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 O presente texto resulta da dissertação de mestrado que teve como idéia inicial o 

caráter indissociável entre os processos de humanização e a construção do espaço geográfico.  

 Estudos de Milton Santos falam do espaço geográfico atualmente como meio técnico-

científico-informacional (MTCI), do qual os sistemas de objetos são importantes 

constituintes. Somam-se a isto, estudos da Sociologia da Infância, considerando as crianças 

como sujeitos ativos nas relações sócio-espaciais. A perspectiva histórico-cultural de 

Vigotski, por sua vez, contribui para pensarmos em suas interações espaciais e seu 

desenvolvimento.  

 Assim, o trabalho objetivou compreender as interações das crianças com os objetos 

de seus espaços geográficos.  

 Em uma perspectiva qualitativa e assumindo a etnografia como metodologia, a 

pesquisa observou um grupo de crianças com idades entre 4 e 6 anos, em uma unidade de 

educação infantil. Privilegiou-se momentos de livre ação das crianças na escola, com reduzida 

interferência adulta, em espaços como o parquinho, a quadra e a brinquedoteca.  

 Como categorias de análise, a presença e a entrada de objetos no espaço escolar e os 

processos de interação das crianças, foram definidas pela importância de se compreender os 

mecanismos de inserção dos objetos em seu cotidiano, bem como das formas de interação 

propriamente ditas.  

 Os achados apontam para as crianças como nativos do MTCI, que é internalizado por 

elas na relação com o outro, a partir de novas formas de mediação que orientam seu processo 

de humanização.  



 

 

Aproximações ao MTCI  

  

 A condição geográfica do espaço se dá pela ação humana. O espaço é geográfico na 

medida em que a sociedade com ele estabelece uma relação dialética, de transformação 

mútua. Dessa forma, não falo do espaço como algo passivo, como um palco estático que sofre 

a ação humana. Ao contrário, ressalto nesse texto a condição ativa do espaço nos processos e 

interações humanas.  

 Quando tomamos o espaço como palco, acabamos por suprimi-lo pelo tempo, 

engessando-o a um único modelo histórico. Para (Massey, 2008), não devemos tomá-lo como 

mera superfície, estática, mas sim como um processo em constante transformação, constituído 

por espaços diversos e coexistentes, em uma multiplicidade que também garante a 

multiplicidade humana. Afinal, não falamos aqui de um espaço fechado cartograficamente, 

como algo delimitado que apenas se percebe pelas projeções e mapas. Mas antes, de algo 

socialmente produzido e que também é elemento na construção do humano.  

 Para Santos, (1991) a relação estabelecida entre sociedade e espaço geográfico ocorre, 

primordialmente, pela realização do trabalho. É transformando o espaço geográfico pelo 

trabalho que o homem cria sua própria condição. E nesse sentido, a técnica é o meio para que 

tal realização ocorra.  

 Baseado em Ortega y Gasset (1998) e Santos (1997), penso nas técnicas como o 

sistema de instrumentos desenvolvidos pela sociedade que viabilizam a realização do trabalho 

humano. Dentro do que vem sendo discutido, não se pode pensar as técnicas desvinculadas do 

espaço geográfico. Afinal, todo o conteúdo desse espaço traz seu teor técnico, por ser 

constructo do trabalho humano e vai sofrendo transformações na medida em que os novos 

sistemas técnicos são desenvolvidos.  



 

 

 É baseado nessas premissas que Santos (1997) realiza suas reflexões geográficas 

organizando as transformações do espaço geográfico em três grandes momentos e condições. 

O meio natural, no qual a utilização de instrumentos e objetos técnicos pelos humanos ainda 

era muito incipiente. A condição rudimentar do aparato técnico nesse primeiro momento 

causava poucas transformações no espaço geográfico, mas garantia possibilidades de 

experiências humanas junto à natureza. O meio técnico, que possibilitou ao homem fixar-se e 

transformar o espaço de acordo com suas necessidades, transformando sua relação com o 

mundo.  Durante essa etapa, o espaço geográfico teria atravessado algumas revoluções 

técnicas, que trouxeram transformações em várias atividades e aspectos da vida humana. Tal 

avanço técnico possibilitou a vida humana em tempos menos lentos, principalmente nos 

espaços onde os sistemas eram mais densos.1  

 Mas o que nos tem sido apresentado nas últimas décadas é uma condição espacial 

jamais vivenciada. O meio ténico-científico-informacional – denominado por esse texto 

MTCI – revela um espaço geográfico em que o sistema técnico hegemônico se incorpora no 

espaço acompanhado de um desenvolvimento pautado na ciência e na informação (1997).  

