desse sujeito, apresentando críticas 
às teorias do sujeito definido como autônomo e racional. Nesse e noutros aspectos, esse movimento tem sido um 
importante aliado nas discussões sobre infância enquanto categorial social, visto que o embate do feminismo 
por uma revisão das noções de sujeito e suas atribuições – nas quais se baseiam grande parte das teorias que 
sustentam a sociedade ocidental – tem auxiliado na construção de uma base teórica para a contestação da maioria 
das argumentações adultocêntricas a respeito da incompetência e incompletude da criança, fazendo frente a uma 
compreensão de cidadania que não estende à infância o status de cidadão de direito.



30

potencialidades do sujeito. Tais potencialidades não dizem respeito apenas às conquistas 

individuais de concretização do próprio desejo, mas àquelas que garantam uma continuidade 

na busca por uma humanidade crescente da sociedade através das ações de seus membros, 

sejam eles sujeitos individuais ou coletivos. Contudo, acreditamos que a liberdade é uma 

construção permanente de algo e não se dá sem conflitos e obstáculos, sejam eles internos ou 

externos ao sujeito.

Dessa forma, entendemos também que o conceito de “liberdade” abriga as noções 

de “autonomia” e “independência”, em que se reconhece mais claramente a existência de um 

sujeito com desejos e vontades, mas que sofre limitações, restrições e constrangimentos de 

origem interna e/ou externa. Essas barreiras podem se apresentar ora como balizadores de 

suas escolhas, ora como obstáculos à materialização do seu desejo. Mas é importante observar 

que, mesmo em uma situação de liberdade, as escolhas nem sempre se dão sem sofrimento. A 

construção da liberdade também exige esforços e abdicações16. Nem sempre é apenas o desejo 

do sujeito, sendo positivado, que define a construção de um estado de liberdade. 

Convém ressaltar ainda que o nosso interesse está na prática espacial das crianças 

no espaço público. Assim, quando propomos associar essa prática ao exercício e construção 

da liberdade, estamos lidando com uma situação concreta, o desejo e a ação (ou não-ação) 

em um tempo e um lugar. Embora reconheçamos que uma discussão ampla e importante 

pode e deve ser feita a respeito das escolhas, das condições em que essas escolhas são 

feitas e principalmente sobre a formação desse desejo, este não será precisamente o foco 

deste trabalho17. Aqui, iremos privilegiar uma análise sobre a situação específica: a criança 

estar ou não no espaço público, a sua ação nesse espaço, qual seria o seu desejo (expresso 

em sua fala) e o porquê de não conseguir materializar esse desejo, essa vontade, em algum 

momento; quais os impedimentos, constrangimentos, imposições a que está sujeita, dessa 

forma, a ação da criança.

Desse modo, é necessário expor, em primeiro lugar, o sentido que damos aos conceitos 

de “autonomia” e “independência” neste trabalho.

Entendemos que a ideia de autonomia pode ser conflitiva com a ideia de liberdade. 

Isso porque pensar em um indivíduo autônomo pode ser idealizar uma vida que pode ser vivida 

16  Para Jean-Paul Sartre, a associação direta entre liberdade e felicidade é uma proposta do pensamento 
liberal, que apresenta ao sujeito opções de escolha já previamente definidas, o que o impede de uma reflexão sobre 
esse “agir livre”. Para o filósofo, é nessa reflexão – excluída do processo – que surge no sujeito o sentimento de 
angústia, de inquietação, quando este se depara com a possibilidade de escolher entre opções que não se dissipam 
após a escolha. (apud MATTOS, 2011).
17  Uma importante discussão vem sendo feita sobre a ideia de liberdade a partir tanto da problematização 
do sujeito livre quanto da formação do desejo do sujeito que escolhe. Essa tem sido a proposta teórica de Nancy 
Hirschimann (1989; 2003) com o conceito de Liberdade Construtivista.
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fora de qualquer sociedade, sem pertencer a uma complexa rede de interdependência, quando a 

ideia de liberdade, justamente, se opõe a isso: a liberdade envolve a constante negociação entre 

sujeitos na convivência humana, gerando conflitos, embates e desentendimentos. Contudo, 

no caso da criança, podemos entender “autonomia” como uma forma de desprendimento/

distanciamento do domínio adulto sobre a criança. Propomos, neste trabalho, uma noção de 

autonomia relacionada à ação que exige uma reflexão do sujeito-criança, que formula e segue, 

naquele instante, “suas próprias leis”, assumindo com isso as possíveis consequências. Mas é 

preciso esclarecer que estamos falando, por um lado, de crianças de uma faixa etária específica 

(8 a 12 anos) com um tipo de experiência social e espacial que lhes exige uma noção, mesmo 

que incipiente, de responsabilidade, causa-e-efeito, dependência18; por outro lado, entendemos 

que falar em regras, leis e responsabilidades é bastante relativo, podendo-se tomar como 

referência, por exemplo, a compreensão da própria criança a respeito dessas dimensões. Nesse 

caso, podemos arriscar afirmar que na ou com a ação autônoma, a criança pratica, de certo 

modo, o seu próprio “contexto moral”.

Por outro lado, a “independência”, que aparece em muitos dicionários como um 

sinônimo de autonomia, deve ser entendida aqui com outro significado: fica vinculada às 

permissões dadas, à quantidade e intensidade dessa independência, sempre relacionada a algo 

que lhe é atribuído. O nível de independência da criança está sujeito às permissões dadas pelo 

adulto (responsável). Ou, entendida de outro modo, a independência está na ação realizada sob 

condição, qual seja: a permissão do responsável.

Pelo exposto, nossa compreensão das noções de autonomia e independência se 

aproxima, mas sem equivalência, dos conceitos de liberdade positiva e liberdade negativa, 

propostos pelo filósofo e pensador liberal Isaiah Berlin (1981 [1959]), ao pensar duas formas 

de interpretação possíveis para a ideia de liberdade. Berlin coloca que podemos entender a 

liberdade tanto como autodomínio (ou “estar livre para”), quanto como não-interferência (ou 

“estar livre de”). Para o autor, a interpretação positiva da liberdade caracteriza-se pela presença 

– da ação, da participação no processo pelo qual a própria vida é controlada, do autodomínio; 

“o sentido positivo da palavra liberdade deriva do desejo da parte do indivíduo de ser seu 

próprio mestre”; enquanto a interpretação negativa é caracterizada pela ausência de algo: de 

interferência; “Quão maior a área de não interferência, maior minha liberdade”19.

18  O recorte social utilizado na pesquisa, em termos de faixa etária e situação socioeconomica e espacial, nos 
permite fazer tais afirmações. Embora isso esteja mais detalhado no capítulo seguinte, convém, por hora, adiantar 
que são crianças que circulam sozinhas pelos espaços públicos, realizam tarefas domésticas, em colaboração ou 
designadas pelos responsáveis, e são capazes de transgredir imposições.
19  A teoria das liberdades de Berlin é considerada por diversos autores como a base para discussão 
contemporânea da liberdade. Sua proposta de uma interpretação negativa da liberdade, por exemplo, é enfatizada 
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Embora ambas as noções – positiva e negativa – de liberdade sejam consideradas 

problemáticas quando se busca uma definição única e abrangente20, elas nos ajudam a estruturar uma 

compreensão do conceito que permite analisar a prática espacial infantil em termos de desejo e ação 

da criança, ou, de outro modo, em termos de autonomia, independência e a ausência de liberdade.

Ainda que o agir independente da criança não esteja subordinado a uma relação de 

dominação arbitrária do adulto para com a criança, ou que numa ação autônoma, aparentemente, 

não haja algo concreto mediando a relação entre o desejo e a ação da criança, entendemos que 

algo fundamental e definidor encontra-se nesse “entre”, que influencia em todas as dimensões do 

agir infantil e estará presente tanto numa situação em que há liberdade quanto, e principalmente, 

em que não há. Acreditamos que neste “vazio” existam representações, elaboradas individual e 

socialmente, acerca da infância e do espaço (social) com o qual ela se relaciona.

Assim, o conceito de representação emerge com grande importância nesta discussão 

sobre a liberdade na prática espacial infantil. Já no início da dissertação, observamos que 

Lefebvre nos apresenta, em sua tríade conceitual, o uso do termo representação em duas das 

três dimensões propostas para a compreensão do espaço: representações do espaço e espaços 

de representação. E, como já foi dito, esses dois momentos da produção do espaço tensionam 

a prática espacial individual e coletiva do sujeito, bem como são tensionados por ela – de um 

lado, as representações que emergem ao nível do discurso, refletindo posições dominantes e 

hegemônicas da sociedade; de outro, aquela apresentada a partir de uma inversão (terminológica) 

da primeira, que trata de uma dimensão simbólica do espaço (SCHMID, 2012, p.99).

De forma geral, pode-se dizer que Lefebvre entende que as representações são “formas 

de comunicar e reelaborar o mundo, aproximações da realidade” que, no entanto, não substituem 

o vivido (SERPA, 2014, p.488). As representações, para ele, buscam preencher um vazio, 

como uma ponte, estabelecendo vínculos que não existem na realidade. A diferença entre as 

representações existentes ou criadas no concebido e no vivido está em que, no primeiro, embora 

pelos liberais devido à importância que estes atribuem à ausência de constrangimento legais e sociais. A interpretação 
positiva, por outro lado, criticada pelo próprio Berlin, exigiria a necessidade de se pensar o sujeito como um “eu 
dividido”, isto é,  parte emoção e parte razão, o que levaria à afirmação da existência de uma “verdadeira vontade” 
diante da escolha. Segundo o autor, essa interpretação daria margem, dessa forma, ao surgimento de sistemas 
políticos autoritários, que governariam em nome da “verdadeira vontade” (BERLIN, 1959). Desse modo, nosso 
interesse na aproximação dos conceitos de “autonomia” e “independência” aos conceitos de “liberdade positiva” 
e “liberdade negativa” de Berlin está mais relacionado aos aspectos formais dos conceitos, já que nossa proposta 
não pretender abranger a totalidade da discussão em torno do tema da liberdade.
20  Diane Cooler (1993 apud ELIAS, 2014) afirma que tanto o conceito de liberdade negativa quanto de 
liberdade positiva são problemáticos. Para a autora, quando Berlin descreve espacialmente o conceito de liberdade 
negativa, por um lado, ele não dá importância à fonte da autoridade e, por outro, ao criar tal metáfora dos espaços, 
recria dicotomias que não dão conta da experiência da vida contemporânea. O conceito de liberdade positiva, 
por sua vez, não problematiza e ainda reforça, segundo a autora, a imagem do “sujeito livre” como um sujeito 
específico. “Coole defende que as discussões sobre a liberdade devem estar atentas às situações dos sujeitos para 
quem se pensa a liberdade” (COOLER, 1993 apud ELIAS, 2014, p.14).
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se pretendam verdadeiras, ao tentar explicar a realidade a partir de verdades parciais e com a 

omissão de alguns dados – um vez que nascem a partir de interesses de grupos ou frações de 

classes –, as representações acabam por ocultar as contradições produzidas nas relações sociais, 

o que nos faz entendê-lo (o concebido) como o “lugar das ideologias”; enquanto no segundo, 

as representações, ao também desempenharem a função de ligar o sujeito ao objeto, fazem-no 

por meio de um saber prático. Serpa (2014) coloca, a respeito do que propõe Lefebvre (2006), 

que nem sempre a representação é ideologia, sendo justamente na substituição do vivido pelo 

concebido que ela se torna ideológica.

A compreensão do conceito de representação a partir do vivido nos aproxima da 

noção de representações sociais elaborada por Serge Moscovici (1961) e retomada por Denise 

Jodelet (1993 [1989]). Segundo esses autores, é através de representações que o sujeito elabora 

o mundo a sua volta, e é por meio delas que se torna possível o “ajustamento prático do sujeito 

ao seu meio” que o permite agir sobre o mundo e sobre o outro.

Quando nos referimos às imagens construídas, individual e coletivamente, tanto sobre a 

infância quanto sobre as cidades, estamos nos reportando a ambos os sentidos dados ao conceito 

de representação – de um lado, às representações ideológicas do concebido (representações 

do espaço), de outro, às representações (sociais) do vivido (espaços de representação). É com 

base no entendimento das representações sociais – conteúdo e constituinte do espaço vivido – e 

também nas representações elaboradas pelas ciências – que se ocuparam dos estudos da criança 

e da infância a partir do século XIX – que nos referimos às imagens construídas ao longo do 

tempo sobre a criança e que, ainda hoje, têm efeitos práticos sobre sua vida. Já em relação aos 

espaços da cidade, sobretudo os espaços públicos centrais, temos claramente a materialização de 

um espaço que surge no concebido a partir da técnica, dominados e adultocêntricos. De um modo 

não menos pessimista, as representações sobre o espaço (público) a partir do vivido sugerem 

e produzem referências ao espaço público como lugar do perigo, do delinquente, do estranho-

perigoso21, embora tais representações não sejam unânimes, principalmente no universo infantil.

É importante perceber que esses dois conjuntos de representações, sobre a criança e 

sobre a cidade – mas não só eles – influenciam diretamente na produção do espaço urbano (no 

percebido, no concebido e no vivido) e afetam sobremaneira a prática espacial das crianças que 

vivem em um contexto espacial urbano. No interior do espaço concebido, a cidade é planejada, 

projetada e construída para o mundo adulto e ao se colocarem a pensar os espaços infantis 

dentro de um planejamento urbano adultocêntrico, arquitetos, planejadores e gestores se apoiam 

21  As representações sobre o espaço público como lugar do perigo, da sujeira, e todas as construções 
simbólicas que se fazem sobre a depreciação do que é público, também parecem ser geradas por meio de uma 
imagem em negativo da exaltação que se faz, por outro lado, do que é privado.
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em representações sobre a infância e a criança construídas pelas diversas disciplinas ao longo 

do tempo. No entanto, a prática social e espacial também sustentam tais representações, isto é, 

também a prática também inlfuencia a técnica. O que parece ocorrer é uma defasagem em relação 

às mudanças na sociedade, as quais não são acompanhadas por essas representações consolidadas.

1.3 ESTADOS DE LIBERDADE E ESPAÇOS DE LIBERDADE

A partir do entendimento que propomos dos conceitos de liberdade, autonomia e 

independência, podemos pensar como eles atuam na prática espacial infantil quando esta se 

dá nos espaços públicos da cidade.

O que propomos como estados de liberdade e espaços de liberdade são dimensões 

da prática espacial infantil que se referem, respectivamente, a aspectos discursivos e práticos, 

por um lado, e práticos e concretos, por outro. Enquanto os estados de liberdade são definidos 

pelas redes que se articulam ao redor de determinada criança, os espaços de liberdade são 

definidos pela articulação entre os estados de liberdade e o espaço, isto é, quando esses estados 

são definidos também por um tempo e lugar.

De forma geral, os estados de liberdade se constituem a partir das quatro formas 

de associação identificadas entre o desejo e a ação da criança: desejo e ação; desejo e ação 

condicionada; ação sem desejo; desejo sem ação. No entanto, neste trabalho, assumimos que 

essas associações decorrem das possibilidades ou impossibilidades de a criança estar ou não, 

agir ou não no espaço público, e que tais possibilidades se estabelecem a partir dos contextos 

nos quais ela está inserida. Percebemos, com esta investigação, que esses estados regem o estar 

infantil no espaço público22, determinando, desse modo, sua prática espacial.

• Liberdade Ativa (Desejo + Ação)

• Liberdade Condicionada (Desejo + Ação Condicionada)

• Liberdade Necessária (Ação - Desejo)

• Não-Liberdade (Desejo - Ação)

Os espaços de liberdade, por sua vez, definem o aspecto material dos estados de 

liberdade. Quando nos referimos aos espaços de liberdade, estamos falando da ação (ou não 

22  Ainda que estejamos trabalhando apenas com o espaço público, acreditamos que tais estados também 
estejam presentes nos espaços privados e contribuam na determinação, também nesses espaços, da ação da criança. 
Contudo é preciso considerar que diferentes espaços engendram diferentes modalidades de liberdade, havendo, 
desse modo, a possibilidade de existirem outros estados ainda não identificados.
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ação) concreta da criança no espaço. Enquanto os estados de liberdade dizem respeito a um 

estado (de liberdade ou ausência de liberdade) reconhecido na ou definidor da prática espacial 

da criança23, os espaços de liberdade descrevem ação (ou não ação), definida pela condição 

de liberdade, no espaço. Desse modo, enquanto nos estados de liberdade é possível identificar 

claramente qual associação entre desejo e ação está estabelecida em uma determinada situação, 

nos espaços de liberdade essa distinção precisa é praticamente perdida. Isso porque, nos espaços 

de liberdade, ou seja, na prática concreta da criança no espaço, os estados de liberdade não são 

estáticos, não se limitam entre si, eles se interpenetram e/ou se justapõem como camadas que 

buscam se misturar. Empiricamente, os estados de liberdade não acontecem de forma isolada, 

eles interagem, se associam, dando forma aos espaços de liberdade.

Os espaços de liberdade são definidos, assim, pela articulação entre os estados de 

liberdade ativa, liberdade condicionada, liberdade necessária e não-liberdade. E o que define 

essa articulação é, mais uma vez, o contexto de vida de cada criança ou de um grupo de crianças, 

formado pela união e atravessamento de diversos outros contextos, como o familiar, social, 

econômico, espacial e individual24.

Quadro 1: Estados dE libErdadE E Espaços dE libErdadE

Estados dE LibErdadE Espaços dE LibErdadE

Discursivo/prático Concreto/prático/situação

Definido pelo contexto (físico e social)/pelas 
representações existentes nos contextos

Definido pelos estados de liberdade e pela 
articulação e associação entre estes 

(essa articulação é definida pelo contexto)

Podem ser identificados separadamente Nos espaços de liberdade os estados de liber-
dade se apresentam associados /sobrepostos

Forma invariável Forma variável

Reconhecido na ação da criança ou definidor da 
prática

Descreve uma situação no espaço

(ação ou não ação no espaço)

23   Dentro da proposta deste trabalho, os estados de liberdade e não-liberdade, enquanto estrutura de 
análise, podem aparecer ora como causa, ora como efeito na investigação sobre prática espacial infantil. Isso 
porque, ao considerarmos qualquer prática (espacial) da criança, pressupomos que esta seja definida por uma 
das dimensões a que julgamos estar sujeita a ação do indivíduo no espaço (autonomia, independência, imposição 
ou constrangimento) – o que nos leva a ver os estados de liberdade e não-liberdade como causa. Por outro lado, 
podemos, a partir da ação (ou não-ação) concreta da criança no espaço – e conhecendo o seu desejo (explicitado 
por ela) – identificar sob qual ou quais estado(s) de liberdade ela está sob influência, o que nos coloca os estados 
de liberdade e não-liberdade como efeito. Dito de outro modo, podemos, por um lado, pressupor teoricamente a 
existência dos estados de liberdade, e por outro, constatar, em situação, a sua existência.
24  Definimos como contexto individual aquele que diz respeito ao “eu” (self), ou seja, como a criança 
se entende e quais as suas impressões do mundo ao seu redor. Esse contexto individual também é constituído 
socialmente, mas é onde encontramos as impressões pessoais da criança. É a partir do seu contexto individual que 
ela irá expressar, por exemplo, quais as suas representações a respeito do que é ser criança e as suas representações 
sobre o seu espaço.
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Por disporem de formas invariáveis, os estados de liberdade podem ser descritos de modo 

generalizado, sem a construção de base empírica, a qual se faz necessária para a descrição dos 

espaços de liberdade. Assim, apresentamos as principais características desses estados de liberdade:
•	 Estado de Liberdade Ativa (desejo + ação)

O estado de liberdade ativa representa o desejo e a ação sendo positivados, levados 

a cabo pela própria criança. Neste estado a criança é causa ativa de suas ações; existe uma 

atividade criativa, inventiva, colaborando em sua constituição como ser, autônomo, obedecendo 

suas próprias regras e se responsabilizando pelas consequências de segui-las.

Por estarmos nos referindo à prática espacial infantil no espaço público e à autonomia 

enquanto um poder agir independente do adulto responsável, identificamos nesse estado um 

tipo de liberdade positiva, possibilitando que o desejo da criança seja a peça fundamental na 

construção dessa prática. Nesse estado, a criança escolhe estar ou não no espaço público, do 

mesmo modo que suas ações nesse espaço se dão também por sua vontade e escolha.

•	 Estado de Liberdade Condicionada (desejo + ação condicionada)

Consideramos que num estado de liberdade condicionada todo o movimento, isto é, 

toda ação da criança está condicionada à forças externas à ela. O desejo em questão é o da própria 

criança, mas sua concretização dependerá de um conjunto de outros elementos que se associam, 

resultando na condição. Assim, no estado de liberdade condicionada, ou simplesmente na 

liberdade condicionada, encontramos o cenário mais complexo entre os demais estados, em que 

a relação com o outro – responsável e em uma situação hierárquica superior – se estabelece de 

maneira decisiva, embora ainda exista possibilidade de negociação. Num primeiro momento, 

podemos pensar se tratar apenas de uma ação infantil condicionada à permissão ou não do 

responsável, o que não deixa de ser verdade e ser essa a principal condição quando tratamos de 

crianças. As permissões do adulto definem o nível de independência da criança em suas ações. 

No entanto, essa decisão, por parte do adulto - de permitir ou não - não surge do nada e não 

segue apenas um capricho do adulto. Muitas outras questões estão presentes de forma mais ou 

menos evidente.

Os agentes e fatores que atuam constituindo não só o estado de liberdade 

condicionada, mas também os demais estados, podem ser tanto de ordem concreta, material, 

como também, representações sobre a realidade, gerados a partir de discursos, sejam eles 

hegemônicos ou não. A existência e a qualidade dos espaços físicos, a segurança nos espaços 

públicos, as políticas públicas que interferem nessa relação, etc. são exemplos de fatores 

concretos. Enquanto a imagem que se faz da violência, ou sobre a capacidade de crianças de 
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8 anos circularem sozinhas ou não pelas ruas do bairro, por exemplo, refletem representações 

elaboradas pelos responsáveis a partir de um contexto específico. Outro fator concreto presente 

no contexto infantil e que também define a condição de a criança estar no espaço público 

e que não está ligado diretamente à representação do adulto sobre a infância ou o espaço 

público, é a situação econômica da família. Em alguns casos, esse é um fator preponderante 

e independe da vontade dos pais. 

Em um estado de liberdade condicionada, para que a criança possa realizar a ação de 

seu desejo, é necessário que o desejo exista e que seja possível sua realização25. No entanto, 

a permissão dada pelos responsáveis se apresenta como condição fundamental. A autorização 

do adulto/responsável é a principal condição, a definidora desta liberdade. A decisão do adulto 

de permitir ou não que a criança realize uma ação - e, no caso da liberdade condicionada, só 

consideramos quando a permissão é dada, já que é onde a ação de fato acontece - está sujeita 

tanto ao julgamento que aquele faz em relação aos elementos presentes no contexto, quanto 

a forma como esses elementos influenciam na sua decisão. Isto passa pelas representações 

do adulto responsável sobre as coisas, tanto as elaboradas individualmente, como aquelas 

partilhadas socialmente. É o caso, por exemplo, das representações sobre a infância e sobre a 

cidade, ou sobre o próprio modo de vida.

Embora a principal condição neste estado de liberdade seja a permissão dos pais, o 

tipo de impedimento causado por uma possível ausência de permissão pode ser aquele que 

mais facilmente pode ser contornado pela criança, bastando que desobedeça. Diferente do que 

seria o impedimento gerado por um agente concreto e de outra ordem, como a falta de espaço 

ou a violência. No entanto, a decisão de desobedecer ao adulto/responsável26 e a ação realizada 

sob esta decisão, não configuraria mais em um estado de liberdade condicionada, mas sim de 

liberdade ativa. Por outro lado, se a ação da criança é impedida pela falta de permissão dos pais, 

então, estaríamos diante de um estado de não-liberdade, já que neste caso a ação não acontece. 

Percebemos, na descrição deste estado, que a liberdade da criança para estar no espaço 

público ou para agir neste espaço também pode ser definida por uma condição (a permissão 

dos pais). Este nível de independência concedido pelos pais se aproxima de uma interpretação 

25  A possibilidade efetiva de que a ação se realize se refere a uma estrutura-base existente no contexto da 
criança que permita, de fato, a ação, embora, muitas vezes, possa não ser a ideal ou a desejada pelas crianças ou 
por seus pais.  Essa possibilidade pode ser uma estrutura física, a presença de outras pessoas, que esteja de acordo 
com as normas da casa, do condomínio, da sociedade (morais/legais) etc.
26  Para Corsaro (2003 apud TEBET, 2013: 113), a violação das regras adultas pelas crianças é uma estratégia 
frequente utilizadas por elas como forma de desvio nas rotinas que envolvem adultos e crianças, onde existe 
um poder desigual dos primeiros sobre os segundos. Tebet (2013:113) citando Corsaro (2003: 141), ressalta que 
“as crianças reconhecem desde muito cedo as diferenças entre adultos e crianças e desenvolvem também desde 
muito cedo a noção de identidade de grupo, e a resistência a determinadas regras impostas pelos adultos pode ser 
compreendida como um dos elementos-chave das culturas de pares”.  
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negativa da liberdade. A liberdade da criança, neste estado, encontra o seu limite na ausência 

de permissão dos responsáveis ou, dito de outra forma, é na ausência de constrangimentos por 

parte dos responsáveis que encontra-se a Liberdade (condicionada) da criança. 
•	 Estados de Liberdade Necessária (ação - desejo)

O estado de liberdade necessária é definido pela contradição. Neste estado, embora 

a ação seja realizada sem o desejo ou que o seu desejo não seja levado em consideração, uma 

ação acontece e a criança é colocada numa situação de liberdade. Encontramos neste estado 

um tipo de liberdade que é imposta. Por mais paradoxal que pareça falar em uma imposição 

de liberdade, estamos nos referindo a uma experiência de liberdade no espaço e neste caso, 

julgamos que a imposição de uma ação que leva a criança ao espaço público - muitas vezes, 

desacompanhada de um adulto - coloca a criança em um estado de liberdade que, de uma 

forma ou de outra, gera determinado tipo de experiência. Mesmo que os sentimentos gerados 

sejam de angústia, raiva ou medo, ou ainda, que a ausência do desejo, enquanto ponto que 

caracteriza esta situação, possa produzir um tipo experiência, a princípio, diminuída para a 

criança, acreditamos que, por estarmos nos referindo à pratica espacial da criança no espaço 

público, podemos definer este também como um estado de liberdade27.

O estado de liberdade necessária se estabelece na relação adulto - criança e na relação 

Estado - infância e ocorrerá toda vez em que a ação da criança acontecer por uma obrigação 

ou imposição de outrem (adulto). Nestes casos, se faz necessário averiguar qual a origem desta 

ordem. No caso da frequência escolar, por exemplo, podemos entender de duas formas esta 

obrigação legal: por um lado, as crianças são obrigadas por seus pais a frequentarem a escola, 

por outro, a família é obrigada pelo Estado a manter suas crianças e jovens nas escolas28. Em 

ambos os casos há a necessidade de que a criança esteja na escola e para isso, se faz necessário 

que ela circule pelo espaço público. A obrigação da frequência escolar, neste sentido, apresenta-

se como um fator presente no contexto da criança brasileira que favorece o contato desta com 

esse espaço29. Podemos classificá-la como um fator de ordem discursiva, uma vez que parte 

de representações sobre a infância e a necessidade (e direito) de instrução. Outros fatores que 

27  Não seria errado afirmar que tal situação pode ser também interpretada como uma situação de não-
liberdade, visto que trata-se de uma imposição de uma ação e que o desejo da criança não está em questão. Porém, 
consideramos que, nos termos em que propomos a discussão sobre liberdade, criança e espaço, a possibilidade de 
a criança estar (sozinha) no espaço público, deve ser entendida como uma situação de liberdade. 
28  Observamos que esta é uma realidade legal brasileira e ainda, que esta obrigação da frequência escolar 
pode também ser interpretada como um direito da criança.
29  Diferente de outros países como Estados Unidos, Canadá, França ou Portugal, entre outros, o Brasil 
ainda não reconhece o ensino doméstico legalmente. O homeschooling é uma prática que divide especialistas em 
educação e levanta polêmica entre pais e educadores. Para alguns, a obrigação da frequência escolar é vista como 
uma imposição arbitrária do Estado, por outros, como um direito das crianças. Fonte:http://www.infoescola.com/
educacao/homeschooling-ensino-domestico/ - Acesso: 26/02/2015 às 8:40h. 
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podem favorecer o aparecimento deste estado referem-se, por exemplo, à imposição do adulto 

à criança, de ações ou obrigações, mas que só podem ser descritos empiricamente. 

•	 Estados de não-Liberdade (desejo - ação)

Os estados de não-liberdade definem as situações onde as ações não são realizadas, 

isto é desejo sem ação. No estado de não-liberdade existe um cerceamento da liberdade 

originado por uma restrição ou constrangimento da ação infantil, implicando em um tipo de 

prática restrita, fechada e vazia. 

No estado de não-liberdade, onde há o desejo, mas este não é efetivado, esse 

cerceamento do desejo da criança (ou de seu próprio desejo) pode estar relacionado à diversos 

fatores como à falta de permissão dos pais ou responsáveis, à ausência ou presença no espaço 

público de elementos que impeçam a ação, inclusive à existência ou não desse espaço, ou ainda, 

a algo mais abstrato como o medo da própria criança ou a falta de habilidade para alguma ação. 

Os agentes que irão determinar um estado de não-liberdade, serão todos aqueles que, de fato, 

impeçam a ação desejante da criança em sua relação à sua presença no espaço público. 

No quadro abaixo, onde reunimos as principais características de cada estado de 

Liberdade, podemos observar que no estado de não-liberdade, as palavras-chave são restrição 

e constrangimento.

Quadro 2: CaraCtErístiCas dos Estados dE libErdadE

Estados de Liberdade Articulação Palavras-chave
Ativa desejo + ação autonomia

Condicionada desejo + ação condicionada independência
Necessária ação - desejo imposição

não-Liberdade desejo - ação restrição

Se cada criança possui um contexto de vida diferente e se esse mesmo contexto é 

formado por tantos outros contextos, os estados de liberdade e não-liberdade serão formados 

a partir deste complexo ambiente onde convivem e disputam inúmeros elementos reais e onde 

pululam representações. Assim, ao se constituir um estado de liberdade ou não-liberdade, o 

que temos é uma articulação momentânea de ações e objetos que respondem a determinado 

contexto. Porém, nem todas as conexões que se estabelecem entre determinado contexto e 

o estado de liberdade (ou não-liberdade) que se forma, são únicas ou permanentes, podendo 

variar caso a caso. Assim se formam os espaços de liberdade. É preciso, portanto, estar 

atento aos fatores e agentes que compõem esses contextos e que determinam a existência e a 

construção desses estados e espaços de liberdade.
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No capítulo que se segue, apresentamos o nosso recorte espacial e social estabelecido 

para o levantamento empírico, bem como procedimentos metodológicos para o campo e para a 

análise dos dados coletados.   

A construção dos espaços de liberdade será apresentada no terceiro capítulo. Com 

o levantamento empírico, estruturamos, a partir dos quatro estados de liberdade, as situações 

que emergem do encontro entre as crianças do centro, os espaços público da cidade e a 

liberdade.
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2 O CENTRO DA CIDADE E SUAS CRIANÇAS: METODOLOGIAS DE 
APROXIMAÇÃO E ANÁLISE

Como dito no início da dissertação, esta pesquisa surge com o trabalho fi nal de 

graduação da pesquisadora. O projeto de investigação realizado sobre as comunidades do Alto 

de Ondina e Alto da Sereia serviu de base para a elaboração das diretrizes metodológicas, tanto 

teóricas como empíricas deste trabalho. Assim, uma estrutura básica para o campo já existia. 

O que chamamos de centro da cidade, enquanto recorte espacial defi nido para o 

trabalho empírico, não possui uma poligonal precisa. Ele se confi gurou a partir dos pontos de 

inserção iniciais (escolas), se expandindo ao circunscrever os locais de moradia das crianças 

envolvidas mais diretamente na pesquisa (crianças entrevistadas), para em seguida alcançar os 

espaços mais frequentemente presentes no cotidiano dessas crianças. 

Mapa 1:  Salvador - Localização do recorte espacial da pesquisa de campo

2.1 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO (EMPÍRICO)

Como estratégia de aproximação com o recorte espacial e com as crianças optamos por 

utilizar a escola como ponte. Acreditamos que a aproximação via instituição escolar ao mesmo 

tempo em que facilita reunir o grupo defi nido para a investigação por já agregar as crianças 

por faixa etária e, à princípio, por local de moradia, pode garantir ainda maior legitimidade 

ao trabalho diante dos pais e cuidadores das crianças, permitindo (facilitando) que o contato 

Fontes: elaborado pela autora a partir de Poligonal Centro Antigo - Área contígua à APR Lei Municipal 
3.289/1983; Poligonal IPHAN 1984; mapa base Google
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também possa se estabelecer fora das escolas sem constrangimentos. Incialmente, foi cogitada a 

possibilidade de ter outras instituições (projetos sociais) ou ONGs como meio de aproximação, 

mas percebemos que trabalhando com crianças oriundas desses espaços poderíamos ter uma 

homogeneidade em relação aos seus contextos, que poderia comprometer ou diminuir uma 

possível pluralidade, ainda mais por já estarmos em uma dimensão de infância bem definida 

com o recorte proposto: crianças pertencentes a famílias de baixa renda moradoras da região 

central de Salvador. Esta definição direcionou também a escolha das escolas, optando-se, assim, 

por trabalhar apenas com as escolas públicas municipais que ofertam o primeiro ciclo do ensino 

fundamental (do 1o. ao 5o. Ano)30 e com isso também delimitar a faixa etária com a qual 

trabalharíamos (inicialmente de 7 a 12 anos).

