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RESUMO  

O presente artigo visa abordar a temática da violência manifestada no contexto escolar e as 

relações existentes, dentro desse espaço, entre crianças, desigualdades sociais e disputas de 

poder. Entendemos a escola como o lugar no qual identidades são forjadas, a partir de 

oportunidades ou de reproduções de lacunas sociais. Nosso texto busca apresentar a violência 

como um fenômeno multicausal, impactado por construções histórico-sociais preconceituosas 

e racistas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o nosso acesso ao espaço acadêmico, a vida tem assumido novos desafios. 

Temos sido instigados a desenvolver reflexões acerca de ideias, padrões e normas que já 

trazíamos inscritos em nós; provocando incômodos e reescritas. Porém, todos esses desafios 

nos trouxeram a oportunidade de nos repensar. 

Dessarte, iniciamos as nossas pesquisas buscando ter uma compreensão acerca da 

criança, da infância e do brincar. Tendo como objeto de estudos, a boneca e sua relação com a 

infância. Porém, no transcurso das leituras, várias questões começaram a nos inquietar, e em 

sua maioria, diziam respeito sobre a insuficiência de textos que tivessem uma localização não 

eurocêntrica. Para além disso, sentíamos a necessidade de olhar para as diferentes culturas que 

compõem esse país e compreender os diferentes territórios nos quais podemos encontrar a 

criança, para refletir acerca de um conjunto de preconceitos e estereótipos que norteiam o 

imaginário social e coletivo, e impactam, diretamente, a produção dessas culturas infantis. 

Trazendo a compreensão de vivermos em um país multicultural, no qual a 

diversidade e a diferença estão presentes em todas as relações, sentimos a necessidade de 

desenvolver uma pesquisa que reconhecesse e respeitasse todas as formas de ser, no sentido 
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da ética e do respeito à vida e a perspectiva segundo a cosmovisão de mundo desses povos. 

Por um lado, consideramos o desconhecimento da diversidade cultural que informa nosso 

modo de ser, pensar, comer, andar, sentir e criar; por outro, a diversidade e a 

multiculturalidade que conforma o cotidiano e a cultura de muitos brasileiros. O povo 

brasileiro se alimentou e se alimenta das diferenças presentes neste território, ao mesmo 

tempo que desvaloriza e discrimina essas diferenças, que são as características de nossa 

riqueza cultural e imaterial (Souza, 2012). 

Deste modo, somente a visão da Educação se tornava insuficiente para abarcar todas 

as questões que a nossa pesquisa suscitava, fato que nos direcionou a buscar novas 

contribuições. Percebemos a necessidade de realizar uma intersecção com a Sociologia da 

Infância e a Antropologia da Infância, buscando compreender de forma mais ampla, os 

fenômenos que ocorrem dentro do contexto da infância e da escola. 

Nesse período, começamos uma nova orientação com a Prof.ª Dr.ª Tatiane Pereira de 

Souza, no qual buscamos verificar como o brincar com bonecas de diversas culturas e 

identidades, pode contribuir para relações positivas entre a corporeidade e a 

representatividade, como processos em construção nas e por meio das crianças. 

O trabalho se tornou extenso, e nos desafiou a enfrentar nossas verdades. Entre elas, 

devemos reconhecer, a mais difíceis foi o reconhecimento de nossa corporeidade, de um 

corpo branco e, como ele, norteia as relações que estabelecemos. De como a cor branca se 

conforma como um dispositivo de poder. 

Isto posto, a motivação para desenvolver observações e interações com crianças, 

dando escuta aos conflitos e violências, dia a dia presentes no contexto da escola torna-se uma 

parte importante do nosso projeto de pesquisa. 

Para a pesquisadora Nilma Lino Gomes: 

 

Muito se tem discutido sobre a importância da escola como instituição formadora 

não só de saberes escolares como, também, sociais e culturais. Tendo isso em vista, 

alguns estudiosos do campo da educação e da cultura têm destacado o peso da 

cultura escolar no processo de construção das identidades sociais, enfatizando a 

escola como mais um espaço presente na construção do complexo processo de 

humanização (Arroyo, 2000; Bruner, 2001) (GOMES, 2002, p.21). 

