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Este artigo ensaia uma conexão filosófica, teórica e metodológica entre Infância 

e Cotidiano, focalizando as práticas espaciais das crianças, em suas formas de geo-

grafar o espaço da escola. Infância que descobri há pouco, pois não a via naquelas 

meninas e meninos com os quais convivo nas minhas escolas de educação fundamental. 

Seguia, até então, com meu olhar acostumado, a vê-los como adolescentes, a abandonar 

sua infância, circunscrita a uma determinada faixa etária, na qual minhas alunas e meus 

alunos já não cabiam. 

Cotidiano também recém-pensado como espaçotempo do acontecimento, para 

além do mesmo, do repetido. Conexão que se efetiva pela experiência com o lugar. 

Estudos que me evidenciam as geo-grafias cotidianas das infâncias, permitindo-me 

enxergar nelas conhecimentos, descobertas, subjetividades outras, invisibilizadas 

naquele que, embora seja um espaço com criança, nem sempre venha sendo lugar de ser 

criança, a escola.  

Riscar a Terra, imprimir marcas, inscrever-se no espaço, parecem movimentos 

atrelados à condição humana da infância. Entendida aqui numa ampliação de seu 

sentido como condição de ruptura, do inesperado, experiência da diversidade (Kohan, 

2007). Movimento que acolhe a legitimidade do Outro, suas possibilidades de ser-estar 

no mundo e praticar esse espaço. Aproximar-me dessas geo-grafias invisibilizadas, 

presentes nas experiências e que, astuciosamente, emergem em espaços muitas vezes 

vedados, destacadamente e contraditoriamente a escola, é o que pretendo nesses 

encontros com essas crianças e que aqui registro. 

Portanto, nesse trabalho, fruto de Pesquisa de Mestrado em Educação, importa a 

forma como o espaço da escola é praticado por essas infâncias. Neste sentido, focalizo o 

espaço escolar construído por interações produtivas, a partir de escritas negociadas por 

diferentes culturas, entre elas, a da infância. Arrisco assim um devir-criança, interessada 

no novo, na ruptura, na pobreza de certezas, na (re)invenção, possibilitadas por nossas 

implicações com as infâncias. Tomadas no sentido Benjaminiano que a torna 

indissociável da alteridade e da experiência. Como um de nós, mas num vir-a-ser que o 

“aprisiona” na diferença. Tempo intenso, aiônico1, que invade a escola e desestabiliza 

                                                           
1 Segundo Kohan (2007), os gregos possuíam expressões variadas para explicitar formas de dizer e pensar 
o tempo. Assim,  chronos estaria relacionado a um tempo sucessivo, contínuo, expresso em passado, 



 

 

os sujeitos e seus lugares, nos desterritorializa. E mais uma vez, como vimos 

entendendo esse processo, esse mito que é a desterritorialização2, nos empurra a criação 

de novos territórios, induz a busca de outros espaços e outras formas de grafá-los, nos 

impele à reterritorialização. 

 

Geografia, Geografias, Geo-grafias
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No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do 
verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança 
diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que 
escutar não funciona para a cor, mas para som. Então se a 
criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois. Em 
poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos – o 
verbo tem que pegar delírio. (Manoel de Barros) 

  

Acolho à ideia de Porto-Gonçalves (2002) entendendo que novos territórios 

epistêmicos vêm sendo (re) inventados com novos territórios de existência material, ou 

seja, novas formas de significar nosso estar-no-mundo, de grafar a terra, de inventar 

novas territorialidades, enfim de geo-grafar. Ao transformar em verbo a geografia, 

reforço seu sentido de ação, da pluralidade de escritas possíveis do espaço, por entender 

que dessa forma expresso de maneira mais coerente os desejos, tanto das práticas quanto 

da pesquisa que encaminho. Verbalizar e pluralizar a geografia. Outro sentido, 

complementar, retiro daqui. Expressá-la pelo pensamento, pelas ideias, com palavras. 

Pontes, fronteiras, lugares, não-lugares, entre-lugares, des-re-territorializações, são 

buscas constantes nas práticas investigadas nesse texto.    

Os espaços são pensados, lidos e escritos. Lógicas hegemônicas tendem a 

universalizar essas ações, mas lógicas outras, culturalmente resistentes, tratam de fazer 

espocar, aqui e ali, formas novas, geo-grafias novas. Deixando claro que o uso do 

adjetivo novo aqui não se refere à posterioridade, aliás, não é raro revelar-se até uma 

anterioridade. Neste caso, estaria mais ligado às diferenças, às resistências 

invisibilizadas, que nos surpreendem, daí novas, infantis. Nas formas de leitura e 

escritura que abarcam tantos sentidos, diversos, que declaram a escola como lugar, 

                                                                                                                                                                          

presente e futuro. Já aión designaria um tempo intenso, uma temporalidade não numerável nem sucessiva. 
Se chronos é limite, aión é a duração. 
2 Tomo emprestada aqui a expressão de Rogério Haesbaert, que aponta a indissociabilidade dos processos 
de desterritorialização com os movimentos de re-territorialização. Assim anuncia um mito, o da 
desterritorialização isoladamente. 
 