Após a definição das escolas como ponto de inserção, foram escolhidas três que, 

pelas respectivas localizações, formam uma poligonal que se insere dentro de um perímetro 

que inclui tanto áreas comerciais como residenciais: Avenida 7 de Setembro, Piedade, Carlos 

Gomes, Barris e 2 de Julho. As escolas escolhidas foram: Escola Municipal Santa Ângela das 

Mercês (Avenida 7 de Setembro), Escola Municipal Nossa Senhora do Salete (Barris) e Escola 

Municipal Permínio Leite ( 2 de Julho). Em todas as escolas a proposta foi bem recebida, umas 

com maior entusiasmo outras com menos, mas não houve dificuldade ou impedimentos. 

30  Os seguimentos escolares ofertados pelo município de Salvador correspondem ao Ensino Infantil, 
Fundamental I (do 1o. ao 5o. Ano) e Fundamental II (6o. ao 9o. Ano).
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Mapa 2: Localização das escolas e principais bairros

A primeira etapa do trabalho de campo previa a realização de oficinas nas escolas, com 

meninos e meninas de 7 a 12 anos. A faixa etária foi definida seguindo uma questão metodológica 

sobre os objetivos que se pretendia com a pesquisa. Para investigar a relação de crianças com a cidade 

- essencialmente com o espaço público - conviria estudar um grupo de crianças que supostamente 

estabelecessem ou pudessem estabelecer um contato mais intenso e independente com esse espaço. 

A primeira infância31, que compreende uma faixa etária de crianças até 6 anos, ainda encontra-se 

muito dependente dos pais, com espaços de convivência mais definidos (a casa, o parque infantil, 

a creche) e em um processo de socialização basicamente articulado pelos pais/ cuidadores ou pela 

escola. Optamos, desse modo, por trabalhar com a segunda infância, quando a criança ingressa 

31  Embora a divisão da infância entre primeira e segunda infância se origine da proposta de teórica Jean 
Piaget (divisão que segue aspectos da maturidade biológica), encontramos também esta divisão segundo uma visão 
sociológica da infância enquanto objeto pedagógico, empreendida a partir das décadas de 1970/80, que identificou 
uma homogeneidade em relação as idades de crianças que cumpriam o ensino infantil (dos 2 aos 6 anos). Esta 
outra abordagem para o surgimento da definição de primeira infância encontra-se em Chamboredon & Prévot 
(1986). Atualmente os órgãos estatais brasileiros consideram a primeira infância do nascimento aos 6 anos, embora 
alguns autores proponham uma redefinição em relação aos bebês (de 0 a 2 anos), os quais, segundo eles, possuem 
características e especificidades que não permitem enquadrá-los como crianças (ver TEBET, 2013). 

Fonte: elaborado pela autora.
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no período escolar propriamente32 e, no caso do recorte social escolhido, as crianças têm maior 

independência para circular pelo espaço público, inclusive no deslocamento casa-escola. 

Em todas as escolas, foi “sugerido”, por parte da instituição, que as crianças fossem 

indicadas pelos professores de cada sala. Assim, uma pré-seleção foi realizada, independente 

da pesquisadora. Em uma das escolas, esse processo foi bastante constrangedor para a 

pesquisadora, que acompanhou a seleção dos alunos em sala e percebeu que se indicavam os 

alunos pelo comportamento e não pelo interesse, mesmo porque o projeto não era apresentado 

para toda a turma, apenas para os que haviam sido indicados.  Nas demais escolas, somente 

no dia agendado para início das atividades é que a pesquisadora teve contato com as crianças 

(indicadas) e a possibilidade de expor para elas o projeto. 

Durante as visitas às escolas, descobrimos que a Escola Municipal Nossa Senhora do 

Salete é uma escola que atende exclusivamente crianças do sexo feminino - segundo um dos 

professores da instituição, é a única escola pública em Salvador que mantém tal característica 

e ressalta que a maioria dos pais (das alunas) é a favor dessa estrutura.  A descoberta fez com 

que remanejássemos na segunda fase, a quantidade de meninos e meninas por escola, para que 

permanecesse um equilíbrio de gênero.

O trabalho de campo foi dividido em três etapas: 1) oficinas nas escolas; 2) entrevistas 

(escuta); 3) caminho acompanhado e observação.

•	 OFICINAS NAS ESCOLAS (41 crianças)33

Durante a elaboração do trabalho que seria realizado em campo e também bastante 

influenciada pela experiência das oficinas realizadas no TFG, entendemos que esta etapa (oficinas) 

não deveria ser o foco do trabalho de campo, já que a proposta era de uma investigação da prática 

espacial das crianças nos espaços públicos, aspecto que seria mais trabalhado nas etapas posteriores 

(entrevista e no caminho acompanhado). Desta forma, as oficinas se apresentavam apenas como um 

momento de aproximação da pesquisadora com as crianças, das crianças com o tema e principalmente 

de estabelecer um primeiro contato com esta infância: “a infância do centro”.

As oficinas programadas tinham 1 hora de duração e aconteceram em três dias 

diferentes em cada escola com uma média de 12 a 14 crianças por oficina. As oficinas foram 

realizadas entre os dias 17 de novembro e 4 de dezembro de 2014.

32  Atualmente, no Brasil, com a inclusão da antiga “alfabetização” dentro do primeiro ciclo do ensino 
básico, o período escolar obrigatório está se iniciando aos seis anos.
33  O número de crianças nas oficinas acabou sendo maior do que o planejado. Isto ocorreu por motivos 
diferentes em cada uma das escolas: na Escola N. Sra. Salete, algumas meninas que não estavam entre as “indicadas” 
pediram para participar; na Escola S. A. das Mercês, algumas séries tinham mais de uma sala (turma); e na Escola 
Permínio Leite, por uma sugestão da coordenação da escola de que  trabalhasse com crianças de ambos os turnos 
(matutino e vespertino), além de 3 crianças do 1o Ano que foram  “indicadas” equivocadamente. 
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A primeira oficina tinha como objetivo a apresentação do projeto e a interação entre 

pesquisadora e crianças e também entre crianças, já que a maioria era de séries (turmas) 

diferentes. Nesta oficina, foram confeccionados os próprios crachás para identificação com 

os nomes ou a forma como as crianças gostariam de ser chamadas ou conhecidas. A segunda 

oficina tinha como proposta possibilitar uma experiência espacial e visual às crianças que 

tentavam localizar em uma foto aérea da região central da cidade34 a escola em que estudavam, 

as suas casas e outros pontos de referência. A foto aérea não apresentava nenhuma indicação 

ou referência (equipamentos, bairros, ruas ou mesmo a cidade) sobre o lugar que representava. 

O objetivo era despertar maior curiosidade nas crianças, promover entre elas uma interação a 

partir da discussão sobre esse lugar e permitir um processo de descobrimento desse espaço a 

partir desse novo ângulo de visão. Na terceira oficina, a proposta era de confecção de desenhos 

temáticos sobre os espaços com os quais essas crianças tinham mais contato: sua rua e o lugar 

onde moravam, mas também o que podiam representar da cidade. O objetivo era o de perceber 

através dos desenhos como as crianças representavam mentalmente esses espaços. 

Em todas as oficinas, buscamos trazer, além das atividades específicas, a possibilidade 

de as crianças se expressarem sobre o tema da cidade e do espaço público através de perguntas 

feitas, a princípio, pela pesquisadora às crianças, mas que depois eram realizadas pelas próprias 

crianças umas as outras. Quando individualmente, as perguntas eram feitas na forma de 

entrevista com o auxílio de equipamento de vídeo (celular ou câmera), que as próprias crianças 

manipulavam. As perguntas eram sobre a rua onde moravam: como era, o que podiam descrever 

dela, o que mais gostavam e o que menos gostavam.

Quadro 3: 1a. Etapa – ofinCinas 1, 2 E 3

Escola Turno Espaço Duração Meninos Menina Total de 
Crianças Idades

Mercês Matutino Biblioteca
3 dias

(1h p/ dia)
5 7 12 7 a 11 

anos

Salete Vespertino Refeitório 
e Pátio

3 dias

(1h p/ dia)
_ 13 13 7 a 11 

anos

Permínio Matutino e 
Vespertino

Sala de 
Música

3 dias

(1h p/ dia)
7 9 16 6* a 13 

anos

Total 12 29 41
* Uma menina do primeiro ano tinha 6 anos (ver nota 53).

34  Impressa em um papel de dimensão A0 (1,18 x 0,84 m)
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•	 “ENTREVISTAS” - ESCUTA DIRETA (7 crianças)

Esta etapa do trabalho de campo pode ser considerada uma das mais importantes no 

processo. Neste momento, estamos diante de cada uma das crianças, dando-lhe a oportunidade de 

falar. Embora tivéssemos um roteiro de perguntas pré-estruturado (Apêndice I), não buscávamos 

respostas precisas. Isto porque sabíamos que a “entrevista” se apresenta, nestas situações, como um 

momento ímpar para a criança, uma situação original, onde ela tem a oportunidade de expressar o 

que pensa. E o mais importante, comunicar para alguém que está interessado no que ela tem a dizer. 

O primeiro bloco de perguntas do roteiro tinha como objetivo reunir informações sobre 

a criança e alguns aspectos do seu contexto familiar, econômico e cultural que poderiam ser 

percebidos pela pesquisadora. Estas seriam informações estruturantes da construção do perfil35 

de cada criança. Este bloco foi composto por 13 itens.

O segundo bloco tratava de questões mais subjetivas e era composto por 8 tópicos. As 

primeiras perguntas tinham como objetivo entender um pouco como cada criança se reconhece 

diante do mundo e de que forma ela elabora (ou a sua elaboração) sobre a sua posição em 

uma determinada “hierarquia” social - entre adultos e crianças, pais e filhos. Em seguida, as 

perguntas eram direcionadas à sua percepção a respeitos dos espaços de maior convivência: a 

casa e a rua. Ao perguntar pelos dois sentimentos extremos em relação a esses espaços (o que 

tem de pior e o que tem de melhor) buscávamos ter uma noção sobre a relação que estabeleciam 

com esses locais. As três últimas questões deste bloco apresentamos separadamente:

A sexta pergunta36, especificamente, teve como objetivo tentar identificar no seu 

comportamento (ações) no espaço público (mas também no privado) traços de constrangimentos 

causados diretamente pela imposição dos responsáveis ou de transgressões das crianças em um 

momento que se encontram “mais livres” (desacompanhadas).

A sétima pergunta “Do que você tem medo?” foi pensada com o intuito de identificar 

em que intensidade a violência poderia estar representada no imaginário da criança. Assim, 

a pergunta foi feita sem que se fizesse nenhum comentário introdutório ou estivesse em um 

contexto de perguntas que direcionassem a resposta.

Já a última pergunta deste bloco, “O que é um lugar de criança?/ Lugar de criança é onde?” 

teve como propósito saber como cada criança participante pensa o seu lugar ou o lugar da infância 

(na cidade). Como ela estabelece relações entre o seu desejo, como criança, de estar em determinado 

lugar, o lugar onde se sente segura ou ainda, o lugar que te dizem ser um lugar para criança.

35   Utilizamos o termo perfil para designar uma estrutura que compreende tanto os elementos do contexto da 
criança (familiar, social, econômico, espacial e individual), quanto aspectos do seu comportamento. Tanto aqueles 
informados pela criança como os percebidos pela pesquisadora.
36  “O que você mais gosta de fazer quando sozinho/sozinha em casa? E na rua?”
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No terceiro e último bloco trabalhamos com perguntas mais objetivas. Este bloco foi 

composto por 6 eixos norteadores totalizando 24 questões. Estas se referiam ao deslocamento 

e estar da criança pelo/no espaço público - enfatizando os movimentos diários -, as suas 

percepções sobre esse espaço, os limites desse deslocamento e estar quando realizado de forma 

autônoma (sem a presença de um responsável) e a origem desses limites e constrangimentos, 

as principais atividades realizadas no espaço público e a memória que têm do espaço urbano. 

Outras questões buscavam identificar como estava gerido o tempo e atividades de cada criança 

em suas rotinas diárias no ambiente privado, tanto no institucional (escola ou projeto) quanto 

no ambiente doméstico (casa).   

A seleção das crianças para esta segunda etapa seguiu os seguintes critérios: 1) dispor 

de autorização de cessão de imagem e para participação no projeto; 2) local de moradia, afim 

de haver uma distribuição geográfica satisfatória; 3) equilíbrio de gênero; 4) especificidades 

quanto ao que já se conhecia sobre a rotina desta criança, como o deslocamento a pé para a 

escola, de preferência desacompanhada de um responsável. 

Desta forma, foram selecionadas 7 crianças nas três escolas:

Quadro 4:  2a. Etapa - EntrEvistas

Escolas Crianças Idades Bairros de Moradia

Mercês
Larissa 10 anos 2 de Julho

Cauan 8 anos Ladeira da Fonte/ 
Campo Grande

Salete
Pérola 8 anos Garcia

Milena 10 anos Politeama de Cima/ 
Av. 7 de Setembro

Permínio
Matheus 12 anos Lapa

Clénisson 12 anos Tororó/ Lapa
Jamile 10 anos 2 de Julho/Sodré

As entrevistas foram realizadas entre os dias 23 de março e 7 de abril de 2015, nas 

dependências das respectivas escolas e de forma individual. Duraram, em média, 35 minutos 

cada. A opção por trabalhar com as crianças individualmente nesta etapa se mostrou mais 

indicado, por proporcionar uma relação mais próxima entre a pesquisadora e a criança,  

estabelecendo-se assim uma confiança que estimulava a fala das crianças mais tímidas, por um 

lado, e um envolvimento maior daquelas que já interagiam com mais facilidade, por outro.

Embora as entrevistas correspondam a este momento específico de ouvi-las, o 

trabalho de escuta não se limita ao tempo do gravador ligado.  Durante todo o processo, 

seja no período de realização do trabalho de campo, seja antes ou depois, a escuta esteve 
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presente. Dispondo a pesquisadora não apenas de um “ouvido de zeladora”, atenta às 

falas nas ruas, nos ônibus, ao transitar pela cidade, mas ao observá-las, ao estar atenta aos 

modos de se relacionarem com o espaço urbano. Consideramos que a proposta de escuta 

foi também não-verbal.

•	 CAMINHO ACOMPANHADO E OBSERVAÇÃO

O caminho acompanhado foi um procedimento que surgiu no TFG devido a uma 

contingência. Durante a oficina com a foto aérea do bairro, seguindo a mesma proposta já 

descrita acima para a oficina nas escolas, uma das crianças não conseguia localizar sua casa. 

Ela seguia apontando com o dedo o caminho que fazia do CIAC (local onde foram realizadas 

as oficinas do TFG) para casa, mas, em determinado momento do caminho, ela não conseguia 

mais seguir. Foi então que decidi acompanhá-la até em casa para ajudar na localização. A 

proposta de acompanhar a criança acabou por se transformar em uma importante ferramenta 

de investigação do uso que a criança faz do espaço público, perceber como ela o descreve, 

em contraste com a visão de pesquisadora. Também foi possível observar como a criança 

se relaciona com as pessoas no percurso e com os amigos que a acompanham ou com os 

quais encontra no caminho. No caso desta criança, ao acompanhá-la do CIAC até em casa, 

constatamos que o que a impedia de localizar sua casa era o fato de que, exatamente no lugar 

onde ela se perdia na foto aérea, se iniciava um beco pelo qual tinha que passar para chegar 

em casa. E esse beco era fechado na parte superior pela união das duas edificações laterais, 

como um “túnel”. A partir dessa experiência, incluímos o caminho acompanhado como parte 

da metodologia empírica do TFG, aplicando para todas as crianças envolvidas. Assim, o 

caminho acompanhado já se apresentava como um convincente complemento da proposta 

metodológica para a dissertação37.

Entre as crianças que participaram da etapa das entrevistas, acompanhamos cinco 

crianças no percurso escola-casa e uma criança no percurso escola-projeto. Apenas uma das 

crianças não foi acompanhada, porque estava retornando de carro nos dias em que houve 

atividade e em tentativa posterior.

37  A metodologia na qual o pesquisador acompanha a criança em percursos, sejam eles no retorno da 
escola para casa ou mesmo dentro da própria instituição escolar tem sido aplicada pela pesquisadora da infância 
Pia Christensen, conforme relato em palestras ministradas em 2011 e 2012 e também por Alisson Clark e Peter 
Moss. Estes últimos afirmam que “a natureza corporal desse processo oferece possibilidades de explorar o 
‘conhecimento local’ das crianças sobre o seu ambiente” e ainda, que “a corporalidade e a mobilidade dessa 
técnica podem demonstrar as prioridades das crianças, que de outro modo se perderiam” (CLARK; MOSS, 2011, 
p.29-30 apud TEBET, 2013, p.98).
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Quadro 5: 3a. Etapa – Caminho aCompanhado

Escolas Crianças Idades Trajetos

Mercês
Larissa 10 anos Escola-Casa
Cauan 8 anos Escola -Casa

Salete
Pérola 8 anos -
Milena 10 anos Escola-Casa

Permínio
Matheus 12 anos Escola-Casa

Clénisson 12 anos Escola-Casa
Jamile 10 anos Escola-Projeto

Além do caminho acompanhado, nos propusemos observar alguns espaços do recorte 

definido para a pesquisa: as praças (Campo Grande, Largo 2 de Julho, Piedade e Barris) e 

as principais ruas dos bairros. As visitas foram feitas no mesmo período das oficinas e das 

entrevistas. A intenção desta atividade era, por um lado, poder observar os espaços citados pelas 

crianças e com os quais elas mantinham contato mais frequentemente e, por outro, conhecer 

como e por quem esses espaços também eram apropriados. Compreender um pouco a rotina 

desses espaços, principalmente observando a presença ou não de crianças.

2.2 RESULTADOS

•	 Oficinas	das	Escolas	-	Resultados

As oficinas tinham três objetivos principais: 1) aproximar a pesquisadora das crianças 

moradoras do centro; 2) aproximar as crianças do tema (espaço público e cidade); 3) identificar 

os possíveis interlocutores da próxima etapa. 

As três oficinas realizadas em cada uma das escolas possibilitaram que a pesquisadora 

começasse a conhecer algumas das várias infâncias que vivem o centro, seja como lugar de 

morada ou apenas de estudo38. Conhecemos sobre a rotina dessas crianças: as que frequentam 

projetos sociais no turno oposto, as que acompanham seus pais no trabalho após a escola, as que 

podem seguir para casa, as que possuem alguma autonomia ao circular pelo centro, outras que 

não se deslocam pelo espaço público sem a companhia do adulto responsável etc. Sobre o modo 

de perceberem o centro da cidade, o espaço público e o lugar onde moram.

38  Algumas crianças que participaram das oficinas moravam em outros bairros, mas frequentavam a escola 
no centro da cidade por uma decisão dos pais sobre a qualidade da escola ou por ficar próxima ao trabalho destes. 
Uma das crianças ficava durante a semana em uma casa de família onde a mãe trabalhava, voltando para casa 
somente aos finais de semana.
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Figura 1: Foto aérea do centro de Salvador utilizada na oficina 2

A segunda oficina, onde utilizamos a foto aérea da região central, é, ao lado da 

atividade onde as crianças podem manusear a câmera de filmagem para entrevistar os 

colegas (atividade que ocorreu em todas as oficinas), a atividade que mais desperta interesse 

e curiosidade nas crianças. A primeira reação das crianças é perguntar “é o ‘mapa’ da 

onde”? Sempre se referem à foto como “mapa”. Possivelmente devido à forma vertical de 

representação, normalmente utilizada nos mapas e com os quais, certamente, as crianças 

têm mais contato em seus materiais didáticos escolares. A segunda reação é começarem a 

cogitar de onde é o “mapa” e discutirem com os colegas, repassando a pergunta ou afirmação 

para a pesquisadora, buscando uma resposta ou confirmação. Como orientação da oficina, a 

pesquisadora pede que busquem identificar algo familiar. Na foto, um elemento que chama 

atenção e é logo reconhecido pelas crianças é o Estádio da Fonte Nova, ao lado do Dique do 

Tororó, referência que eles apontam em sequência devido à proximidade, suas características 

formais e dimensão na foto. O mar (Baía de Todos os Santos) também se torna uma referência, 

mas não para todos e não da forma como nós urbanistas e arquitetos estamos treinados para 

rebater as dimensões verticais em um plano horizontal e mais ainda, quando familiarizados 

com o espaço. Assim, as crianças que utilizavam ou mencionaram o mar como referência, 

Fonte: montagem feita pela autora, a partir do Google Maps
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foram as que moravam bem próximo – como N., 7 anos39 que estuda na Escola Permínio Leite 

e mora na Gambôa de Baixo – ou onde existia certa proximidade do lugar onde moravam e 

um contato mais intenso com a praia – caso de algumas crianças moradoras do 2 de Julho.

Esta oficina, assim como no TFG, se mostrou de grande importância para a pesquisa, 

pois, a partir dela, pudemos identificar onde as crianças moravam, quais os caminhos que 

percorriam até a escola ou em seus trajetos rotineiros; quais os objetos e símbolos do espaço 

urbano que mais lhes chamam a atenção; e perceber, um pouco, como reagem as crianças ao 

verem a cidade a partir deste outro tipo de representação.

Embora a foto aérea desperte muita curiosidade, percebemos em alguns momentos 

como esta forma de representar o espaço se distancia da apreensão do espaço físico da cidade 

pelas crianças.  

B., 9 anos, moradora do Tororó, diante da dificuldade de achar a sua casa naquele 

emaranhado de pequenos quadradinhos presentes na foto aérea, se queixa de não conseguir 

identificar quase nada. Ao tentar achar com ela a casa ou algo que possa servir como ponto de 

referência para a localização, indico o Shopping Lapa. A menina não se conforma com aquele 

tipo de representação e reclama: ‘Ah, professora, mas também, tá tudo pra cima!’40

Na terceira oficina (confecção de desenhos), por não haver uma regularidade na 

feitura dos desenhos por todas as crianças participantes, nem pelos temas propostos e nem 

pela confecção propriamente41, optamos por não analisá-los detalhadamente, trazendo apenas 

aspectos gerais dos desenhos realizados. 

Percebemos através dos elementos presentes ou ausentes nos desenhos, como o 

espaço central da cidade é representado pelas crianças: a presença de muitos prédios (altos 

e com portarias); comércio dos mais variados (lojas de roupas, mercado, açougue, shopping, 

farmácia, etc.); embora em bem menos quantidade, mas se fazem presentes também as praças e 

a vegetação; escolas, carros, pontos de ônibus e também pessoas. Chama atenção o comentário 

de B. 9 anos, sobre a proposta para desenhar a cidade. Segundo ela, seria muito difícil desenhar 

a cidade em apenas uma folha de papel, já que esse espaço é composto de tantos elementos que 

não caberiam ali: “Não vai dar pra desenhar a cidade porque tem muita coisa e não cabe no 

39  Apenas citaremos o nome das crianças que participaram da etapa das entrevistas e que tinham a 
autorização para participarem do projeto e cessão de imagem. As demais serão citadas com a inicial do primeiro 
nome e a idade. 
40  Oficina 2 - Escola N. S. do Salete (20/11/2014).
41  Algumas crianças fizeram desenhos de temas livres e outras não quiseram participar desta atividade, 
afirmando que não sabiam desenhar ou que simplesmente não queriam.
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papel”42. Para outras crianças, a cidade podia ser representada por aquilo que mais lhe chamava 

a atenção, como o Estádio da Fonte Nova (que aparecia na foto aérea), os shoppings e as 

diversas lojas que marcam a imagem do centro43. 

A atividade com a câmera de filmagem que percorreu todas as oficinas, como uma 

forma de escuta em grupo, possibilitou aparecimento de temas diversos sobre o espaço 

urbano (espaço público, lazer, violência, drogas, a falta de espaços para brincar, os espaços 

de consumo, etc.), ao mesmo tempo em que fez encontrar diferentes percepções do espaço e 

o compartilhamento dessas experiências entre as crianças participantes. Alguns temas, quando 

surgiam, dominavam o teor das falas, mais entre os meninos do que entre as meninas, mas estas 

não ficavam totalmente ausentes da discussão: assaltos, ladrões e o tal do “baseado” (cigarro de 

maconha). Palavras e temas que surgiam na fala de um ou outro mais exaltado (e extrovertido) e 

logo se tornava “viral”, aparecendo nas demais falas. Mas não por acaso, o assunto do consumo 

de drogas ilícitas, surgia nas conversas. O centro de Salvador, assim como o centro de várias 

outras cidades, também é marcado por pontos onde se concentram usuários de drogas e essas 

imagens não passam despercebidas pelas crianças, seja por estarem presentes nos discursos e 

falas ao seu redor ou por verem com “os próprios olhos”.

•	 Entrevistas/Escuta direta - Resultados

As entrevistas são um momento ímpar do trabalho de campo. É notável como as 

crianças se sentem valorizadas quando percebem que uma pessoa “estranha” se dispôs a sentar 

ao seu lado e ouvir as suas histórias, ou melhor, a sua versão das histórias. Bem verdade que se 

sentem “importantes” também porque naquele momento estão “dando uma entrevista”. 

A partir das entrevistas conseguimos apreender um pouco mais sobre a vida de cada 

criança participante desta etapa. Através de suas falas, conhecemos aspectos: do seu contexto 

(familiar, social, econômico, espacial e individual); de sua performance e seu desempenho no 

espaço público (e também no privado); de suas elaborações (representações individuais) sobre 

ser criança (na cidade) e sobre o espaço público. O resultado desta etapa encontra-se mais 

detalhado quando apresentamos o perfil das crianças individualmente, ainda neste capítulo.

•	 Caminho Acompanhado - Resultados

O primeiro ponto positivo do caminho acompanhado é a recepção da proposta pelas 

crianças. Tanto no CIAC, em 2012, como nas escolas, agora, em 2014/2015, as crianças 

42  Oficina 2 - Escola N. S. do Salete (20/11/2014).
43  Uma amostra dos desenhos encontrase no Apêndice II
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receberam com muito entusiasmo a proposta de serem acompanhadas pela “professora” até em 

casa. Como já haviam sido feitas as oficinas e as entrevistas, as crianças sabiam que a atividade 

tinha como objetivo observar como elas se relacionavam com espaço público e como eram 

esses espaços. Embora algumas crianças demostrassem estar envergonhadas ou apreensivas 

com a possibilidade de encontro da “professora” com os pais (no caso da investigação atual 

no Centro da cidade), todas pareciam se sentir reconhecidas e valorizadas com essa proposta44.

O caminho acompanhado também funcionou como uma oportunidade para que a 

pesquisadora tivesse um contato, por menor que fosse, com os pais ou cuidadores, mas que serviu 

para, por um lado, perceber como o adulto mais próximo da criança (com o qual a pesquisadora 

teve contato) recebia uma proposta de discussão sobre a cidade e seus espaços, tomando-se a 

criança como referência; e, por outro, por aproximar a pesquisadora do responsável, facilitando 

o posterior contato com a criança mesmo fora das dependências da escola. Alguns responsáveis 

aproveitavam a oportunidade para falar sobre a falta de espaços adequados para as crianças 

brincarem ou sobre a intenção de colocarem as crianças em alguma atividade de esporte no 

turno oposto. Outros responsáveis se detinham apenas em comentários sobre o comportamento 

da criança em suas relações interpessoais de obediência, respeito, etc. 

44  As crianças tinham receio de que fossem expostas aos pais as informações que tinham passado nas 
entrevistas, principalmente aquelas que representavam transgressões das ordens de seus responsáveis. Ao perceber 
tal apreensão, a pesquisadora passou a expressar diretamente para as crianças entrevistadas que as informações 
ficariam sob sigilo, que nada seria comentado com os responsáveis ou professores.
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Mapa 3: Caminho (trajeto) das crianças casa-escola45

Ao acompanhar as crianças selecionadas, era comum encontrar outras crianças, 

que caminhavam juntas e interagiam no percurso, proporcionando uma experiência para a 

pesquisadora que ia além da apreensão do contexto de cada criança individualmente ou apenas 

daquelas envolvidas diretamente no projeto.

•	 Observação - Resultados

Com uma proposta inicial de fazer uma observação sem qualquer interação com 

as crianças presentes nos espaços observados, em alguns momentos, isso não foi possível. 

A abordagem feita por crianças (desconhecidas) nos momentos do trabalho de observação 

mostraram como a criança está atenta ao espaço e as ações que nele acontecem. 

Com relação às praças (Campo Grande, Piedade e Barris) e ao Largo 2 de Julho, apenas 

na praça dos Barris não foram vistas crianças. Nas demais sempre havia pelo menos uma ou 

45  O trajeto sinalizado de Pérola foi traçado por sua descrição do caminho, já que não foi possível 
acompanhá-la no retorno para casa

Fonte: elaborado pela autora
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duas crianças. Mas nem sempre pareciam ser moradoras da região, mas apenas usuárias que 

estavam de passagem. Ou se tratava de crianças que acompanhavam pedintes que têm a praça 

como ponto para esta atividade. No 2 de Julho, com um pouco mais de frequência, encontramos 

crianças brincando, normalmente filhos de comerciantes da região, mas também moradoras, 

acompanhadas ou não de cuidadores. Um menino, de aproximadamente 10 anos, que andava de 

bicicleta no largo, contou à pesquisadora que morava na Avenida 7 de Setembro mas que podia 

vir brincar no 2 de Julho sozinho, sem problemas.

Ao circular pelos bairros foi possível observar o estar infantil no espaço público 

de diversas formas, normalmente vinculado ao deslocamento casa-escola, mas nem sempre: 

encontramos crianças brincando na praça, na frente de casa, cumprindo tarefas dadas pelos 

pais (como ir ao mercado, por exemplo), acompanhando pais em compras ou outra atividade, 

principalmente na Avenida Sete de Setembro. Com relação à companhia, estavam sozinhas, 

em grupos de crianças, acompanhadas de adultos, acompanhadas de crianças mais velhas, ou 

acompanhando crianças mais novas. Nas praças e nas ruas, quando acompanhadas de um adulto 

ou idoso, normalmente esta era uma figura feminina. 

Com exceção das crianças que voltavam das escolas ou que a elas chegavam, 

dificilmente se via crianças sozinhas na região da Avenida 7 de Setembro e Carlos Gomes, 

na Praça da Piedade ou Campo Grande. As áreas de comércio aparentemente surgem como 

fronteiras no deslocamento, no estar infantil nos espaços públicos (Ver FIGURA 4).

2.3 AS CRIANÇAS E SEUS CONTEXTOS: PERFIS

De posse do levantamento empírico, iniciamos a organização desses dados. De cada 

uma das sete crianças que participaram da segunda e terceira etapa do trabalho de campo, 

dispúnhamos de uma gama de informações sobre o seu contexto e performance no espaço 

público e no espaço privado (casa, escola, projeto). Performance que incluía não somente as 

ações, mas também a percepção que essas crianças tínham desses espaços. 

Com contextos familiares, sociais e econômicos semelhantes mas não idênticos, as 

crianças que ajudaram a construir este trabalho, dividindo com a pesquisadora suas histórias, 

práticas e sentimentos sobre o espaço urbano e familiar, experienciam a vida no centro da 

cidade de Salvador de forma prática. Todas elas moram e estudam na região central, convivem 

diariamente com o movimento intenso de uma das áreas mais efervescentes da cidade, a Avenida 

Sete de Setembro. Esta que é a mais famosa avenida da cidade por conta do seu comércio 
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pujante, pela diversidade de serviços oferecidos na região e por se constituir como um ponto 

central da cidade, reunindo e aglutinando quase todo tipo de movimento, de manifestações 

políticas e culturais ao carnaval. Como centro tradicional de uma cidade antiga, é uma região 

marcada também por políticas de preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, mas 

também alvo de intervenções urbanas e sociais, muitas vezes polêmicas, por parte do governo 

do estado ou da municipalidade, que atingem direta ou indiretamente a vida dessas crianças. 

A região central tem sido, nos últimos anos, palco de diversas intervenções urbanas, 

por meio de projetos de reestruturação do espaço, políticas de reordenamento dos mais variados 

(trânsito, comércio informal, espaços públicos), implementados pelo Estado, ou com o aval 

dos órgãos responsáveis, que interferem na paisagem e na forma de habitar desta região. São 

projetos pautados na lógica da gentrificação e privatização do espaço público (MOURAD, 

2011), que atingem toda a população moradora, inclusive as crianças, como podemos observar 

a partir das afirmações de Mourad, Figueiredo & Baltrusis (2014), sobre a implantação do 

projeto Cluster Santa Tereza, no bairro 2 de Julho, a partir do ano de 2007: 

Exemplo grave refere-se ao Colégio Permínio Leite, de ensino fundamental, 
situado na rua Democrata, que atende as crianças de famílias pobres do 2 de 
Julho, Gamboa e outras localidades do entorno. Esse colégio tem suas atividades 
ameaçadas pelo impacto causado pela construção do empreendimento 
Cloc Marina Residence, contíguo ao mesmo. A desativação da escola, 
em último caso, implicaria que a prefeitura destinasse a apropriação desse 
espaço exclusivamente para o turismo de luxo, em detrimento da oferta de 
serviços essenciais como a educação básica da população local. (MOURAD, 
FIGUEIREDO & BALTRUSIS, 2014, p.446)

Intervenções como essas, orquestradas pelos setores corporativo e público, continuam 

a atingir a região: projetos de reorganização da mobilidade e de reordenamento dos espaços 

públicos, desapropriações, demolições de casarões tombados, reordenamento do comércio 

informal nas principais avenidas, entre outras ações do poder público.