 

Questão fundamental a ser discutida quando a temática é a infância, a violência, 

permeia as relações e, muitas vezes, infringe o direito à vida das crianças. Produzida e 
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reproduzida socialmente, a violência gera o acirramento das desigualdades. Violência, que no 

imaginário social se constitui em uma ideologia de dominação. Controle social. Uma 

ideologia que foi construída lentamente, ao longo dos séculos da nossa história, interligado 

historicamente nas relações de poder.   

As observações realizadas durante nosso período de inserção na escola, como nas 

leituras que nos foram orientadas, puderam nos proporcionar a compreensão de que, apesar da 

instituição escolar ser pensada e planejada para proporcionar às crianças as melhores 

oportunidades de aprendizagens, em muitos momentos ela não está preparada para lidar com 

as disputas, conflitos e frustrações que os corpos infantis que a ocupam provocam. Nesses 

embates, as problemáticas relativas à afirmação das diferenças – étnico-raciais, de gênero, de 

orientação sexual - produzem marcadores de inferioridade, negando e calando corpos 

subalternizados. 

“Por essa perspectiva, a instituição escolar é vista como um espaço em que 

aprendemos e compartilhamos não só conteúdos e saberes escolares, mas também valores, 

crenças, hábitos e preconceitos raciais, de gênero, de classe e de idade” (Gomes, 2002, p.21). 

A violência manifestada dentro da escola é um fenômeno multicausal, movido e 

motivado por disputas diversas (relacionadas a marcadores de gênero, sexualidade, etnia, 

classe). São relações de poder expressas dentro do ambiente escolar e motivadores de embates 

diversos. Esses confrontos impactam na aprendizagem das crianças e são causadoras de 

desigualdades e hierarquias entre os estudantes. Nesse contexto, podemos identificar a 

subalternização de corpos, com a imposição de lugares sociais a serem assumidos.  

Nossa pesquisa foi realizada no âmbito da inserção no Projeto Residência 

Pedagógica, em uma escola pública municipal do interior do Estado de São Paulo, inserida em 

uma zona de alta vulnerabilidade social. Foram ouvidos pelo projeto em torno de 300 alunos 

de 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Nesse contexto, as cenas de violência são constantes, 

protagonizadas por todos os atores vinculados a esse contexto. 

O intuito desse trabalho é de apresentar as percepções trazidas para dentro do 

ambiente da escola por crianças com idades entre 9 a 11 anos, acerca de qual é o lugar social 

ocupado por corpos negros e brancos na sociedade brasileira e, a partir dessas percepções, 

refletir acerca da violência causada pelo racismo existente dentro do contexto escolar. 

Devemos considerar que as crianças trazem para a escola suas percepções de mundo, mas 
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como produtoras de cultura, ressignificam suas vivências e, a partir dessas, constroem suas 

identidades, de forma a serem positivas e negativas. 

A escola pode ser compreendida como um espaço permeado por processos 

relacionais diversos, nos quais as possibilidades de reconhecimento e respeito a alteridade 

devem ser fomentadas e, no entanto, persistem em seu espaço, desigualdades e violências, 

geradas por marcadores tais como: gênero, etnia e sexualidade. O espaço escolar é marcado 

pela convergência de vários agentes, tais como: configurações familiares diversas, histórias de 

vida, crenças e crendices, hierarquias e visões de mundo díspares. Tudo em um só lugar, 

tornando esse um território propício para aprendizagens coletivas ou para propagação de 

preconceitos e discriminações. Sobretudo, entendemos que as questões relacionadas a 

diversidade transpõem os muros da escola, encontrando-se presente em todos os espaços e 

instituições da sociedade. 

Além disso, a pesquisa demonstrou através da coleta da fala dos educadores, que a 

maioria dos professores brancos atuantes nesse contexto, demonstram desinteresse em 

trabalhar com as temáticas relativas à educação para as relações étnico raciais, por não se 

compreenderem parte do processo, fato que contribui para que as ações e reflexões efetivas de 

enfrentamento a essa realidade fiquem a cargo dos poucos educadores negros. Esses 

indivíduos brancos demonstraram não terem tido acesso a uma formação pedagógica capaz de 

os fazer refletir acerca da cor enquanto uma construção social que transfere os seus sentidos e 

significados elaborados para a dinâmica social.  