 

 

favorecê-la como experiência. Transformadora de nossas relações. Com o mundo, com 

nós mesmos. 

Milton Santos (1996) escreve que a dimensão espacial do cotidiano, o 

entendimento de seu conteúdo geográfico é uma condição e um convite à ação, porque, 

existindo no lugar, o mundo enlaça as noções e as realidades de espaço e tempo. Ou 

seja, teoria e prática geográfica tem no mundo seu ponto de partida, assim como a 

liberdade e a educação para a liberdade, ensinamento de Paulo Freire (XXXX) . Ainda 

com Santos entendo o cotidiano, a quinta dimensão do espaço banal, de interface entre 

materialidade/imaterialidade, normas/pragmatismo, espontaneidade/originalidade, seria 

delimitado por um espaço contínuo, de “funcionamento harmônico de tantos desiguais”, 

como o autor lembra, harmônico não harmonioso.  

Entendo/estendo assim como um convite a pensar, que em si já é ação, o espaço 

como cotidiano de pesquisa. Percebo, nas tentativas de desdobrar seus acontecimentos, 

uma rica possibilidade de desvelar minhas práticas nas escolas onde atuo e a das 

crianças que encontro. Busco entender as teorias já presentes nessas práticas, e assim 

reinventar nosso cotidiano.  

 

Ideias de infâncias, ideias de espaço 

 

“Infante é todo aquele que não fala tudo, não pensa tudo, não sabe 
tudo. Aquele que como Heráclito, Sócrates, Rancière e Deleuze, não 
pensa o que todo mundo pensa, não sabe o que todo mundo sabe, não 
fala o que todo mundo fala. Aquele que não pensa o que já foi 
pensado, o que “há que pensar”. É aquele que pensa de novo, e faz 
pensar de novo. Cada vez pela primeira vez. O mundo não é o que 
pensamos. Nossa “história” está inacabada. A experiência está aberta. 
Nessa mesma medida somos seres de linguagem, de história, de 
experiência. E de infância.” (Kohan, 2003: 246) 

 

 As ausências (de elementos do brincar, da escola, dos contos, das narrativas...) 

se apresentam para Àries como indícios da não existência da infância na Idade Média. O 

que se alteraria no século XVII com o assentamento das estruturas da modernidade, 

ascensão da burguesia, levando a uma reorganização do espaço mundial. Neste sentido, 

uma nova concepção de família se estabelece e com ela, as escolas, em uma função de 

separação/ enclausuramento das crianças. Iniciando uma transição criança-aluno, 

materializando também espaços de crianças e espaços vedados à criança. A concepção 



 

 

que fundamenta Àries na primeira ideia, de não-existência de infância até então, reflete 

mais uma falta de olhar a criança neste momento e o estabelecimento de UMA infância, 

idealizada, evidenciando uma visão eurocêntrica, interessada na invenção de uma 

infância, não como conceito, mas como categoria social absoluta e universal. 

 A definição de ser criança a partir daí tem como referência um critério etário, 

estendendo a infância à duração do tempo escolar. Como processo inicial para poucos, 

os braços da escola alcançam, ao longo do século XIX, a educação de crianças menores 

em instituições coletivas, sob forte influência médico-higienista associando sanear e 

educar a sociedade.  

 Com esses estudos desmistifica-se também em mim a fixação da infância em 

torno de certa temporalidade cronológica. Movimento em busca do devir, liberado por 

certo nomadismo, certo fugir do controle. No conceito de Deleuze, um devir-criança, 

algo sem passado, presente e futuro, mas com geografia, intensidade e direções próprias. 

Daí as infâncias atravessam temporalidades e se tornam questões de espaço e de política 

(Kohan, 2004). E pesquisar com as crianças, essas infâncias possíveis, em espaços em 

que elas criam para serem (negando o vir-a-ser cultuado pelo pensamento hegemônico) 

é meu desafio. 

