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O que está por trás de toda cidade são sonhos de pessoas 
que a conceberam. E nisso está a alma não só dos arquitetos e 
engenheiros, mas também de planejadores e criadores de toda 
ordem: empresários, empreendedores, artistas, poetas, cientistas, 
educadores, trabalhadores dos mais diversos ramos de atuação e 
principalmente as crianças!

Cada qual sonha a cidade ao seu modo. Os iniciantes na vida, 
pequenos grandes sonhadores de mundo, criam, em suas brincadeiras, 
tantas e tão fartas invenções de possibilidades, com tamanha alegria, 
que se transmutam, mais tarde, na vida adulta, em substratos sensíveis 
e imaginativos que dialogam com toda a construção de conhecimento 
que foram colecionando ao longo de sua existência.

1 Texto escrito em 18/05/2016, a partir da lembrança de um sonho, inspirada por conversas, na 
noite anterior, com a equipe da Secretaria de Educação de Curitiba, acerca do protagonismo 
infantil na cidade. A primeira frase do texto veio à autora em sonho. O desenrolar da narrativa 
é decorrência das impressões oníricas.

2 Diretora da Caleidoscópio e autora dos livros: Quer jogar? (Edições SESC SP) e Ciência, Arte 
e Jogo (Editora Peirópolis).



Vendedores ambulantes sonham modos possíveis e viáveis de exercer o antigo ofício de mascates. Montam suas lojas a tiracolo, 
inventando modos portáteis e criativos de expor seu produto, ora usando caixas que são armadas feito expositores, ora usando 
girândolas ou alguma engenhoca em que penduram seus produtos para mostrá-los de forma aérea, como é o caso dos vendedores de 
brinquedos de miriti no Pará ou dos vendedores de algodão doce em parques públicos. Alguns desses profissionais do comércio informal 
inventam novos usos para meios de locomoção já existentes, como bicicletas, carrinhos de feira ou carriolas de pedreiro transformadas 
em verdadeiras lojas ambulantes com espaços que vão conter toda sorte de produtos. 
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São tantos e tão diversos modos de expor que alguns, de tão 
inovadores, chegaram a ser expostos em museus de arte, como 
é o caso do carrinho multicolorido de venda de café de Paulo 
Cezar de Jesus (Salvador, BA)3, e inspiram outros designers de 
sonhos. Das simples às elaboradas lojas sobre rodas precursoras 
dos atuais food trucks ou mesmo livrarias sobre rodas, todas 
foram sonhadas num primeiro momento. E todos os sonhos, 
cada qual ao seu modo, compõem a cidade. Do carrinho do 
pipoqueiro aos vendedores de cangas presas em guarda-sóis nas 
praias, todos sonharam um modo de viver de seu trabalho.

3 Tal engenhoca pode ser vista no livro “Pavilhão das Culturas Brasileiras: Puras misturas” 
de Adélia Borges e Cristiana Barreto, Editora Terceiro Nome, 2010 ou no link: http://
www.designweekend.com.br/wp/index.php/exposicao-no-ibirapuera-mostra-o-design-da-
periferia/
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Alguns sonhos são ousados. Oscar 
Niemeyer e Lúcio Costa, no governo de 
Juscelino Kubitschek, planejaram uma 
cidade inteira com a ajuda de milhares de 
trabalhadores e, com o recurso público  
de todo o Brasil, conseguiram fazer isso 
em tempo recorde! 
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O grande arquiteto e urbanista Jaime Lerner, entusiasta e realizador, sonhou com o 
potencial transformador das cidades. Fez de Curitiba referência nacional e internacional 
em planejamento urbano, principalmente em transporte, meio ambiente, programas 
sociais e projetos urbanísticos. Seus sonhos extrapolam sua cidade, motivando muitos 
outros sonhadores, sobretudo a ele próprio que não para de sonhar e influenciar novos 
modos de planejar uma cidade. Um de seus incríveis inventos, um mobiliário urbano, 
inspirado nos Bouquinistes de Paris, traz o conceito de rua portátil que integra setores 
formais e informais da economia de rua, agregando funcionalidade e beleza estética 
à paisagem urbana. Um sonho em busca do diálogo com milhares de brasileiros que 
vivem do comércio informal.

Agradecemos à 
empresa Jaime Lerner 
Arquitetos Associados 
por ceder as imagens 

desta página.