As modificações na paisagem causadas pela demolição do antigo estádio da Fonte Nova 

em 2010 ou a construção de um quebra-mar na Praia da Preguiça em 2013, também não passam 

despercebidas ao olhar de crianças moradoras da região. A implementação, recentemente, do primeiro 

sistema de metrô da cidade, por exemplo, com a construção da estação principal na região da Lapa 

foi um evento que chamou a atenção de toda a cidade e também das crianças, principalmente para as 

moradoras do centro, que colocaram o passeio de metrô como um item da lista de desejos.

Morar no centro da cidade também representa estar em contato com a diversidade, com 
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o fluxo intenso, de mercadorias, de pessoas, de informações. Estar em contato com o presente 

e o passado registrado na arquitetura da cidade, nas gerações de seus habitantes e moradores. E 

também estar em contato com diferentes estratos sociais que convivem e disputam esse espaço, 

nas praças, nas ruas, no comércio das ruas ou dos shoppings. 

Todas essas questões estão no cotidiano dessas crianças, deixando marcas para 

algumas ou passando despercebidas para outras, mas o fato é que todas vivem este espaço e 

estão inseridas nesses acontecimentos.

•	 As crianças...

Mesmo morando todas na região central, com alguns pontos em comum da experiência 

desse espaço, as crianças participantes possuem experiências diferentes nas formas de morar 

e habitar. Algumas residem em apartamentos, outras em cortiços, algumas em casas, outras 

em sobrados. Algumas dividem a casa somente com os pais, outras com muito mais pessoas. 

Moram de frente para uma avenida, para um “bequinho”, para uma estação de ônibus ou para 

uma fonte de água. Os contextos familiares também são os mais diversos, com percursos de vida 

que contam sobre dramas sociais e pessoais, mas que também mostram como a infância possui 

uma natureza adaptável e alegre, mesmo com todas as adversidades.  A seguir apresentamos os 

perfis das sete crianças na ordem em que foram realizadas as entrevistas (e por escola).

Em alguns momentos da descrição do perfil das crianças, optamos por reunir em um 

mesmo trecho as falas de mais de uma criança sobre um tema ou pergunta específica, afim 

de não tornar o texto repetitivo e por possibilitar uma relação mais direta entre as diversas 

respostas para uma mesma pergunta ou conteúdo colocado.
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Pérola, 8 anos

Mapa 4: Caminho casa-escola Pérola

Já nas oficinas, Pérola se mostrou uma menina bem extrovertida, embora tenha se 

declarado tímida na entrevista. Falava bastante, sempre risonha e interessada na atividade.  

Pérola mora no Garcia, próximo ao Teatro Castro Alves. Vive com a avó em um 

apartamento de 3 quartos que é dividido com mais 13 pessoas, entre primos, tios e tias, dos quais 

8 são adultos, 2 adolescentes e 3 crianças. Não foi possível, pela entrevista, saber exatamente 

a razão de todos morarem juntos, a não ser supor a questão da economia. Segundo Pérola, a 

família é do interior (Terra Nova), onde todos moravam com a bisavó em uma “fazendinha”.

A família estendida de Pérola se mantém com o trabalho da avó, que faz quentinhas, 

uma das tias que trabalha na Petrobrás, a outra que é enfermeira, um tio que é professor e 

trabalha em uma academia e o outro que trabalha na padaria. 

Segundo Pérola, ela não mora com os pais porque a mãe que mora bairro da Liberdade 

encontra-se doente e o pai está casado com outra mulher, morando no bairro de Pero Vaz. Pérola 

Fonte: elaborado pela autora
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não disse qual a doença da mãe, disse apenas que esses dias não a viu porque ela está com dor 

nas costas. O pai, vê pouco mesmo.

Pérola estuda na Escola Municipal Nossa Senhora do Salete, no turno vespertino. Entra 

às 13:30h e sai às 17h. Um ponto de rotina diária chama atenção: Pérola conta que vai todos 

os dias, de segunda à sexta, pela manhã, para Santo Inácio, junto com a prima de 6 anos, fazer 

“banca”46. Acorda às 5h da manhã, sai às 6:30h e volta às 11h.  Segundo Pérola, normalmente 

vai de transporte privado, mas naqueles dias estava indo de carro particular com a tia.

No apartamento de primeiro andar em um prédio “cor de ovo” de poucos pavimentos, 

Pérola divide a única suíte com a avó. Elas dormem em um beliche, Pérola em cima e a avó 

embaixo. Os demais membros se dividem pelos outros dois quartos, mais ou menos de acordo 

com a família nuclear que formam, dividindo também o banheiro social.

Pérola conta que gosta de brincar na piscina do prédio ou na sua própria piscina plástica. 

Gosta de brincar de bola com os primos na área comum do edifício ou na casa da amiga que mora 

no edifício vizinho. Mas isso ela só faz quando chega da escola ou quando acorda, depois de 

assistir “SKY”47. O que assiste pouco, já que quando chega da escola, por volta das 18h, já tem que 

sair para comprar pão ou para fazer alguma outra coisa que queira. Mas o horário certo é o de estar 

em casa: às 23h. Neste horário, Pérola e os primos já devem estar em casa, no máximo, assistindo 

televisão, muito embora já tenha ultrapassado esse horário voltando só à meia-noite para casa. 

A televisão está presente na rotina de Pérola como na rotina da maioria das crianças. 

Quase todas as casas das crianças entrevistadas tinham TV por assinatura em casa. Os programas 

assistidos variam. São novelas infantis, desenhos, programas infantis, seriados e filmes de terror. 

Uma das únicas crianças que não tinham a TV paga, foi também a que citou os problemáticos 

“jornais” sensacionalistas pautados pela violência. Matheus elenca três programas como os 

preferidos e coloca ao lado do programa infantil “Clube da Alegria”, os “jornais” “Se liga 

Bocão” e “Na Mira” e me justifica dizendo “fala sobre reportagem, eu gosto”. 

Concorrendo com o tempo da televisão está o tempo gasto no video game e computador, 

mas Pérola diz não gostar muito de jogo, prefere ficar no seu “Face” (rede social). 

Conta que também pode ir na rua. Quando precisa ir na casa da prima que mora no 

prédio ao lado fazer algo que lhe foi solicitado, quando vai comprar pão ou para ir no Campo 

Grande com os primos brincar. Mas ir no Campo Grande não é sempre que pode. Me conta que 

já desobedeceu e foi assim mesmo, voltando antes que a avó percebesse a sua ausência e a de 

46  “Banca” é um expressão usada pela população soteropolitana para se referir a “reforço escolar”, sendo um 
serviço bastante utilizado pelas famílias de menor renda que não têm disponibilidade de acompanhar diariamente 
as tarefas escolares de seus filhos em casa, seja pela falta de tempo ou de instrução. 
47  SKY, TV a cabo por assinatura.
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seus primos. Pérola conta ainda que não desce muito com as amigas para brincar na rua, porque 

as mães delas são muito “chatas”.

Quando perguntada sobre o lugar que mais gosta de ir na sua rua, Pérola responde: “a 

padaria”. Assim como para grande parte das crianças de hoje que vivem sob a influência do 

consumo indiscriminado e ofensivo, parece que espaços de consumo para as crianças moradoras 

do centro também representam lugares de lazer. Durante as oficinas, M., 10 anos, que mora na 

Avenida 7 de Setembro, próximo ao Relógio de São Pedro, disse que o lugar que mais gosta 

de ir é nas lojas de materiais escolares, já Jamile, também de 10 anos, que mora no 2 de Julho, 

falou sobre as lojas de bijuterias da Carlos Gomes. M., de mesma idade e também morador do 2 

de Julho, gosta da sorveteria da Praça.48 Esses são os espaços citados que ficam mais próximos 

as casas das crianças. Quando a pergunta era sobre o lugar que mais gostavam ou que gostariam 

de ir no bairro ou na cidade, o shopping aparece nas falas como esse espaço de lazer. 49 Além do 

shopping, o parque de diversões pago – “da Paralela” - também está presente.50 

Pérola normalmente vai e volta andando para a escola com a tia. Alguns dias volta de 

carro com o primo. Segundo ela, já teve dias em que voltou sozinha com a prima, porque seu tio 

teve que ir ao banco, deixando-as na esquina da Direita da Piedade para que seguissem sozinhas. 

É comum que Pérola (e quem a acompanha) tenha que sair mais cedo de casa para levar o primo 

menor no Colégio Úrsula Catarino, que fica no Politeama de Cima. E muitas vezes tem que voltar 

para casa, porque ainda não deu o seu horário de ir para o colégio. Para ela, essa é a pior parte do 

caminho. Já a melhor, é quando “desço tranquila para o colégio sem ter que voltar pra casa”. 

Em nenhum momento Pérola faz referência a violência, o medo ou insegurança de 

estar no espaço público. Quando perguntada sobre o que lhe causa medo na rua, Pérola narra a 

história de Paco, um homem que foi abandonado pela família porque quebrava tudo dentro de 

casa, o que o levou a “ficar maluco” e a “virar gay”, nas palavras de Pérola. Agora ele gosta 

de pegar crianças e jogar no saco. “Paca”, como as crianças o chamam pelo fato de ter “virado 

gay”, mora em um prédio que fica no caminho da escola de Pérola, perto da escola de seu primo. 

Esta é, para Pérola, a parte do caminho em que não pode demorar muito.    

Entre os lugares de desejo está a praia da Barra e a praça do Campo Grande. Esses dois 

lugares já foram destinos de aventura com primos e amigas. No Campo Grande, me conta que, 

48  Mas existiria diferença entre esses espaços de consumo? entre esses produtos de consumo? Entre a 
padaria, a bomboniere e a sorveteria e as lojas de materiais escolares, bijuterias ou lojas “1,99”?
49  Dois shoppings de médio porte estão localizados na região central, o Lapa e o Piedade. As crianças se 
referiam a estes dois shoppings em momentos mais rotineiros de passeio, os shoppings que foram citados foram o 
Iguatemi e o Bela Vista, que ficam em bairros mais distantes.   
50  O shopping e o parque pago, também foram os espaços citados pelas crianças moradoras do Alto de 
Ondina e Alto da Sereia em trabalho anterior realizado pela pequisadora, no qual fazíamos perguntas semelhantes.
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quase foi mordida por uma cobra e que por isso sua tia a proibiu de passar pelos “jardinzinhos” 

da praça. A praia da Barra foi o lugar mais longe que foi sozinha, sem nenhum adulto, apenas 

com as amigas da mesma idade.

Ser criança em uma família de baixa renda, moradora do centro da cidade, faz com que 

seus deslocamentos sejam feitos majoritariamente a pé. Normalmente estuda-se perto de casa 

ou numa distância razoável. O acesso a equipamentos e áreas de lazer com mais facilidade e 

utilizando o deslocamento a pé com maior frequência faz com que as crianças criem uma boa 

referência sobre o andar, muito embora a justificativa sobre porque gostam de andar a pé, esteja 

na impensável e surpreendente referência à boa forma física. Algumas respostas sobre a forma 

de deslocamento preferida também contemplaram a bicicleta e o andar de ônibus.

– Você gosta mais de andar... Você já andou de ônibus?
– Ai já. Mas eu odeio andar de ônibus. [Você já andou de carro?] Ai também, 
eu já falei que eu andei de carro com meu tio. [Já andou de bicicleta?] Já, 
mas não gostei muito não. [A pé?] A pé, eu ando muito. [Qual desses você 
mais gosta?] Eu gosto de ir na Barra andando. (Pérola, 8 anos)

– Você vem sempre a pé?
– Sim. Às vezes eu venho de ônibus, às vezes a pé. [E você gosta mais de vir 
de ônibus, a pé ou de carro?] A pé, porque dá mais físico. (Matheus, 12 anos)

- Você gosta mais de andar a pé, caminhando, você gosta mais de andar de 
ônibus? de carro? ou de bicicleta?
– Eu gosto de andar de bicicleta. Eu tinha uma lá em SP que eu andava só 
que eu não pude trazer. [E tirando a bicicleta, você gosta mais de andar de 
ônibus, de carro ou a pé?] Eu gosto mais de andar a pé. [Por que?] Ah não 
sei... porque você toma mais ar. Tipo fazer exercício, né?  (Milena, 9 anos)

– Você acha que é melhor andar de ônibus, a pé, de carro ou de moto?
– De bicicleta, porque faz exercício. (Clénisson, 12 anos)

– Você gosta mais de andar a pé, de carro ou de ônibus?
– Praticamente, às vezes eu gosto mais de andar a pé. Mas o que eu gosto mais 
é de pegar ônibus. Porque quando eu pego ônibus com minha prima Alice, 
a gente vai para um bocado de lugar, até lugar que a gente não conhece, a 
gente vai, ai depois a gente fica confusa e pergunta “onde é que a gente tá?” 
(Jamile, 10 anos)

Sobre ser criança, Pérola afirma que assim se considera por ainda não ter o 

comportamento de adolescente ou de adulto, mas não deixa claro que outros comportamentos 
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são esses. Assim, sendo criança, em uma casa cheia de adultos e adolescentes, Pérola vive em 

constante afirmação de sua identidade, principalmente diante de seus primos maiores, seja na 

convivência diária ou dentro das brincadeiras. 

Nos afazeres domésticos, Pérola conta que ajuda com a louça e às vezes cuida do 

primo mais novo, mas sem obrigação e afirma “porque eu tenho meu tempo para se divertir”.

Se reconhecendo ainda como criança, Pérola sabe que possui responsáveis, porém no 

seu entendimento, bem como de outras crianças entrevistadas, a responsabilidade se confunde 

com o nível de rigidez na cobrança ou punição pelo comportamento. Quem exige mais da 

criança é o mais responsável por ela.

– E você acha que quem é responsável por você?
– Assim, como eu acho que {quem} fica pegando mais no meu pé é minha tia 
Marcia e minha tia Minéia. [E sua avó?] Minha avó não. Ela deixa lá. Ela só 
me bate assim quando é coisa grave. (Pérola, 8 anos) 

A família de Pérola, assim como a de quase todas as crianças entrevistadas era do 

interior. No caso da família de Pérola, de Terra Nova. Pérola morou com a bisavó até os três 

anos de idade, quando a bisa faleceu e a família mudou para Salvador. Mas por ainda possuir 

parentes na cidade, ainda passa alguns feriados lá. Essa vivência de diferentes realidades 

urbanas constrói uma experiência espacial em relação ao espaço urbano, principalmente o 

espaço público. Para Pérola, “a cidade” é a principal diferença entre Salvador e Terra Nova. 

Para ela, Terra Nova é uma “cidade pequena”, “a padaria é pequena”, “não tem muito carro 

assim, mas tem carro”, “percebi tudo que não tinha onde eu morava que tem aqui”. Em Terra 

Nova, o seu lugar de brincar é o beco, já em Salvador é a Barra e todos os lugares aonde vai. 

A compreensão de Pérola sobre Salvador, quando comparada à cidade de Terra Nova, parece 

colocar essa cidade como o lugar das possibilidades.

– Percebi tudo que não tinha onde eu morava, que tem aqui. [É muito 
diferente? Você lembra como era em Terra Nova? (...) Qual a diferença 
maior?] A cidade. [Por que?] A padaria é pequena. É muita coisa que eu 
nem me lembro. [A padaria é pequena lá ou aqui?] Lá. [Tem muito carro na 
rua?] Lá em Terra Nova não tem muito carro, mas tem carro. [Onde tem mais 
lugar para brincar, lá ou aqui?] Aqui, porque lá em Terra Nova é uma cidade 
pequena. [ Quais os lugares que você brinca mais lá e aqui?] Lá eu brinco 
mais no beco. Aqui eu brinco mais na Barra. Brinco onde eu vou. (Pérola, 8 
anos)
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Milena, 9 anos

Mapa 5:  Caminho casa-escola Milena

Fonte: elaborado pela autora

Milena, tem 9 anos e é bastante tranquila, tímida e fala baixinho. Estuda na Escola 

Municipal Nossa Senhora do Salete no turno da tarde. Milena é paulista, veio para salvador com a 

família em 2013, aos 7 anos. Mora hoje em um apartamento, no Politeama de Cima, com os pais. 

Tem uma irmã de 19 anos que voltou para São Paulo para prestar o vestibular. Segundo Milena, a 

irmã voltou porque não se acostumou muito com Salvador. O pai de Milena trabalha no Ministério 

Público e a mãe estuda em casa para passar em um concurso que permita que voltem para São 

Paulo. 

O apartamento da família fica em um prédio de dois andares, sem área de convivência. 

Embora seu apartamento tenha dois quartos e que Milena esteja com um só para ela, é em uma 

pequena área depois dos quartos que Milena diz gostar de brincar de amarelinha e com suas 

bonecas. “Eu brinco sozinha mesmo, com os meus brinquedos, porque lá não tem ninguém da 

minha idade para brincar”. Na rua, Milena considera não ser possível brincar, porque passam 
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muitos carros. Seu momento de lazer compartilhado com outra criança acontece normalmente 

quando vai para casa de sua prima (adulta) que mora no “Minhocão” (no Politeama de Baixo) 

e tem um filho de 5 anos. O que não acontece todos os dias.

Milena se considera uma criança, porque ainda vai fazer 10 anos e por acreditar que 

um pré-adolescente já deve ter pelo menos 12 ou 13 anos. 

Milena anda sempre acompanhada pela mãe, seja no caminho para escola, para a casa 

da prima ou qualquer outro deslocamento no espaço público. Em casa também está sempre 

na companhia de sua mãe, já que seu pai está trabalhando durante a semana. Este convívio 

mais intenso com a mãe faz com que Milena relacione, mais diretamente à figura materna a 

necessidade de obediência e atribua também a ela a responsabilidade por si.

Com uma vivência diária isolada de outras crianças, com exceção do período que 

passa na escola, Milena tem uma rotina basicamente de estudo: à tarde vai para a escola, quando 

chega, toma banho, come alguma coisa e se tiver um “tempinho”, assiste televisão por meia 

hora, mas já tem que ir fazer sua lição. Se tem muita, deixa para o dia seguinte, quando deve 

terminar a lição passada e ainda estudar. Só então pode ir “um pouco” no computador. É possível 

que a rotina de estudo da mãe influencie na rotina de Milena. 

A questão do silêncio ou de não gostar de barulho pode estar relacionado a necessidade 

de sua mãe, pelo menos é o que sua resposta sobre o que mais gosta no seu apartamento parece 

deixar transparecer:

 
– O que tem de melhor no seu apartamento?
– É porque eu não gosto de barulho. E eu gosto porque tem uma regra que não 
pode fazer barulho lá. Porque eu acho chato, você estar em casa e ter alguém 
fazendo barulho fora da sua casa. Mas também morava lá no meu prédio... 
tinha uma menina que tinha três anos e ela ficava brincando lá na área do 
prédio e ela fazia barulho. E se ela podia fazer barulho eu achava que eu 
também podia brincar. Então eu não gosto disso. Então eu acho o meu prédio 
é bom por causa disso mesmo. (Milena, 9 anos)

Outro ponto que confirma a influência da necessidade da mãe na rotina de Milena está 

em outra fala sua sobre a ajuda nos afazeres domésticos: 

– E você ajuda sua mãe em casa?
– Ajudo. Assim, depois que eu termino minha lição eu posso ficar um pouco no 
computador, mas minha mãe me pede para secar a louça. Às vezes eu tenho 
que varrer a casa, porque minha mãe fica estudando ai eu tenho que ajudar 
para ela ter mais tempo. (Milena, 9 anos)
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Os espaços de consumo, sejam eles o mercado, a sorveteria ou o shopping, novamente 

aparecem na fala da criança como lugar de afeto e desejo. A existência de um mercado próximo 

é elencado por Milena como o motivo que faz com que sua rua seja “legal”.

Além da sorveteria e do shopping, a praça do Campo Grande também é um destino 

comum quando Milena sai com os pais. Contudo, só vai aos finais de semana, pois durante a 

semana diz não ter tempo. Assim como a praça aparece como um lugar da brincadeira e do 

encontro na fala de Milena, percebemos também referências à assepsia do lugar51.

– E quando você chega lá você encontra alguma menina da sua idade para 
brincar?
– Encontro. Das vezes que eu fui eu encontrei duas meninas em um dia só e a 
gente ficou brincando lá. Mas na verdade eu vou no Campo Grande mesmo só 
para dar uma caminhada, porque às vezes no parquinho é meio sujo e eu não 
gosto de ir lá. (Milena, 9 anos)

Milena mora a 6 minutos do colégio e sempre faz o trajeto a pé. Conta que gosta de passar 

pelo viaduto do Vale dos Barris que, embora esteja permanentemente com os pisos quebrados, 

sente que ali tem mais “ar” e que dali consegue ver muitas “imagens” da cidade. Imagens que 

conhece, como da sua escola, mas também de lugares que não conhece. Mais adiante no seu trajeto 

para a escola, entrando na Rua do Salete, está a parte do caminho que Milena menos gosta: uma 

faixa estreita da calçada, com um poste no meio e que normalmente “fede muito”.

Milena não se refere diretamente, em nenhum momento, ao medo da violência, apenas 

diz não poder ir sozinha para a escola porque sua mãe acha perigoso. Mas não sabemos se se trata 

do perigo da violência ou do risco que o trânsito representa, principalmente naquela região. Ao 

perguntarmos sobre lugares no caminho para escola em que sentia medo ou que procurava passar 

mais rápido, Milena respondeu que não havia.  Um ponto que reforça a suspeita de que o “perigo” 

pode estar relacionado ao trânsito e não ao crime, é que, segundo ela, o que a impede de ir para a 

casa da prima sozinha são as pistas que tem de atravessar. Trata-se de um local difícil, sem faixa ou 

semáforo.

Antes de vir para Salvador, Milena viveu na cidade de Diadema em São Paulo até os 

7 anos. Morava na Alameda do Imperador. Lembra-se de que morava em um lugar menor do 

que o que mora hoje, numa casa alugada embaixo da casa de sua tia. A medida que Milena vai 

narrando suas lembranças do lugar percebemos como se mantém viva a memória do espaço 

quando ele é praticado. Milena lembra das pessoas, dos amigos, das brincadeiras e das relações 

51  Considerações sobre assepsia dos ambientes não apareceram nas falas de outras crianças. E até de se 
estranhar, já que Milena se refere a uma das praças mais bem cuidadas da cidade, se não for a mais. 
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que eram mantidas. Na lembrança do espaço, descreve a casa, quem morava e aonde, dos 

lugares de brincar, da praça que “não era nem perto nem longe” onde ia em companhia de outras 

crianças e dos pais que conversavam enquanto as crianças brincavam. No final da conversa, 

Milena diz que tem vontade de voltar para São Paulo, o que mostra o constrangimento que o seu 

modo de experimentação do espaço vem sofrendo em sua estadia em Salvador.
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Larissa, 10 anos

Mapa 6: Caminho casa-escola Larissa

Fonte: elaborado pela autora

Larissa tem 10 anos e é do tipo daquelas meninas “abençoadas”, como dizem as irmãs do 

colégio sobre as crianças de comportamento que foge ao desejado pelos professores e funcionários 

de uma escola. Desinibida e inquieta, Larissa briga de igual para igual com os meninos da sua 

idade, maiores ou mesmo com os menores. Nem os adultos estão a salvo de suas traquinagens.

Larissa mora no 2 de Julho, na Rua Areal de Cima em um sobrado ocupado por mais 

7 famílias além da sua. O casarão de dois andares possui duas janelas no andar térreo e uma 

porta que dá acesso ao “bequinho” que leva aos cômodos internos transformados, cada um, em 

uma residência, e também, às casas construídas nos fundos. Caminhando pelo beco, passamos 

pelas portas dos cômodos que, quando abertas, mostram a precária subdivisão interna com 

tapumes de madeira. A casa de Larissa fica nos fundos, é de alvenaria e assim como as outras 

casas, tem dimensões mínimas e poucas aberturas. Na frente da casa, embaixo de uma cobertura 

que avança pouco mais de 2 metros, encontra-se um tanque onde se lava a louça e as roupas. 
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Aparentemente, pelo que Larissa descreve, internamente, sua casa possui apenas um cômodo,

– É pequena, um pouquinho larguinha, dá para caber duas camas, um sofá 
- mas o sofá minha mãe tirou para dar ao meu tio – e as coisas da gente, o 
guarda-roupa, tudo. (Larissa, 10 anos)

Mora com a mãe, o pai e os quatro irmãos: Michel, de 2 anos, Vitor, de 5 anos, 

Eriquinho de 13 e Érica de 14 anos. Conta que a mãe tem 4 filhas e 4 filhos e que agora, terá 

mais uma menina, pois está grávida de 4 meses. Segundo Larissa, uma das filhas tem 16 anos e 

já é casada, tem filho e mora em São Paulo, outra filha tem 12 anos e mora com o avô52.  

Sua mãe trabalha com “churrasquinho” no próprio 2 de Julho e o pai tem um “carrinho 

de cuscuz” (de tapioca) com o qual percorre os bairros do Canela, Campo Grande, Lapa, 

Barroquinha e Barra, ou “onde tiver festa”. Seus pais folgam em dias alternados, normalmente 

a mãe folga na segunda e o pai no sábado, o que faz com que os dois estejam trabalhando no 

domingo, dia em que, segundo Larissa, não há nada para se fazer. Não tem ninguém na rua, todos 

os amigos estão passeando e ela não gosta de ir para o Campo Grande, que diz ser o único lugar 

que tem  - observação que contradiz quando fala sobre o lugar que gosta de ir com as amigas. 

Larissa percebe uma variação no movimento do bairro de acordo com os dias da semana. Diz 

que “dia de domingo é devagar o movimento”, a praça é um “deserto”. Para ela, o sábado é 

o dia mais movimentado e acredita que quando os dias vêm “muito lento passando” é porque 

o movimento na sexta e no sábado vai ser bom. Estas observações parecem ser influenciadas 

pelos pais comerciantes. 

Larissa estuda Escola Santa Ângela das Mercês no turno matutino. Vai e volta andando, 

sempre acompanhada de seu tio ou um amigo da família que também vai buscar o filho. Sua 

mãe fica em casa. Em anos anteriores, quando estudava na Escola Permínio Leite, no 2 de Julho, 

fazia o caminho até a escola sozinha. Logo que se mudou para a Escola das Mercês, na Avenida 

Sete, Larissa ainda fazia o trajeto sozinha, até um dia em que, segundo ela, foi abordada na 

frente da escola por um homem desconhecido que a chamou para entrar no carro. Situação da 

qual escapou correndo. Conta que relatou o ocorrido ao tio, que ao encontrar o homem, em 

outro momento, no mesmo local, “deu uns tapas nele, aí levou ele para a polícia”. Por conta 

disso sua mãe a proibiu de fazer o percurso sozinha. 

A região da Preguiça é tida por Larissa como um lugar perigoso, “de muito ladrão, 

muito usuário” e “estuprador”. Porém, ao mesmo tempo em que acredita ser um lugar de perigo 

52  Na conta de Larissa seriam 4 meninos e 5 meninas com a que vai nascer, mas pelos nomes a que se 
referiu, seriam apenas 3 meninos (Michel, Eriquinho e Vitor).
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também a considera um lugar de lazer, pois é logo abaixo, na praia da Preguiça que gosta de ir 

aos domingos com o tio, ou com as amigas, desde que sua mãe autorize. 

Larissa gosta do lugar onde mora porque tem meninas e meninos para “conversar”, 

atividade que sempre coloca em primeiro lugar, seguida do “brincar”. À tarde quando chega 

da escola, Larissa não parece ter uma rotina estabelecida de tempo para brincar ou estudar, 

diz apenas que não participa mais de nenhum projeto - já esteve no Sinal Fechado53 - porque 

acha que é “muito” ficar na escola de manhã fazendo dever e ainda ter de fazer novamente 

quando sair, passando toda a tarde ocupada. Larissa também não gosta de ficar em casa, diz que 

fica assistindo televisão a contragosto, enquanto as amigas não chegam da escola. Tem dias, 

inclusive, que prefere ficar com a mãe na rua (no trabalho). Mas conta que durante a semana 

também não tem nada na rua, somente na sexta, sábado e domingo, quando tem “um bocado de 

coisas, tem um bocado de gente na rua que a gente conhece”. Porém, quando não tem jeito e 

tem que ficar em casa sozinha, prefere ficar comendo e dormindo.

Larissa também não tem um horário específico para entrar (em casa) à noite, ou para 

dormir. Sua mãe pede apenas para que avise onde está e fique por perto. Larissa diz que não tem 

muito problema com isso já que sua mãe também fica até tarde na rua.  

A sua ajuda em casa, embora faça bastante coisa, como arrumar a cama, varrer, passar 

pano e cozinhar, não parece tomar muito tempo. E com relação a cuidar dos irmãos, diz que 

ajuda “um pouquinho”.

O mercadinho de “Dani”, que fica bem próximo à sua casa, aparece como o lugar que 

mais gosta no caminho para a escola. Pela descrição do que se vende, podemos supor que a 

frequência ao estabelecimento também ocorre fora do percurso diário escolar e que esses são os 

produtos mais comprados por ela, seja para consumo próprio ou a pedido de um adulto: “lá não 

vende doce, só bolacha, refrigerante, cerveja e tira-gosto”.   

Para Larissa, apenas aos 11 anos é que se tornará uma pré-adolescente, por enquanto 

ainda é uma criança. Tem como responsáveis sua mãe, seu pai e seu tio que toma conta dela 

quando está na rua, mandando-a de volta para casa. Mas Larissa, muito geniosa e desafiadora, 

inclusive dos questionamentos dos adultos, acredita que, na ausência de seus pais ou do tio, 

quem manda nela é ela mesma, seja em casa ou na rua. 

Larissa circula livremente pelo 2 de Julho, mas para lugares mais distantes, como o 

Campo Grande, normalmente vai escondida com as amigas, porque seus pais acham perigoso. 

No entanto, conta que houve um período em que ia de ônibus sozinha, a pedido da mãe, pegar 

53  Sinal Fechado é um projeto social que recebe crianças  (meninos e meninas) de 5 a 17 anos de idade no 
turno oposto ao da escola. As crianças seguem direto da escola para o Projeto, tomam banho, almoçam, lancham e 
fazem atividades, tanto escolares como extracurriculares.
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dinheiro com seu pai quando este estava vendendo na praça do Campo Grande.

Por poder circular pelo bairro, Larissa estabelece uma relação bem próxima com 

outros moradores (inclusive de outras localidades como Preguiça, Gamboa, Solar do Unhão), 

comerciantes e até “sacizeiros” e “usuários”. 

– Em Salvador eu conheço todo mundo, na Piedade, os sacizeiros. Conheço de 
vista, quem é e quem não é. Conheço todo mundo da pracinha que é usuário, 
que rouba, mas nenhum nunca me deu, procurou ousadia. Eu passo falo oi. 
(Larissa, 10 anos)

Larissa ao chegar à bomboniere, assim como seu irmão Vitor ao chegar à mercearia, são 

tratados pelo nome. No caminho da escola para casa, a partir do momento que entra no 2 de Julho, 

diversas pessoas a cumprimentam. Essa relação com outros moradores e usuários do espaço, será 

semelhante a do menino Matheus, morador da Lapa. Nos dois casos, de Larissa e de Matheus, os pais 

das crianças trabalham informalmente nas proximidades da casa - a mãe de Matheus vende bolsas 

na Lapa. Isso faz com que se crie uma referência da origem da criança para os demais moradores, 

comerciantes ou utentes do bairro. Todos acabam sabendo que se trata do filho ou da filha de sicrano 

ou de beltrano, tanto para proteger, “ficar de olho”, como para não “procurar ousadia”.  Esses “olhos 

da rua” parecem ser o que permite, de fato, que essas crianças circulem mais livremente.

Embora Larissa tenha um conhecimento mais amplo sobre a cidade, existe uma 

confusão com os termos, ou poderíamos considerar uma forma diversa de aplicá-los em relação 

a sua escala de apropriação do espaço urbano. Ao responder questões sobre outros bairros, 

Larissa fala sobre as localidades da Preguiça, a Gamboa, o Solar do Unhão, todas localizadas 

bem próximas ao 2 de Julho onde mora. Já sobre outras cidades, mencionava os bairros de 

Salvador como Canabrava, Cabula e Brotas, localizados um pouco mais distantes do centro da 

cidade. Mas a referência, de fato, à cidades do interior, também está presente. Larissa conta que 

nasceu no interior, em Algodões. Novamente o interior está presente na fala da criança sobre 

a sua origem e a relação que ainda mantém com esta outra realidade urbana. Larissa veio para 

Salvador aos 3 meses de idade, mas ainda hoje vai à Algodões, onde mora seu avô e à Égua do 

Boi, uma localidade próxima à Algodões, onde moram suas tias. 