 Pensar, ler e escrever com o cotidiano e com a infância através das práticas 

espaciais é assumir uma situação de fronteira, instável, com deslocamentos em terrenos 

movediços, causadores de estranhamentos e em cada momento ancorados em discursos 

de diversos campos do conhecimento. Caminho que nos exige estranhar o familiar, 

permitindo a aproximação da complexidade que se desvela ao conectar conceitos tão 

surpreendentes quanto fascinantes! Sentidos infantis sobre os espaços pensados, lidos, 

escritos e narrados por suas experiências compartilhadas comigo. 

 Dessa forma, acolho os estudos de LOPES (2007) que caminham na 

compreensão da produção de espacialidades pelas crianças, bem como das crianças 

pelas espacialidades (Pág. 44). Nestes trabalhos, o autor rejeita uma linearidade nos 

processos infantis de interação com/nos espaços, seguindo uma tese de que ela se 

desenvolve a partir de vivências significativas.  Investigando crianças migrantes, que se 

deslocariam sobre fronteiras estabelecidas, identifica a diversidade de percepções 

construídas. Questionando aqui a superação do espaço pelo tempo, enxergando no 

primeiro, assim como MASSEY (2008), a esfera da multiplicidade.  



 

 

As subjetividades infantis formadas nos/pelos espaços, a partir dos territórios 

usados pelas crianças, possibilitam a delimitação de uma geografia da infância, 

percebendo-as como produtoras de cultura e de geografias. Desta forma: 

 

“...toda criança é de um local; de forma correspondente, para cada 
criança o local existe um lugar de criança, um lugar social designado 
pelo mundo adulto e que configura os limites de sua vivência; ao 
mesmo tempo toda criança é criança em alguns locais dentro do local, 
pois esse mesmo mundo adulto destina diferentes parcelas do espaço 
físico para a materialização de suas infâncias. As crianças, ao 
apropriarem-se desses espaços e lugares, reconfiguram-nos, 
reconstroem-nos e, além disso, apropriam-se de outros, criando suas 
territorialidades.” (LOPES, 2007. Pág.53) 

 
 

Assim tornamos a situar criança/infância em um entre-lugar. Conceito que 

SARMENTO (2004) toma emprestado de Bhabha para definir o lugar da infância, como 

um espaço intersticial entre dois modos – o que é designado pelos adultos e o que é 

reinventado no mundo de vida das crianças - entre dois tempos – o passado e o futuro. 

É um lugar, um entre-lugar, socialmente construído, mas existencialmente renovado 

pela ação coletiva das crianças (Pág.02).  

Transformar espaços em lugares, nosso próximo, concordando com Milton 

Santos (1996), praticado, onde vínculos afetivos são criados, onde se produz 

experiências, nos salta como possibilidade da infância. Ela, que retém outro tempo, e 

mais claramente reconhece as multiplicidades com as quais o espaço é construído, 

parece assumir essa defesa. Quem mais subverte os usos que se faz dos espaços e dos 

objetos do que as crianças?  Que outras lógicas são essas que acionam, inventam, 

instauram ao subverterem os espaços com os quais temos relações de usos 

acostumados? Como negociam essas lógicas? 

Pesquisando com as crianças, nesta busca de aproximações com seu cotidiano, 

revela-se urgente perceber as espacialidades construídas por elas, assim como as 

subjetividades formadas por essas espacialidades. Tento, mais que entendê-las, falar, 

ouvir, enxergar, sentir com elas. Não pretendo decifrá-las, analisá-las, tomá-las por 

objeto de um estudo, são sujeitos do estudo. Desejo praticar com elas nossos espaços 

porque acredito que assim nos educamos. Potencializar as relações com os espaços e 

com as crianças retoma um sentido da escola que enriquece quem a vive, nos enriquece, 

de nós mesmos.  



 

 

As ideias expostas até aqui, assim como não resistem a uma visão hegemônica de 

infância, também não se conectam com uma limitação do conceito de espaço à 

superfície, como um palco. Compartilho um conceito de espaço construído por 

interações produtivas, ou seja, em constante produção, significação e resignificação. 

Espaço como artefato cultural, entendendo-o como um híbrido, uma forma-conteúdo 

que une processo e resultado, objeto e sujeito, natural e social, conjunto inseparável de 

sistemas de objetos e de ações (Santos, 1996, pág. 100). Ou ainda como o define 

Massey (2008): uma dimensão de trajetórias múltiplas, simultaneidade de estórias-até-

gora. 

 

Geo-grafias infantis : Janelas da alma? 