5



Nem todos os sonhos são de concretização no mundo físico, são de outra natureza, igualmente monumentais no plano d´alma. É o 
caso dos sonhos de escritores e poetas. Estes sonham e como sonham! E seus castelos de sonhos, para além do papel, refinam a 
sensibilidade humana. Povoam o imaginário com ainda mais sede de sonhos e, não raro, tornam outros construtores de  
cidades muito mais cidadãos do mundo! A arquitetura verbal que sustenta suas obras cria mundos paralelos, povoa a cidade. 

Outros sonhos se materializam no campo das ideias. É o caso dos filósofos e pensadores, que dialogam com inúmeros outros construtores 
de sonhos. São a base, o chão firme para o crescimento de uma sociedade. Sonham uma política e uma ética para a cidade.
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Somado a tantos sonhadores de cidade, temos 
os cientistas! Estes criam realidades! E claro que 
toda realidade foi primeiro sonho. Então, 
imaginação e ciência andam de mãos dadas! Não 
deixam de ser inventivas brincadeiras humanas. 
Cada cientista contribui com parcelas de 
compreensão do mundo e, coletivamente, eles 
alavancam o desenvolvimento da cidade.

Já os sonhos dos artistas constroem estéticas 
que são verdadeiras fontes de inspiração da 
imaginação criadora. Brincantes, por natureza, 
chamam a humanidade para sua natureza 
primeira, convidando-a contemplar o mundo 
de forma menos funcional e utilitária. Embalam 
o sensível olhar e conclamam as emoções à 
flor da pele. Muitos desses sonhos têm a força 
das muralhas da China; a graça das mais belas 
paisagens; a paz dos ancestrais templos sagrados 
e até a ira de um furacão! São irresistivelmente 
humanos em sua essência. Alimentos para alma!

A cidade é um corpo dotado de alma. Não há 
arquitetura ou qualquer obra humana que não 
carregue em sua infra e macroestrutura sonhos 
de quem a concebeu. Toda a engenharia de 
uma cidade se faz de sonhos! E toda música, 
escultura ou toda a produção de conhecimento 
nasce de desejos humanos. Sonhos d´alma que se 
concretizam com empenho e mais empenho.
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Para se chegar à categoria de sonhos 
com letra maiúscula é preciso que 
sejam intensos e grandiosos, não 
importa o tamanho do feito: singelo 
ou imponente. O que vale é o tônus 
de alma que se põe neles. Importa 
a intensidade que acaba por gerar 
abundância por toda parte: na cultura, 
política, ciência, nas artes. 
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Para que tudo se encaixe bem numa cidade, é fundamental o fator  
político como articulador de sonhos. Uma política que sonhe propostas 
públicas de qualidade em educação, saúde, urbanismo e em todos os 
setores necessários ao bem viver. É essencial uma política que some  
sonho e realização. Tal como bem postula o economista, prêmio Nobel 
da paz, Muhammad Yunus: “Nós temos muita ficção científica. Nós 
deveríamos escrever ficção social, imaginar o mundo que queremos  
e depois construí-lo”.

Se muitos sonhos, unidos, estivessem comprometidos com o bem-estar 
próprio e alheio, certamente teríamos uma revolução inigualável na história 
da humanidade! Sonhos de dedicação à vida. Sonhos de considerar toda 

e qualquer vida imprescindível e interconectada. Como dizem os índios 
Ticunas, no livro das Árvores Ticuna4: “Qualquer vida é muita dentro da 
floresta”. Da mesma forma, podemos dizer que qualquer vida é muita 
dentro da cidade, qualquer cidade, interiorana ou uma megalópole. 

E hoje temos recursos, tecnologia e conhecimento para que todo sonho de 
bem comum da humanidade possa virar realidade, basta que muitos sonhem 
ardentemente para que qualquer vida dentro da cidade, viva em plenitude.

4 O Livro das Árvores – Ticunas – OGPTB – Organização Geral dos Professores Ticunas Bilingues – 
Amazonas – Jussara Gomes Gruber (organizadora), 1997
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As crianças são mestras em sonhos de 
plenitude! Vivamos, na vida adulta, os 
sonhos frescos de quem inaugura a vida e 
entende que todo sonho é possibilidade!

“... O sonho é meu e eu sonho que 
Deve ter alamedas verdes 
A cidade dos meus amores 

E, quem dera, os moradores 
E o prefeito e os varredores 
Fossem somente crianças...”

A cidade ideal
Enriquez/Bardotti/Chico Buarque

www.caleido.com.br   |   +55 41 3344-9519   |   +55 41 8508-0810
Autoria: Adriana Klisys   |   Revisão crítica: Carlos Dala Stella   |   Revisão: Antônia Schwinden   |   Design gráfico: Nena Salgado   |   Fotos: Joel Rocha

10