Esse meio constitui-se de um amplo sistema de objetos técnicos que se materializa de forma 

ampla e heterogênea em todo o planeta, por onde perpassam sistemas de ações que se dão 

rapidamente, dentro de uma fluidez nunca antes vista e que se manifestam direta ou 

indiretamente em todos os lugares.  

 É dessa forma que podemos perceber o espaço geográfico na atualidade: 

instrumentalizado, objetal e meio para ações humanas. Para Santos (1994), “Esse meio 

técnico, científico, informacional está presente em toda parte, mas suas dimensões variam de 

acordo com continentes, países, regiões: superfícies contínuas, zonas mais ou menos vastas, 

simples pontos”. Cabe lembrar, no entanto, que em suas reflexões, Santos (1997) não adota 

                                                           
1 O conceito de densidade técnica é defendido por Santos (1997) através dos diferentes níveis de teor técnico em 
cada espaço.  



 

 

uma perspectiva linear para o desenvolvimento de tais etapas. Ao contrário, admite que o 

surgimento de um novo sistema técnico não elimina os anteriores, mas antes com eles dialoga 

e estabelece vínculos.  

 Sendo assim, todas as sociedades tomam contato com as manifestações do MTCI, de 

alguma maneira e é por conta de tal situação que as interações humanas em meio a essa nova 

condição espacial devem ser pensadas, principalmente pelo fato de que essa não é uma 

relação meramente instrumental, mesmo porque muito outros animais desenvolvem a 

capacidade de operar com instrumentos, em atividades já refletidas e planejadas 

anteriormente. No entanto, somente o ser humano, no desenvolvimento de sua filogênese e 

ontogênese, é capaz de ultrapassar a utilização de instrumentos como dispositivos mecânicos 

rumo à construção de sistemas simbólicos e de significados, criando a sua própria condição de 

viver no mundo (Vigotski; Luria; Leotiev, 1996). 

 

 

Pensando a presença humana no MTCI 

  

 O MTCI pode ser visto, dentro dessa análise, como um grande ganho da filogênese 

humana. Manifestando-se direta ou indiretamente em todo o mundo, abre possibilidades de 

experiências nunca antes vividas. Transforma-se, assim, o espaço geográfico e o próprio 

humano.  

 Isso porque o espaço geográfico é a extensão de nossa humanidade. É através do 

espaço que tomamos contato com os objetos e instrumentos que nos auxiliam em nossa 

construção simbólica e que, em última instância, acabam por influenciar a nós mesmos. Os 

signos também atuam como instrumentos para lidarmos com o mundo, porém, isto se dá no 

plano simbólico.  



 

 

 E isto se dá na interação com o outro. O mundo é vivenciado de forma indireta, por ser 

culturalmente mediada a partir das relações que estabelecemos com as outras pessoas. Isto nos 

faz pensar nos sistemas simbólicos como construção social, realizada como um acontecimento 

social. No entanto, a forma como essas manifestações são internalizadas pelos indivíduos é 

única para cada um, de acordo com sua microgênese.  

 Não procuro negar, por esse texto, a dimensão biológica do ser humano. Apenas busco 

ressaltar que o que propicia nosso processo de humanização é o fato de estar com o outro, em 

interação, cooperando, compartilhando e construindo conjuntamente. É nesse movimento que 

desenvolvemos o que Vigotski (2000) denomina funções psicológicas superiores, 

reconstruindo a atividade psicológica através da internalização de atividades social e 

historicamente desenvolvidas a partir das operações com signos. 

 A importância de reflexões que aproximem tal perspectiva de pensar o humano ao 

pensamento acerca do MTCI reside, portanto, no fato de desconhecermos até que ponto as 

características dessa nova condição do espaço geográfico possam interferir nesses processos. 

E a incerteza é extensiva às crianças.  