 

 Manoel de Barros, no documentário Janelas da Alma, discorda dessa definição 

para os olhos, diz que as coisas não são vistas, aparecem de dentro de nós, já que são 

transfiguradas pela imaginação. Repele a passividade das janelas como metáfora para os 

olhos. Por outro lado, lembro-me de uma cena, em algum livro, onde o professor de 

geografia abandonava na sala o mapa, e apontava para a janela. Todos sorriam. No 

mesmo documentário, uma atriz revela-se aflita quando perde suas lentes em cena e não 

consegue ver o outro. Afirma: “Você está no olho do outro”. Um fotógrafo cego rouba a 

cena, com suas técnicas de enquadramento preciso do outro. Desafiado em fotografar 

alguém em movimento, o faz com perfeição. Logo o segredo revela-se. Um pequeno 

sino, colocado no pescoço da sobrinha-modelo antes de correr, localiza seu sentido e eis 

que a imagem acontece. Justifica-se com sua capacidade de enxergar na foto o que 

ninguém vê: fotografou o sino! Saramago diz que olhar é interpretar, que para se 

conhecer as coisas é necessário dar-lhes a volta, antes de encaminhar a cena para nosso 

tempo sombrio, de cegueira. Nunca enxergamos tão longe sem, de fato, vermos. 

Assumo na pesquisa minha interpretação do que vejo, sinto, leio e ouço das crianças. 

Desejo uma escrita que permita movimentos, promova encontros, não uma escrita-

verdade. O que registro são minhas impressões, sentimentos e o desdobrar desses 

sentidos com o mergulho teórico. 

Nas cenas que consigo captar, descritas agora, marcadas mais na experiência que 

em minha capacidade de enxergar, como já disse Barros, reflito sobre a pesquisa com o 



 

 

cotidiano, a aula como encontro e as possibilidades geradas pela leitura da escola e do 

mundo a partir das imagens, das paisagens. Estudantes adoram as janelas!  

Já lhes pedi para descer delas inúmeras vezes. Nunca funcionou 

preventivamente. Sempre insistiram nesse olhar para a rua enquanto “ninguém” chega. 

Combinamos então que quando achasse alguém na janela ia me contar o que via. Muitas 

aulas começaram com as cenas da rua, vistas pela janela da escola, interpretadas pelos 

olhos infantis, outros olhares. Nossas crianças conseguem ver a cena, o movimento e o 

sino! Colocam-se como voyeur, fixadas por ser o ponto em que se vê, assim como o 

saber (Certeau, 2007). Mas caminham pelo entorno, dão as voltas possíveis, escrevem o 

texto da comunidade, e assim são flaneurs. Deixam-me suas pistas, vou tentando segui-

las.  

 

As crianças e a escola 

 

Interessada em perceber como as crianças sentem/pensam os espaços da escola 

proponho uma atividade: fotografar o espaço do saber e do poder na escola. O objetivo 

inicial era perceber como os alunos me responderiam com o que entendem de espaço. 

Tratava-se de uma turma de 9º ano, 1903. O que eu esperava, após 4 anos de aulas de 

geografia com as mesmas crianças, era perceber como eles teceram os conhecimentos 

sobre o conceito de espaço ao longo deste período. Instigava-me também como elas 

resolveriam ao determinar poder e saber, como as relações com o espaço da escola 

determinariam a escolha da imagem a capturar. Combinamos assim que a câmera ficaria 

na mesa e, assim que alguém quisesse, pegaria e sairia para registrar. Na volta me 

contariam as razões das imagens feitas. As crianças reivindicam a realização da 

atividade em duplas. Ao final da manhã tenho registradas essas imagens e lembranças 

das falas de meninos e meninas que não cansam de me surpreender com suas geo-

grafias.                 

Inicio a narrativa dessa experiência com um menino que não faz parte da turma 

que realizava a atividade. Gabriel, “aluno-problema”, com histórico de desempenho 

insuficiente e conflitos por conta de seu comportamento alheio às propostas da escola e 

por vezes, agressivo. Ele vê a movimentação e vai até a sala onde estou: 

 

- “A máquina que está por aí na escola é sua professora?” 
- “É, estão fazendo uma atividade de geografia. Você quer fazer?” 



 

 

- “Quero. Mas não sou dessa turma.” 
- “Não tem problema. Eles estão fotografando os espaços de poder e 
saber na escola. Do jeito que cada um entende”. 
- “Eu vou”. 

 
 

 Ao entregar a câmera e após a saída de Gabriel, os alunos mostram-se 

preocupados.  

-“Professora, deixou sua câmera com o Gabriel? Já era! Vai ver só...” 

 

 A mesma preocupação é verbalizada pela direção da escola. Respondo tanto a 

um quanto aos outros que a máquina é nossa, do grupo, recomendo cuidado e nada 

mais. Mesmo instruções quanto ao uso são desnecessárias, muitos dominam mais as 

possibilidades técnicas do que eu.  Nada acontece ao equipamento nas mãos de Gabriel. 

Vendo por outro lado, tudo acontece com o equipamento nas mãos de Gabriel.  