As crianças possuem uma memória do espaço onde vivem, proporcional a sua interação 

com o bairro e a sua idade. Larissa lembra de um parque que estava “se desmanchando” no 

interior. Já no 2 de Julho, conta que aconteciam muitos shows. A interação com o espaço também 

a faz perceber algumas deficiências do espaço concebido para o bairro, quando percebe que os 

projetos implementados no bairro só atendem ao comércio.
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Cauan, 8 anos

Mapa 7: Caminho casa-escola Cauan

Cauan tem 8 anos e é, ao lado de Pérola, a criança mais nova entrevistada. É um 

menino bastante tímido, fala baixo, quase não levantou a cabeça durante a entrevista. Mas 

observando Cauan no recreio e na hora da saída da escola, ele brinca, conversa e disputa com 

os colegas. Durante as oficinas, Cauan também interagia normalmente com as outras crianças. 

A mãe de Cauan trabalha com a tia que é enfermeira e cuida de idosos, mas agora ela 

saiu do emprego. O seu pai é vidraceiro. Não mora com ele, mas parece estar sempre presente, 

principalmente para passeios, mas Cauan diz que nunca foi à sua casa.

Cauan mora com a mãe em uma vila de casas que fica ao lado da Fonte São Pedro, na 

Ladeira da Fonte. Fechada por um portão de grade que fica bem ao lado da entrada da fonte, a 

vila é considerada “um pouco grande” por Cauan, por possuir 10 casas. É na vila que Cauan 

brinca e estabelece sua rede de amizades. Possui três amigos, Jéssica, Felipe e Bia, que moram 

na vila e Gerson que os visita de vez em quando. Com os amigos, Cauan pode circular pela 

Fonte: elaborado pela autora
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vila e pelo lado de fora, mas sem ir para a pista. O limite é o bar de Careca, que fica um pouco 

mais acima da Fonte. Seu dono é conhecido da mãe de Cauan e pode ficar atento aos meninos 

e meninas da vila e à brincadeira perto da pista. As brincadeiras mais comuns entre as crianças 

são pega-pega, esconde-esconde, 7 pedrinhas, futebol, pique-esconde.  

Cauan ainda não vai comprar pão sozinho como as outras crianças entrevistadas. 

Para ir até a padaria mais perto, que fica na Rua do Forte de São Pedro, Cauan precisa estar 

acompanhado de um adulto ou de um dos seus amigos mais velhos: Jéssica que já tem 12 anos 

ou Gerson de 13.

A rotina de Cauan também é bem estabelecida e ele parece segui-la sem grandes 

complicações, já que fazer o dever de casa está entre as suas atividades preferidas dentro de 

casa. Cauan faz suas atividades entre 13h e 14h, depois desce para brincar. Ao escurecer deve 

voltar pra casa até às 19h, durante a semana e no domingo, até às 22h. Já aos sábados, pode ficar 

“até umas horas da manhã”. 

Cauan divide seu tempo de lazer entre a televisão, o vídeo game - para o qual diz 

possuir mais de 100 jogos - e as brincadeiras na vila. Quando tem que ajudar a mãe, lava os 

pratos, varre a casa e passa pano.

Ele aponta a proximidade da praça do Campo Grande como uma das qualidades do 

lugar onde mora, “só subir a ladeira, chegou”, mas não pode ir sozinho ou apenas com os 

amigos. Costuma ir mais aos finais de semana, quando o pai vai visitá-lo. Na praça, brinca, joga-

bola, lancha e anda de skate. Na vila, a Fonte é o lugar de lazer preferido e desperta orgulho,

- Lá tem uma rua que tem uma fonte com um bocado de peixe. Na minha vila 
é só abrir o portão de fora que já tem a Fonte. (Cauan, 8 anos) 

Não é de se estranhar que para uma criança ter uma fonte no quintal de casa seja motivo 

de orgulho. É na área da fonte que brinca, anda de skate e de bicicleta. É uma fonte grande de 

água cristalina com muitos peixes (carpas) na sua bacia de recolhimento, embora se encontre 

também muita sujeira, como garrafas e sacos plásticos. Cauan conta que alguns moradores de 

rua tomam banho ali.

Outro lugar citado por Cauan é o Dique do Tororó, onde diz ir bastante, e a praia da 

Barra. No Dique, pescar, comer pizza e assistir aos jogos são seus programas preferidos no lugar. 

Entre as crianças entrevistadas, Cauan chama a atenção pela referência constante à 

violência e ao medo de estar no espaço público.  Para ele, o grande problema da sua rua são os 

catadores de lixo que, no carnaval, passam brigando - período em que as crianças não podem 

sair da vila. Cauan narra episódios em que ladrões descem a rua correndo com a polícia atrás 
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ou que ateiam fogo nas casas. O medo da violência também é um dos motivos pelo qual Cauan 

não pode ir sozinho para a escola. Segundo ele, sua mãe tem medo dos tiroteios e de que alguma 

coisa aconteça com ele. O medo da violência também está presente na escolha no modo de 

deslocamento que Cauan mais gosta:

- Andando e de carro. Ônibus eu não gosto muito não porque às vezes tem 
assalto. (Cauan, 8 anos)

Cauan estuda na Escola Santa Ângela das Mercês e seu percurso a pé não dura mais 

que 8 minutos. “É um pouco perto, só atravessar duas pistas já chegou”. Cauan, assim como 

outras crianças, cria uma relação entre a necessidade e a quantidade de pistas a atravessar com 

a distância entre dois pontos. As pistas a serem atravessadas representam pontos de tensão 

ou obstáculos, o que para outras pessoas pode ser representado por outros elementos como 

uma ladeira muito íngreme, um trecho deserto ou sem sombras, etc. No caso de Matheus, por 

exemplo, morador da Lapa e que estuda no turno da tarde no 2 de Julho, o principal obstáculo 

no caminho para a escola, embora tenha que atravessar muitas ruas é, na verdade, o calor.     

Por conta do medo da violência e do risco que atravessar as pistas representa, Cauan 

sempre está acompanhado por um adulto nesse trajeto, seja sua mãe, seu pai, seus tios ou 

primos. Diz que não teria coragem de ir sozinho, mas que já sabe atravessar a pista, porém sua 

mãe não deixa.

Cauan relaciona ser criança com “ser pequeno”, o que pode representar tanto o 

tamanho em estatura como a referência entre “pequeno” e “grande” criada pelos próprios pais 

e cuidadores para diferenciar crianças menores de crianças maiores ou de adolescentes para a 

própria criança. Cauan também relaciona o ser criança com a série que está cursando “porque 

eu sou pequeno, porque eu ainda estou na 3a. série”. 

Os espaços de consumo também estão presentes entre os preferidos de Cauan. A 

Avenida Sete, com suas lojas de variedades e banquinhas de doces, reúne os atrativos que 

chamam a atenção de Cauan. Ali, segundo ele, “tem um bocado de coisas, aí eu peço para 

minha mãe ou meu pai comprar esse negócio e doces”, mas afirma que loja de brinquedo “não 

tem muito, só tem uma”. Os parques de diversões também estão presentes na fala de Cauan 

como lugar de desejo, segundo ele, seria bom ter um mais “pertinho”. 

A cidade do interior que ele chama de “minha cidade” é Irará, onde moram sua avó e suas 

tias. Cauan nasceu em Salvador, mas passa as férias sempre em Irará. Gosta da cidade porque “tem 

mais espaço”, tem pés de manga, seriguela, cajá, coqueiro, e “um bocado de coisa”. Conta que 

pode brincar sozinho com os amigos, mas não pode ir “para a cidade que é Irará, que é longe”. 
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Clénisson, 12 anos

Mapa 8: Caminho casa-escola Clénisson

Clénisson, com seus 12 anos, foi um dos meninos mais inquietos durante as oficinas, 

mas também muito sagaz. Gostava estar com a câmera filmando os colegas, desviando das 

perguntas, tecendo comentários sobre os amigos e amigas, mas tudo sempre em tom de 

brincadeira.

Clénisson tem uma história de vida um tanto conturbada e que parece influenciar 

bastante na sua relação com a cidade e com o espaço urbano. Questões que só apareceram na 

segunda fase do trabalho de campo e nas últimas perguntas da entrevista.

Clénisson mora com a mãe e dois irmãos na parte de baixo do Tororó, bem próximo à 

Estação da Lapa. A mãe, na verdade, é uma mãe de consideração. Ela foi a mulher de seu pai em 

um casamento anterior que não sabemos em quais circunstâncias, pegou Clénisson para criar, 

depois da morte do pai e da mãe biológicos, quando ele tinha 8 anos. Os irmãos são bem mais 

velhos: o irmão tem 32 anos e a irmã “deve estar chegando nos 30 também”.

Fonte: elaborado pela autora
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A família ocupa os três andares da casa em que moram. Segundo Clénisson, fica 

“praticamente cada um em um andar”. Embora seu quarto já esteja construído no primeiro 

pavimento, ainda falta colocar o piso. Por isso Clénisson ainda divide o quarto com a irmã, que 

ele considera “chata”. O irmão possui um quarto só pra ele e a mãe também. A casa possui uma 

varanda mas, segundo Clénisson, não dá para brincar nela, por ser pequena e principalmente 

porque está cheia de plantas. No andar térreo, onde está o futuro quarto de Clénisson, também 

há dois banheiros, duas cozinhas e duas salas, isto porque sua mãe pretende dividir o andar de 

baixo e transformar a parte de trás em um apartamento para aluguel. Mesmo sendo uma casa 

grande, Clénisson acha que ela poderia ser maior, com sala de jogos, sauna, banheira e piscina.

Clénisson possui uma visão um pouco resignada sobre a rua. Num primeiro momento 

ele diz que acha sua rua “horrível”. Diz que é toda “esburacada”, por conta do pouco asfalto 

que colocam na pavimentação. Não tem calçada e árvores, apenas uma “grandona”. Conta que 

já ficou sob sua sombra, mas nunca subiu por conta das cobras “najas” que tem lá em cima. 

Aos poucos vamos percebendo que esta rua não é tão ruim assim e que o problema parece ser 

de outra ordem. Clénisson diz que tem lugares para brincar na rua, mas que a mãe não deixa 

ele sair. “Ela diz que não é para eu ficar na rua, não”. Quando a pergunta é sobre o que mais 

gosta na rua, Clénisson responde áspero: “nada! se eu nem saio na rua”. E sobre o que tem 

de pior, “tudo!”. Esta resposta se repete para todos os lugares, seja a sua rua, o caminho para 

a escola ou o 2 de Julho. Quando a pergunta é sobre os horários de entrar (voltar) em casa, 

Clénisson novamente responde sem paciência: “Ela já não deixa eu ficar na rua, como é que 

tem horário?”. O uso do pronome “ela” para se referir a mãe, parece demonstrar que há um 

distanciamento na relação entre mãe e filho. 

A questão se mostra um pouco mais séria, quando Clénisson relata que sua mãe o 

matriculou em uma escola distante de casa para impedir que ele conhecesse e mantivesse 

qualquer contato com os meninos do entorno. Por isso colocou o filho para estudar na Escola 

Permínio Leite no 2 de Julho, sendo que, segundo Clénisson, existe uma escola no final da sua 

rua, onde poderia estudar.

Clénisson não participa de nenhum projeto e quando não está na escola, está dentro 

de casa, saindo apenas para comprar pão ou alguma coisa a pedido da mãe, colocar o lixo pra 

fora ou levar seu cachorro “Funk” para passear na rua. Clénisson diz que não tem amigos, os 

dois únicos que tinha, mudaram-se para Cajazeiras (outro bairro) e agora, nenhuma criança 

vai a sua casa para brincar. Sua rotina é pautada pela escola, atividades de casa e outras que a 

mãe aplica no caderno, o passeio com o cachorro e a SKY ou video game. Às perguntas sobre 

qualquer outra atividade, como jogar futebol, conversar com colegas ou brincar de pega-pega, 
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Clénisson responde: “na escola! na escola!”. Somente aos finais de semana o vídeo game é 

liberado, muito embora confesse que já “hackeou” a senha de desbloqueio do aparelho. Mas 

mesmo assim é impedido de usar porque a mãe agora esconde uma das peças. 

Segundo Clénisson, a justificativa dada por sua mãe para a restrição em relação a rua 

está na violência. Embora veja crianças brincado na rua, Clénisson concorda que seja muito 

arriscado. Resposta que contradiz quando diz que não acha sua rua perigosa. A questão é que 

Clénisson não consegue enxergar nada de positivo ou de possibilidade na vivência do espaço 

público. A referência para o seu lazer que encontra fora de casa, ou melhor, fora da TV ou do 

vídeo game, está no shopping.

Apenas em um momento da entrevista, Clénisson deixou uma pista sobre as 

possibilidades do espaço público que escapam ao controle da mãe e a sua relação estremecida 

com esse espaço. Ao passar pelo 2 de Julho, voltando para casa, às vezes Clénisson encontra um 

colega que trabalha com a mãe e os dois voltam juntos. Segundo ele, sua mãe não sabe. Conta 

ainda que, embora não possa brincar junto, conhece outras crianças no bairro onde mora. 

Outro momento de liberdade (clandestina) no percurso de  Clénisson é quando sai da 

escola. Ele permanece conversando com os amigos na frente da escola por um bom tempo antes 

de seguir para casa acompanhado por alguns deles. Eles só vão se separar quando chegam na 

praça das Flores, já saindo do 2 de Julho. Clénisson diz ainda que ,se quiser, vai ao shopping, 

mas não deixa claro se com permissão da mãe ou em mais uma atitude subversiva.

Segundo Clénisson, a única pessoa que trabalha na casa é o irmão, que é vigia de uma 

fábrica.  Por isso, é muito raro que fique sozinho em casa. Mas quando fica, gosta de comer o que 

quiser enquanto assiste TV. Segundo ele, sua mãe possui amigos no bairro, mas não sai de casa 

para visitá-los, sempre eles é que vão até sua casa, mas nenhum deles tem filhos de sua idade.

Clénisson aponta sua mãe e Deus como sendo os seus responsáveis e aqueles a quem 

deve obediência. Ele foi a única criança que fez essa referência ao espiritual nas respostas. Ele 

acredita que responsável por ele é aquele que cuida. Observando seu histórico é possível pensar 

que existe um sentimento de solidão e de obrigação com as poucas referências que te sobraram, 

a pessoa que te “pegou para criar”, quando não havia mais ninguém e o conforto espiritual para 

uma criança que ficou órfã.  

Clénisson se considera um pré-adolescente, porque segundo ele, adolescente é só a 

partir dos 15 anos e criança até os 10. Para ele, o que o diferencia, como pré-adolescente, de 

uma criança, é que se considera com mais responsabilidade e “raciocina mais”, mas que ainda 

não vê nenhuma vantagem concreta em ser pré-adolescente. Já em ser criança, é poder “ficar 

sem ter que fazer nada, ficar brincando”.
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Clénisson estuda na Escola Permínio Leite desde o 1o. ano, hoje está 4o.. Conta que 

sempre veio sozinho, com exceção do primeiro dia de aula, quando sua mãe o acompanhou 

explicando o caminho. Clénisson faz todos os dias o caminho a pé, gastando cerca de 30 

minutos, o que considera “rápido”, mas preferiria estudar perto de casa. 

O percurso que faz todos os dias de manhã até a escola e o retorno por volta do meio dia 

é feito sozinho, com exceção dos dias em que encontra o colega (clandestino). O trajeto passa 

pela Estação da Lapa, “ladeira dos camelôs”, atravessando a Avenida Sete, Rua da Forca, Carlos 

Gomes e todo o 2 de Julho. Em nenhum desses lugares Clénisson vê perigo. As “sinaleiras” 

(semáforo) parecem marcar novamente o ritmo do caminho da criança,

– Saio daqui da rua, vou direto, tem ali a sinaleira, atravesso, tem outra 
sinaleira, atravesso, ai desço a ladeira do shopping, desço a Lapa e estou em 
casa. (Clénisson, 12 anos)

A mídia em torno do metrô de Salvador fez com que muitas pessoas na cidade 

resolvessem fazer uma viagem de passeio por curiosidade. Clénisson conta que já ficou 

passeando de metrô com seu padrasto. E com relação a andar de ônibus, normalmente também 

não “pega” sozinho, apenas uma vez, quando teve de ir para à casa do padrasto na Ribeira.  

Disse que, neste caso, a mãe não tem medo, porque o considera “responsável”.

Mesmo morando bem próximo ao Dique do Tororó, Clénisson não frequenta o espaço, 

reluta sobre ser um lugar atrativo, “fazer o quê no Dique?”, mas em seguida coloca a questão 

que parece estar por trás: “ela não deixa não, ela tem medo de eu cair ali e me afogar”. Diz só 

saber nadar “pra baixo”, apesar de, mesmo sem saber nadar, gostar de ir na praia. Conta que já 

foi na praia do forte em Itaparica e na praia da Ribeira, porém nunca foi na Barra.

Antes de morar com a mãe de consideração, Clénisson morava com os pais em Aracaju, 

no Bairro Industrial, perto de muitos parentes. Era um lugar onde podia brincar, lembra ele. “Eu 

sei andar tudo lá. Eu andava ali sozinho”. Segundo ele, “morava na praia (...) que a água 

passava por debaixo da casa e ia pra frente”. 

Com as lembranças de Aracaju, Clénisson muda o repertório de respostas negativas. 

Enquanto aqui em Salvador tudo é ruim e não há nada que ele goste, tudo se inverte em relação 

a Aracaju, gosta de todas as coisas e de todos os lugares, mas acima de tudo, de seu primo. 

Clénisson ainda mantém contato com os primos e a cidade, passando alguns feriados lá, e diz 

que se pudesse, voltaria a morar lá. Diz que a mãe pretende voltar pra Aracaju, mas os irmãos 

não. 
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Matheus, 12 anos

Mapa 9: Caminho casa-escola Matheus

Quando perguntado sobre a sua idade, Matheus respondeu  “vou fazer 13”. É engraçado 

como algumas crianças, ao serem perguntadas sobre sua idade, ao invés de responderem a idade 

exata, dizem “vou fazer...” independente de quanto tempo falte para o aniversário, parecendo 

que sempre querem ser mais velhos. 

Matheus se mostrou como a criança mais independente entrevistada. Bastante 

desinibido, mas sem causar nenhum tipo de problema ou interferência durante as oficinas, 

Matheus trouxe temas para a entrevista que não tinham surgido até então.

Ele mora na Lapa, com a mãe e mais dois irmãos menores. Dá como referência para 

localizar sua casa, o ponto da linha 7 de Abril - linha de ônibus que aparece também quando 

fala sobre a escolinha de futebol do clube Vitória, que gostaria novamente de frequentar. A casa 

fica realmente bem próxima dos pontos de ônibus da Estação, “em frente ao ponto 7 de Abril, 

a primeira casa depois do portão”. Embora Matheus considere o local como Lapa, ao descer a 

escada que existe em frente a sua casa, chegamos à rua de Clénisson, que diz ser Tororó (de baixo). 

Fonte: elaborado pela autora
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Sua família mora no andar térreo de uma casa de três andares, sua avó no primeiro 

andar e a tia no segundo. Até o ano passado, Matheus morava com a avó. Neste ano, com o 

retorno da mãe do interior, passou a morar com ela.  Matheus divide um dos quartos com o 

irmão de 7 anos, enquanto a irmã dorme com a mãe no outro.  Diz que a casa é boa, tem uma 

área de serviço que dá pra brincar, mas a sua área de lazer mesmo está do lado de fora: na rua de 

baixo, em um campinho improvisado construído por ele e seus amigos na parte mais plana de 

uma contenção, onde foram utilizadas algumas telas conseguidas na obra do metrô e outras que 

eles próprios compraram, que servem para aparar a bola, impedindo que caia na pista.

– Tem o campinho que a gente fez lá. Só que é enladeirado, só que dá para 
brincar. (Matheus, 12 anos)

– E na rua, o que você mais gosta?
– Do campinho. De jogar bola, porque é a única coisa que tem. (Matheus, 12 
anos)

Quando fala sobre a “sua rua”, Matheus se refere à rua de baixo. A mesma rua de  

Clénisson e a principal reclamação sobre a qualidade deste espaço também é a mesma: os 

buracos. Que dificultam a passagem dos carros e quando chove, não permite a brincadeira.

- E na rua {o que tem de pior}?
- Os buracos. Quando você passa o carro faz assim, oh. Um buraco grandão, 
ai quando chove, fica uma poçona de água. [E não dá para brincar na poça 
de água ou não pode?] Não dá para brincar. É tão forte. Ela puxa para dentro 
do bueiro. (Matheus, 12 anos)

Sua mãe trabalha vendendo bolsas na Estação da Lapa, mas agora está sem ter lugar 

para vender por conta do projeto Nova Lapa, que segundo Matheus, “não vai deixar ninguém 

trabalhar lá, ninguém, vai tirar todo mundo”. Matheus apresenta uma visão inteirada sobre 

os conflitos atuais com a implementação do projeto. Conta que participou de protestos junto 

com outros moradores, quando chegaram a fechar a entrada da Lapa, impedindo os ônibus de 

circularem na Estação. Diz que não sabe bem o que é o projeto, somente que “foi o prefeito 

que mandou” e que eles (os moradores) descobriram que não haverá shopping algum, “que eles 

não vão fazer nada, que é só para tirar os vendedores mesmo, para reformar a Lapa e agora não 

vai entrar mais nenhum”. Matheus traz algumas outras informações sobre o projeto, como a 

instalação de “roletas” (catracas) e o acesso pago à Estação e aos shoppings, o que ele compara 

ao acesso pago do “Elevador da Sé” (Elevador Lacerda). Matheus entende que o fechamento vai 



80

trazer problemas para a circulação dos moradores que será dificultada, principalmente quando 

os shoppings estiverem fechados.

– A gente vai ter que passar ou por dentro do shopping ou pela ladeira que 
tem lá. Uma ladeira grandona que tem lá. E quando o shopping fechar que vai 
ser em frente a nossa casa, a gente vai ter que arrodear se quiser ir na rua. 
(Matheus, 12 anos)

Ao lado dos problemas econômicos e de dificuldade de acesso, Matheus coloca um 

ponto positivo, da instalação de catracas: o acesso limitado inibirá a ação de ladrões na 

Estação.

– Mas agora vai melhorar porque não vai ter ladrão mais. Para os ladrão 
roubar vai ter que passar e pagar, pra depois voltar. E pra passar sempre vai 
ter que pegar uma fila. (Matheus, 12 anos)

Matheus tem um olhar sobre a violência no espaço público que, a princípio, parece 

ser mais próximo de uma realidade factual e de um ponto de vista sensato. Ele sabe da 

existência, anda atento, mas isso não o amedronta, não o impede de usar o espaço. Conta que 

conhece todos os ladrões que moram perto dele, que fala com todos eles, mas não confia em 

ninguém.

– Tem algum lugar nesse caminho que você não pode ir, que você tem medo?
– Não. [Tem algum lugar que você acha perigoso?] Nenhum, pra mim, 
todo lugar é perigoso. [Como assim?] Todo lugar tem ladrão, todo lugar é 
perigoso. [E você vem andando com medo?] Não. (Matheus, 12 anos)

Assim como as outras crianças, Matheus também se interessou pelo metrô. Morando 

ao lado da Estação acompanhou toda a construção e como não poderia deixar de ser, também 

fez o seu passeio. Mas o que chama atenção, foi que Matheus o fez sozinho. Segundo ele, 

sua avó ficou sabendo que com 12 anos, a criança pode andar sozinha, desde que esteja com 

a “xerox” da carteira de identidade. Assim, Matheus conta que foi até o Retiro (estação mais 

distante, até o momento) e voltou.

Aos 12 anos, Matheus já se considera um pré-adolescente, e logo mais, aos 13, será um 

adolescente. Considera que ainda deve obediência a sua mãe, mas quando está sozinho na rua, 

tem a sua autonomia, ninguém manda nele.

Matheus estuda no turno da tarde na Escola Permínio Leite, no 2 de Julho. Vai e volta 
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andando todos os dias. Sempre fez o caminho sozinho, mas este ano, por conta de seus irmãos 

menores que começaram a estudar na mesma escola, é acompanhado por eles e sua mãe, com 

exceção das segundas, quartas e sextas, quando tem capoeira à noite e precisa “adiantar na 

frente”. Ele pega a chave com sua mãe e segue na frente para não se atrasar. Conta que prefere ir 

sozinho, porque vai mais rápido. Sua aula de capoeira é na Rua do Salete, nos Barris. Caminho 

que faz sozinho, passando por dentro do shopping e voltando pela Ladeira dos Barris. 

O shopping aparece como um “oásis” nos caminhos percorridos por Matheus, não pela 

atratividade do consumo, aparentemente, mas pelo conforto ambiental. Com seu percurso de 

mais ou menos 20 minutos de caminhada ao meio dia para chegar à escola, o shopping é, para 

Matheus, a melhor parte deste caminho, por conta do ar-condicionado.

Matheus possui no centro da cidade, um grande perímetro pelo qual pode circular. Diz não 

ter nenhum lugar por ali que não possa ir. Mas que é nos Barris o lugar mais longe que costumava 

ir sem adultos: quando ia arrancar seriguela com os amigos antes do jogo do campeonato de 

futebol.  Hoje, quando está sozinho, sem a companhia de um adulto, gosta de passear, jogar bola 

e ir no shopping. Segundo ele, existem lugares longe de casa que gostaria de ir sozinho mas não 

pode, como por exemplo, na escolinha de futebol do Vitória, no Barradão (localizado em outro 

bairro). Conta que fez o treino no Núcleo Barradão por mais de três anos. Eram viagens de uma 

hora e meia até o final de linha do ônibus 7 de Abril que fazia com sua avó. Hoje em dia não 

tem mais quem o leve e, embora saiba exatamente o caminho, não pode fazê-lo sozinho, porque 

sua mãe tem medo de que ocorra o que se deu com seu tio quando este tinha a mesma idade: foi 

assaltado no caminho do clube, tendo seu uniforme e equipamentos roubados. 

A sua rede de amigos no bairro é bastante extensa, entre adultos, adolescentes e crianças. 

No caminho para casa, descendo a “ladeira dos camelôs” Matheus cumprimenta muitas pessoas, 

vendedores das lojas, camelôs e ambulantes. Possivelmente esta relação próxima é estabelecida 

por conta do trabalho da mãe. Matheus conta também que durante as férias passadas vendeu 

picolé na ladeira. Seus amigos de brincadeira na rua, segundo ele, somam mais de 20 meninos 

e 4 meninas, de idades variadas, chegando a ter um de 16 anos, ressalta ele. 

As brincadeiras na rua seguem a regra “futebol, pega-pega, esconde-esconde. Em casa, 

brinca de frescobol na parede. A televisão e o vídeo game não parecem interessar muito, embora 

os programas de televisão preferidos chamem atenção. 

Mesmo com a liberdade que tem para circular e sabendo da existência de uma praça 

com quadra nos Barris, Matheus diz que ele e os amigos não costumam frequentar o espaço, 

porque, segundo ele, a praça é ocupada por usuários de drogas.
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– A gente não joga muito lá não porque só tem menino que faz coisa errada. 
[O que?] Fuma. [E lá perto da sua casa não tem?] Não. Só tem lá em cima 
ou então, lá na outra rua. Nessa rua ai, só que é em frente, eles só faz roubar, 
fumar, eles não fumam lá não. (Matheus, 12 anos)

A relação que estabelece com o interior é através de Pé de Serra, cidade de origem de 

sua família, mas que ele não conhece. Os tios e avós paternos ainda moram lá, mas curiosamente, 

a pesar de conhecer os tios, avós e até irmãos (por parte de pai), Matheus nunca conheceu o pai, 

sabe apenas que mora em Feira de Santana.

Com relação a sua memória do espaço, em salvador, além das obras do metrô, Matheus 

acompanhou a reforma da Lapa em 2012 quando fizeram as aberturas para o pavimento inferior 

e criaram as passarelas. 
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Jamile, 10 anos

Mapa 10: Caminho casa-escola Jamile 

Fonte: elaborado pela autora

“Eu ‘praticamente’ sou solta”. É assim que se define Jamile de 10 anos, quanto ao seu 

comportamento. Com isso ela quer dizer que é uma menina extrovertida, o que realmente é. Fala 

bastante, gosta de contar um “caso” com todos os detalhes e falas, dramatizando os diálogos. É 

uma atração. E como não poderia deixar de ser, o tempo de sua entrevista foi simplesmente o 

dobro das demais.

Protagonista de um drama familiar (e social), Jamile ainda assim é uma menina muito 

alegre, risonha, consciente dos problemas que passa, mas que parecem não existir quando a 

escutamos falar. Comenta sobre esses problemas com muita naturalidade.

Jamile mora na Rua do Sodré no 2 de Julho, com a avó, o marido da avó e duas tias 

também crianças – Vitória de 11 anos e Gabriela de 5 anos.  A mãe de Jamile tem 27 anos e é 

usuária de crack e atualmente mora na rua. Já esteve internada em uma clínica em Candeias, 

mas ao sair, no Natal do ano passado (2014), voltou a usar. Com isso, sua mãe, avó de Jamile, 
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a expulsou de casa. Jamile conta em detalhes as discussões que presenciou, seus diálogos com 

a mãe e a relação que hoje mantém. 

Além da avó, Jamile tem um padrasto. Na verdade, foi um relacionamento que sua 

mãe começou quando já estava grávida e que acompanhou a primeira infância de Jamile. Hoje 

ele está preso, mas segundo Jamile, sempre telefona para saber dela e de sua mãe. Quando foi 

preso, ele já era casado com outra mulher, com quem teve um filho, que Jamile considera como 

irmão e sempre o visita. Mora na Preguiça com a avó. O seu pai biológico, Jamile só viu uma 

vez. Foi no dia em que saiu da cadeia, mas no dia seguinte, foi morto. 

Jamile mora no limite da Rua do Sodré com a Preguiça, logo depois do terceiro portão 

do Museu de Arte Sacra, mas considera ainda no Sodré. A casa fica no final de um beco, onde 

moram também seu tio e mais uma vizinha. O beco fica ao lado de um prédio. Segundo Jamile, 

muitas pessoas estão se mudando do prédio, para uma suposta reforma, mas ela acredita que os 

moradores não vão retornar, porque já estão morando em outras casas.

Sua casa possui apenas um quarto, que divide com as tias, enquanto a avó dorme 

no sótão que ressalta ser “limpo e todo arrumado”. O quarto com duas camas, uma das quais 

Jamile divide com a tia mais nova, é arrumado pelas próprias meninas, o que frequentemente 

gera conflito entre elas. Além das brigas por conta da bagunça no quarto, há também as disputas 

pelo que uma ganha e a outra não. Para Jamile, todas as crianças deveriam ter tudo igual. Ela 

diz isso em relação as tias, mas expande o comentário para o que ela entende sobre direitos das 

crianças e o por quê de ainda se considerar criança, mostrando, neste e em outros momentos da 

entrevista, um vocabulário que parece ter sido adquirido nos projetos sociais dos quais participa.

– Eu não sei, acho que com 10 anos eu sou criança. [Por que?] Porque, 
assim, como todo mundo diz, toda criança tem direito a tudo. Nem a tudo, 
né? tem criança assim da minha idade que diz que tem direito a namorar, tem 
direito a casar, com 10 anos, fala um bocado de coisa. Então, assim, eu acho 
que eu tenho direito a tudo, brincar com minhas colegas, sair para me divertir 
e ganhar tudo que a outra ganhar, porque assim, lá em casa tem as três e tinha 
que ganhar tudo igual mas nem é assim, às vezes.  
(...)
– Criança tem direito a tudo normalmente, tem direito a brincar, como no 
projeto eu brinco com minhas colegas. (Jamile, 10 anos)

Jamile possui uma rotina bastante cheia, com os projetos sociais dos quais participa. 

Frequenta a escola regular no período da manhã, à tarde participa do Projeto Bahia Street e 

à noite do Cultural. Aos sábados, pela manhã, também é integrante do projeto desenvolvido 

pelos Corpo de Bombeiros no bairro. É bem claro, na conversa com Jamile, que esses espaços 
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são vistos por ela como espaços de lazer e socialização, no entanto, para outras crianças, como 

Larissa, trata-se de outro espaço de atividades programadas e obrigatórias, bem como na escola 

regular, que ocupam muito do seu tempo.

Jamile tem a avó como única referência, em termos de obediência e responsabilidade 

por si. Com uma forma diferente de expressar e num linguajar bastante adulto, Jamile fala sobre 

seu comportamento na rua e sobre a tutela da avó:

– Praticamente, quando eu estou na rua, eu acho que eu mando em mim, 
mas eu ainda sou criança pra ser dona do meu próprio nariz, então quando 
eu estou na rua é como se eu estivesse junto com minha avó e minha avó 
estivesse mandando em mim. 
(...)
– Ela me criou desde pequena (...) Uma pessoa que me criou desde pequena, 
que se responsabiliza por mim, uma pessoa que não me deixa na mão, que me 
dá tudo, uma pessoa assim, que segue a vida em frente, mas com eu grudada 
junto dela. (Jamile, 10 anos)

O jeito expansivo de Jamile preocupa a avó. Ao mesmo tempo que a sua desinibição 

diante de outras pessoas representa uma autonomia e garante certa liberdade no espaço público, 

isto também é visto pela avó como um problema. Segundo Jamile, por ser muito “gaiata”, sua 

avó tem medo que pessoas se aproveitem disso para aliciá-la. 

A violência está presente na fala de Jamile em vários momentos e o tom parece ser de 

algo naturalizado. Os comentários sobre usuários, traficantes e assassinatos são relatados por 

Jamile com algo corriqueiro para a realidade de uma criança.