 No entanto, seu direito de reconhecimento como sujeitos sociais ativos não vem sendo 

respeitado por boa parte dos campos de pesquisa e nas mais diversas esferas sociais. Baseado 

em Sarmento (2007), penso que a infância deve ser considerada como uma concepção 

marcada histórico e espacialmente, de acordo com as características sócio-culturais do grupo 

ao qual está inserida. De maneira que podemos falar em diferentes infâncias de acordo com 

seu contexto de inserção. Há, contudo, um discurso hegemônico que reserva à infância e as 

crianças a atribuição das faltas, da incompletude, como receptáculos vazios que vão aos 

poucos sendo preenchidos pelos adultos dentro do que entendem  que sejam coisas de 

crianças. Como se vê, a imaturidade biológica das crianças é interpretada culturalmente pelos 

grupos que criam interpretações das crianças como seres em vias de acabamento.     



 

 

 Não nego aqui a importância da dimensão biológica dos seres humanos, mas concordo 

com Pino (2005) quando fala em dois nascimentos: biológico e cultural. E nesse sentido, a 

fragilidade biológica das crianças pode ser suprimida por todo o sistema cultural ao qual está 

inserida e que vai sendo internalizado de forma mediada, em suas relações com os adultos e 

com seus pares.  

 Esse é um movimento genuíno, autônomo, onde as crianças assumem uma condição 

ativa, como qualquer outro sujeito. Assim, estabelecem ações transformadoras com o mundo, 

seja se apropriando e transformando a cultura adulta, seja construindo seus próprios sistemas 

culturais, nas suas interações entre pares.  

 E essa é a principal razão de se realizar pesquisa com crianças: exatamente por serem 

crianças, sujeitos que possuem valores em si mesmos, participantes ativos de todos os 

processos sociais e produtores de cultura. Logo, são também agentes espaciais.  

 

 

Metodologia, embates e estratégias para entrar no mundo das crianças – discutindo alguns 

achados 

 O trabalho ocorreu apoiado em referenciais qualitativos de pesquisa. Assim, não havia 

a preocupação no estabelecimento de hipóteses prévias e tampouco com o alcance de 

objetivos. O que se buscou a todo instante foi compreender como se davam os processos de 

interação das crianças com os objetos presentes em seus espaços de vivência.  

 Nessa perspectiva, a pesquisa privilegiou o olhar dos sujeitos sobre as suas próprias 

ações, estabelecendo uma perspectiva dialógica e de alteridade, visando a máxima 

aproximação dos significados que os sujeitos construíam acerca de seus processos. A 

etnografia encaixou-se, assim, como importante método investigativo. Baseado em Mattos 



 

 

(2001), procurei compreender as formas peculiares de interação das crianças como grupo 

cultural.  

 Assim, defini como questão orientadora – Como as crianças em seus processos 

sociais, interagem com esse MTCI? – e, apoiado em Bogdan e Biklen (1994) e Corsaro 

(2008), busquei acompanhar os sujeitos durante seus afazeres cotidianos. A idéia era poder ser 

aceito no grupo para acompanhar suas rotinas, ações e construção de redes simbólicas.  

 Como campo de pesquisa, escolhi a Escola Municipal Professor Ubi Barroso Silva, 

vinculada à rede municipal de ensino, na cidade de São João Nepomuceno – MG. Com 

aproximadamente duzentas e oitenta e oito crianças matriculadas, trata-se de uma das maiores 

instituições de educação infantil do município. A escolha baseou–se no fato da escola ser uma 

porção do espaço geográfico que recebe as influências do MTCI, além de ser espaço 

privilegiado de mediações das crianças.   

 Para delimitar melhor o espaço das observações, foi definida a brinquedoteca como 

ponto principal. Trata-se de um ambiente da escola em que as crianças sofrem menor 

interferência adulta em suas ações, participando dos denominados momentos livres. É preciso 

ainda lembrar que tem uma das maiores concentrações de objetos de toda a escola, o que 

contribuiria para o andamento da proposta de investigação.  

 Além da brinquedoteca, as observações também ocorreram em outros dois ambientes 

da escola: a quadra e o parquinho.  Esporadicamente, as crianças eram levadas a estes dois 

espaços para os momentos livres, onde utilizavam brinquedos como escorregador, gangorra e 

trepa-trepa – no caso do parquinho –, além de objetos que a professora recolhia da 

brinquedoteca e levava para as crianças utilizarem,  tanto no parquinho, quanto na quadra.    