Ouço uma forte movimentação no corredor. Quando indago o ocorrido, sou 

alertada pela coordenadora da escola que o menino estaria fotografando o banheiro da 

escola, dizendo que eu havia pedido. Ele sai contrariado do banheiro e nos surpreende: 

 

-“Não disse nada disso. A professora mandou fotografar a melhor 
parte dessa escola. Claro que é o banheiro. Aqui ninguém fica 
vigiando a gente, nem professor, nem diretor. Não tem essa câmera 
aí”. (Referindo-se a uma câmera que vigia o corredor, outros olhos...). 

 

Perceber no banheiro o lugar da escola que permite ser o que se é. Pista que 

Gabriel me deixa e começo a entender ao estudar De Certeau. Em Naval e carcerário, o 

autor constrói a metáfora da viagem, onde o vagão representa a utopia racional e só o 

banheiro possibilita a fuga do sistema fechado. (pag. 193). O menino volta para a sala 

de aula. Embora não tenha sido esse o tema proposto pela atividade, Gabriel fez com 

que eu e a coordenadora da escola nos olhássemos e admirássemos sua coerência. Não 

me lembro de nenhum dia que Gabriel não tenha pedido para ir ao banheiro, e nem 

sempre era atendido.  

As negociações presentes no território da escola - lançando mão dos usos dos 

seus espaços- potencializam-se numa segunda imagem. Um trio (sim, eles transgridem a 

negociação de trabalhar em duplas) pede a um funcionário para fotografá-los. Voltam 

contando-me que resolveram interpretar “nas grades da escola” considerada paisagem 

de poder, três tipos de alunos possíveis: o da direita, aquele que não aceita as regras da 



 

 

escola e se rebela, sacundindo as grades do portão. O da esquerda aquele que aceita e 

até gosta de obedecer às regras, segurando tranquilamente as grades, com um sorriso. E 

o do meio, para eles a maioria, que embora permaneça nela tenta, sem ser visto, com 

“jeitinho”, fazer do seu jeito, seus braços ultrapassam entre as grades, simulando uma 

tentativa astuciosa de abertura do portão. Todos os três, após a cena fotografada, dizem 

identificar-se com o aluno do meio. E não é que eu, a professora-pesquisadora, também! 

Os meninos me levam a entender que há sim espaço para outras lógicas, que negociadas 

possibilitam o permanecer naquele espaço. Uma coisa e outra, mais outra... Novamente 

a conjunção e, com seu saber e poder, é desvelada nas respostas infantis. 

A aliança entre a técnica e o sonho faz-se presente na atividade. O domínio do 

instrumento, o encantamento que ele desperta nas crianças, as possibilidades da viagem, 

no estilo ideia na cabeça e câmera na mão, reconfiguram nossos olhares da paisagem da 

escola. Revelam saberes presentes não legitimados, acontecem.  

 Para as crianças o prédio da escola resguarda um acúmulo de saberes e se 

constitui como um espaço onde se aprende, portanto espaço do saber. As mesmas 

crianças fazem uma imagem, do mesmo lugar, focalizando nesta mesma paisagem, o 

poder para além dos nossos muros.          

  Ao incentivar que as crianças falassem dessa escolha, ele se apressa em dizer: 

 
-“Se é da prefeitura professora, como então é nossa?”  

 

 Nunca havia parado, com atenção, para pensar no significado desse objeto, um 

totem, no terreno da escola onde está escrito: “Essa escola é da Prefeitura. Ela é sua. 

Cuide”. A mensagem democrática expressa na imagem, o que é da prefeitura é de todos, 

não foi interpretada assim. O imaginário infantil, caracterizado pela ruptura, por uma 

lógica que sempre nos escapa, parece-me dizer que está aí, na paisagem da escola, algo 

que subordina, que afasta. Na frase aparentemente acolhedora, nossas crianças 

percebem uma posse e uma ordem.  

Outra escolha e a forma como foi demonstrada surpreendeu-me. A menina faz a 

fotografia de uma professora à mesa para mostrar o espaço de saber e denuncia nosso 

poder de avaliar, ao fotografar o diário de classe como espaço do poder. Somos quem 

sabe, representamos um poder quando os avaliamos. Instrumento de registro de seus 

desempenhos, características, relato de situações, normalmente de indisciplina, o espaço 



 

 

de poder na escola está no diário de classe, no caderno de ocorrências: paisagem temida, 

pois avalia! 

Os poderes da vigilância e da punição permeiam os olhares infantis. Esses 

poderes são expressos na ampliação do olhar possibilitado pela instalação de câmeras 

nos corredores da escola e por simples cadeiras, colocadas na frente da secretaria da 

escola, lidas e registradas como cadeiras de castigo. Realmente há dias em que estão 

completamente ocupados por aqueles que “aprontaram” alguma coisa.   