– O que tem de pior na minha rua é o tiroteio. [tem tiroteio no Sodré?] Porque 
assim, é perto da Preguiça, morreu um lá outro dia, muito amigo de minha 
avó, muito amigo mesmo de meu pai. Teve tiroteio ontem aqui no colégio, na 
frente do colégio, de tarde, umas 4 e pouca. Isso é o que tem de pior. 
(...)
– A pior parte é o tiroteio, porque gente inocente morre. [quem é que atira?] 
ninguém sabe, porque eu estou dentro de casa assistindo {TV}. [é a policia? o 
ladrão? entre os ladrões?] tem vezes que nem é entre os ladrões. Os ladrões 
indo pra matar os outros. Um dia cada pessoa vai morrer, todo mundo tem que 
morrer um dia, que ninguém fica vivo pra sempre, ai eu sei, mas tem pessoa que 
é inocente, até criança que não tem nada a ver, eles matam.  (Jamile, 10 anos)

É possível também perceber que existe ali a reprodução das conversas dos adultos, 

mostrando que no seu contexto, a criança não é privada de escutar os conteúdos das conversas.
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– Jabinho, que é apelido, ele ficava lá, vendia o negócio dele, mas ele não 
tinha briga com ninguém, só com a mulher dele mesmo, ela na verdade que 
mandou armar pra ele, pra matarem ele, porque eles dois tavam brigados, 
porque tudo que ela falava pra ele, ele nem ligava. [ele vendia droga?] é. 
(Jamile, 10 anos)

O contexto vivido por Jamile, marcado pela violência e pela consumo de drogas, acaba 

também por criar um tipo de experiência cruel em relação a formação da rede de amizades. 

Quando outra criança é aliciada pelo crime ou quando ela se torna usuária, como as outras 

crianças enxergam isso? Como elas administram essa relação?

– Tem algum lugar nesse caminho que você acha perigoso? {Jamile demora 
na resposta}
– De ter tem. Porque tem um amigo meu, ele tem 11 anos, ele está se 
envolvendo também, ele já tem arma, já usa essas coisas. Eu passou rápido 
por onde ele mora, porque eu tenho medo. Mesmo ele sendo meu amigo, a 
gente tem que aceitar as amizades certas. Eu conheço ele desde criancinha, 
a gente foi amigo, mas nem toda amizade que a gente conhece desde criança 
é certa. Porque tem muitos amigos que conhece a pessoa daqui a pouco a 
menina já começa a sair peito, sair bunda, sair um bocado de coisa, ai eles 
procuram gaiatice ai já quer matar. Porque ele pode ser meu amigo, mas eu 
não confio muito nele usando. Eu passo rápido, ele fala, eu falo com ele mas 
passo rápido, me tremendo de medo. Porque ele pode ser meu amigo, mas a 
qualquer momento ele pode me matar. Eu tenho medo disso. (Jamile, 10 anos)

Jamile nasceu e foi criada em Salvador, na Rua do Sodré. Isso fez com que criasse uma 

relação de afeto com o lugar, que consegue expressar muito bem na reflexão que faz a respeito 

dos planos de sua avó de mudar para o bairro do Uruguai e como ela se sente em relação a isso:

– E você gosta da sua casa?
– Gosto, assim, minha vó estava prestes a se mudar para o Uruguai. Porque 
eu acho assim, porque às vezes eu fico alegre por estar mudando pra lá, 
porque lá eu tenho meus primos que moram perto. Aqui a casa é do marido 
dela e andando, andando, é a casa da mãe dela, que não é tão longe assim 
{descreve a localização das casas no Uruguai}. La eu tenho meus primos que 
moram perto, eu posso brincar, posso estudar no mesmo colégio que eles, mas 
eu fico assim me lembrando, eu nasci aqui, eu convivi aqui, para eu me mudar, 
eu não vou ficar lá aconchegada, não vou ficar acostumada com o ar. Eu 
penso desse jeito. Nem toda pessoa que sai daqui do Brasil... ô, de Salvador 
{se corrige} para ir para outro lugar, não se sente lá acolhida, quando chega 
lá quer logo vir. (Jamile, 10 anos)
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No caminho para a escola e para o Projeto, Jamile sempre está acompanhada por uma 

das primas, Luiza de 9 anos ou Alice de 11. A avó só acompanha nos dias de reunião, porque, 

segundo Jamile, ela tem muita coisa para fazer, como “montar a guia”54 - a avó de Jamile vende 

chapéus na Rua da Forca - e levar sua tia Gabriela para o Projeto.  As duas tias estudam à tarde, 

a menor na Permínio Leite e a maior, Vitória, na Escola Cosme de Farias na Lapa. Quando 

sai do Projeto Bahia Street, por volta das 17:30h, Jamile vai até a barraca de sua avó ajudá-la, 

depois seguem juntas para casa, para então ir para o Cultural às 18h. O horário de saída do 

projeto é o limite de horário que Jamile tem para chegar em casa, por volta das 20h, caminho 

que faz sozinha, justificando não ter problemas, por ser perto.

Na rua, as brincadeiras com as amigas e amigos são de pega-pega, esconde-esconde, 

7 pedrinhas, bobinho, entre outras, que não são menos divertidas por acontecerem em uma 

ladeira, pelo contrário. Perto de casa, Jamile também gosta de ir na praia da Preguiça, lugar 

sobre o qual recorda das modificações ocorridas com a construção de um quebra-mar, que 

levou, segundo denúncias dos moradores, à diminuição da faixa de areia da praia.

– E aqui no 2 de Julho, perto de sua casa, o que você lembra que mudou, 
desde quando você era pequena? na rua?

– A praia. Era bem diferente. [O que tinha de diferente lá?] As pedreiras 
que não tinha, que é o quebra-mar. Aquele restaurante que tem ali no canto, 
não tinha. A praia era grandona. Ai botou aquele negocio ali, a praia ficou 
diminuída, ficou bem diferente. [Quem construiu aquele negócio de pedra?] 
Ah não sei não. (Jamile, 10 anos)

Nos seus desvios no caminho da escola para o projeto estão a bomboniere, no largo do 

2 de Julho, e a loja de bijuterias, seu lugar preferido, na Avenida Carlos Gomes. Dois espaços de 

consumo quando falamos do bairro. Já na cidade, aparecem o shopping, as lojas de roupas e o 

parque de diversões. Os shoppings próximos a sua casa podem ser frequentados por Jamile e suas 

primas sem a presença de um adulto, mas apenas no caso de ter alguma tarefa a ser cumprida. 

Como no caso em que precisavam comprar um material para o colégio. Neste episódio, Jamile 

conta que ela e as primas aproveitaram para estender o passeio.

O metrô também é uma atração para Jamile. Conta que já andou em um passeio da 

escola até o shopping Bela Vista (primeiro trecho inaugurado do metrô). Gostaria de andar 

sozinha, mas a avó não deixa. Jamile questiona a atitude da avó em negar que ela ande sozinha, 

54  Diz-se da estrutura montada pelo comerciante informal (camelô) ao montar a barraca e dispor os produtos 
em exposição para venda.
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já que vive dizendo que Jamile é muito esperta para outras coisas. Diz que sua avó tem medo 

que se perca ou que ela seja vítima de algum tipo de violência.

– Porque ela tem medo que eu me perca, que alguma pessoa, estuprador, 
assim, porque  hoje o mundo não tá muito pra gato e rato, brincadeira não, 
esta mais para violência, ai minha vó pensa que algum estuprador vai me 
pegar. Porque eu sou muito gaiata. Aí, qualquer pessoa que tocar em mim, 
começa a procurar gaiatice também, ai minha vó não deixa. (Jamile, 10 anos)

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ANALÍTICOS

A estruturação dos perfis nos facilitou organizar as informações referentes ao contexto 

e à performance de cada criança no espaço público, sublinhando suas ações e percepções, as 

competências para execução dessas ações, os constrangimentos e os elementos desse contexto 

que contribuem nesse encadeamento de situações. Com isso, foi possível identificar algumas das 

representações relativas à infância e ao espaço público presentes nesses contextos e, a partir disso, 

quais os estados de liberdade e não-liberdade prevalecentes em cada situação mencionada pelas 

crianças. Com essa primeira análise, compreendemos como se formam os estados de liberdade e 

não-liberdade nos contextos investigados, isto é, quais os principais agentes e fatores que interferem 

na constituição desses estados. Na segunda análise, que será apresentada no Capítulo 3, a dimensão 

espacial torna-se mais evidente associando-se aos estados de liberdade. Apresentamos nesse capítulo 

uma descrição dos espaços de liberdade ressaltando-se aspectos específicos da prática espacial 

das crianças do centro e estabelecendo pontos de discussão. Com o intuito de melhor elucidar a 

compreensão dessa prática, utilizamos as noções de tempo e espaço, apropriação e experiência.

Nos perfis conhecemos as rotinas das crianças, os lugares de lazer, de desejo, de medo, 

os níveis de independência para estarem no espaço público e as ações que são tomadas de forma 

autônoma - seja em acordo com normas (familiares, institucionais, sociais), seja em transgressões. 

Além dos contextos (familiar, social, econômico, espacial), também conhecemos um pouco sobre 

a forma como se entendem enquanto sujeitos e um delineamento da construção do que é, para 

elas, ser criança e como se colocam diante de outras gerações. Já nas entrevistas, observamos 

o surgimento de um conjunto híbrido de representações em suas falas. As informações colhidas 

correspondiam, entre outras, às representações que as crianças elaboravam sobre o espaço público 

e do que é ser criança. Porém, entendemos que tais representações são resultado do atravessamento 

e das relações que estabelecem com tantas outras fontes de representações, as quais atuam de 

diferentes formas sobre o pensar e agir infantil. Essas representações podem ser oriundas do seu 

próprio grupo de brinquedo (grupo e pares), dos adultos, da mídia, dos veículos de informação 
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com os quais tem contato, isto é, do próprio espaço social no qual estão inseridas. Contudo, 

as representações dos responsáveis foram as que mais claramente podiam ser reconhecidas em 

suas falas, sobretudo quando as crianças relatavam os constrangimentos sofridos pelas restrições 

colocadas por seus pais ou cuidadores em relação ao seu estar no espaço público, em razão de sua 

(in)competência diante de determinada ação ou pelas deficiências desse espaço. Com a análise, 

percebemos também o quanto as representações do espaço (o concebido) e as representações 

sociais sobre a infância e sobre a cidade e seus espaços - sobretudo as que ditam sua produção - 

também aparecem como fatores de influência na prática espacial dessas crianças, interferindo e 

pautando tanto as representações dos adultos responsáveis, como as das próprias crianças, mesmo 

que indiretamente. Estas representações estão presentes nas ações que são permitidas ou não (pelos 

responsáveis), possíveis ou não (devido a questão espacial e condição de segurança), desejadas 

ou não pelas crianças (por conta de uma experiência de cidade, tanto dela, quanto do adulto 

responsável, que reflete na formação deste desejo). Representações que pautam um determinado 

projeto de cidade que, se por um lado, ainda produz um espaço percebido pelas crianças como o 

lugar da possibilidade, do encontro, do lazer, da brincadeira mais livre, também é reconhecido, 

por outro, como um espaço sem lugar para ela e por vezes, perigoso.

Com a sistematização dos dados55, percebemos que poderíamos reunir o conjunto de 

representações que interferem na prática infantil e que aparecem como fatores na consolidação 

deste ou daquele estado de liberdade ou não-liberdade da seguinte forma: 

Quadro 6: tipos dE rEprEsEntaçõEs QuE intErfErEm na prátiCa EspaCial infantil

Sobre a

Infância

ser

(competências reconhecidas)

devir

(potencialidade)

ser-que-será

(incompletude e incompetência)

Sobre o

Espaço

Público

lazer

(conver-
sarbrincar, 
lanchar, 
namorar, 
passear, 
caminhar)

encontro

(com amigos, 
com os pais, 
com conheci-
dos e descon-
hecidos, com 
criminosos, 
usuários de 
drogas etc.) 

segurança

(um lugar que 
não é perigo-
so, não apre-
senta risco, 
minimamente 
seguro)

perigo 

(violência 
do crime e 
do trânsito)

falta

(sem espaços 
adequados, 
sem espaços 
especializa-
dos para o 
lazer, sem 
segurança, 
etc.)  

consumo

(associação en-
tre lazer e con-
sumo: padaria, 
shopping, 
bomboniere, 
mercado, lojas 
de roupas e bi-
juterias, parque 
de diversões, 
etc.) 

55  Para cada criança criamos um quadro onde foram listadas as principais ações, situações e opiniões 
presentes em suas falas ou no que pudemos observar do caminho acompanhado e a partir disso buscamos identificar 
quais representações poderiam estar atuando para que se configurasse tal momento de sua prática. Estes quadros 
estão no Apendice III
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Estas representações, apesar de serem encontradas nas falas e ações das crianças, 

não correspondem apenas àquelas elaboradas por elas. Como dito anteriormente, trata-se de 

representações de origem híbrida, formadas por diversos agentes.

Assim, a definição do estado de liberdade que se instaura a partir de cada representação, 

poderá variar a depender de quem é o agente na produção ou reprodução dessas representações 

e que “força” ou que domínio ele tem sobre a ação da criança. Mas é importante ressaltar que 

na prática, esses agentes não atuam independentemente na produção desses estados. Os estados, 

como já colocamos, se formam a partir de representações híbridas, em relação ao tipo e em relação 

ao agente. Compreendemos, inclusive, que outros tipos de representações além das relacionadas à 

criança e ao espaço público podem interferir na prática infantil nesse espaço, porém, estas últimas 

foram as que mais afloraram e se tornaram perceptíveis no levantamento de campo56. 

Entendemos que o primeiro agente a ser considerado é a própria criança, ou a infância. O 

segundo, são os responsáveis, ou a família. O terceiro, o poder público, ou o Estado, como agente 

que concebe e produz majoritariamente o espaço - principalmente por estarmos tratando do centro 

da cidade - e por ser este também o responsável pela elaboração das leis, normas e códigos que 

regulam esse espaço (social).  A sociedade (senso comum)57 se insere como quarto agente, partido 

dela representações (sociais) capazes de influenciar e serem influenciadas pelos demais agentes.

Figura 2: Relação entre agentes, representações sobre a infância e estados de liberdade

56  Outra observação importante está na leitura do tipo de representação presente em cada situação relatada 
pela criança ou observada pela pesquisadora. Esta leitura não apresenta uma totalidade do que pode ser apontado 
em cada situação. Neste momento da pesquisa,  fica claro o quanto o olhar do pesquisador atravessa o objeto 
pesquisado, influenciando na leitura que se faz de uma realidade. 
57   Sentido dado por Denise Jodelet (1993 [1989])

Fonte: elaborado pela autora
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Para sintetizar e sistematizar as várias imagens da criança ou da infância que 

encontramos nas falas e ações das crianças do centro, utilizamos as noções de ser, devir 

e ser-que-será, inspirados em algumas caracterizações do sujeito-criança trabalhadas 

por diversos autores da Sociologia da Infância (ABRAMOWICZ, LEVCOVITZ & 

RODRIGUES, 2009). Para esta disciplina, as crianças são, ao mesmo tempo, seres e 

devires. Devendo ser reconhecidas como portadoras de uma experiência, de um tempo 

vivido e de competências, vistas então como seres, como pessoas que já são. Por outro 

lado, também se faz necessário entendê-las como portadoras de um vir-a-ser, um devir58. 

Isto é, as crianças, assim como os adultos59, possuem um caráter inacabado de vida, que 

se constrói nas relações que vão se estabelecendo em sua experimentação do mundo e 

trajetória de vida. Contudo, a imagem da criança ainda constinua a ser construída apenas 

como um ser-que-será. Segundo a Sociologia da Infância, isso descredencia a criança como 

agente e nega um status de sujeito de direitos. 

Nesta avaliação, notamos que as representações sobre a infância que ensejam ações 

autônomas, isto é, que fazem surgir estados de liberdade ativa, são aquelas que entendem a 

infância enquanto ser. São elaboradas pela própria criança, pelo poder público (quando da 

concepção e produção de espaços que permitem e estimulam tal ação) e pela sociedade, através 

da criação de imagens da criança enquanto ser capaz, que irá influenciar os demais agentes. 

No caso do responsável, mesmo que suas representações sobre as competências infantis não 

tenham uma interferência direta na configuração de um estado de liberdade ativa, entendemos 

que este agente pode influenciar na constituição do desejo infantil e em sua ação, ao ser capaz 

de, em sua relação com este ser, tanto de introjetar na criança sentimentos de insegurança, 

incompetência, não merecimento etc. quanto pelo contrário, de estimular a autoconfiança e o 

comportamento infantil mais autônomo. 

De forma geral, as representações que associam a imagem da criança somente a um ser-

que-será são aquelas encontradas nas argumentações sobre a incompetência ou inabilidade para 

executar tal ação, estabelecendo com isso estados de liberdade condicionada e/ou não-liberdade. 

O entendimento da infância como uma fase da vida marcada por um devir (conotação 

positiva, de potencialidade) ou um ser-que-será (conotação, incompetência e incompletude) 

negativae que por isso deve receber instrução para se desenvolver e só assim se tornar 

58  Como defendem Abramowicz, Levcovitz & Rodrigues (2009, p. 180), o devir nada tem a ver com o 
futuro, mas sim como “aquilo que somos capazes de inventar como experimentação de outras coisas e outros 
mundos”.
59  Alan Prout (2010) cita os argumentos de Nick Lee (1999) sobre a necessidade da Sociologia da Infância 
reconhecer igualmente o ser e o devir. Segundo este autor, com as mudanças recentes no emprego e na família, 
tornou claro que o aspecto inacabado da vida do adulto é tão visível quanto o da criança.
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“alguém”, também encontra-se presente, constituindo o estado de liberdade necessária, 

quando constrangida à frequência escolar ou aos projetos sociais, por exemplo. Porém, neste 

mesmo estado, estão também presentes as ações impostas pelos responsáveis à criança e nelas 

encontramos também representações da infância enquanto ser: basta é só observarmos que 

para realizar diversas ações como ir para a escola sozinha, comprar pão, fazer comida, vender 

picolé (trabalhar) ou cuidar de irmãos menores, por exemplo, se faz necessário que algumas 

competências desta criança sejam reconhecidas.  

A influência do Estado e da sociedade na criação de estados de liberdade necessária 

é contraditório. Ao mesmo tempo em que encontramos nesta dimensão da prática infantil 

representações da criança como um ser-que-será – presente tanto na obrigatoriedade escolar, 

quanto nos espaços especializados para a infância60 – por outro lado, encontramos também a 

infância como um ser que já é. Nas situações concretas das crianças estudadas, por exemplo, 

a infância também precisa ser compreendida pelo Estado como esse ser que possui certo nível 

de independência e autonomia para se deslocar sozinha pelo espaço público da cidade (ou pelo 

menos pelo bairro), ao realizar o trajeto casa-escola-casa. 

Ainda com relação à formação do estado de liberdade necessária, temos a representação 

da própria criança sobre si mesma, quando lhe é inculcada a imagem da criança como um ser-

que-será. Este tipo de representação está presente na fala de Jamile quando entende que lugar 

de criança mesmo é na escola, pois acredita que é na escola que poderá aprender “coisas novas” 

e conhecer “um futuro melhor”. No entanto, percebemos que, neste tipo de situação, há uma 

sobreposição de representações e estados. Ao mesmo tempo em que a criança se vê como 

um ser-que-será, identificamos uma compreensão de si mesma também como um devir, em 

formação, como potencialidades que podem ser desenvolvidas. Para Jamile, na escola serão 

aprendidas “coisas novas” e um “futuro melhor”. 

A partir dessa estruturação compreendemos também que o estado de liberdade 

condicionada compartilha desses três tipos de representações sobre a infância (ser, devir e ser-

que-será). Por um lado entende-se que a criança não está completamente habilitada para tomar 

as decisões sobre suas ações sozinha (ser-que-será), porém isto não se torna um impedimento 

para a ação. A condição da permissão coloca a criança em um estágio crescente para atingir a 

autonomia (devir), possibilitando, ainda, que a criança se posicione, argumente e expresse seu 

desejo ao adulto (ser).

60  Nos parques infantis e no espaço escolar tal produção de espaços especializados excluem a criança 
dos demais espaços da cidade, não havendo preocupação na concepção dos outros espaços para que possam ser 
compartilhados por adultos e crianças.
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Figura 3: Relação entre agentes, representações sobre o espaço público e estados de liberdade

Na figura 13, chamamos atenção para quatro relações que, a princípio, podem gerar 

algum tipo de confusão ou dúvida na relação entre os agentes, as representações sobre o espaço 

público e a formação dos estados de liberdade. A primeira está na representação do espaço 

público como lugar do encontro elaborada pelo adulto e pela sociedade. Essa primeira relação, 

além de apontar para a produção de estados de liberdade condicionada, indica também o 

possível surgimento de estados de não-liberdade. Isso porque o encontro no espaço público 

é com a alteridade, com o diferente e com o estranho, que nem sempre será o desejado pela 

família. A rua pode ser o lugar onde se aprendem “coisas erradas”; e ainda, a pessoa estranha 

(desconhecida), muitas vezes, torna-se o “estranho-perigoso”, diante dessas representações. 

A segunda relação para a qual chamamos atenção está no entendimento do espaço público 

como falta, isto é, como um espaço onde existe um déficit, seja do espaço em si, seja de 

equipamentos, qualidade desses espaços, pessoas, encontros, segurança, etc. Quando esse tipo 

de representação é forjado pelas crianças, ao perceberem essa ausência, ou pelo poder público 

(técnicos, planejadores, gestores), ao produzirem espaços públicos deficientes – ou deixarem 

de produzir espaços qualificados –, tal representação podem engendrar também estados de 

liberdade ativa. Nessa relação, percebemos que o surgimento de estados de liberdade ativa 

decorrem da percepção, mobilização e resposta dada pelas crianças a esse estado de coisas, seja 

Fonte: elaborado pela autora
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através de um pensamento crítico ou de uma ação. A terceira se refere à relação entre espaço 

público e consumo. Os quatro agentes citados (criança, responsável/família, poder público/

Estado e sociedade), ao estabelecerem tal relação, criam dois tipos de estados: o estado de não-

liberdade, quando, obviamente, distorcem a noção do que deve ser um espaço público, criando 

também restrições segregacionistas entre as crianças (as que têm dinheiro e as que não têm); 

e, por outro lado, condicionam o estar e a ação da criança nesse espaço à presença, ou, pelo 

menos, à permissão dos responsáveis que arcarão com as despesas.

A quarta relação que chama atenção está na produção do estado de liberdade necessária. 

Para a produção desse estado, podemos perceber que a única representação que se faz presente 

sobre o espaço público é a de um lugar seguro ou, pelo menos, minimamente seguro. Notamos 

que, para que esse estado se consolide, é necessário que os agentes envolvidos na situação, 

ou aqueles que a definem (família e/ou Estado), entendam o espaço público como um espaço 

seguro. Tal relação faz emergir contradições, pois, ao analisarmos a situação das crianças do 

centro, percebemos que, com exceção de Pérola, todas as demais crianças comentaram sobre 

o perigo no espaço público, seja pela violência do trânsito ou, como mais frequentemente 

relacionado, pela violência do crime. Poderíamos arriscar afirmar ainda que nem o adulto 

responsável, nem a sociedade de forma geral (na realidade brasileira) entendem hoje o espaço 

público como um lugar seguro e que, por outro lado, o poder público, ou não se pretende ou 

não dá conta de produzir espaços seguros (principalmente para as crianças). Contudo, tanto a 

família quanto o Estado ainda permitem que as crianças (uma parte delas) estejam nas ruas para 

suas atividades impostas. Seria o espaço público tão perigoso assim? Em sendo, a necessidade é 

mais importante do que a integridade das crianças? Ou há algo nesse espaço que ainda permite 

tal “liberdade”?

Com a análise sobre a formação dos estados de liberdade, entendemos que a 

performance e o desempenho da criança no espaço público são influenciados por um conjunto 

de representações sobre a infância e sobre o espaço público, as quais variam conforme o agente 

que representa, inclusive a própria criança. Essa influência se dá principalmente através das 

elaborações feitas sobre as competências dessa infância para se relacionar no e com o espaço 

público.

Assim, acreditamos que é em decorrência de sua performance no espaço público, que 

podemos falar em apropriação do espaço e em experiência, pois é a partir da materialidade 

da ação (ou não ação) que os contextos são formados ou reformados. Ou seja, é a partir da 

prática espacial concreta da criança e do que essa prática representa que os contextos nos quais 

ela está inserida se (re)constituem, modificam-se. É a partir dessa experiência proporcionada 
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pela prática que suas competências serão atualizadas, embora esta não seja uma relação direta, 

havendo de ser (re)processada, dentro dos diversos contextos, para que possa ser representada 

como uma nova competência da criança ou da infância, não só por ela, mas pelos adulto com 

os quais se relaciona e por toda a sociedade.  A figura 14 apresenta uma síntese desta análise.

Figura 4: Síntese da análise

Fonte: elaborado pela autora

A maneira como se constroem os espaços de liberdades e de não-liberdade depende da 

situação a que se está a analisar. Esses espaços variam em cada contexto e para cada criança. 

No entanto, algumas características se mantêm para a realidade e prática espacial das crianças 

do centro de Salvador, e é isso que buscaremos mostrar no terceiro capítulo.

A chave que encontramos para a descrição dos espaços de liberdade e não-liberdade 

está em duas duplas de conceitos que emergem como ferramentas para que se compreenda, por 

um lado, o movimento gerado pelos estados de liberdade, através das dimensões de tempo e 

espaço; e, por outro lado, para ter presente a importância das marcas produzidas e deixadas, 

dos registros, dos aprendizados, as competências adquiridas e/ou atualizadas, e compreender a 
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participação dessas crianças na vida urbana, utilizamos as noções de apropriação e experiência.

Para cada um dos espaços de liberdade e não-liberdade, estabelecemos, a partir 

das variáveis de análise (tempo e espaço; apropriação e experiência), as características, as 

semelhanças e diferenças entre eles; o que cada um representa e de que forma interfere na vida 

das crianças envolvidas na pesquisa. Sobre essas variáveis temos:
•	 Tempo e Espaço

Tempo e espaço são apresentadas como variáveis que nos permitem analisar o governo 

da ação. Que sujeito determina o tempo e o espaço dessa ação? A criança? O adulto? A família? 

O Estado?

Por outro lado, é possível ter uma noção sobre a dimensão (extensão e duração) dessa 

ação em relação ao tempo e ao espaço. Tempo e espaço se apresentam de forma permanente em 

todos os estados de liberdade? A ação da criança em determinado estado de liberdade tem um 

tempo e um espaço pré-determinados? É possível medir a duração dessa ação? Ou a extensão 

do espaço onde ela acontece? É possível saber por quanto tempo a criança se manterá naquele 

estado de liberdade específico? Ou se existe uma relação permanente entre o espaço e o estado 

de liberdade?

Outro ponto refere-se à influência do contexto nessas variáveis. O tempo de uma ação 

ou o espaço onde ela ocorre pode variar a depender do contexto (familiar, social, espacial) no qual 

a criança está inserida daquele momento?

Além do sujeito, da dimensão e do contexto, julgamos ainda que a variável tempo pode 

ser analisada a partir de uma escala que a signifique enquanto positiva ou negativa (tempo positivo 

ou negativo). Quando falamos que uma ação é, pode vir a ser ou não é executada, podemos nos 

referir ao tempo de execução propriamente ou tempo positivo. No entanto, podemos falar também 

em um tempo de espera até que a ação possa acontecer, ou mesmo não acontecer, já que a variável 

tempo está sempre presente na vida do ser humano. Esse seria o tempo da espera, um tempo 

negativo.
•	 Apropriação e experiência

A apropriação e a experiência surgem como variáveis que nos ajudam a descrever e 

analisar os resultados dessa prática, a performance, de fato, dessas crianças no espaço público. 

A partir disso, pretendemos entender de que forma esse contato estabelecido nos espaços de 

liberdade ajudam a construir a criança enquanto sujeito e ser social e a consolidar e fortalecer 

a infância enquanto categoria social que se faz presente no espaço público, colaborando com as 

outras gerações na construção da sociedade, mas que ainda precisa ter mais espaço. Trazendo a 

apropriação e a experiência infantil desses espaços, reconhecemos essas crianças como portadoras 
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de um tempo vivido e de uma potencialidade, como pessoas que já são e como seres-em-devires. 

À medida que a análise da prática das sete crianças foi se realizando, percebemos que 

podíamos considerar a apropriação espacial de forma individual ou coletiva, de modo que as 

alterações físicas ou simbólicas do espaço podiam tanto partir de uma criança como de um 

grupo de crianças, havendo dessa forma uma variação no sujeito.

A apropriação permite ressignificações do espaço e dos símbolos e signos presentes 

nele, a partir de ações que se dão no plano concreto, mas também no imaginário. Dessa 

forma, julgamos que a apropriação pelas crianças pode ser também do espaço social e não 

apenas físico da cidade. É importante ressaltar que a conquista dos espaços físicos públicos 

da cidade pode representar, muitas vezes, a única forma de emancipação da infância por uma 

ação ou mobilização própria, vez que essa categoria sociogeracional não dispõe de outro modo 

reconhecido de participação direta nas decisões que a afetam – não votam e não podem se 

eleger como representantes, por exemplo.

Assim, a partir do que podemos analisar em relação à apropriação dos espaços pelas 

crianças, podemos chegar à sua experiência. Podemos entender como a prática espacial definida 

a partir de estados de liberdade afeta as crianças e derivar conhecimentos sobre essa infância e 

o mundo a sua volta.  

A noção de apropriação que utilizamos neste momento, vai bem além do que propõe 

Lefebvre (1978; 2013) ao concebê-la apenas como uma apropriação material ou sensorial. A 

nossa compreensão associa a concepção lefebvriana à forma como este conceito vem sendo 

desenvolvido pela Psicologia Ambiental, a qual, além de designar uma ação do sujeito sobre 

o espaço, tornando-o (simbolicamente) seu, refere-se também à constituição do sujeito na sua 

própria ação. Assim, a apropriação é definida, segundo essa disciplina, como um processo 

complexo em que “o sujeito se faz a si mesmo, através de suas próprias ações” (KOROSEC, 1976 

apud POL, 1996) e como “um sentimento de possuir e gestionar um espaço – independente da 

propriedade legal – por uso habitual ou por identificação” (KOROSEC, 1976 apud POL, 2002). 

Porém optamos por nos referir à apropriação quando relacionamos a ação de transformação ou 

uso que gere uma identificaçõ com o espaço e à experiência à constituição de si pela ação, o 

que nos remete ao pensamento de Walter Benjamin e Jorge Larrosa Bondía sobre esse conceito.

Para Bondía, a experiência define “tudo aquilo que nos passa”. Em seu artigo “Notas 

sobre experiência e saber sobre experiência” (2002), Bondía afirma que não se trata de coisas que 

acontecem, mas sim coisas que nos acontecem, nas quais estamos, de alguma forma, envolvidos 

e que, por isso, “nos possibilita ampliar nosso repertório”. Walter Benjamin (1986), anterior a 

Bondía, refere-se a um tipo de experiência passada de geração a geração, através de narrativas 
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das próprias histórias de vida, o que confere à experiência um caráter coletivo61. Ambas as 

definições nos auxiliam na compreensão de uma construção simbólica da criança sobre si e 

sobre o grupo com o qual se identifica, criando uma relação de pertencimento não somente com 

o espaço, mas também com uma categoria social que a represente. Assim, a prática espacial da 

criança tanto é responsável por criar a possibilidade de que coisas “passem” e “toquem” nesta 

criança, como também, que seja possível que elas mesmas sejam capazes de compartilhar esses 

saberes, no seu grupo de pares ou em relações intergeracionais. Esse compartilhamento será 

fundamental para uma atualização social de suas competências.

A experiência a que nos referimos surge, então, da prática espacial, individual 

ou coletiva, originando-se tanto na ação quanto na não ação, nos processos autônomos ou 

constrangidos. A experiência social e espacial surge, desse modo, a partir da exploração dos 

espaços de liberdade e da percepção que as crianças criam sobre eles.

61  É interessante observar que o conceito de experiência em W. Benjamin passa por modificações ao longo 
de sua trajetória literária. Em 1913, no texto “Experiência” o jovem Benjamin rebela-se contra uma concepção 
de experiência como instância de legitimação do estabelecido. Num segundo momento, Benjamin irá se ater a 
uma compreensão de experiência mais histórica e materialista, de onde surge a aproximação entre o conceito de 
experiência e o conceito de tradição (BENJAMIN, 1986, 2002; SCHNEIDER, 2010).
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3  ENTRE ESTADOS E ESPAÇOS DE LIBERDADE

Neste capítulo apresentamos como se constituem os espaços de liberdade para as 

crianças do Centro. Se os estados de liberdade e não-liberdade são construídos basicamente 

por representações, os espaços de liberdade emergem da prática. Podemos dizer que os 

espaços de liberdade resultam da associação dos estados de liberdade entre si e com o espaço, 

moldando, com isso, o “cenário” no qual a criança está inserida como ator e como agente, em 

sua prática.

A prática espacial infantil resulta então de sua performance no espaço, definida 

por suas competências (dadas, adquiridas e reconhecidas) e pelas condições limitantes 

da aplicação dessas competências, isto é, pelos estados de liberdade e não-liberdade 

que ganham materialidade na ação, fazendo surgir os espaços de liberdade. Ainda que a 

prática espacial infantil possa ser definida basicamente por estados de liberdade (ativa, 

condicionada e necessária), ela também sofre interferência e influência dos estados de 

não-liberdade, fazendo com que surjam também os espaços de não-liberdade. Nestes 

espaços, as crianças não estarão presentes. Conseguimos descrevê-los apenas através das 

representações que foram criadas sobre eles e pelas deficiências encontradas, responsáveis 

pela aparição dos estados de não-liberdade. Porém, entendemos que essa existência não 

representa necessariamente o fim da prática espacial, da apropriação do espaço público ou 

da experiência infantil do espaço urbano. Embora coloque a criança em uma situação de 

exclusão do espaço público, veremos que as crianças são capazes de dar outras nuances a 

esses espaços.