 Os sujeitos da pesquisa foram meninos e meninas compreendidos na faixa de quatro a 

seis anos, entre 2008 e 2009. Em 2008, 24 crianças estavam matriculadas no primeiro período 

da Educação Infantil, enquanto que em 2009, o grupo sofreu algumas poucas alterações, 



 

 

chegando a 29 crianças. Sua presença na escola ocorria de segunda à sexta-feira, no período 

da tarde (das 12:30 às 17:00 horas) e o grupo era organizado por uma professora.  

 As observações ocorreram durante os anos de 2008 e 2009, em dias letivos e no turno 

de curso das crianças. A freqüência de encontros variou entre uma e duas vezes por semana, 

com duração média de uma hora. Como material de pesquisa, foram utilizados lápis, bloco de 

notas e câmera digital.  

 O foco das observações apontava para as ações das crianças em suas ações no 

momento de seu acontecer. Os registros eram realizados e aproximados do referencial teórico 

para a realização de sua descrição densa (Geertz, 2008), trazendo as minhas impressões em 

busca do olhar das crianças.    

 A realização dessas descrições possibilitou alguns importantes achados. Basicamente, 

os registros foram organizados a partir de duas categorias de análise: a entrada dos objetos no 

espaço escolar e os processos de interação das crianças nesse contexto.  

 Para nos aproximarmos da primeira categoria, é preciso ressaltar que a escola é um 

espaço geográfico intencionalmente pensado pelos adultos para as crianças. E como tal, 

também sofre um processo de grande instrumentalização. Para Brougère (2008), todo objeto é 

construção cultural e revela um pouco da cultura a que pertence. Além disso, é portador de 

funções que lhes são culturalmente atribuídas e lhes garantem razão de ser. Portanto, ao 

introduzirmos objetos nos espaço escolar, apresentamos às crianças o discurso cultural do 

grupo no qual elas estão inseridas, propondo a elas uma leitura do mundo mediada por tais 

objetos presentes no espaço geográfico.  

 Essa não é uma exclusividade da escola, ocorrendo em todos os espaços de vivência 

das crianças. No entanto, o espaço escolar é instância privilegiada dessa relação, uma vez que 

abre a possibilidade de interagirem com seus pares de forma mais intensa e numerosa.  



 

 

 O mapeamento da entrada dos objetos no espaço escolar observado indica os seguintes 

meios: objetos disponibilizados pela escola, objetos doados pelos próprios funcionários da 

escola, objetos doados pelos pais das crianças, objetos levados à escola pelas próprias 

crianças, objetos doados pela comunidade, objetos levados à escola através dos discursos 

das pessoas.  

  O mais importante a ser explicitado nessa primeira categoria de interpretação é que os 

artefatos não chegam casualmente à escola, mas sim por diferentes sujeitos com suas histórias 

e geografias próprias, além das políticas públicas baseadas em concepções próprias do que é 

ser criança. Ou seja, tais objetos são portadores de todo patrimônio da humanidade.  

 Portanto, os artefatos presentes na escola implicam na própria condição de 

humanização, uma vez que as interações das crianças se estabelecem com tais materiais, 

permitindo que o outro realize a sua entrada na história humana e dê a ela continuidade. Daí a 

importância de compreender melhor tais processos.  

 Já a segunda grande categoria de interpretação – os processos de interação das 

crianças nesse contexto – trabalhou com as rotinas próprias que as crianças criam em seu 

cotidiano, estruturando ações de acordo com o que o contexto lhes oferece. Tais rotinas não 

seu resumem à mera repetição e são abertas à criação, inovação de atividades e construção de 

novos processos simbólicos específicos das crianças. A partir das observações, algumas 

rotinas surgiram com mais solidez, e agora serão brevemente apresentadas.  

 Interações fora do espaço escolar – A relação das crianças com os objetos não está 

limitada à escola. Ao estabelecer suas relações em outros mundos, a criança também constrói 

suas leituras e representações de mundo e isso se manifesta através de seus discursos. Sendo 

assim, os objetos presentes em tais relações externas ao espaço escolar também se tornam 

linguagem, ultrapassando sua materialidade em direção à dimensão simbólica. E quando as 



 

 

crianças partilham suas falas dentro do espaço escolar, desdobram o MTCI, inserindo seus 

pares nessa nova condição do espaço geográfico.  