Um último registro refere-se também ao espaço de poder. Thays pede para entrar 

na secretaria e fotografa. A menina é interrogada por não colocar a pessoa na foto, só o 

seu lugar: a cadeira da diretora. Ao que responde: 

-“Mas o que tenho que fotografar é o espaço de poder na escola. Não 
importa quem está neste lugar. Ele representa o poder”.  

 

  Muitas interpretações são possíveis a partir das escolhas que os estudantes 

fazem. Não me cabe aqui analisá-los ou interpretá-los. Problematizar essas escolhas das 

crianças me faz pensar na defesa do outro no direito de dizer-se e fugir da tendência de 

compartimentar, nomear e categorizar essas imagens, para não empobrecê-las.  

As formas como essas crianças pensam, leem e abarcam com seus sentidos, além 

do olhar, mediados por suas experiências (e ainda há quem as considerem 

inexperientes!) por vezes inaugura em mim um novo olhar sobre os espaços da escola. 

Elas sabem, em suas práticas espaciais cotidianas, como e por onde andar. E andam me 

ensinando, como o cego do documentário, como enxergar, na paisagem, o sino!  

Milton Santos (1996) aponta que o espaço seria composto por verticalidades, 

evidenciadas em vetores de uma racionalidade ‘superior’ e do discurso pragmático dos 

setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado. Já as 

horizontalidades seriam o lugar da finalidade imposta, quanto o da contrafinalidade, 

localmente gerada. (Pág. 286). Algo que dialoga com os conceitos certeaunianos de 

estratégia e tática, se a elas estendermos também um caráter espacial. Certeau nos 

apresenta a estratégia vinculada ao poder ou como base de onde se podem gerir as 

relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças. Já a tática, nos vem como arte do 

fraco, movimento dentro do campo do outro/inimigo, que aparece de surpresa, na 

ordem (Pág. 99).  Embora De Certeau atribua ao longo do argumento uma ligação da 

estratégia com o espaço, e por outro lado, da tática, com o tempo (aqui, Kairós, o da 

ocasião), percebo em ambos o par espaçotempo. Daí o diálogo estabelecido com Milton 



 

 

Santos. Verticalidades/estratégias se superpõem e coexistem tanto no tempo quanto no 

espaço com as horizontalidades/ táticas. As interações vividas nas experiências no 

espaço e no tempo configuram esses vetores.  

Entendo assim que as relações das crianças com os espaços eleitos, as 

subjetividades provocadas pelas verticalidades/estratégias subjacentes a cada um deles e 

as horizontalidades/táticas, evidentes ações dos praticantes para subverter, resistir, 

conformar-se, afirmar-se nesses mesmos espaços são reveladas nos seus relatos, nas 

suas imagens. Para Certeau (1996) os relatos são bricolagens, feitos com resíduos ou 

detritos do mundo, assim produtores de textos, construtores de possibilidades de 

passagens a outras paisagens, aberturas para os processos de disseminação.  

Esses e tantos outros efeitos de sentir e pensar o espaço da escola com as 

crianças, com o cotidiano, me sensibilizam e fazem rever a minha história com esse 

lugar. As crianças me provocam a reviver minha escola dos tempos de estudante, a 

presenciá-la para além do meu “posto” de professora. Ao evidenciar nossa participação 

em uma engrenagem vertical, um espaço construído para explicar e formatar, me 

indicam que a escola permanece como outro mundo para as crianças. Por outro lado, 

indicar nossas e suas ações cotidianas, derramadas horizontalmente, que as fazem 

reconhecer na escola um espaço de saber, conviver, nos declaram uma esperança, uma 

cumplicidade provocadora. Corpos são espaços, as crianças sabem. Muitos retratos de 

seus próprios rostos, e ainda de professores, merendeiras e funcionários foram 

escolhidos por eles como espaços de saber. 

O território da escola, visto pelas crianças, e o território fora da escola, visto 

através das janelas, a defesa das normas neste território, certo controle exercido por nós 

sobre eles, também anunciam a espacialidade que vai se constituindo ali. Espacialidade 

repleta de materialidade e imaterialidade, funcionalidade e expressividade, dimensões 

conjugadas que, como redes, tramam aquele cotidiano. Fazer da escola seu pedaço, do 

uso de seus espaços uma Experiência, são movimentos constante das nossas crianças.  

