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“Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival 

de goteiras. Eram pingos do teto ensopando o soalho de todas as 

salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo 

levando e trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que mais 

houvesse para aparar a água que caía e para que os vazamentos não 

se transformassem numa inundação. Os mais velhos ficavam 

aborrecidos, eu não entendia a razão: aquilo era uma distração das 

mais excitantes”. 
Fernando Sabino, em O menino no espelho. 

 

O modo de ver e narrar de Fernando Sabino me chama atenção e lembra as 

crianças com as quais convivo diariamente. O menino não entendia o motivo do 

aborrecimento dos mais velhos quando a chuva molhava o interior da casa. Para ele não 

havia motivos para o aborrecimento, sim para a distração. Quantas coisas cabem na 

imaginação desse menino! Quantas coisas cabem na imaginação das crianças? 

Os modos como as crianças vivem/convivem/narram seus lugares (CERTEAU, 

2011) é a questão que tem me levado a pensar sobre as crianças em seus contextos de 

experiência, em uma pesquisa que está sendo desenvolvida com as crianças no cotidiano 

da escola. 

Para Certeau (2011), o espaço é um lugar praticado, ou seja, a prática que se dá 

no espaço é que o transforma em um lugar. O lugar adquire significado específico, de 

acordo com os usos que se faz dele. As práticas espaciais configuram o lugar. Em uma 

das conversas realizadas com as crianças, descobri que a mãe de Paulo (4º ano) cuida de 

outras crianças em sua casa, como se fosse uma creche. Ela transforma seu lugar de 

moradia em lugar de trabalho, ressignificando-o. 

O convívio com as crianças e nossas conversas me dão pistas em relação ao 

sentimento de pertencimento das crianças no ambiente em que vivem. São esses 

ambientes, lugares nos quais as crianças convivem, que serão pensados: Qual é a 

concepção de cidade que essas crianças têm? Como vivem/sentem seus bairros? Como 

vivem/sentem o bairro da escola? Como chegam às escolas, que trajeto fazem, por onde 
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passam? O que elas conseguem ler desses espaços? O que há de mais importante? O que 

são considerados patrimônios para elas?  

A cidade é um texto a ser lido. Um texto que tem diversos outros textos dentro 

dele. Um texto é polissêmico, a cidade também. Como ela é habitada por sujeitos 

heterogêneos, assim é a visão que eles têm sobre a cidade: olhares diferenciados para o 

espaço. Descobrir o modo como as crianças leem a cidade é um dos objetivos deste 

trabalho. Certamente descobriremos muitas cidades em uma só. Os diversos 

“entenderes” da cidade na qual as crianças vivem me levam a pensar sobre suas 

perspectivas. Sobre o lugar do qual elas falam e, assim, escrever histórias que ainda não 

foram escritas. 

A escola, de onde estamos pensando a cidade, é um lugar de convivência, de 

encontros. Reúne diferentes indivíduos que dialogam, trocam experiências.  Carlos 

(2007) ensina que “no lugar onde se vive, se realiza o cotidiano”. É nesse cotidiano que 

a pesquisa está sendo realizada: na escola, lugar que se vive. 

Seguindo a ideia de espaços a serem lidos, Freire (1996) ensina que o espaço 

pedagógico é um  

 

[...] texto para ser constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e “reescrito”. 

Neste sentido, quanto mais solidariedade exista entre o educador e educandos 

no “trato” deste espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem 

democrática se abrem na escola (FREIRE, 1996, p.109). 

 

A ideia de pesquisar a partir dos encontros, das conversas e das narrativas das 

crianças é buscar compreender seus olhares sobre o mundo, o lugar e a vida cotidiana. É 

“escutando que aprendemos a falar com eles”. (FREIRE, 1996). Facilmente 

poderíamos encontrar em vasta bibliografia conceitos como cidade, bairro, patrimônio, 

trajeto, espaço, lugar. Porém, na presente pesquisa, a escuta sensível às crianças e ao 

que elas têm a dizer a respeito é que nos permite descobrir com elas. Assim, entendo 

que é possível pensar o conceito do patrimônio, por exemplo, a partir do ponto de vista 

dos sujeitos praticantes – as crianças. O patrimônio é um dispositivo ativo no sentido de 

produção de significações. Com as crianças busco problematizar o conceito de 

patrimônio: O que é importante para mim e que eu gostaria que ficasse para as gerações 

futuras? O que eu entendo como patrimônio? E no caminho de minha casa até a escola: 

existe algum patrimônio? Existem patrimônios no lugar onde moro? 



