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Carga horária: 30h Créditos: 02 Classificação: Optativa  

Período Letivo:  

Professor: Samy Lansky 
 
 
 1-EMENTA 
 
O espaço urbano e a cultura nos estudos contemporâneos da infância. A dimensão social e 
formativa da cidade.  As relações entre crianças urbanas, os espaços contemporâneos e os 
processos de aprendizagem.  
 
 
2- OBJETIVOS 
 
- Estabelecer um olhar interdisciplinar para a cidade e para a escola na perspectiva dos 
sujeitos, especialmente das crianças.  
- Analisar o impacto da qualidade de vida urbana contemporânea nas experiências cotidianas 
e na cultura infantil.  
- Debater as relações entre escola e cidade, circulação e usos dos espaços. 
- Debater as relações entre a cultura infantil, jovem e adulta. 
- Pedagogia urbana, arquitetura e design com crianças.  
- Explorar os contrastes entre o planejamento urbano e as apropriações espontâneas dos 
espaços pelos sujeitos, com foco nas expressões da cultural infantil.   
- Debater a produção acadêmica e os impactos na formulação de políticas urbanas, de 
educação e cultura com crianças.  
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