Benjamin (1994) difere informação de experiência. Vivemos um mundo repleto 

da primeira. Nossa escola agora, pressionada pela “Sociedade do conhecimento” ou da 

“informação” para a qual nossos jovens devem ser preparados rapidamente, precisa 

atender a um mercado fugaz. Daí, sob essa nova roupagem, insistimos na educação 

bancária. Se essa é a opção, destruindo as possibilidades de experiências, nossa escola 

quando muito, informa. E a maioria de nossas crianças rejeita, querem ser sujeitos da 

experiência.  



 

 

Sujeitos da experiência. A espera do evento, do acontecimento, da experiência. 

Larrosa (2001) escreve a raiz da palavra experiência nos remete a fronteira e ao perigo. 

Assim, aponta que o sujeito da experiência é aquele que atravessa, arrisca, rompe. 

Deixar de ensinar o já sabido para ensinar diferente exige deixar de pensar como se 

pensava, desvelar o que em si foi naturalizado. Acabo de relatar como a infância, na 

escola, resguarda esse lugar. Da resistência, da necessidade de descolonizar o 

pensamento. Em suas barbáries cotidianas nos deixam as pistas. Pistas de que a escola 

deveria ser lugar de ser criança, não de deixar de ser. Educar nossas crianças obriga-nos 

a confrontar nossas certezas. Pensar a experiência, e o sujeito da experiência, como 

território/lugar/espaço, ou como fronteiras espaciais de interação, me possibilitou esse 

movimento.  

 

Aprendendo e ensinando com as geo-grafias e as experiências infantis 

 

“Crianças gostam de fazer perguntas sobre tudo, mas 
nem todas as respostas cabem num adulto”  

Arnaldo Antunes 

 

Como ampliar as possibilidades para que a escola seja um espaço de interações, 

onde as vozes infantis sejam tratadas como vozes outras, mas não menores? Como 

promover uma educação onde condições de ser sejam tarefas do presente, não uma 

promessa para o futuro? Parece-me que um exercício de nós mesmos, um mergulho nas 

nossas certezas naturalizadas, uma potencialização da nossa infância torna-se uma 

exigência. Será isso que Paulo Freire nos dizia: ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo? 

O espaço em seu caráter de simultaneidade, que ignora o relógio único da 

história mal (contada) é possibilidade de diálogo intercultural. Tomado como interação 

produtiva, para além da dimensão material, da superfície. Espaço transformado em 

lugar, pois dotado de valor, de experiências. Acolhe assim, em sua própria 

configuração, a multiplicidade de lógicas, democraticamente. Milton Santos dizia que 

não há o espaço total, cada homem realiza um feixe de possibilidades, dadas num 

momento. Cada lugar realiza um feixe de possibilidades presentes num dado momento.  

A escola, desejando ou não, já é o espaço onde ocorre esse encontro de culturas. 

Nossa busca é fazê-la um lugar marcado pela vivência intensa dessas lógicas diversas. 



 

 

Torná-la experiência, permitindo que novos horizontes se abram e que possamos ser 

mais do que temos sido, e não menos do que temos sonhado.  

Hospedar a criança na escola é nossa tarefa. Atravessar fronteiras, perceber a 

legitimidade da criança, entender que nossas práticas são teorias em movimento, 

desnaturalizar pequenas atitudes e palavras e assumir condição de aprendente, são ações 

que se revelam como a possibilidade de alterar o sentido da escola.  

Utilizando a metáfora de um rio representativa daquilo que marca a fronteira, 

vista como o que articula, dá passagem, De Certeau confere ao relato a possibilidade de 

construção da ponte. Posição também ambígua uma vez que resguardaria tanto a ação 

de soldar e contrastar insularidades. Dessa forma, tanto ligaria lugares quanto ressaltaria 

suas distinções, confirmando ser um espaço arquipélago! Sempre estaria na 

representação de um romper, trair a ordem. Ou ainda, 

 “Ao mesmo tempo ergue um alhures que extravia, faz ressurgir, fora 
das fronteiras, a estranheza que era controlada no interior. O viajante 
aí encontra agora o outro lugar, que tinha a princípio procurado, 
partindo, fugindo e depois voltando” (Pag.215).  

 
Certo caráter delinqüente do relato é enaltecido. A fronteira passa a ser o ponto 

de passagem, e o rio se transforma em ponte! 

 É possível pensar na escola como a fronteira?  

Ao entender como fronteira um terceiro gerado na interseção, no entre, no 

encontro que, embora não tão somente, mas inclusive espacial, como nos afirma De 

Certeau, e percebendo nossa escola como espaço inter/multicultural em latência, penso 

que estamos trabalhando na fronteira. Nem a casa, nem a rua. Repetindo o que já nos 

escreveu Bhabha: tocando o futuro do lado de cá. Retomo uma das imagens feitas pelas 

crianças, que me fornecem essa pista: Se é da prefeitura, então como pode ser nossa? 