Desenvolver uma relação de pertencimento entre as crianças e seus patrimônios, 

fazendo com que elas se reconheçam e reconheçam naquele patrimônio uma parte de 

suas histórias, pode possibilitar o estabelecimento de novos lugares e suportes para a 

memória. Identificar características culturais, naturais e sociais dos lugares que as 

crianças vivem e convivem é buscar articular as relações e práticas estabelecidas à 

compreensão dos espaços geográficos. Assim, adquirimos consciência do espaço em 

que vivemos e atuamos, delineando nossas ações individuais e coletivas em nossos 

grupos de convívio. 

Para Paulo Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar a criança, levá-

la a entender sua situação e agir em favor dela. Paulo Freire afirmava a alfabetização 

cultural como um instrumento que capacita o sujeito para a leitura e compreensão do 

universo sócio cultural em que está inserido, de modo que a alfabetização possibilite a 

democratização da cultura. 

A educação, para Paulo Freire, pressupõe que a criança seja o agente da 

aprendizagem, estabelecendo uma relação com o objeto de estudo e com ele 

interagindo. Freire (1974), em sua “Pedagogia do Oprimido", critica o conceito de 

educação bancária, por conceber as crianças como recipientes vazios, em que o 

professor vai “depositar” conhecimentos. Isso significa que o conhecimento não pode 

ser confundido com a descoberta de verdades absolutas, mas refere-se à apreensão de 

verdades pessoais e conteúdos coletivamente produzidos. 

Ainda segundo Freire (1996), é necessário que o educador considere o “saber de 

experiência feito”, ou seja, como educadora, é necessário que eu seja capaz de 

compreender a leitura de mundo das crianças. Para ele, a tarefa maior do educador é 

habilitar o aluno a ler o mundo. Perez (2001) afirma que hoje, reaprender o mundo é 

uma tarefa e um desafio colocados para os educadores. 

 

Ler o mundo é ler o espaço, ler o lugar; é reconhecer no cotidiano os 

elementos sociais, culturais e naturais que formam o espaço geográfico: um 

espaço que contém múltiplos espaços e tempos em permanente 

transformação (PEREZ, 2001, p.116). 

  

Para entender as relações nas quais os sujeitos se constituem, me aproprio dos 

conceitos de alteridade e dialogia de Bakhtin (GEGE, 2009). Somos construídos e 



transformados através do outro, ou seja, a alteridade marca o ser humano, pois o outro é 

imprescindível para sua constituição. 

O cotidiano é o espaço da ação, da reflexão. Temos um compromisso com a 

ação, com o que acontece. O tempo do cotidiano é o tempo da urgência, do fazer, da 

realização. Penso que pesquisa e prática compõem uma singularidade. Meu trabalho é o 

cenário de minha pesquisa, onde há a necessidade de criar laços, compromisso, 

significado. É na relação com o outro que o trabalho vai se fazendo. As perguntas vêm 

do outro, das relações com outro. Portanto, o projeto em si só ganha sentido nesta 

relação com o outro.  

Muitas vezes encontramos no cotidiano um verdadeiro caos, que pode ser central 

e constitutivo da pesquisa, sendo mais produtivo do que uma solução, que muitas vezes 

pode não permitir que continuemos uma pesquisa. Ainda no caos há algumas dimensões 

que não serão resolvidas. Nenhum conjunto de procedimentos pode captar a totalidade, 

que não existe em si, não pode ser apreendida. Do ponto de vista epistemológico não é 

possível a apreensão do todo. Muitas vezes, parece que paramos de caminhar com 

nossos projetos e pesquisas porque queremos abraçar uma totalidade, que é impossível. 

Percebemos, então, como é complexa a pesquisa no cotidiano. Os limites são tênues, 

por isso o cuidado deve ser constante, para não desviarmos de nossos caminhos. 
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