Como já mencionado, nos espaços de liberdade a distinção entre os tipos de 

liberdade é praticamente perdida; isso porque, no empírico, os estados de liberdade quase 

sempre se apresentam associados uns aos outros. Porém, ela existe. Assim, com a intenção 

de possibilitar uma melhor compreensão da proposta, optamos por apresentar os espaços 

de liberdade, em função do tipo de liberdade que prevalece em determinada ação, mas 

relacionando, sempre que necessário, quais as liberdades que se associam para que a ação 

aconteça e o espaço de liberdade ou não-liberdade se consolide.
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3.1 LIBERDADE ATIVA

3.1.1 Liberdade Ativa: Tempo e Espaço

Governo do próprio tempo e escolha do lugar para estar 

Sabemos que, independentemente da classe social ou econômica a que a família da 

criança pertença, o seu tempo é gerido majoritariamente pelos adultos, sejam pais ou professores. 

A liberdade ativa se opõe a isso. Sem a pretensão de anular, ela aparece como focos de criação 

e de resistência dentro desse tempo governado.

Entre as sete crianças, Larissa é a que mais visivelmente define seus horários e, 

assim, o tempo de suas ações e seu estar no espaço público. Por não querer mais participar de 

projetos sociais e devido à condição socioeconômica da família, Larissa tem certa autonomia 

para gerenciar seu tempo no turno da tarde. Somam-se a isso as restrições que a casa pequena 

coloca para o seu lazer e as suas representações do espaço público como lugar do encontro e do 

lazer. Assim, Larissa, ao poder gerenciar seu tempo à tarde, prefere ficar na rua, pois, segundo 

ela, é nesse espaço que encontra os amigos para brincar e conversar. E mesmo quando os 

amigos estão na escola, prefere acompanhar a mãe no trabalho vendendo “churrasquinho”, a 

ficar dentro de casa.

Outra criança que parece gerir seu tempo no turno oposto ao da escola é Matheus. Isso 

acontece principalmente com o tempo da brincadeira, juntamente com os amigos do futebol, 

que mal o esperam guardar a mochila em casa no retorno da escola, já estão à sua porta com a 

bola nos pés. Porém, seu horário de voltar para casa ainda é determinado pela mãe.

Para as demais crianças, essa autonomia não costuma extrapolar os limites do espaço 

privado ou institucional, com exceção dos momentos de transgressão. A autonomia desses para 

gerenciar o tempo é bem expressa nos detalhes (para nós, adultos) do brincar: na escolha da 

brincadeira e no tempo gasto em cada uma delas.

Podemos, então, nos referir ao governo do seu próprio tempo, pela criança individual, 

com autonomia para decidir sobre o tempo dedicado à ação ou atividade, seja ela concreta ou 

imaginativa, como também por um coletivo de crianças em seus contextos culturais de pares ou 

grupo de brinquedo.

Se observarmos as crianças nas ruas, individualmente, perceberemos que a liberdade 

ativa tem por característica, na maioria das vezes, o registro de momentos rápidos, passageiros, 

por vezes o tempo de um gesto. É o tempo do desejo, da brincadeira, da imaginação e também 
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da desobediência e da transgressão. Nesse estado de liberdade, as crianças do centro da cidade 

gerenciam seu próprio tempo, embora em condições diferentes para cada criança. Por isso, 

afirmamos que o tempo da liberdade ativa se encontra nos detalhes, no tempo gasto em um desvio 

no caminho, no tempo dispensado na brincadeira de luta com o colega no meio do percurso de 

volta pra casa, na economia do tempo possibilitada por um atalho, ou no uso do tempo, que muitas 

vezes nem se tem, ao esperar para acompanhar um amigo que a mãe nem imagina que se tem.

É o tempo das ações espontâneas, não planejadas, ou, pelo menos, não planejadas 

pelo ou com o adulto. Está presente nas reuniões entre colegas na saída da escola, no tempo de 

espera por um amigo que demorou a sair ou no tempo gasto na loja de bijuterias da Avenida 

Carlos Gomes, esquecendo-se do horário de entrada no projeto social.

E assim como o tempo da criança é gerido majoritariamente pelo mundo adulto, o seu 

espaço segue a mesma lógica. Lugar de criança é onde? Essa é uma pergunta cuja resposta pronta, 

assim como de muitas outras, ecoa nos nossos ouvidos: na escola. E não é diferente, quando 

perguntamos às crianças do Centro. Mas elas fazem ressalvas, complementam, desmentem e 

reformulam suas respostas. O lugar da criança é onde ela possa brincar e ter amigos, seja na 

escola, no projeto, no parque, na rua ou em casa.

Ao perguntar às crianças sobre qual seria o lugar de criança ou “o lugar de criança é 

onde?”, ouvimos respostas diversas das sete crianças, mas que se caracterizavam, por um lado, 

por estarem de acordo com as representações dominantes sobre o lugar da infância atualmente 

(lugar de criança é em casa ou na escola); mas, por outro, e muitas vezes na fala da mesma 

criança, encontramos um esboço do seu desejo sobre esse lugar.

– E você acha que lugar de criança é onde?62

– Aiiii...... é dentro de casa {fala torcendo a boca, rindo, como se fosse 
obrigada a dizer aquilo}. [Dentro de casa?] É, mas pra mim, lugar de criança 
é sair. [Para fazer o que?] Pra brincar, pra ir no shopping, pra todos os 
lugares. (Pérola, 8 anos)

– Parque, lugar que ela pode brincar, essas coisas. Lugar de criança é mais 
ou menos, na escola, com os amigos, lugares que ela pode se divertir, na 
escola, muitos lugares, né? (Milena, 9 anos)

– Em casa...{Larissa ri}. [E onde é o lugar de que as crianças gostam mais?] 
No parque. Um bocado de coisa, só menos de… como é o nome?… as crianças 
também não gostam um pouquinho de ir para a escola. Mas eu gosto... mais 

62  As respostas das sete crianças são apresentadas agrupadas neste excerto, por serem respostas dadas à 
mesma pergunta, com poucas variações na estrutura formal da interrogação.



102

ou menos. (Larissa, 10 anos)

– Na praça, né? Quando eu chego lá só tem criança e adolescentes brincando, 
lanchando, comendo. Vejo também alguns amigos e brinco. (Cauan, 8 anos)

– Na escola e em casa. (Clénisson, 12 anos)

– Na escola. [E você acha que a criança gosta de que lugar?] A maioria das 
crianças hoje em dia gosta de jogar bola, namorar. (Matheus, 12 anos)

– Escola, no projeto, em casa também é lugar de criança, parque também. 
Mas lugar que eu mais acho que é lugar de criança é na escola mesmo. A 
gente pode aprender, conhecer coisa nova, conhecer lugares novos e conhecer 
um futuro melhor. (Jamile, 10 anos)

Pelo conteúdo das respostas, percebemos que o lugar da criança (eleitos pela própria 

criança) disputa espaço com os espaços de criança (definidos pelo senso comum) e espaços para 

criança (espaços projetados para criança)63. É possível notar como o contexto de cada uma das 

crianças interfere diretamente em suas respostas. Clénisson, por exemplo, só consegue indicar 

a escola e a casa como lugares onde a criança deve estar, refletindo a sua própria realidade 

cotidiana. Jamile, ao apontar a escola, a casa e o projeto, também espelha a sua experiência 

nesta idealização sobre o lugar de criança e justifica sua colocação com um discurso que parece 

ter origem no mundo adulto. Nas demais respostas o conflito entre esses espaços aparece, mas 

o brincar se faz presente em todas.

Nos perguntamos se existe uma relação pré-definida, permanente, duradoura entre 

a liberdade ativa e o espaço onde acontece a ação. A resposta poderia ser sim e não. Não é 

difícil afirmar que a criança agirá mais livremente, será mais espontânea em um espaço que 

ela tenha mais familiaridade. Porém isso não impede que, em lugares estranhos, ela também 

possa se comportar da mesma maneira. Ou até mesmo de forma contrária: a criança poderá se 

sentir mais “solta” em lugares estranhos, cujas regras ela desconheça ou não queira segui-las. 

Podemos dizer que por se tratar de uma ação muitas vezes dispersa, dissolvida entre ações 

governadas, a prática da liberdade ativa não possui um espaço determinado onde ocorre. No 

entanto, a ausência da supervisão constante do adulto, pode facilitar tal ação. Assim, a rua 

aparece muitas vezes como um espaço potente da liberdade ativa.

63  Fazemos a distinção dos espaços infantis de três maneiras: espaços para crianças seriam aqueles 
pensados, projetados e construídos pelos adultos e definidos como espaços infantis oficiais; os espaços de criança,  
por sua vez, correspondem aos espaços apontados pelo senso comum como próprios para a criança; os espaços das 
crianças, por outro lado,  são aqueles eleitos por elas próprias como seus lugares, que podem corresponder ou não 
aqueles projetados ou designados para este fim.
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Eu estava acompanhando Cauan e sua mãe no retorno da escola para casa, ele já 

tinha me dito que morava em frente a uma fonte [Fonte de São Pedro], mas eu não conhecia o 

local. Fiquei admirada com a riqueza do lugar. A fonte tinha um enorme espelho d’água onde, 

embora fosse visível a sujeira, garrafas plásticas e outros detritos, tinha uma água cristalina 

e ainda estava cheio de peixes. Perguntei para Cauan se ele já tinha entrado na fonte, mesmo 

que fosse só pra pegar a bola que por ventura houvesse caído, ele me olhou, mas permaneceu 

calado. Sua mãe foi quem respondeu: “já deve ter entrado, né?”. (Caminho Acompanhado: 

Cauan, Ladeira da Fonte, 25 de Março de 2015, por volta do meio dia)

E esse espaço, de lugar indeterminado, pode também ter as mais variadas dimensões. A sua 

extensão dependerá do nível de autonomia que a criança desenvolva. Quanto mais consciência da 

possibilidade de decisões autônomas ela tiver, maior será a possibilidade desse espaço de domínio 

se dilatar. E prova disto é que quanto mais competências vai adquirindo, maior vai se tornando 

o seu espaço de domínio. Contudo, isto não depende apenas da maturidade biológica ou que a 

sua realidade socioespacial permita. É necessário que essas competências, frutos de experiências, 

sejam reconhecidas por seus pais e principalmente, por ela mesma. Cauan, por exemplo, conta 

que já sabe atravessar a pista sozinho, porém, nem a sua mãe deixa, nem ele tem coragem ainda. 

Por enquanto, sabemos que é nos detalhes que encontramos mais visíveis esse espaços, 

é o detalhe do caminho onde se coloca o pé, seja na parte branca da textura da calçada, no 

espaço entre as rachaduras do piso ou nos desníveis do caminho.  Na faixa da parede por onde 

os dedos da mão correm ao se caminhar próximo a ela. Na sombra do poste ao sol de meio-dia 

que mal cabe o menino sentado, que usa a mochila na cabeça para se proteger melhor64. 

O espaço da liberdade ativa pode ser tanto aquele que se domina, que se tem intimidade, 

que se conhece, como o espaço estranho, desconhecido e que, por isso, pode se torna um terreno 

de possibilidades. A liberdade ativa em um espaço estranho pode ocorrer tanto pela percepção 

da criança da ausência de um suposto olhar controlador do adulto conhecido, como por ainda 

não se ter criado, para aquele espaço, uma relação de não-pertencimento, por não entender ou 

por não aceitar tal relação. No espaço conhecido, de domínio, a intimidade com o lugar (espaço, 

pessoas e ações) é que pode definir esse comportamento autônomo. 

O tipo de relação que se estabelece com outros usuários e moradores também podem 

promover estados de liberdade ativa. Os espaços engendrados por este estado de liberdade 

64  Ao discorrer sobre a construção desses espaços, por vezes, a descrição das ações das crianças atinge o 
nível do detalhe. Essas descrições extrapolam as ações das sete crianças, correspondendo a momentos do campo, 
onde também foram observadas ações de crianças desconhecidas nos espaços públicos do centro.
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podem demarcar grandes extensões. Essa proximidade e intimidade com o lugar podem decorrer 

de outros fatores, como por exemplo, a relação que os pais estabelecem com esses espaços, o 

tempo de moradia em determinado lugar e a atratividade desse espaço. 

É difícil afirmar qual o espaço privilegiado da liberdade ativa, quando comparamos o 

espaço privado e o espaço público. É relativo. Sobre quais ações estamos falando? No interior 

da casa, neste espaço privado, as ações da criança, isoladamente, podem acontecer de forma 

mais autônoma. Ela pode levantar, pode ir na cozinha, pegar os brinquedos, beber água, etc. 

No entanto, o estar em casa e não na rua, é determinado, na maioria das vezes, pelo adulto. Isto 

pode representar mais uma forma de governo do espaço da criança, pois determinar o espaço é, 

de alguma forma, determinar a ação ou o uso que se faz desse espaço. 

Na prática, os estados de liberdade, embora possam ser identificados separadamente, 

eles não são fixos, dependem de cada situação, ou seja, neste caso, a liberdade ativa constrói um 

espaço de liberdade efêmero, que se constrói e se desfaz no tempo da ação.

3.1.2. Liberdade Ativa: Apropriação e Experiência

O lugar que se cria, produzido pelo desejo; lugar da criança e a marca de tudo que a constitui

Consideramos que a apropriação está na criação de um espaço novo, na ressignificação 

de espaços existentes de acordo com uso que se faz e na identificação que se estabelece. A 

ação da criança sobre o espaço, principalmente quando falamos dos espaços públicos e seus 

componentes, como os mobiliários e outros elementos que o compõem, como a calçada, o 

paralelepípedo, o banco, o poste, etc., quase sempre passa pela ressignificação, visto que os 

usos definidos pelo concebido para esses elementos, nem sempre fazem sentido ou satisfazem 

as necessidades das crianças em suas ações, sobretudo na liberdade ativa, onde a imaginação 

se emancipa. Podemos pensar essa ressignificação por dois motivos principais: um, por esses 

elementos do espaço urbano não serem, em suas funções concebidas, uma demanda direta da 

criança, embora saibamos que a calçada, o banco, o semáforo, por exemplo, também são de 

usufruto da infância; outro, que na liberdade ativa, a imaginação tem lugar de destaque, então é 

evidente pensar que o espaço pode ser modificado, ressignificado a todo momento pela criança.

Esta apropriação pela ressignificação dos objetos, nem sempre é consciente para as 

crianças, sobretudo quando falamos de crianças mais novas. Os “U”s invertidos na Praça da 

Piedade podem nunca ter sido pára-ciclos para as duas meninas de aproximadamente 7 e 5 anos 

que se penduravam neles. A ressignificação pelas crianças pode ser apenas uma nova forma de 

usar, possibilitada pela ausência de pudor em estar e usar o espaço público e seus elementos. 
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Sendo o caso de poder montar nas bicicletas laranjas na Praça da Piedade e “andar”, mas sem sair 

do lugar, pedalando em sentido contrário à marcha, já que encontram-se presas ao bicicletário 

(patrocinado por uma rede de bancos)65. Esses processos, de constante ressignificação, múltiplos 

usos e, principalmente, compartilhamentos e entraves do compartilhamento do bem comum (a 

praça, o mobiliário, os equipamentos), são aprendizados possíveis nas relações estabelecidas 

com e nos espaços públicos.

Encontramos um exemplo expressivo de um espaço apropriado por crianças em 

liberdade ativa na construção do “campinho” por Matheus e seus amigos. Na verdade, existe 

uma reunião de estados na produção desse espaço de liberdade, porém, por enquanto vamos 

nos deter nos aspectos da liberdade ativa. Decidir pela ocupação desse espaço, perceber os 

problemas para adaptação ao uso pretendido e dar solução para que de fato pudesse funcionar 

como um campo de futebol, faz com que esse conjunto de ações, possam ser enquadrados 

dentro do estado de liberdade ativa. 

Embora possamos afirmar que o espaço apropriado da liberdade ativa encontre-se nos 

detalhes, podemos considerar que atinja outras escalas quando consideramos a ação autônoma 

no espaço público, quando o tempo desta ação se estende por dimensões maiores. Quando 

Pérola, 9 anos, se permite transgredir uma ordem da avó, saindo de casa com os primos para 

ir ao Campo Grande, executa uma ação ativa que reflete/resulta numa apropriação do espaço 

público. Embora seu objetivo seja o brincar na praça do Campo Grande, todo o percurso foi 

definido por uma ação autônoma, o que nos leva a acreditar que existe uma relação de domínio, 

de controle, sobre esse espaço ou para se estar nesse espaço.

 (...) teve um dia que a gente aprontou. Era eu, meu primo Tiago e Miguel. 
Minha vó deixava a gente ir pra rua. Aí teve um dia que a gente pediu a minha 
avó pra gente ir lá no Campo Grande, no parque, aí ela não deixou, aí a gente 
saiu escondido, foi no Campo Grande e ai voltou. Minha avó não soube não. 
Porque a gente chegou no horário que sempre ela coisava. E ela estava com 
uma amiga dela lá na padaria. [E ela não viu você chegando não?] Não, 
porque ela só chegou umas 11h da noite. E quando é 11h da noite eu estou 
assistindo TV e meus primos também, na sala.  (Pérola, 8 anos)

O que garante tal liberdade, neste caso, é uma familiaridade com o espaço, proporcionada, 

por um lado, pela liberdade necessária (a praça do Campo Grande encontra-se no caminho 

para a escola); por outro, pela liberdade condicionada (quando vai ao Campo Grande com a 

autorização dos pais). Mas um fator fundamental neste processo é a possibilidade de exploração 

65  Observação: Praça da Piedade, 28 de Novembro de 2014, 10:30h.
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desse tipo de situação. Dizemos com isso, que esta ação só ocorre devido a existência de um 

ambiente convidativo onde Pérola se sente segura. E onde há uma atratividade que a mobiliza: 

um lugar onde pode interagir com outras crianças ou exercer a sua curiosidade. Percebemos, 

deste modo, como o espaço público (praças, largos, vias, etc.) ou a qualidade desse espaço - 

produto do concebido - pode influenciar nas ações das crianças, permitindo ou dificultando que 

se configurem estados de liberdade ativa. 

Se o tempo e o espaço da liberdade ativa podem ser determinados individual ou 

coletivamente, a apropriação desse espaço também poderá ser individual ou coletiva. A 

construção do “campinho” de futebol por Matheus e seus amigos ou a ação (transgressão) de 

Pérola e seus primos são exemplos de ações autônomas (das crianças) que geram apropriações 

coletivas do espaço. 

Consideramos ainda que a apropriação física ou social, quase sempre passando pela 

ressignificação do objeto. É uma apropriação que possui um valor cultural de produção e 

expressão infantil, visto que a criança atribui valores aos objetos a partir de um repertório que 

lhe é próprio (embora absorvido em parte da cultura adulta) e com a possibilidade, enquanto 

devir, de compartilhar essa experiência com seus pares e com aqueles que estão ao seu redor. 

Por isso, essa apropriação deve ser compreendida e reconhecida em seu valor social, isto é, a 

infância em sua posição na sociedade, deve ser reconhecida como co-produtora do espaço e ter 

direito a ele.

A experiência proporcionada pela liberdade ativa é a mais potente e intensa entre as 

demais liberdades. Ela tanto dá suporte para a apropriação dos espaços (ação desejante) como é 

resultado dessa apropriação em todos os estados de liberdade, uma vez que a apropriação passa 

positivamente pelo desejo e pela ação. Ela é a confiança que a criança tem em si e em suas 

ações, é onde encontra os limites colocados por ela mesma, seja em relação a sua forca física, 

seja em relação ao seu medo, seja em relação a sua vontade, ação ou inoperosidade66. 

As decisões em grupo, sobre qual a brincadeira, quanto tempo, qual o percurso a se 

fazer, implicam negociação entre os pares e com todos aqueles envolvidos na ação. É um tipo 

de prática onde há o exercício de sua autonomia. Nesta liberdade, encontramos a potência da 

infância, do ser criança, do se permitir. Onde a criança pode colocar em prática a sua natureza 

espontânea, livre, desprendida da moral do mundo adulto e dos “bons costumes”. Neste 

momento, as crianças são, como coloca Giorgio Agamben (2013: 14 e 15), seres do limbo, 

66  Tomo aqui o conceito de inoperosidade trabalhado por Giorgio Agamben (2014), onde ressalta a potência 
do não agir, da ausência de movimento. E para a criança que vive sob constantes regras e controles heterônomos, 
dizer “não”, no sentido de que não fará o que é mandada ou não parará de fazer o está fazendo por uma ordem 
externa pode representar o reconhecimento de uma força autônoma e de liberdade substanciais.
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“deixaram pra trás o mundo da culpa e da justiça”, são “Plenos de uma alegria para sempre não 

destinável”. 

Encontramos também neste estado algo que é inerente a ser criança e ao seu 

desenvolvimento: a transgressão. A transgressão poder ser entendida como um gatilho da 

liberdade ativa, e o espaço público, neste sentido, torna-se palco representativo dessa ação, pois 

é neste espaço que mais frequentemente a criança encontra-se longe da supervisão direta do 

adulto responsável.

O comportamento mais livre, sem o acordo com significados previamente estabelecidos, 

é um comportamento próprio da infância. Não chegaríamos a radicalidade de afirmar, como 

Lefebvre (2013), que a criança consegue viver em um espaço indiferente à idade e ao sexo (e ao 

próprio tempo)67, mas sim, que parece contornar com mais facilidade as imagens impostas pelo 

concebido, mas que podem chegar, inclusive, ao confronto.

Reconhecemos, por exemplo, a experiência da liberdade ativa no orgulho presente na 

fala de Matheus sobre a construção do “campinho” ou em sua participação nas manifestações 

contra o Projeto Nova Lapa, ambos processos em que esteve frente a frente com o concebido.

– [E tem um lugar pra vocês jogarem futebol?] Tem, tem o campinho que a 
gente fez lá. Só que é enladeirado, só que dá para brincar. A gente comprou 
umas telas, a gente comprou algumas e outras foi o cara do metrô que deu. 
Quando terminou a obra, aí sobrou aquelas telas, a gente botou assim para a 
bola não cair para o meio da pista. (Matheus, 12 anos)

O campinho, que aparece na fala de Matheus como esse lugar-afeto, motivo de orgulho 

entre os meninos, é também símbolo de uma conquista sobre o espaço. Eles encontram na 

contenção uma brecha na disputa do espaço com o adulto, seja porque não seria de interesse 

deste último, em função da conformação física, ou uma possibilidade que não foi enxergada 

por ele.

Nas duas ações de Matheus, encontramos a relação com o outro. Na disputa por este 

espaço, na negociação e compartilhamento dos objetos entre gerações (adultos e crianças/ 

brincantes e operários). Disputa também presente na afronta de Pérola a “Paco” (morador de 

rua), na qual se exige a quebra de hierarquia entre adultos e crianças e a superação do medo  – já 

que a figura do “Paco” é o elemento que mais teme no espaço público.

67  Lefebvre, ao discorrer sobre a opressão do concebido ao vivido, através de suas imagens e signos arro-
gantes, ressalta o quanto o adolescente pode se sentir  padecido ao não se reconher em tal realidade nem como a 
imagem do viril ou nem do feminino. E por não poder afrontar tal realidade, lhe resta a revolta. Já a infância, para 
o autor, diferente da adolescencia, essa “pode viver em um espaço com esta índole, um espaço indiferente à idade 
e ao sexo (e ao tempo em si mesmo)”. (LEFEBVRE, 2013 p. 108)
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– E você tem medo de quê?
– Na rua, é o Paco. [o Paco?] Ele é um... Ele gosta de pegar criança e jogar 
no saco. É porque ele é o “homem do saco”.
(...)
- Vocês chamam ele de “homem do paco”? Paco?
- Não, o nome dele é Paco, mas a gente chama ele de Paca. [E vocês chamam 
ele de Paca, porque ele é gay] {Ela ri}. A gente chama ele de Paca, ele se reta 
e quer jogar a sandália. [E você faz isso?] Faço. Quando é de noite que ele 
fica abusando batendo lá na porta e não sai. Eu assusto ele e ele sai correndo. 
(Pérola, 8 anos)

A experiência da liberdade ativa está também na aventura de ir até o Campo Grande 

com os primos, sem que a avó soubesse; no calar-se de Cauan ao ser perguntado na frente da 

mãe se já havia entrado na fonte; em conhecer os usuários (de drogas) da praça e saber que eles 

não vão  “mexer”, nem oferecer nada; ou em saber que ao passar pelo viaduto dos Vale Barris 

é possível ver as várias “imagens” da cidade.   

– Eu gosto bastante de uma parte que tem, tem uns pisos quebrados, mas 
eu gosto dela porque ela tem umas imagens assim, legais, tem um monte de 
prédios pra lá, tem umas casas pra lá. Eu gosto porque, tipo, lá pra trás... é 
como se fosse uma ponte, por onde eu passo. [Sei, o viaduto?] uhum. (Milena, 
10 anos)

Está na capacidade de organização entre os pares, na cumplicidade e generosidade 

presente na divisão de dois picolés entre as cinco crianças, sem que um adulto tenha que mediar 

essa relação68. 

Na vontade de querer voltar para Aracaju ou para São Paulo, diante das lembranças 

dos amigos e primos e das brincadeiras na rua e na praça, que a vida em Salvador não permite 

mais69. Ou na opinião de Jamile sobre uma possível mudança de bairro na cidade e de como essa 

mudança espacial pode afetar suas relações com o lugar e o seu modo de sentir70.

O depoimento de Jamile sobre a mudança de bairro de sua família mostra como a 

relação afetiva com o espaço não é privilégio do adulto. Mesmo enxergando as vantagens de 

morar em outro bairro, Jamile ressalta a importância dos laços estabelecidos. Em outra fala 

percebemos como sua relação com o lugar é construída. Quando lhe é perguntado sobre o 

caminho para a escola, Jamile responde: “Eu venho de casa, dou bom dia a todo mundo que eu 

conheço. Que eu conheço todo mundo”.

68  Observação de Campo ( Largo do 2 de Julho, 31 de março de 2015, aproximadamente 12h)
69  Relatos de Clénisson, 12 anos e Milena, 9 anos.
70  Ver relato na páginas 94 e 95.
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3.2. LIBERDADE CONDICIONADA

3.2.1. Liberdade Condicionada: Tempo e Espaço

Gerência do tempo compartilhada entre a criança e o adulto; o espaço onde se pode estar

O tempo da liberdade condicionada refere-se aqui ao tempo de toda ação que, para a 

sua realização, está condicionada à permissão do responsável. Isto é, ao nível de independência 

que este possa conceder à criança. Este fator está intimamente relacionado às representações 

existentes no senso comum sobre a infância ou aquelas que são produzidas por cada família 

a partir do seu contexto. Neste caso, o agente é a própria família. Contudo, em termos 

concretos, isto é, em situação, no espaço da liberdade condicionada, a infância também define 

e gerencia, de modo compartilhado com o adulto, o seu tempo de estar no espaço público. Esse 

compartilhamento se dá na associação entre a liberdade condicionada e a liberdade ativa. 

Quando Jamile, Larissa e Matheus, que possuem uma vivência mais constante e 

intensa da rua também para suas brincadeiras, estão neste ambiente e tomando-se um olhar 

mais amplo sobre o tempo de estarem no espaço público, percebemos que esse tempo é definido 

verdadeiramente pelo adulto. São os responsáveis que decidem quando se pode ou não se pode 

estar no espaço público, contudo é a criança que decide se quer estar ou não. O “por quanto 

tempo” é compartilhado. O adulto estabelece os limites, mas a criança gerencia seu tempo no 

interior dessa margem. Percebemos isso no estabelecimento de um horário para voltar para casa 

ou mesmo para se manter nas proximidades de casa quando chega a noite.  

Por isso dizemos que o tempo na liberdade condicionada é o tempo da infância 

“produzida”, por nos referirmos à infância da forma como vista e reconhecida (socialmente 

codificada), e não à potência da infância presente na liberdade ativa. Produzida, porque 

reconhecemos que as ações das crianças são, em sua maioria, condicionadas à permissão do 

adulto71, que por sua vez, está sujeita às representações dos adulto sobre os mais diversos 

contextos e influenciadas por estes. Estas representações podem variar de acordo com o contexto 

da família, seja classe social, econômica, meio cultural, devido a uma necessidade, ou ainda se 

o contexto espacial interfere.

O tempo da liberdade condicionada é limitado pelo contexto, normalmente pré-definido 

71  Mesmo com a consciência da potência de sua autonomia, a ação da criança está sujeita à determinação 
do adulto, seja o pai ou o professor. Muito embora isso não impeça a transgressão consciente das ordens. Como 
já comentado alhures, outra forma de entender esse domínio do adulto sobre a criança está também relacionado 
a autonomia que a criança possa desenvolver. O adulto pode estimular, incentivar, provocar o comportamento 
autônomo na criança, mas também pode ocorrer o contrário, promover a criação de um indivíduo inerte, temeroso 
de situações imprevisíveis. 
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pelo responsável. É o tempo das ações conhecidas e permitidas. Esta liberdade determina o 

tempo de brincar, o tempo de contato com outras crianças, o tempo de assistir televisão, de 

estar dentro ou fora de casa, na casa do colega, na rua, na praça ou na praia. No entanto, esse 

tempo está sujeito a outros tempos que o antecedem e o definem. Toda ação que é condicionada, 

antes passa por um período restritivo até ser autorizada. O período restritivo se encerra quando 

se consegue a autorização do adulto ou quando se torna possível realizar a ação, seja pelo 

aparecimento de condições materiais favoráveis ou pela conquista, pela criança, de habilidades 

cognitivas, motoras ou sociais que antes a impediam. Esse tempo, no qual a ação está impedida, 

é o tempo da não-liberdade, trata-se de um “tempo-negativo”.

Enquanto a liberdade ativa cria seus espaços nos “detalhes”, no sentido de serem 

espaços “contra-hegemônicos”, identificados como espaços ou lugares da criança, a liberdade 

condicionada engendra espaços um pouco mais extensos, porém limitados, em conformidade 

com o que os pais ou responsáveis entendem como espaços de criança, ou onde o concebido 

determina como espaço para criança. 

O espaço definido pelo estado de liberdade condicionada é o mais diversificado entre 

os demais, em termos de quantidade, tipos, características, especificidades, condições para 

existir. É um espaço que reclama a permissão do adulto e que, por isso, corresponde, na maioria 

das vezes, ao espaço que o senso comum atribui à criança para a sua brincadeira, um espaço de 

consenso e convencionado. Mas que, por outro lado, dentro desse mesmo entendimento, pode 

variar a depender do contexto e das representações sobre a infância elaboradas pelo adulto 

responsável.

O espaço da liberdade condicionada é o espaço da rua onde se brinca, da calçada 

onde se senta para conversar com amigos, no caminho até a casa do primo e a própria casa do 

primo. O shopping perto de casa, onde se pode ir andando, com amigas e primas, ou sozinho 

no retorno da escola, desde que não demore muito, para que não cause preocupação - como no 

caso de Matheus, em que logo sua mãe “já está ligando no celular”. No percurso do metrô entre 

a Estação da Lapa e o Retiro quando se descobre que com 12 anos e a xerox da identidade já se 

pode andar sozinho. Na praia da Preguiça, quando se está acompanhado de “alguém adulto ou 

de 18 ou 19 anos”72. Na praça do Campo Grande, desde que esteja acompanhada dos pais, tios 

ou avós, normalmente aos finais de semana, quando tanto a criança quanto o adulto têm mais 

tempo. Ou na área da fonte, quando o “Bar de Careca” está funcionando e este pode “passar o 

olho”.

Podemos dizer que se trata de um espaço “familiar” para a criança e para seus pais. A 

72  Condição apresentada por Jamile, 10 anos, para ir na praia.
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criança se sente segura nestes espaços, ou pelo menos, sente segurança em si, para estar nele. 

São os espaços que aparecem nas falas das crianças como seus lugares preferidos, mas que 

precisam de autorização: a área da fonte, o campinho, os parques, os shoppings, as praças e a 

praia. 

Matheus, morador da Lapa, diz que pode circular por todo o centro sozinho. Mas, 

como sabemos, a mãe de Matheus trabalha vendendo bolsas na estação e pode ser esse o fator 

de ele se sentir à vontade e ter independência para andar pelo centro sozinho, estabelecendo 

uma relação próxima com os outros moradores e trabalhadores da região, o que, por sua vez, 

gera mais intimidade com o lugar. 

Descendo a Ladeira dos Camelôs para a Lapa, Matheus cumprimenta muitos 

comerciantes, tanto camelôs como funcionários das lojas. Todos o tratam pelo nome. Sua mãe 

conversa com um rapaz sobre a retirada dos ambulantes da Estação. Seu irmão mais novo 

encontra e abraça uma senhora. Matheus também segue para cumprimentá-la com beijos e 

abraços.  (Caminho Acompanhado: Matheus, Lapa,  26/03/2015, por volta do meio-dia)

O mesmo ocorre com Larissa e Jamile. A independência das duas meninas para 

circularem pelo 2 de Julho pode estar relacionada ao ofício de seus responsáveis. Em ambos os 

casos, os responsáveis trabalham nas ruas do bairro, estabelecendo uma relação mais próxima 

com os demais moradores e usuários do espaço. Além da relação interpessoal que se cria, a 

vivência intensa das ruas do bairro faz surgir de uma compreensão da lógica de funcionamento 

deste espaço que favorece o uso e a apropriação com o aval do responsável.   