Para além da discussão público/privado, o olhar e o narrar infantil sobre o que 

sente/pensa/vê parece estar afinado com que De Certeau escreve: 

“Os relatos são animados por uma contradição que neles representa a 
relação entre fronteira e a ponte, isto é, entre um espaço (legítimo) e 
sua exterioridade (estranha)”.(pág. 212) 

 
O adorno é um anúncio, é a placa da fronteira. Um “seja bem-vindo” que lembra 

que estamos entrando em outro lugar, de um próprio, mas que também nos pertence. 

Onde se mostra uma estratégia, mas se responde rotineiramente com táticas. 



 

 

São pontes nossas práticas? Poderiam ser? Respondo afirmativamente pois 

entendo, com Certeau,  a ponte como o que, ao mesmo tempo, distingue, resguarda e 

intercambia os lugares. Pensando na escola como fronteira, entendo que nossa prática é 

mediadora e pode tanto favorecer as separações - e o faz mais comumente de forma 

hierárquica, com um discurso que promete ascensão - ou ainda como, reconhecidas as 

diferenças não como desigualdades, com ela intercambiamos experiências. Nessa 

segunda possibilidade, retomo o diálogo com Paulo Freire, pois percebo uma ponte 

facilitadora do diálogo, que coloca os praticantes como ensinantes e aprendentes, dado 

seu encontro, no espaço da fronteira. O diálogo intercultural se apresenta como uma 

ponte possível, necessária, no exercício de uma fronteira também intercultural.  

 Leio em De Certeau que o espaço é existencial e a existência, espacial. Lembro-

me da defesa de Milton Santos por uma epistemologia da existência. Existência que se 

faz no lugar, no cotidiano. Cotidiano demarcado pelos relatos fronteiriços, “bricolados 

num todo único”, gerados no encontro. Estar com que anuncia outredade, tradução, 

diálogo, estratégias/verticalidades, táticas/horizontalidades, que demarcam/deslocam 

fronteiras e constroem pontes. Conceitos vivos na escola, nas práticas espaciais 

presentes no cotidiano escolar. 

Transformação de espaços em lugares, uma necessária criação de laços, 

apropriação, da coexistência de lógicas, de deslocamentos de fronteiras, de novas 

pontes, da ampliação das possibilidades de experiência no encontro, que rendam novos 

relatos, novas narrativas, novas espacialidades, multiterritorialidades cotidianas re-

inventadas.  

Procurar essa ponte, querer e tentar reinventar esse espaço terceiro, a fronteira, 

encaminhando o diálogo como método, não é tarefa simples. Teoria e certo olhar 

sensível são exigências neste caminhar, definido por Certeau (1990) como ter falta de 

lugar. Emerge dessa busca a atenção vigilante sobre outros sentidos. É necessária uma 

posição de espera, de espreita, que permita que o espaço escolar seja mais que um 

campo ora ocupado por uma lógica, ora pela outra. Postura que não revele uma cultura 

escolar que se inclina estrategicamente para o acolhimento, que não afugente culturas 

infantis ressabiadas, desconfiada, em um lugar que não sente como seu. Como tornar 

tão legítimo, interessante e caloroso o sol desenhado nos mapas e o sol que brilha lá 

fora?  

Dessa circularidade tratou esse artigo. Entendidas no movimento de des (re) 

territorialização, essas geo-grafias infantis mostraram o espaço como produto de 



 

 

relações, sempre com conexões, negociações por fazer. Uma experiência na perspectiva 

espacial, onde ensinei e aprendi falando, calando, e provocando a fala, sendo provocada 

pelo silêncio, sendo convocada a olhar, e ver de novo, detidamente. Sensibilização 

exercitada no ensinar e aprender nos lugares. Gaston Bachelard, em sua Poética do 

espaço, diz que: 

 

[...] Cada pessoa então deveria falar de suas estradas, de seus 
entroncamentos, de seus bancos. Cada pessoa deveria preparar o cadastro de 
seus campos perdidos. Thoreau tem — é ele que o diz — o plano dos campos 
inscrito em sua alma. E Jean Wahl pode escrever: O recorte das cercas / É 
em mim que o tenho. (Poèmes, pág. 46.). (Bachelard, 1988, Pág. 204)  

 

Pensar, ler, escrever e geo-grafar o espaço da escola, assim como ler as praças, 

as comunidades e o mundo, com os sujeitos da escola, mais detidamente com as 

crianças, me fez encontrá-las produzindo geo-grafias, nessas que penso serem as 

fronteiras espaciais de aprenderensinar.   
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