Além disso, falas naturalizadoras da violência proferidas pelos professores, tais como 

“vai ser bandido mesmo”, “está marcado para isso”, “já está fazendo ponto como a mãe”, “o 

que se pode esperar de um filho de bandido”, além de muitas outras falas preconceituosas e 

intolerantes. 

Pudemos observar, através dos desenhos e falas das crianças brancas que fizeram 

parte dessa intervenção realizada na escola que essas não têm percepção  acerca das situações 

de racismo e/ou preconceitos, sendo considerado por esses atores sociais, o ambiente da 

escola isento de tais manifestações. 

As crianças brancas já expressavam através de suas falas e desenhos uma 

naturalização de sua cor de pele. Simplesmente nasceram assim. Entretanto, não deveria ser 

tão simples. Crianças brancas deveriam ser mediadas ao reconhecimento de sua cor como 
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promotora de privilégios, que fornecem acesso aos melhores lugares de cidadania. Djamila 

Ribeiro (2017) contribui a fim de desnaturalizar esse pertencimento privilegiado, visto que é 

necessário ter consciência de qual é o nosso lugar de fala.  

Meninos e meninas brancas devem compreender, desde muito cedo, que seu lugar de 

fala lhes proporciona melhores acessos devido a uma construção histórica e cultural que 

beneficia uns, em detrimento de outros. Que sua existência não é colocada em dúvida, nem 

tão pouco questionada. Que nesse modelo preconceituoso, no qual o usufruto do racismo 

promove direito a fala,  eles se tornam a norma de corpo, de identidade e de história a serem 

almejados. Como sujeitos brancos devem ser conscientizados, desde muito cedo, a assumir 

um compromisso ético de combater racismos e preconceitos, para que outros “indivíduos 

pertencentes ao grupo social privilegiado em termos de lócus social consigam enxergar as 

hierarquias produzidas a partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na 

constituição dos lugares dos grupos subalternizados” (Ribeiro, 2017, p.86). 

Em contrapartida, crianças negras manifestam percepções completamente diferentes. 

Relatos de cenas de racismo protagonizadas por alunos brancos, que confrontados apontavam 

para suas ações como essas fossem “brincadeiras normais”. Através de desenhos, muitas 

crianças denunciaram suas percepções acerca do racismo estrutural e estruturante que permeia 

toda a constituição da sociedade brasileira. 

 
O cabelo e a cor da pele são vistos como categorias que, em alguns momentos, 

ajudam a definir quem é negro e quem é branco no Brasil e, em outros, revelam a 

ambiguidade do racismo brasileiro e o efeito encobridor dos conflitos raciais aqui 

existentes, os quais podem ser considerados como consequência da não-integração 

do negro na sociedade brasileira após a abolição e do mito da democracia racial 

(GOMES, 2003, p.138). 
 

Falas acerca da vergonha em ter um cabelo considerado “ruim”, ou “como tirar essa 

cor escura da minha pele” foram recorrentes entre muitas das crianças negras participantes e, 

expressavam seu sofrimento e conflitos por carregar inscrita em sua corporeidade marcas 

deixadas por uma “representação do negro como escravo e das marcas deixada por essa 

situação na vida e no imaginário de negros e brancos, originando tensões e 

problemas”(Gomes, 2003, p.143). Em vista disso, o não reconhecimento positivo de suas 

marcas fenotípicas promove em crianças negras uma sensação de desigualdade, de 

inferioridade perante as crianças brancas.  
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Assim, no Brasil foi construído, ao longo da história, um sistema classificatório 

relacionado com as cores das pessoas. O cabelo, transformado pela cultura como o 

sinal mais “evidente” da diferença racial - o que demonstra o seu inegável valor 

simbólico - soma-se a cor, para reforçar ideologias raciais. Nesse processo, as cores 

“branca” e “preta” são tomadas como representantes de uma divisão fundamental do 

valor humano - “superioridade” / “inferioridade”. As diferenças em relação ao valor 

estético - “bonito” / “feio” - passam a ter um conteúdo político e ideológico e são 

utilizadas pelo racismo para dividir o mundo em duas partes opostas no julgamento 

do valor do ser humano (KOBENA, 1994:4-5) (GOMES, 2003, p.148). 
 