3.2.2 Liberdade Condicionada: Apropriação e Experiência

O lugar que se cria, sob condição (lugar de criança); tudo aquilo que nos passa, que nos toca...

O espaço apropriado em um estado de liberdade condicionada é o limite, em extensão, 

da espacialização do desejo da criança. Até aqui o seu desejo está envolvido.  Ele produz esse 

espaço, embora condicionado. É um espaço que, a sua construção, está sujeita à negociação da 

criança com o agente que possui o poder de decisão: o responsável. 

Para Cauan, este é o espaço no entorno da fonte, onde brinca com seus amigos, no 

Campo Grande ou no Dique do Tororó, quando passeia com seu pai. Para estar nesses espaços 

existem condições e limitações. Outro exemplo é o lugar de brincadeira de Jamile, normalmente 

na frente de casa, na rua ou no beco, onde brinca com as primas, embora afirme que pode 
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circular todo o 2 de Julho. Para estar nesse espaço desacompanhada de um adulto deve ter 

autorização da avó. Durante a entrevista, quando perguntamos se podia ficar sozinha na rua, a 

sua resposta é dada de uma forma curiosa, relatando um diálogo com a avó, onde, inclusive, o 

tema da violência aparece de forma bastante naturalizada. Percebemos que, para ficar sozinha, 

a avó deve permitir.

– E na rua, você fica sozinha?
– Eu falo pra minha vó “Oh vó, deixa a gente aqui sozinha”. “Por mim, se 
tiver tiroteio aí, não me chame não, viu!”. “Deixe o portão aí com o ferrolho 
encostado que na hora que tiver tiroteio é só eu abrir e entrar correndo”. 
(JAMILE, 10 anos)

Embora as crianças mais independentes como Jamile, Matheus e Larissa, afirmem 

que podem circular pelo bairro ou pelo centro, sem problemas. Percebemos que este território 

é marcado por uma escala gradual de domínio, que se inicia na porta de casa e vai trilhando o 

espaço público pelos objetos preferidos (o mercadinho, a bomboniere, a padaria, o campinho, 

etc.) mas que principalmente segue uma “trilha” das amizades. Não é porque Larissa pode 

percorrer todo o 2 de Julho dentro de uma liberdade condicionada que a apropriação desse 

espaço ocorra de maneira homogênea. Larissa passa a maior parte do tempo em sua rua (Areal de 

Cima), onde moram alguns amigos e onde está também o mercadinho de Dani, na rua paralela à 

sua (Areal de Baixo), onde moram suas amigas, ou no largo, onde sua mãe vende churrasquinho 

e onde está a bomboniere. Para Matheus e Jamile, o mesmo ocorre. Ambas as crianças têm nas 

proximidades de casa os lugares de maior frequência e assim, de maior domínio.

No espaço apropriado pela liberdade condicionada, começa a ficar mais claro como os 

estados de liberdade começam a se associar, se sobrepor. A apropriação do espaço na liberdade 

condicionada não acontece a partir de estados de liberdade isolados. Para que este espaço 

exista, a nosso ver, é necessária a associação entre os estados de liberdade condicionada e 

liberdade ativa, esta última, enquanto ação desejante, autônoma. Podemos tomar como exemplo 

(hipoteticamente), a brincadeira de amarelinha na calçada ou o espaço produzido durante esta 

brincadeira. Temos aqui a associação de dois estados, da liberdade ativa e da condicionada.  A 

escolha da brincadeira, o formato do risco no chão, a pedra escolhida para jogar, fazem parte 

do espaço engendrado pela liberdade ativa; no entanto, a possibilidade de estar na calçada 

naquele momento, de existir uma calçada73 está relacionada à liberdade condicionada. Por tanto 

73  Chamamos atenção para esta dimensão da condição. Uma condição espacial definidora da ação infantil 
no espaço público que está relacionada ao concebido, isto é, à produção de um espaço minimamente adequado. 
Esta condição espacial interfere em todos os estados de liberdade. Na ativa, enquanto possibilidade de exploração 
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o espaço criado neste estado depende de uma sobreposição ou alternância da liberdade ativa e 

da liberdade condicionada.  

O espaço apropriado pela liberdade condiconada é o espaço da brincadeira, de sua 

espacialização, do grupo de conversa, na ocupação da pista e sua transformação em campo 

de futebol ou para o “baleô”. Esta apropriação pode ser individual ou coletiva, assim como 

no espaço da liberdade ativa e do mesmo modo, pode criar espaços físicos ou sociais, com 

conquistas territoriais de ordem material, social e cultural.

Se o espaço da liberdade condicionada é aquele que reúne os espaços preferidos das 

crianças, nos colocamos a questão: será que as crianças teriam consciência sobre os espaços a 

que têm direito - ou melhor, o direito que têm aos espaços - e os que de fato, lhes são atribuídos 

(direitos e espaços)? Entendemos, a partir desta reflexão, que os espaços da liberdade ativa 

podem ser compreendidos como aqueles onde existe, de fato, o exercício desse direito e os 

espaços da liberdade condicionada, aqueles onde lhes é permitido estar, um espaço de direito 

atribuído. Como dito anteriormente, os espaços da liberdade condicionada são os espaços 

produzidos pelo desejo, porém limitados pelo contexto (permissão dos pais/ questão econômica 

ou espacial). 

– Onde é que você pode ir sozinha, que a sua vó deixa?
– Aqui mesmo no 2 de Julho eu posso. [Até aonde? até a praça?] Aqui mesmo. 
Também posso ir na Lapa de vez em quando. [Sua avó deixa?] Eu falo 
assim, “minha vó eu quero sair”, ela fala “vá passear”. [No shopping?] É. 
[Sozinha?] Só fui eu e minha prima Alice. [E sua avó deixou ou vocês foram 
escondidas?] Ela deixou, porque eu fui comprar um negócio aqui do colégio, 
ai eu fiquei passeando. (Jamile, 10 anos)

Na fala de Jamile percebemos a presença de três estados de liberdade: a condicionada, 

que exige a permissão da avó para que Jamile e a prima possam ir ao shopping; a liberdade 

necessária (liberdade imposta), associada à condicionada, que identificamos no motivo, quase 

oculto, pelo qual a avó deixou que as meninas fossem ao shopping; e a ativa, na ação das 

crianças de aproveitarem a situação, para passearem. 

A experiência proporcionada pelo estado de liberdade condicionada é toda aquela 

adquirida, experienciada pela criança desde os primeiros estágios de independência concedida, 

mas também conquistada. É a experiência de uma infância produzida. De início, é poder brincar 

na frente de casa, depois na rua, em seguida a conquista da permissão de ir até a casa do amigo, 

da situação, na condicionada e não-liberdade, tanto nesta possibilidade, quanto na decisão dos pais de permitir ou 
não diante de uma espaço que apresente ou não risco à criança ou que o responsável considere apropriado. Do 
mesmo modo, com relação a consolidação de uma estado de liberdade necessária. 
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na praça, no bairro ao lado, no shopping, no metrô, etc. Assim, até chegar na adolescência, 

quando os níveis de independência quase se dissolvem e dão lugar a uma autonomia mais 

concreta (em relação aos pais, como temos colocado). 

Este é o lugar da infância visível (para o mundo adulto). Aquela que existe por causa do 

adulto (ele lhe dá espaço) e que deve obedecer suas ordens. Assim se experimenta uma liberdade 

permitida, consentida. No entanto, este também é um lugar de criação, porque aqui também 

está presente o desejo e a ação da criança. E assim como a liberdade ativa, consideramos ser 

também, uma forma de resistência (mesmo condicionada) à expropriação espacial da infância 

provocada pelo mundo adulto. A infância se mantém presente nos espaços públicos, mesmo 

que estes espaços estejam circunscritos em perímetros bem próximos às casas, como a rua em 

frente à casa, a fonte, o campinho, mas que chegam a se estender pelo bairro, como no caso de 

Matheus, Larissa e Jamile.

3.3 LIBERDADE NECESSÁRIA

3.3.1 Liberdade Necessária: Tempo e Espaço

Governo do tempo e do espaço compartilhados entre a família e o Estado

A obrigação de frequência escolar, determinada pelo Estado, define que, pelo 

menos por meio período do dia, a criança esteja dentro de uma instituição. Atualmente, em 

Salvador, outros programas de assistência, como escolas de período integral ou atividades 

extracurriculares74, também são ofertados pelo governo ou pela municipalidade, ocupando 

também o turno oposto ao da escola formal. 

Essa obrigatoriedade é o principal fator que define o estado de liberdade necessária, 

fazendo com que as crianças mantenham diariamente (pelo menos nos dias da semana) 

algum tipo de contato com o espaço público da cidade, através do deslocamento casa-

escola.75 Observamos que este contato pode ser mais ou menos intenso a depender do tipo 

de modal que a criança utilize nesse deslocamento (a pé, de ônibus, de carro).  

74  O Programa Mais Educação do Ministério da Educação (2007), por exemplo, presente na Escola 
Permínio Leite, consiste na indução da construção de uma agenda de período integral nas escolas da rede estadual e 
municipal, ampliando a jornada escolar pública para, no mínimo, 7 horas diárias, por meio de atividades variadas. 
Contudo, nenhuma das crianças entrevistadas participava do programa. Cf. Portal MEC. Disponível: <http://portal.
mec.gov.br /index.php?option=com_content&id=16689&Itemid=1115>. Acesso em: 20/7/2015.
75  Podemos afirmar que este fator está presente  na vida das crianças de outras faixas de renda. O contato com 
o espaço público, por mais rápido e insignificante que seja, ainda se mantém graças a obrigação de frequência escolar.
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Nos casos estudados, a liberdade necessária também está presente em outras ações, 

determinadas por outros agentes, como por exemplo, nas solicitações feitas pelos pais para que 

a criança cumpra determinada função como levar o cachorro para passear, colocar o lixo pra 

fora, comprar pão, ou qualquer outro produto para uso doméstico. Comprar pão parece ser, para 

as crianças do centro, uma atividade própria da criança. Por ser uma imposição, normalmente 

deixa-se de fazer o que se esta fazendo para cumprir tal tarefa. 

Mesmo considerando a padaria como a melhor coisa que tem na rua, para Pérola, a 

obrigação de comprar o pão é estar sempre disponível para esta função. 

– Quanto tempo você assiste de televisão?
– Eu chego umas 6h. Ai eu assisto 1 minuto, não, 2 minutos, porque aí eu já 
tenho que sair. [Sair pra fazer o que?] Pra comprar pão, que minha vó me 
bota. Ou fazer outra coisa. (Pérola, 8 anos)

Para algumas crianças, a liberdade necessária encontra-se também na rotina da “banca” 

e dos projetos socias. Estas atividades marcam a rotina de Pérola e Jamile. Desta última, com 

uma incidência ainda mais intensa em relação ao tempo preenchido. 

O tempo definido pela liberdade necessária é ambíguo. Ao mesmo tempo em que 

podemos falar de um tempo de deslocamento mais longo, como o tempo que se leva para sair 

da Lapa e chegar ao 2 de Julho, ou do Garcia até os Barris, comparado ao de uma criança que 

mora e estuda no 2 de Julho, falamos também em um tempo ligeiro, de um deslocamento mais 

rápido. Os passos que marcam o tempo da liberdade necessária, são sempre passos rápidos, 

com um objetivo preciso, é preciso chegar, existe um horário definido para a entrada no colégio, 

para se chegar no projeto ou para voltar pra casa. Essa característica do tempo da liberdade 

necessária é mais evidente quando pensamos no deslocamento feito por automóvel particular, 

com um contato quase nulo com o espaço público.

Dessa maneira, podemos entender esse tempo como um tempo gerido tanto pela família 

quanto pelo Estado. É um tempo controlado e quantificado. Sabe-se que o Estado determina a 

quantidade de horas que a criança deve permanecer na escola. O horário de entrada e de saída e 

o tempo das atividades. Nos projetos ou na banca não é diferente, sendo definido (o tempo) pelo 

adulto dentro dos programas propostos. Em uma situação doméstica, nas atividades designadas 

pelo adulto, o tempo da liberdade necessária embora possa ser negociado com a criança, é 

definido, em última instância, pelo do adulto. 

De forma geral, é possível afirmar que esse tempo governado da liberdade necessária 

está diretamente ligado ao contexto, isto é, varia conforme as possibilidades e necessidades do 
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contexto da criança, mas em alguns aspectos, é invariável, como é o caso da frequência escolar, 

que, na realidade brasileira, é exigida de todas das crianças.

Larissa, por exemplo, ao contrário de Jamile e da maioria, é uma das crianças que não 

frequenta projetos ou “banca”. No turno da tarde, oposto ao da escola, Larissa tem o tempo livre, 

afirmando não ter horário para fazer atividade de casa, para entrar ou mesmo hora para dormir. A 

falta de regulação por parte dos pais do tempo de Larissa, diferente da maioria das crianças, que, 

quando não participam de projetos, têm em casa essas determinações, é também decorrente de 

sua estrutura socioeconômica familiar: uma família pobre, morando em condições precárias, com 

mais três crianças pequenas, onde a mãe e o pai trabalham fora. 

Assim como no caso de Jamile, que possui um certo nível de independência ao se 

deslocar sozinha para a escola devido a uma contingência familiar (questões socioeconômicas), 

com Larissa ocorre o mesmo, mas em um grau mais acentuado de independência e autonomia. 

Jamile e Larissa circulam sozinhas pelo 2 de Julho e em alguns momentos extrapolam esse 

limite. Mas se consideramos o tempo e o espaço, veremos que Jamile encontra-se muito mais 

tempo dentro de uma instituição do que Larissa. Ao que parece, a independência de Jamile 

está em poder circular pelo bairro para ir de uma instituição à outra sem a companhia de um 

responsável. No caso de Larissa, o nível de independência de que dispõe e, consequentemente, 

a autonomia que desenvolve em suas ações, mostra como a situação de privação econômica 

da família, sem o suporte de um atividade institucional (mesmo que por opção), pode gerar 

estados de liberdade ativa para a criança76. Mas não devemos entender isso como uma regra, 

já que em outros casos, a falta de condições, a necessidade da família e até a intenção de se 

criar outras perspectivas para a criança que vive em uma situação de vulnerabilidade social 

podem ser traduzidas em situações que colocam a criança em outro extremo nos estados 

de liberdade. Estamos nos referindo tanto à situação da criança constrangida ao interior 

da casa, como de uma instituição ou ainda, presa à necessidade de trabalhar para ajudar 

financeiramente a família.

Jamile, 10 anos e Milena, 9 anos têm quase a mesma idade e moram relativamente 

próximo de suas escolas, mas Jamile pode ir à escola sozinha, enquanto que Milena não. 

76  Convém observar que, embora consideremos que a liberdade ativa possa trazer uma experiência criativa 
e valiosa na constituição de si, em algumas situações, a ausência de supervisão e cuidado da família pode ocasiosar 
perdas para a criança. Podemos pensar  tomando como exemplo um caso extremo de autonomia infantil  (nos 
termos que colocamos), as crianças em situação de rua. Suas ações são quase todas autônomas, não há nenhuma 
supervisão, imposição ou determinação por parte de um responsável. A criança em situação de rua não é obrigada 
a ir à escola, muito menos a projetos ou a cumprir solicitações de um responsável. Porém, esta situação também 
acarreta uma série de faltas, como a educação e o conhecimento possibilitados pela frequência escolar, o cuidado 
que uma família pode oferecer em termos de afeto, alimentação, saúde e construção de relações pessoais mais 
íntimas. No caso de Larissa não foi possível identificar, pela metodologia adotada, qual perda pode estar associada 
ao seu espaço de liberdade ativa e condicionada.
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Seus contextos familiares são bem diferentes. Como vimos, Jamile pertence a uma família 

de condições econômicas bem menos favorecidas do que a família de Milena. No caso de 

Milena, sabe-se que sua mãe considera perigoso o caminho até a escola, embora não se saiba 

se o perigo é pela violência relacionada ao crime ou ao trânsito, já que Milena não especifica 

nem faz referência em nenhum outro momento sobre a primeira forma de violência. No 

caso de Jamile, a avó não pode acompanhar a neta porque tem de levar a filha menor que 

estuda um pouco mais longe e ainda “montar a guia” para trabalhar.  Neste caso existe tanto 

uma visão que compreende que a criança de 10 anos já esteja hábil para se deslocar sozinha 

pelo espaço público, como demonstra também uma necessidade da família ao promover essa 

independência. No caso de Jamile, a avó tanto não dispõe de tempo para levá-la à escola, 

como entende que aos 10 anos, ela já pode fazer esse deslocamento sozinha, enquanto que o 

oposto ocorre com Milena. 

O espaço da liberdade necessária, na maioria das vezes, se caracteriza pela extensão. 

Quase sempre registra-se neste espaço as maiores distâncias percorridas pela criança sozinha ou 

em grupos de crianças. Assim, é na liberdade necessária que a criança encontra-se mais exposta 

ao espaço urbano. Note-se que estamos falando de exposição e não de um tipo de contato que 

provoca, de imediato, afetos. Isto é, estar exposto ao espaço, não implica necessariamente ser 

atingido (intensamente) pelos elementos e acontecimentos presentes, embora esteja suscetível. 

E é esta possibilidade, de ser atravessado por esses acontecimentos e de poder responder a eles, 

que faz com que este também seja um estado de liberdade. 

É difícil fazer uma descrição do espaço engendrado por este estado de liberdade, porque 

ele não se constitui por apenas um estado. Quando falamos do espaço público e da ação da 

criança em uma situação real, os estados de liberdade quase sempre estão sobrepostos. Porém, 

se isolamos o estado de liberdade necessária, sem a associação com outros estados de liberdade, 

então, podemos afirmar que este será um espaço definido pelo adulto. Tomando-se a liberdade 

necessária isoladamente, torna-se mais fácil relacionar este estado com um espaço específico. 

Trata-se do espaço de uma necessidade, construída social e familiarmente. É o espaço da escola, 

dos projetos, da banca, mas também dos trajetos pelos espaços públicos que ligam um ponto à 

outro: casa-escola-projeto, casa-padaria, casa-banca etc..

Por se caracterizar como um espaço de maior extensão, no espaço engendrado pela 

liberdade necessária se estabelece maior contato com a diversidade de elementos do espaço 

público, objetos, pessoas e ações. Embora este contato seja teoricamente superficial, devido ao 

tempo de contato.

É um espaço que é ou torna-se conhecido. Se nos ativermos aos trajetos no espaço 
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público considerados como espaços da liberdade necessária, já que conectam pontos de uma 

situação de necessidade (escola, banca, mercado, etc.), estes devem ser caminhos conhecidos 

pela criança, mesmo que o ensinamento seja passado do responsável para a criança e este se dê 

em apenas um dia.

– E você estuda aqui desde quando?
– Desde o 1º e estou no 4º [E você sempre veio sozinho?] Sim. [E você morava 
já naquela casa? {Lapa/Tororó}] aham. [Sua mãe nunca te trouxe?] Não. 
Só no primeiro dia de aula. [E como foi, ela te explicou o caminho?] Ela me 
explicou o caminho, eu aprendi e todo dia eu venho sozinho. (Clénisson, 12 
anos)

Para que a criança possa estar sozinha, desacompanhada de um adulto ou responsável, 

em um determinado lugar ou percurso, e para que se sinta minimamente confiante, é preciso 

que conheça, mesmo que superficialmente, esse espaço. E, de um conhecer superficial, 

processualmente, aquele vai se tornando um lugar conhecido, onde pode fazer emergir estados 

de liberdade condicionada e ativa. Um estado que se inicia por uma imposição (estado de 

liberdade necessária), mas que, à medida que vai sendo exercitada esta “liberdade imposta”, 

vai se ganhado confiança, possibilitando o aparecimento de outros estados de liberdade dentro 

deste. 

Esse espaço – trajeto no espaço público que liga espaços da necessidade - que virá 

a se tornar conhecido, com o decorrer do tempo, pela criança, é, antes, apenas um lugar de 

passagem. Não chegaríamos a dizer que se trata de um não-lugar, visto que, na prática, no 

empírico, este estado de não-liberdade não ocorre isoladamente, estando sempre associado à 

liberdade condicionada e à liberdade ativa. Dessa forma, o espaço da liberdade necessária, por 

seu tempo de duração e extensão, pode ser entendido, como uma abertura potente na prática 

espacial infantil para o acontecimento.

3.3.2 Liberdade Necessária: Apropriação e Experiência

A conquista de um espaço social; tudo aquilo que nos possibilita ampliar repertório...

Existe produção de espaço em um estado de liberdade necessária? Podemos analisar da 

seguinte maneira: o desejo da criança pode não estar envolvido nesta ação, mas ela a pratica. No 

caso da obrigação da frequência escolar, esta ação é praticada por muitas outras crianças, quase 
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que ao mesmo tempo77, já que esse tempo e esse espaço são geridos não apenas pela família, 

mas principalmente pelo Estado. Dessa forma, percebemos, nos espaços públicos da cidade, 

nas ruas, pontos de ônibus, realizando trajetos, sobretudo nos horários de chegada e saída das 

escolas, a presença da criança, individualmente ou em grupo, mas que, neste momento, mesmo 

não estando efetivando um desejo individual (ou de grupo), estão representando um coletivo, 

uma classe: a infância. Nós outros, adultos, a percebemos neste movimento: a infância também 

está presente na cidade. Assim, acreditamos que é possível considerar que a liberdade necessária, 

quando relacionada à frequência escolar, produz uma apropriação (coletiva) do espaço urbano. 

A liberdade necessária provocaria, desse modo, um movimento de reapropriação infantil do 

espaço público, mesmo que sem a intenção direta das crianças. 

A obrigatoriedade ou imposição que marcam a liberdade necessária garantem, de uma 

forma ou de outra, que a infância mantenha contato com o espaço público. Para as crianças de 

famílias pobres, esse contato obrigatório é muito mais constante e intenso, já que muitas vezes 

o deslocamento a pé é o que prevalece. 

Consideramos que, na liberdade necessária, não seria possível falar em apropriação 

individual, já que não estamos falando de uma ação executada a partir do desejo da criança. 

No entanto, a presença de crianças nas ruas, ou mesmo nos carros e ônibus, marca/define um 

espaço que é compartilhado com elas. Poderíamos dizer que na liberdade necessária, de forma 

coletiva, as crianças se reapropriam desses espaços, ou seja, este tipo de “liberdade imposta” 

garante que, mesmo em uma situação de privação urbana para a infância, ainda assim, vejamos 

crianças nas ruas. 

Poderíamos dizer que se trata de uma produção do espaço (social) a partir da liberdade 

necessária. Uma produção concreta, do ponto de vista da presença física de crianças nas ruas, 

como de caráter social, com a afirmação da sua existência na cidade, frente ao mundo adulto e 

adultocentrado da produção do espaço urbano.  

Se pudéssemos isolar a experiência provocada por um estado de liberdade necessária, 

diríamos de uma experiência superficial do espaço e das relações que nele se estabelecem. A 

experiência das ações feitas às pressas, do andar rápido, de um movimento que quase não se 

registra e de um espaço que quase não existe. Sem o seu desejo envolvido, a criança deseja que 

passe logo, que chegue logo, que acabe logo. Quem quer fazer algo que não queira por muito 

tempo? ou demorar em um lugar quando se tem algo melhor à espera? Mas não podemos isolá-

la completamente. No espaço da liberdade necessária encontramos outras liberdade associadas 

77  Referimo-nos aos horários de entrada e saída das escolas que estabelecem “picos” de movimentos de 
crianças pelas ruas da cidade, no início e final da amanhã e no início e final da tarde.
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a esta. Embora ir para a escola todos os dias possa parecer uma tarefa cansativa para a maioria 

das crianças, pode ser que não seja sempre, ou que nunca o seja para outras. Algumas vezes, é 

na escola que está o único lugar da brincadeira, dos amigos, dos jogos. Pode ser que o caminho 

até a escola seja considerado muito ruim, por ser longe ou pelo calor que se sente, mas estar na 

escola pode ser divertido. Clénisson, por exemplo, reclama da distância que tem que percorrer 

diariamente até a escola, mas este é o único lugar onde lhe é permitido (pela mãe) brincar com 

outras crianças.

- E qual a parte desse caminho que você mais gosta de passar?
- Nenhuma. [Nenhuma você gosta de passar? Você gosta de vir andando?] 
Não. [E você gostaria de vir de quê?] De nada, eu não gostaria de vir. [para 
a escola?] Não, eu gostaria de estudar perto de casa. Mais perto que essa 
escola aqui, só que minha mãe não quis. (Clénisson, 12 anos)
- E os amigos?
- Não tenho. Eu tinha dois, mas eles se mudaram para Cajazeiras 10. [E 
não sobrou nenhum?] não. (...) [E para jogar um futebol, como faz?] Na 
escola. [Para brincar de pega-pega?] Na escola. [Nadica?] hunhun. Aí, no 
final de semana, minha mãe libera o Video Game, aí eu fico no video game. 
(Clénisson, 12 anos)

Assim como ocorre de o caminho até a escola ser ruim, mas a estadia na instituição 

ser boa, o contrário também pode acontecer. Se consideramos que tanto o ambiente escolar 

e institucional quanto o trajeto casa-escola ou escola-projeto, por exemplo, são espaços de 

liberdade necessária, na associação deste com a liberdade ativa, também pode ocorrer de a 

criança achar que o caminho até a escola ou até o projeto é a melhor parte, o que a leva a andar 

devagar, esperar os amigos, brincar com eles enquanto se caminha, fazer paradas estratégicas, 

como na bomboniere ou na loja de bijuterias. Todas ações que necessitam de um estado de 

liberdade ativa e/ou condicionada atuando conjuntamente. 

A experiência presente em um estado de liberdade necessária encontra-se no nível do 

prático-sensível, pouco representada no espaço vivido da criança. Porém, quando pensamos na 

ação propriamente, percebemos que a liberdade necessária abre caminho para outros estados de 

liberdade, para outras experiência. Neste espaço de liberdade que se forma, reunindo diferentes 

estados, aparecem novas possibilidades de ação (autônomas e independentes). É possível 

também que a criança conquiste com a liberdade necessária um tipo de “experiência anterior” 

que poderá servir como argumento em uma negociação dentro de um estado de liberdade 

condicionada. É o que percebemos quando Jamile tenta argumentar com a avó a respeito de 

suas competências reconhecidas para algumas ações e desprezadas para outras.
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- Eu gosto de andar sozinha no metrô. [Você já andou {sozinha}?] Não. 
Minha vó não deixa. Porque ela pensa que eu vou me perder. Quando é pra 
fazer coisa, minha vó fala para Vitória “Jamile é mais esperta que você”, 
ai eu falo “minha vó, já que eu sou mais esperta que ela, deixa eu andar de 
metrô?” minha vó fala que não. Eu falo de outra coisa, mas eu queria andar 
de metrô sozinha. (Jamile, 10 anos)

A experiência proporcionada pela liberdade necessária é, acima de tudo, uma 

experiência forçada, imposta. É uma experiência pela qual a criança passa, que independe do 

seu desejo - embora possa fustigar outros.  A criança deve se deslocar de casa para a escola 

todos os dias da semana, deve ir para a banca, para o projeto, no mercado, levar o cachorro para 

passear ou colocar o lixo pra fora. Nesses caminhos, ações e trajetos, muitas possibilidades 

surgem: os encontros, a práticas espaciais, os desvios, a possibilidade de se perder, mas também 

de se encontrar e encontrar. É importante perceber que o estado de liberdade necessária se 

apresenta como um território de possibilidades, mas que só se concretizarão na associação com 

outras liberdades (condicionada e ativa). 

Diferente do contato com o espaço que se estabelece na liberdade ativa e na condicionada, 

na liberdade necessária esse contato se caracteriza por uma experiência superficial, justamente 

por não envolver o desejo da criança. Porém, a longa exposição ao espaço público, marcado 

sobretudo pelo imprevisível, às vezes inevitável,  pode  suceder de ser acometida por um 

acontecimento que venha tirar a criança desse estado de apatia e colocá-la diante do imprevisto, 

onde se fará necessária uma reação imediata e criativa, uma ação emergente. Neste momento, 

o espaço público é o principal agente e a sua ação instaura instantaneamente um estado de 

liberdade ativa como resposta. Foi o que aconteceu com Larissa, quando conta que foi abordada 

por um homem desconhecido que a chamou para entrar no carro.

 - E aqui {na escola das Mercês}, por que você não vem sozinha?
- Um homem tava olhando pra mim aí me chamou para dentro do carro, ai 
eu peguei... [E quem viu isso?] Eu, só eu. Eu peguei e sai correndo. [Foi uma 
vez que você estava vindo?] Não, eu estava saindo, esperando uma menina do 
colégio. Ele abriu a porta e me chamou para dentro do carro, aí eu peguei e 
sai correndo. (Larissa, 10 anos)



122

3.4. NÃO-LIBERDADE

3.4.1. não-Liberdade: Tempo e Espaço

Um tempo-negativo; e um espaço marcado por representações 

Qual seria o tempo de uma ação que não acontece? Nenhum. A resposta está correta, 

mas poderíamos pensar de outro modo. Por que a ação não acontece? Então poderíamos falar 

sobre o tempo do que impede a ação. Um tempo-negativo.

Se consideramos o tempo referente aos fatores impeditivos, temos o tempo que se 

gasta na construção de uma praça, na reforma de um parque, no conserto da bicicleta. No tempo 

que o carro leva para passar pela rua interrompendo o futebol. O tempo do tiroteio e o tempo de 

retorno à normalidade para que os pais se sintam seguros novamente em deixar suas crianças 

brincarem na rua. 

Se consideramos, no entanto, os fatores que atuam como facilitadores, mas que 

ainda assim, impedem, mesmo que momentaneamente, a ação, temos o tempo que se leva 

para conhecer o caminho até a bomboniere e finalmente receber a permissão para ir sozinha 

comprar doces. O tempo necessário para que seja reconhecida pelos “olhos da rua” que 

garantem o circular mais livre pelo bairro. O tempo do desenvolvimento de habilidades como 

ler, contar (principalmente dinheiro), se comunicar, conhecer o caminho de casa, saber qual 

ônibus “pegar”.

É o tempo para superação do medo. É o tempo enquanto não se tem a habilidade 

necessária. É o tempo para a produção dos objetos com os quais nos relacionamos.

Assim, o tempo da não-liberdade é um tempo governado pelo adulto (família e Estado), 

mas também pela própria criança.  Se, por um lado, a ação pode ser impedida por uma falta de 

permissão da família, por outro, esse impedimento pode vir da inexistência do espaço - no caso 

de uma deficiência no projeto de espaço público, então poder-se-á responsabilizar o Estado -, 

ou ainda, no caso da conquista de uma habilidade ou superação de um medo, podemos falar de 

um tempo gerido pela própria criança.

O tempo-negativo também que pode ser contabilizado quando não se tem tempo, 

porque o seu tempo é ocupado por outras atividades, como para Milena, por exemplo, que não 

pode ir no Campo Grande durante a semana porque não tem tempo. 

- E você já foi no Campo Grande?
- Já, já fui mais de três vezes. (...) [Sua mãe leva você à tarde? no fim de 
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semana?] No fim de semana mesmo, porque eu só tenho o fim de semana, 
porque nos dias da semana eu não posso. Não tenho tempo. (Milena, 9 anos)

O que pode significar para uma criança “não ter tempo”? Um tempo que não é seu? Um 

tempo que está subordinado ao tempo da mãe que atualmente estuda para um concurso público? 

Ou a um tempo governado pelos pais que definem todos os horários de Milena, marcados, pelo 

que ela conta na entrevista, por uma rotina de estudo. 

Por isso afirmamos que o tempo da não-liberdade está relacionado ao contexto da 

criança. Ao contexto familiar, no qual as conjecturas presentes neste ambiente influenciam no 

nível de independência e nas possibilidades de exploração de situações, ao contexto social, 

de onde emergem as representações sobre infância e suas competências e ainda relacionado à 

realidade concreta desse contexto, em relação a qualidade do espaço público (níveis de violência 

e espaços minimamente qualificados).

O contexto influencia nesta decisão e não apenas através das representações. Ouvimos, 

nas falas de algumas crianças, o desejo de irem ao parque de diversões pago e sabemos que o 

ir ou não ir não depende apenas de uma vontade do responsável, principalmente no contexto 

econômico da família da maioria das crianças participantes. Contudo, a falta de tempo dos pais 

é que é apontada pelas crianças como um obstáculo. Larissa ao contar sobre sua vontade de ir à 

praia e ao parque de diversões aos domingos, coloca a falta de tempo de sua mãe, que não folga 

aos domingos, como impedimento. Já com relação ao custo do passeio no parque, afirma “só 

trinta reais”. O que parece ser a sua forma de argumentação para tentar convencer seus pais (ou 

à pesquisadora) de que o valor pago vale à pena.

 - (...) Mas domingo não é muito bom, não. É {bom} ir pra praia... [Por que?] 
Porque domingo não tem ninguém. Todo mundo tá passeando. Eu não gosto 
de ir no Campo Grande. Porque só tem Campo Grande. E domingo de manhã, 
mainha tá trabalhando. Ela disse que ia no... como é o nome do parque de 
diversões? Lá na Paralela? Que fica rodando... [Paga para ir?] é. [Você 
gostaria de ir lá?] Nunca fui mas gostaria. É trinta reais para levar. [Para 
entrar?] Só trinta reais. É dois reais cada um. Aí tem a merenda.  (Larissa, 
10 anos)

Da mesma maneira como nos referimos ao tempo-negativo (duração da restrição) da 

ação, podemos falar sobre o espaço, ou sobre as características desse não-lugar. O espaço da não-

liberdade é marcado pela violência, pela inexistência de espaços qualificados ou especializados. 