 Interações entre crianças e adultos – Na escola, as crianças tem a oportunidade de se 

aproximarem dos adultos que ali estão. No contato com professoras e demais colaboradores, 

cruzam-se representações de mundo, através de suas interações, o que não é vivido pelas 

crianças passivamente.  

 Corsaro (2002) denomina reprodução interpretativa para designar o processo ativo 

das crianças frente à cultura adulta. Em seu processo de internalização cultural, as crianças 

estabelecem uma atitude de criação de novas lógicas e formas de ação no mundo. Dessa 

maneira, vão ampliando suas redes de significados e internalizando o MTCI.  

 Crianças nas interações com seus pares - esses momentos trazem como marca o 

genuíno, em maneiras muito particulares de se lidar com o mundo. Ao cruzarem suas 

trajetórias, as crianças criam e compartilham valores, costumes, regras, significados, modos 

de organização e visões de mundo que lhes são próprios, identificando o grupo em relação aos 

demais, ao mesmo tempo em que lhes dá mecanismos próprios de relação entre si, através de 

um corpo de conhecimentos que lhes é comum.  

 Nessas interações, a presença e utilização de objetos é uma constante. E através delas, 

as crianças estabelecem um vasto repertório de situações de negociação, criação de regras, de 

disputa e liderança.   

 Aspectos da cultura adulta são apropriados pelas crianças e inseridos em suas 

interações cotidianas entre pares. No entanto, tal inserção é feita de forma inovadora, criadora 

de novas relações, ao que Corsaro (2002) denomina apropriação criativa.  

 O brincar sociodramático (Corsaro, 2002) foi a ação mais implementada pelas 

crianças ao longo das observações. Assim, a partir das interações estabelecidas entre si e na 



 

 

presença de determinados objetos, os sujeitos iniciavam relações imaginárias, onde inseriam 

suas próprias concepções, constituindo suas leituras e significações.    

 Assim, o contato social das crianças é atravessado pelos contatos com os objetos, que 

são apropriados e utilizados como suporte para a significação. Ao se relacionarem com tais 

objetos, há um trânsito do plano visual para o plano simbólico, onde as ações não são mais 

comandadas pelas coisas, mas pelas idéias (Vigotski, 1998). E tal processo se dá de forma 

especial no brincar, mas também nas relações com adultos e com outros sujeitos, sempre 

levando a internacionalização do MTCI, que é parte, portanto, do tornar-se humano.  

  

 

Considerações Finais 

  

 Defendemos por esse texto que as crianças são nativas do MTCI por pertencerem a 

gerações inseridas em um meio histórico-geográfico diferente das gerações anteriores. No 

entanto, tais gerações não se sobrepõem, mas, antes, estabelecem uma tênue relação que 

constitui a experiência humana na Terra, percebida através de todas as interações permeadas 

pelos objetos.  

 Esses processos tem como base a rede social e é pelo trânsito entre diferentes mundos, 

relacionando-se com o outro, que as crianças constituem suas geografias, criando também, 

condições para seu próprio processo de humanização.  

 Sendo assim, o MTCI apresenta-se como um contexto espacial mais 

instrumentalizado, objetal. Mas é pelas ações humanas que tais objetos deixam de ser apenas 

formas presentes na paisagem e passam a ser extensores culturais.  

 Curiosamente, nas análises conclusivas do material analisado, percebeu-se que em 

todas as situações de interação das crianças na presença dos objetos, a linguagem verbal era 



 

 

por elas também utilizada como instrumento de mediação. Na realidade, observações 

preliminares permitiram concluir que a utilização dos objetos presentes em seus espaços 

também possa servir como um pretexto para a utilização da linguagem verbal, o que se 

desdobraria em mais um emaranhado de possibilidades de experiências humanas. Tais 

observações foram reservadas para pesquisas futuras.  

 O que as crianças apresentaram foi uma grande diversidade de práticas e interações 

sócio-espaciais, tendo os objetos como importantes elementos em seus processos simbólicos. 

O que torna tais objetos elementos culturais são as múltiplas interações que com eles se 

relacionam, inseridas em contextos que produzem significados, através de novas formas de 

mediação.  
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