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Un sinal de tráfico colocado preto dos colexios representa
dous nenos que van á escola. É un sinal triangular e, polo tanto,
un sinal de perigo que significa «Perigo: nenos»; non está alí
para avisar os nenos sobre o perigo de atopar coches,
senón para advertir os condutores do perigo de atopar nenos.
Nas nosas cidades o neno está considerado como un perigo…
“A cidade dos nenos” é un proxecto impulsado en 1991
por Francesco Tonucci no seu Fano natal -de 60.000 habitantespartindo da filosofía de que unha cidade á medida da infancia

■ Temática: nova cultura urbana respectuosa

e ter en conta as súas opinións.

coa infancia; a importancia do xogo e da
interrelación cos outros.
■ Receptores: educadores; nais e pais; todos os
públicos.
■ Aspectos destacables: do autor de “A cidade dos
nenos” (KALANDRAKA); máis propostas para
un xeito novo de pensar a cidade; escola,
familia; educación cívica; educación viaria,
camiños escolares; inclúe a Convención sobre
os Dereitos do Neno; da colección Biblioteca
de Pedagoxía, dirixida polo catedrático de
Historia da Educación da Universidade de
Santiago, Antón Costa, á que pertencen:
“A cidade dos nenos”, de Francesco Tonucci,
“Educación para un mundo novo”, de María
Montessori, e “A imaxinación e a arte na
infancia”, de Lev Vigotsky.

Para que os nenos desexen expresarse e teñan esa posibilidade,

Francesco Tonucci

redunda nunha maior calidade de vida para toda a veciñanza.
Así, impulsou a creación dun Consello Municipal da Infancia
para que os máis novos colaborasen no deseño e na planificación
dos servizos e dos espazos urbanos. A partir de 1997 a iniciativa
foise estendendo a numerosos concellos -entre eles, Pontevedrapor ter posto as nenas e os nenos no centro das súas políticas
urbanas, no marco dun novo modelo de cidade.
Dirixido a docentes, nais e pais, políticos, urbanistas… e tamén
ao público infantil, “Cando os nenos din BASTA!” é a continuación
de “A cidade dos nenos”: 26 frases recollen propostas e protestas
dos rapaces, actúan como lema de cabeceira e argumento
de cada capítulo do libro. Tonucci proponnos escoitar os nenos

cómpre que os adultos saiban escoitalos, se poñan ao seu carón,
e teñan disposición para defender as súas posturas.
Os nenos piden estar presentes, que se conte con eles, ser visibles.
A proposta que xorde logo de once anos de experiencias do proxecto
«A cidade dos nenos» é aceptar esta provocación dos nenos
e convertelos en aliados privilexiados do cambio.
O neno está considerado polos pais, os docentes ou os instrutores
como un suxeito que hai que educar e que ten valor polo que ha
de ser mañá. Educar quere dicir sacar algo que aínda non hai e que
chegará mañá: a futura muller, o futuro home, o futuro cidadán.
Significa preparar para o futuro.
Este é, pois, un libro imprescindible para todos e o futuro
é unha responsabilidade colectiva.

(Fano, Italia, 1940)
Educador e psicopedagogo, autor de numerosos libros
sobre a infancia na sociedade actual. Graduado en
Pedagoxía en 1963 (Universidade Católica de Milán),
traballou como mestre e dirixiu o Departamento de
Psicopedagoxía do Consello Nacional de Investigación
italiano. Desde 1991 realiza na súa cidade natal de
Fano o proxecto «A cidade dos nenos». En 1997 foi
nomeado presidente do Comité Italiano de Televisión
e Menores, para a protección da infancia. Colabora
coa Cidade da Ciencia de Nápoles e co seu Laboratorio dos nenos; é asesor científico do proxecto «O
museo dos nenos» de Roma e doutras entidades
vencelladas ao Proxecto Internacional da Cidade dos
Nenos, que se está a desenvolver en Italia, España e
varios países latinoamericanos. Nos últimos anos vén
realizando unha gran difusión das súas investigacións
a través de distintas obras que, desde o italiano,
tradúcense a outras linguas.
http://www.lacittadeibambini.org
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