Neste último caso, falamos tanto dos espaços próprios para o estar infantil, como o parque, a 

praça, quanto daqueles que podem ser apropriados pelas crianças sem que represente risco para 
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sua integridade física e psicológica. O espaço da não-liberdade é também o espaço do estranho-

perigoso e da criminalidade, no sentido construído pelas representações que se produzem sobre 

o espaço público como o lugar de perigo, terra-de-ninguém ou do outro como um criminoso em 

potencial. 

O espaço da não-liberdade para a crianças do centro normalmente estão relacionados a 

espaços situados próximos às suas casas ou que conhecem relativamente. A Preguiça é apontada 

por Larissa e por Jamile como um local onde existem restrições. Para Larissa, trata-se de um 

local realmente perigoso, enquanto que Jamile, apesar de contar sobre a ocorrência de tiroteios 

e assassinatos, isto não a impede indefinidamente de brincar na rua ou ir e voltar para a escola e 

para o projeto sozinha. Para Clénisson, este não-lugar mais explícito é a sua rua e as imediações 

do lugar onde mora. 

Este espaço marcado pela não-liberdade pode ser tanto físico como social. Clénisson 

não pode brincar na rua e não pode brincar com os meninos da rua. Matheus, por outro lado, 

embora considere que todos os lugares são perigosos, isto não o impede de circular de forma 

independente pelo bairro. Mas para ele, a falta de espaço para o lazer é uma realidade restritiva. 

Para Cauan, este espaço, além de físico (não pode ir para a pista, não pode subir para a rua 

principal ou para a praça do campo grande) e social (não gosta quando os catadores de latinha 

estão perto da fonte porque eles ficam “mexendo” com as crianças da vila), é também temporal 

(não pode sair da vila no período do carnaval).

Já as restrições de Pérola estão em não poder ir ao Campo Grande ou à praia da Barra 

sozinha, mas essas restrições assumem uma dimensão aparentemente mais fantasiosa (lúdica) 

quando perguntamos diretamente sobre o lugar onde não pode ir ou sobre o que tem medo no 

espaço público. Pérola diz não poder entrar no “jardinzinho” da praça por causa da suposta 

existência de cobras e o medo que sente, no espaço público,  do “Paco” (“homem do saco”). 

Para Milena, o seu não-lugar está na rua de casa e, poderíamos afirmar também, em sua vivencia 

na cidade de Salvador, se a comparamos com o que nos conta de sua experiência em Diadema, 

São Paulo.

- Você desce para brincar na rua?
- Não, porque na minha rua passa carros toda hora, então não tem como 
brincar. (Milena, 9 anos)
- Você gosta do seu apartamento?
- Não muito, porque ele não tem área para brincar. Então eu acho ele meio 
chato. Porque só tem lugar para brincar quando eu vou para a casa da minha 
prima. E eu não vou todos dias.
(...)
- E você pode ir sozinha?
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- Não, não posso, porque tem que atravessar uma rua, aí chega aqui, tem que 
atravessar duas pistas. E eu não posso atravessar. (Milena, 9 anos)

3.4.2. não-Liberdade : Apropriação e Experiência

Não existe apropriação; tudo aquilo que nos torna outros...

Tais características impedem que a criança se aproprie dos espaços públicos da 

cidade. O estado de não-liberdade, quando associado a fatores e agentes externos à própria 

criança, produz, na verdade, uma situação de expropriação espacial da infância. Desse modo, 

acreditamos que não é possível falar em um espaço apropriado pela criança neste estado. O que 

podemos apontar é que este estado provoca uma diminuição na potencialidade da apropriação 

infantil do espaço público nos demais estados de liberdade.

O estado de não-liberdade, quando provocado por agentes ou fatores externos à criança, 

coloca essa infância em uma situação de “privação urbana”78, impedindo que mantenha contato 

com esse espaço representativo da construção das sociabilidades (SENNET, 1990). Assim, a 

experiência provocada por esse estado pode ser entendida com uma experiência espacial vazia, 

quando não carregada de imagens produzidas por representações desvirtuadas da realidade. 

Em casos extremos, unem-se à inexistência ou inadequação dos espaços públicos 

questões familiares (e do contexto) que impedem a criança de estar em contato com esses 

espaços. Isso acontece no caso de Clénisson, em que o estado de não-liberdade vem antes dos 

problemas urbanos, sendo influenciado intensamente por uma situação familiar. Com exceção 

do contato promovido pela liberdade necessária, em que existe, por uma lado, uma imposição 

do Estado e, por outro, as demandas domésticas, que garantem um mínimo contato com um 

ambiente externo à casa, Clénisson vive uma situação de privação espacial e social. Como 

entender essa relação conflituosa? A criança não pode brincar na rua ou mesmo ter amigos 

perto de casa, mas pode percorrer sozinha, todos os dias, um longo trajeto, atravessando zonas 

que são identificadas como problemáticas e representam limites na apropriação pela liberdade 

condicionada para outras crianças – Lapa, Avenida 7 de Setembro e Carlos Gomes, devido ao 

fluxo intenso de pessoas e pistas a serem atravessadas –, sem que haja ou que o fator violência seja 

um impeditivo. Apenas a “rapidez” com que se percorre o caminho já garante essa segurança? 

Ou o receio das “amizades” que possam ser construídas no entorno de casa justificaria?

78  Para Castro, ao análisar o cotidiano de crianças e jovens cariocas em relação à partcipação no espaço 
urbano, afirma que estas categorias “inserem-se numa situação singular de ‘privação urbana’ seja pela condição de 
estranhamento frente à ‘obra’ da qual não tiveram participação, seja pela condição de parcialidade inexorável de 
onde re-significam a espacialidade urbana.” (CASTRO, 1998,  p.124)
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Percebemos, na fala de Clénisson, como essa situação de privação pode comprometer 

a relação que se cria entre a criança e a cidade.

– E na sua rua tem lugar para brincar?
– Ter, tem, mas minha mãe não deixa eu sair. Ela diz que não é para eu ficar na 
rua não. [Então você chega em casa, faz as coisas dentro de casa e continua 
em casa?] É. Depois eu vou assistir.
(...)
– Na rua, o que tem que você mais gosta?
– Nada. Se eu nem saio pra rua. [Quando você vai levar eu cachorro para a 
rua?] nada. 
– E o que tem de pior na sua rua?
– Tudo.  (CLÉNISSON, 12 anos)

Qual a relação que se estabelece entre a criança e o espaço público, quando o que ela 

escuta promove a desqualificação desse espaço? Encontramos nas falas das crianças a reprodução 

de discursos sobre a violência no espaço público. São representações negativas feitas pelas 

próprias crianças, que mostram como o estado de não-liberdade pode gerar representações do 

espaço formadas por imagens muitas vezes distorcidas. Porém, é bom lembrar que, mesmo 

distorcidas, essas imagens pertencem à experiência do vivido da criança.

Cauan, de 8 anos, tem uma fala sobre o espaço público marcada pela violência e pelo 

medo. A figura do estranho-perigoso está presente na associação que faz entre os ladrões e 

os catadores de lixo e latinha. Há também uma construção simbólica sobre a sua rua como 

lugar de perigo, onde ocorrem tiroteios e perseguições de policiais a ladrões, derivada de uma 

imagem construída não sabemos exatamente a partir de quê (testemunho concreto, falas dos 

responsáveis, histórias ouvidas, telejornais etc.), mas que cria, além das cenas de barbárie na 

rua, uma restrição espacial e temporal que impede Cauan e seus amigos da vila de brincarem na 

área da fonte nesse período. Ao que parece, durante o período do carnaval, sua rua, por ser um 

dos acessos ao circuito, é tomada por um grande movimento de pessoas estranhas e isso coloca 

para as crianças da vila novas restrições por parte dos responsáveis.

– O que tem na sua rua, no seu bairro, na sua vila, que você não gosta?
– Os homens que ficam catando lixo, catando latinha. A gente fica quieto. Os 
caras que passam lá no carnaval, tudo brigando. A gente não sai quando é 
carnaval, fica brincando mesmo na vila.
(...)
– O que mais você tem medo além dos catadores?
– Dos ladrões que ficam descendo, correndo nos carros e a polícia atrás. [É 
mesmo? E você já viu isso?] Já, fica dando tiro, bala perdida. Em algumas 
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casas eles botam fogo. [Tudo isso lá na sua rua? Teve casa que colocaram 
fogo?] aham. Teve. [E alguém descobriu quem foi?] Não sei, não. O bombeiro 
chegou na hora que ia explodir, eles apagou. [Eu nunca vi casa pegando 
fogo] Eu já vi, o bombeiro apagando, resgatando os outros. (Cauan, 8 anos)

– E tirando as pistas que sua mãe não deixa você vir {para a escola}, tem 
alguma coisa a mais pela qual sua mãe não deixa você vir sozinho?
– Os tiroteiros que rola, ela não deixa, ela tem medo. De acontecer e fazer 
alguma coisa comigo. (Cauan, 8 anos)

– Você gosta mais de andar à pé, de ônibus ou de carro?
– Andando e de carro. Ônibus eu não gosto muito não porque às vezes tem 
assalto. (Cauan, 8 anos)

Jamile, por outro lado, além do contexto familiar marcado pela violência e pelo uso 

de drogas, ainda vive em um local (Sodré/Preguiça) estigmatizado pela violência e pelo tráfico. 

Em sua fala, percebemos sua preocupação com a violência e uma avaliação sobre como isso lhe 

atinge, mas também uma certa naturalização dessa violência79.

Não é possível definir se a construção de representações sobre a questão da violência 

na fala de Cauan e de Jamile difere e em quais aspectos. A violência para Cauan existe e coloca 

impedimentos em relação a sua prática espacial. No caso de Jamile, essa violência também 

existe, de forma aparentemente mais concreta, mas o que sua fala nos mostra é que não há 

outro modo, tem que se conviver com ela. A violência não parece impedir sua prática, apesar 

de colocar limitações – o que de fato acontece quando ela nos conta sobre o trecho mais difícil 

de atravessar no caminho para a escola. Embora enxergue a dificuldade, isso não a impede. 

Quando Jamile relata sua experiência ao ter que se relacionar com um “amigo de infância” que 

foi aliciado pelo tráfico e tornou-se usuário de drogas, percebemos que essa é uma realidade 

que lhe atinge diretamente e não há como esquivar. Tal relato é ainda uma interessante visão da 

criança sobre a violência quando ela se dá internamente no seu grupo de pares80.

A influência de elementos oriundos do espaço concebido e, por conseguinte, nas 

definições dos usos, apropriações e representações que as crianças fazem do espaço pode 

criar imagens de acordo com o interesse de quem as produz e daquele a quem servem essas 

elaborações. Por exemplo, algumas crianças enxergam no parque de diversões pago o espaço 

máximo de lazer – ao menos no discurso, no que elas expressam verbalmente, em suas 

representações – porque ele carrega as representações impostas de que aquele é o único espaço 

para a brincadeira, desqualificando indiretamente o espaço público, assim como o fazem a 

79   Ver relatos páginas 93 e 94
80  Ver relatos página 94
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publicidade do shopping e dos condomínios fechados, que constroem sua imagem como o 

lugar da segurança e da assepsia. E isso é conseguido com a enxurrada de comerciais desses 

espaços, principalmente pela televisão, que, no caso dos parques privados, inundam os horários 

dos desenhos animados e programas infantis, construindo na criança a referência marcante 

desse espaço, acessada pela memória e colocadas em suas falas durante as entrevistas. Não é 

por menos que a referência aos parques pagos esteve presente tanto nas falas das crianças do 

Centro quanto nas falas das crianças moradoras do Alto de Ondina e Alto da Sereia (BRITTO, 

2012). O problema que observamos não está na lembrança do parque pago como espaço de 

lazer, afinal, os parques de diversões sempre estiveram no imaginário infantil, por meio de 

histórias infantis, filmes ou desenhos animados. A questão que nos chama a atenção é que esse 

espaço foi, ao lado do shopping, o lugar mais citado, na cidade, como lugares de desejo, aonde 

as crianças gostariam de ir.

A não-liberdade, quando provocada por agentes e fatores externos à criança, tende a 

diminuir a experiência de ser criança na cidade.

Por outro lado, a experiência da não-liberdade nem sempre será negativa, ou 

completamente negativa. Nas possibilidades de associação entre as liberdades, quando a 

não-liberdade se associa com a liberdade ativa, podemos encontrar a formação de algo muito 

potente. O estado de privação de liberdade, seja pelo constrangimento causado pelo adulto ou 

pela indisponibilidade espacial (existência ou qualidade) pode gerar (gestar) uma força reativa/

criativa que poderá se consolidar quando concomitante com a liberdade ativa. Novamente 

podemos trazer como exemplo o ato da construção do campinho, por Matheus e seus amigos, 

considerado por ele como único espaço existente e que foi planejado e executado pelas próprias 

crianças. A falta de um espaço adequado para o futebol (não-liberdade) gerou naquelas crianças 

o estímulo de resposta à situação com a construção do seu próprio espaço (liberdade ativa).

A criança constrangida sempre desenvolverá uma ação criativa? Não há como 

prever, principalmente se pensamos num sentido psicológico, já que muitos outros fatores 

podem interferir nesse processo e a sua investigação fugiria ao objetivo e escopo teórico desta 

dissertação. No entanto, podemos dizer que não é tão raro como se poderia pensar, visto que 

as crianças, principalmente de famílias mais pobres, têm, a todo momento, de “se virar com o 

que têm”.

Outro tipo de experiência que pode ser decorrente de um estado de não-liberdade 

é gerado a partir de um descontentamento com determinada situação, o que pode provocar 

uma reação e um posicionamento crítico diante do fato. Novamente, nesse caso, existe uma 

associação com a liberdade ativa. Larissa, por exemplo, percebe que a intervenção que será 
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realizada no largo do 2 de Julho irá privilegiar somente o ordenamento do comércio, com a 

construção de “Box” para acomodar o comércio informal. Entre tantas intervenções que vêm 

sendo feitas no bairro, nenhuma atende à demanda da criança.

– Mas no 2 de Julho, você lembra? {sobre alguma mudança no espaço público}
– Tinha um bocado de coisas. Shows. [Agora está se fazendo uma reforma, 
você sabe de quê?] Vai fazer box só. Não faz nenhum campo de futebol pra 
gente. (LARISSA, 10 anos)

Clénisson, ao colocar os problemas de sua rua, considerada por ele “horrível” e “toda 

esburacada”, acredita que a situação dos buracos se dê pelo fato de a obra de pavimentação ser 

mal realizada.

– E a sua rua, como ela é?
– Horrível. Toda esburacada. [Não tem asfalto, não?] Ter, tem, mas eles 
botam bem pouquinho aí fica tudo cheio de buraco. (CLÉNISSON, 12 anos)

Já Matheus vai além, mostrando não só o descontentamento diante de uma restrição 

espacial, social e econômica que atinge/atingirá não apenas a ele, como criança, mas a toda sua 

família e aos moradores do seu bairro, mas se colocando em ação, numa mobilização contra um 

projeto polêmico, como tantos outros que atualmente estão sendo implementados no centro da 

cidade de Salvador.

– Ela {sua mãe} está lutando para ver se consegue um lugar para trabalhar lá, 
né? Na Lapa. [Na Nova Lapa?] ... que ele falou que não vai deixar ninguém 
trabalhar lá, ninguém, vai tirar todo mundo. [Mas sua mãe já trabalhava lá?] 
Já. [Com o quê?] Minha mãe vendia bolsa. [Ontem quando passei lá não 
estavam deixando as pessoas montarem...] Os guardas. E tá cheio de policial 
civil. Se botar eles falaram que toma. [E o que é esse projeto, você sabe?] Eu 
não sei não, dizem que foi o prefeito que mandou. A gente já fez manifestação. 
Teve um dia que a gente fez manifestação que não entrou ônibus nenhum. 
(MATHEUS, 12 anos)

Reconhecendo-se como sujeitos autônomos - no sentido de detentores de uma opinião 

própria, que pode estar de acordo ou contrária a ordem vigente (do adulto), mas que entendem ter 

o direito de ser colocada - as crianças compreendem que podem superar a visão adultocêntrica da 

sociedade, exigindo, elas mesmas, mais liberdade ou mais condições para que possam exercitar 

a sua liberdade. Por enquanto, ainda lhes falta que tenham suas vozes escutadas.
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CONCLUSÕES: PARA TODAS AS LIBERDADES

Por mais difícil que seja falar em liberdade, ou no exercício da liberdade, entendemos 

que essa ideia, prática ou sentimento, fala sobre relações – do indivíduo consigo mesmo, do 

indivíduo com um coletivo, entre coletivos e de todos esses sujeitos com o seu espaço. Por isso 

afirmamos que a prática espacial é também uma das dimensões do exercício e da construção da 

liberdade. Na prática espacial encontramos a necessidade, a possibilidade e a impossibilidade 

de fazer escolhas, nas quais os diversos conflitos, individuais e coletivos, internos ou externos 

ao sujeito podem ser gerados. Nessa prática, encontramos não somente a construção de um 

sujeito que se constitui através de escolhas e constrangimentos, mas também, a construção de 

um espaço que tanto é constituído como é constituinte dos desejos que levam à ação (ou às 

escolhas). 

Na apropriação espacial infantil conseguimos observar os diferentes tipos de liberdade 

a que essa prática está sujeita. Entre ações autônomas, independentes e constrangimentos, 

percebemos que a criança vai testando a elasticidade e plasticidade desse espaço (social). Através 

da experimentação, a criança vai percebendo as limitações de suas ações e percebendo também 

que algumas dessas limitações podem ser superadas, seja pela coragem, pela criatividade, pela 

negociação ou pela transgressão.

As crianças que participaram da construção desta investigação apresentam níveis 

diferentes de autonomia e independência na apropriação dos espaços púbicos do centro de 

Salvador. Esses diferentes níveis variam conforme a relação que os responsáveis estabelecem 

com esse espaço, a idade de cada uma delas e a necessidade de cada família. Mas não só isso – o 

seu desejo e o próprio espaço também definem essa apropriação.

Cabe observar que, entre as crianças participantes, não se identificou um nível diferente 

de autonomia ou independência relacionado ao gênero. Mas isso não quer dizer que ele não 

exista. Podemos afirmar que, durante a etapa de observação do campo, era possível perceber 

uma diferença entre meninos e meninas no espaço público, principalmente quando da chegada 

e saída da escola e por escola. Na Escola Permínio Leite, no 2 de Julho, não foi percebida uma 

diferença grande entre meninos e meninas que chegavam ou saíam sozinhos. No entanto, na 

Escola S. A. das Mercês, na Avenida 7 de Setembro, ainda que com menos crianças no geral, 

o número de meninos era maior. Na Escola N. S. do Salete, embora seja só para meninas e não 

permita a comparação, o que percebemos é que quase nenhuma menina chega ou sai sozinha, 

sempre estão acompanhadas de um adulto ou de um jovem. Nesse sentido é possível afirmar 
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que existe uma maior independência entre os meninos, principalmente quando esse circular ou 

estar no espaço público atravessa zonas de maior movimento de pessoas.

Percebemos que quanto mais próxima do espaço público a vida acontece, mais se 

conhecem suas deficiências reais, mas também suas qualidades e possibilidades. Para algumas 

crianças, esse é o único espaço para a brincadeira e o lazer; para outras, é o símbolo da restrição 

e do perigo. Mas não há dúvida de que, para todas, esse é um espaço de desejo.

Com esta pesquisa, reconhecemos que os bairros ou as localidades ainda continuam 

sendo, assim como no Alto de Ondina e no Alto da Sereia, os limites da apropriação infantil 

(na faixa etária estudada), embora a necessidade de frequentar uma escola melhor ou “melhor 

frequentada” faça com que algumas crianças atravessem esses limites diariamente.

Ainda que esses limites não sejam tão marcantes e óbvios quanto os que circunscrevem 

as comunidades do Alto de Ondina e do Alto da Sereia, percebemos que eles existem como 

fronteiras, mas que pouco se definem por uma diferença topográfica entre os bairros ou 

socioeconômica de seus moradores. No Ccentro, essas fronteiras, mesmo coincidindo em 

alguns momentos com a divisão entre os bairros, são marcadas essencialmente pelo espaço 

construído e pelo fluxo de pessoas. Assim, a principal fronteira que se estabelece no recorte da 

pesquisa são as avenidas 7 de Setembro e Carlos Gomes, que reúnem tanto obstáculos físicos 

(pistas e automóveis) quanto um movimento intenso de pessoas.

Porém, a investigação do Centro nos fez refletir sobre essas escalas de apropriação 

infantil. Por não apresentar limites tão marcantes entre os bairros e por perceber que, mesmo 

entre as crianças maiores e/ou mais independentes, o raio de apropriação não se diferenciava 

muito, colocamos em questão se a apropriação infantil não tem outras variáveis que definam a 

sua extensão no espaço. Levantamos duas hipóteses: a primeira seria em relação ao grupo de 

brinquedo – as crianças estarão onde estão os amigos e assim uma rede mais próxima de amigos 

pode colaborar com a definição espacial dessa apropriação; a segunda estaria numa relação de 

dependência com a casa (ou com o adulto), ou seja, numa rotina diária de brincadeira; a casa 

(ou onde encontram-se os responsáveis) é o “porto-seguro”, é onde se encontra todo o “aparato 

de segurança” de que a criança precisa na exploração do espaço público, desde a água que bebe 

no intervalo da brincadeira, até um refúgio, no caso de esse espaço se tornar, de repente, uma 

ameaça.

Ao se colocarem no espaço público, em suas práticas diárias, seja por vontade própria 

ou para cumprir exigências, as crianças do Centro estão diante de um espaço que, embora 

reúna regras e normas, leis e morais, assim como a escola e a casa, é um espaço mais plural, 

que agrega diferentes pessoas, objetos e relações. Isso exige da criança múltiplas formas de 
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se relacionar, potencializando também o seu processo de socialização e constituição como um 

ser também plural. Nesse espaço, o ofício da criança se expande, torna-se múltiplo, plural. A 

criança não é mais somente filha(o) ou aluna(o); é também brincante, habitante, usuária(o), 

moradora(or), cidadã(o) etc., e tem de enfrentar todos os desafios e conflitos próprios desses 

ofícios acumulados.

O espaço público, nesse sentido, aparece como mais maleável, plástico, flexível, mas 

que exige um constante saber fazer. Nesse espaço, percebe-se como a ação (ou não ação) estará 

sempre sujeita às escolhas em que sempre haverá uma certa quantidade de autonomia, de (in)

dependência e coisas a se abdicar.

As crianças vivem e constroem seu espaço como uma construção de si próprias. Elas 

percebem as formas, as texturas, os sons, as várias densidades de objetos, pessoas, regras, 

perigos ou aventuras possíveis na cidade. Assim, elas experimentam relações que nela e com 

ela se estabelecem, em um mundo concreto, mas também em um mundo mítico que a infância 

potencializa. 

Compreendendo as crianças como sujeitos dos processos que as envolvem, assumimos 

que são, então, capazes de produzirem atos físicos, simbólicos e políticos. Ao interagirem com 

o espaço físico e social, ao estabelecerem suas relações com os objetos e agentes desse espaço 

e ainda, por terem a capacidade de colocar objetos e agentes em relação, dizemos que elas 

produzem espaço (social).

As crianças são capazes de ocupar os espaços, ressignificar seus objetos, atribuindo 

novos usos e valores, ao mesmo tempo em que dispõem de competência para negociar 

com o outro, em uma interação capaz de produzir uma diferença: as crianças se apropriam. 

Elas se apropriam dos objetos, das ações, da linguagem, da cultura, transformando-os e se 

transformando. Com isso, produzem sua própria cultura e a si mesmas, como indivíduos, mas 

também como categorial social.

Acreditamos que falar em prática espacial é também falar em autonomia, em 

independência. É preciso certo grau de autonomia para se apropriar dos espaços. É preciso certo 

grau de independência para se praticar o espaço. E, considerando a complexidade das relações 

sociais, é necessário liberdade para se viver o espaço. No entanto, essa prática não se dá sem 

conflitos, sem resistência, sem uma contraposição. Esses encontros acontecem em diferentes 

dimensões, em diferentes instâncias, o que faz gerar diferentes formas de reação, seja na escala do 

corpo, do contato físico, dos sentidos, na relação com o outro, seja em formulações mais abstratas, 

que refletem a disputa por espaços. Da prática social e espacial se faz a realidade urbana e cotidiana.

A prática espacial enquanto produtora de espaços (produção e apropriação) é também 
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produtora de subjetividades. É através da prática espacial que se estabelece o contato com os 

modos de vida presentes no urbano e seus desdobramentos, com representações dominantes 

(hegemônicas) e singularidades. Na prática espacial, sujeitos e objetos estão em permanente 

interação. É a partir dessa prática que podemos reconhecer nosso grau de potência (singular), 

enquanto indivíduos e enquanto corpo social, enquanto singularidade e enquanto multidão. É 

nela que experimentamos nossa capacidade de afetar e ser afetados, selecionando, através dos 

encontros, o que aumenta ou diminui a nossa potência de agir, o nosso poder de sermos causa 

direta (ativa) de nossas ações (PÉLBART, 2010).

Na cidade, os habitantes crianças estabelecem sua relação com o espaço a partir do que 

percebem pelos sentidos e das imagens que são elaboradas sobre ele. Sons, cores, formas, texturas 

se somam a formas de perceber o espaço de outros habitantes. São milhares de experiências 

e percepções do espaço, as quais atravessam a relação que a criança estabelece, interferindo, 

influenciando e até determinando sua prática espacial. Mas não somente – o espaço também 

está repleto de normas, códigos e signos concebidos por técnicos e especialistas com a função 

de que se mantenha e se reproduza o modo de produção vigente na sociedade.

Contudo, as crianças chegam a esse espaço como seres em sua experiência, 

reconhecendo e dialogando com o espaço pré-existente, rejeitando muitas vezes seu aspecto 

castrador, mostrando em suas ações a potencialidade de um ser-em-devir, elaborando, através 

de sua prática espacial, uma compreensão do mundo à sua volta, o seu espaço vivido. É nesse 

espaço, praticado e vivido, que a criança constrói novas experiências, produzindo o seu próprio 

espaço e constituindo o seu mundo e a si mesma.

Com a sobreposição e associação dos estados de liberdade (ativa, condicionada, 

liberdade necessária e não-liberdade), surgem os espaços de liberdade, em seus tempos e 

espaços registrados, em suas apropriações e experiências existentes e possíveis. São espaços 

definidos a partir da prática espacial (percebido) da criança e da sociedade na qual está inserida, 

das representações do espaço (concebido) e dos espaços de representação (vivido) da infância 

e da sociedade como um todo. Espaços e estados de liberdade que, como espaços concretos 

e abstratos, ora se apresentam como definidos pela prática social (espacial) das crianças ora 

definidores dessas práticas. 

É a partir da experiência das crianças nos espaços de liberdade que reconhecemos a 

potência do que a criança já é, mas também do seu devir. A criança é, porque ela cria, ela transforma, 

ela apropria, reapropria, ressignifica. Ela negocia com seus pares e com os adultos. A criança tem a 

sua forma de ver o mundo, entender as regras, que nem sempre será a mesma do adulto.

A construção do ser social implica a aquisição de habilidades sociais de negociação com 
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o outro, de discernimento e compreensão de regras e condutas; implica ainda na construção de 

valores através do exercício social – fenômenos que acontecem ao se expor ao espaço, iniciando-

se no contexto familiar, mas que se amplia na vivência escolar e se expande exponencialmente no 

espaço público do bairro e da cidade, sobretudo quando esse é um bairro central.

Enxergar e compreender a existência de um outro, desconhecido, que não é a família, 

não é professor, não é amigo ou conhecido de alguém que se conheça, e entender que é com ele 

que se convive, com quem se divide a rua, os equipamentos, é com ele que terá de haver nas 

decisões sobre a cidade, é um aprendizado que só o espaço público oferece.

O espaço público, assim, torna-se palco emblemático, onde os movimentos de todas as 

naturezas acontecem, principalmente nos estares e nos percursos e caminhadas ao longo de ruas, 

becos e praças. O espaço público é o lugar para onde converge a expressão da liberdade.

Por isso, acreditamos que falar em liberdade é também fazer valer direitos para aquele 

que deve também ser livre. É garantir o direito de exercitar e construir sua liberdade e, assim, 

suas potencialidades. A liberdade da infância é ter garantida sua presença e visibilidade na 

sociedade e no espaço urbano, nas cidades e, sobretudo, nos espaços públicos. É ter garantido o 

seu direito a desfrutar desse espaço, no que diz respeito à existência e à qualidade, mas também 

e principalmente ao seu direito de integrar esse espaço, através da participação na construção 

(produção) e uso. Entendemos que o princípio de uma liberdade urbana para a criança é ter 

reconhecido o seu direito à cidade e dele poder usufruir, como um ser social e político.
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE PERGUNTAS APLICADO DURANTE AS ENTREVISTAS
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ROTEIRO DA ENTREVISTA

BLOCO1: QUESTÕES ESTRUTURANTES

1. NOME:

2. IDADE:

3. SEXO:

4. COMPORTAMENTO (tímida/extrovertida/etc.):

5. LOCAL ONDE MORA:

6: ESCOLA:

7: PERFIL ECONÔMICO DA FAMÍLIA:

8: ASPECTOS CULTURAIS (percebidos):

9: PARTICIPA DE PROJETOS SOCIAIS:

10: POSSUI IRMÃOS (qual a colocação em relação a idade - mais velho/mais novo etc.) 

11: CONSTITUIÇÃO FAMILIAR:

12: PESSOAS QUE MORAM NA RESIDÊNCIA:

13: DESCREVER A CASA/APT E A RUA:

BLOCO 2: QUESTÕES SUBJETIVAS

1. Você é uma criança? Ainda é? Pré-adolescente? Adolescente? Adulto?

2. Quem manda em você? em casa? na rua?

3. Quem é responsável por você?

4. Você gosta da sua casa/apartamento? O que tem de melhor? E de pior?

5. Você gosta da sua rua? O que tem de melhor ? E de pior?

6. O que você mais gosta de fazer quando está sozinha/sozinho em casa? E na rua?

7. Do que você tem medo?

8. O que é um lugar de criança? Lugar de criança é onde?
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BLOCO 3: QUESTÕES OBJETIVAS

EIXO 1: Análise do trajeto casa/ escola/projeto

1. Vem para e/ou volta da escola ou do projeto sozinha? Com quem?

2. Como você vem para a escola (carro, a pé, ônibus, transporte escolar)?

3. Qual a melhor e a pior parte do caminho até a escola?

4. Tem algum lugar nesse caminho que você não pode ir ou ficar muito tempo? Ou tem 
medo? 

5. Tem algum lugar nesse caminho que você gostaria de ir, mas não pode? Qual? e por que?

EIXO 2: Deslocamentos e percepção do espaço urbano

6.  Qual o lugar mais longe que você já foi sozinha? E só com os amigos?

7. Porque seus pais não deixam você ir sozinha?

8. Você vai à casa de amigos ou parentes aqui no bairro? Sozinha? Com quem?

9. Quais os lugares que você mais gosta de ir aqui no bairro?

10. Você gosta mais de andar a pé, de carro, de ônibus?

11. Você sabe onde sua mãe/pai trabalha? Já foi até lá?

12. Você conhece alguém que mora em outros bairros? Lugares? Onde?

13. Onde você gostaria de ir no próximo final de semana?

14. Quando sai com seus pais, para onde vão?

15. Você conhece outra cidade?

 

EIXO 3: Atividades realizadas na rua

16: Você pode sair depois de escurecer?

17: Quais as brincadeiras mais comuns na sua rua?
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EIXO 4: Tempo livre/ institucionalizado/ orientado

18: Qual o tempo gasto em atividades extraclasse (cursos, banca, religião, esporte, outro)?

EIXO 5: Atividades realizadas dentro de casa ou em áreas internas (privadas)

19: Televisão: quanto tempo? qual o programa preferido? qual o programa que mais assiste?

20: Você gosta de computador/video game? onde joga? por quanto tempo?

21: Quais as brincadeiras de que mais gosta em casa?

22:  Ajuda os pais na organização da casa? Cuida do irmão? É cuidado? 

23: Fica sozinho em casa? Quem fica com você em casa?

22: Brinca com os pais, irmãos, outras pessoas que moram com você?

EIXO 6: Memória do espaço

23: Desde quando você era pequeno, o que mudou na sua casa? e na sua rua?

24: Já morou em outro lugar? Do que você se lembra?

Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar ou algo que você gostaria de falar?
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APÊNDICE II – DESENHOS CONFECCIONADOS PELAS CRIANÇAS
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APÊNDICE III – REPRESENTAÇÕES IDENTIFICADAS

Representações identificadas Pérola 

Representações identificadas – Milena

Representações identificadas - Larissa

Representações identificadas - Cauan

Representações identificadas - Clénisson

Representações identificadas - Matheus

Representações identificadas - Jamile
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APÊNDICE IV - QUADRO SÍNTESE: ESTADOS DE LIBERDADE E ESPAÇOS DE 
LIBERDADE 
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APÊNDICE V - MODELO DO TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM
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