Partindo da reflexão de cor de pele e cabelo como causadores de inferioridades em 

crianças negras, buscamos autores distintos que tenham se debruçado a ponderar a respeito 

das estratégias de exclusão que interrompem o desenvolvimento identitário de sujeitos que 

apresentam marcadores sociais considerados subalternos. Althusser averigua o funcionamento 

do mundo a partir de uma ideologia que cria uma falsa compreensão de seu funcionamento. O 

conhecimento gerado por esse autor é empregado por Spivak (2014), para explicar como 

fomos inscritos socialmente através de ideologias que, como complexos processos de 

autenticação ou reconhecimento, nos conferem uma existência material. 

Detentora dessa compreensão, a crítica e teórica indiana Gayatri Spivak (2014), cita 

a expressão “filosofias da negação”, cunhada pelo teórico Althusser, para designar a negativa 

existente, por parte dos discursos hegemônicos, diante da possibilidade de indivíduo em 

situação de subalternidade terem direito a fala e a serem ouvidos. Pois, tais discursos se 

baseiam em uma lógica que confere poder e fala somente a sujeitos autorizados por uma 

sociedade circunscrita por dicotomias hierárquicas, na qual, diferentes estruturas de 

dominação – por gênero, raça, classe, sexualidade – marcam os corpos e os discursos. 

Para Spivak (2014), o sujeito subalterno é aquele pertencente as camadas mais baixas 

da sociedade, e aqui podemos entender que são aqueles que ocupam os mais baixos cargos de 

trabalho, aqueles que detêm a menor representação política ou mesmo aqueles que são 

considerados os extratos mais baixos na escala de representação social. E esses, mesmo 

quando tentam falar não encontram meios para se fazer ouvir. Eles são mantidos em uma 

situação de marginalidade, de invisibilidade. 

Dentro do contexto escolar podemos ver reproduzidas essas mesmas representações 

de poder, com crianças ocupando os extratos mais baixos nas escalas de representação. Seus 

corpos negados e calados não conseguem se fazer ouvir. Pois, a instituição escolar, como 
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parte da sociedade, reproduz suas concepções de sujeito, delimitando os espaços, organizando 

as relações de poder. 

Mas, como possibilitar que crianças, membros das camadas excluídas, se articulem 

para serem ouvidas. Devemos considerar que “a pessoa que fala e age (...) é sempre uma 

multiplicidade” (Spivak, 2014, p.40). E como tal, fala a partir do lugar que ocupa. 

Nesse contexto, a pergunta geradora de Spivak, “Pode o subalterno falar?” é capaz de 

assumir sentidos diversos, quer questionando se o sujeito, se lhe for proporcionada a 

oportunidade de fala, estará preparado para falar ou se é necessário existir uma autorização 

discursiva para que os sujeitos subalternizados falem. Transportando esses questionamentos 

para o cenário da escola, podemos ampliar esses questionamentos considerando se, alunos que 

são conduzidos e mantidos em situação de subalternidade, estão preparados para se 

expressarem, se lhes for oferecida a fala, ou mesmo, será que a escola está preparada para 

aceitar que seus alunos em situação de subalternidade falem, e lhes dará escuta? 

Independente do questionamento ou da resposta, o certo é que a escola atual se situa 

em um território permeado por discriminações, exclusões e violências. A autora Vera Candau 

compreende que: 

 

Diferentes manifestações de preconceito, discriminação, diversas formas de 

violência – física, simbólica, bullying -, homofobia, intolerância religiosa, 

estereótipos de gênero, exclusão de pessoas deficientes, entre outras, estão presentes 

na nossa sociedade, assim como no cotidiano das escolas (CANDAU, 2012, p.236). 
 

As razões a serem consideradas são as mais diversas, podendo estar ligadas a raça, 

etnia, sexualidade, gênero, vulnerabilidades sociais, sexuais e domésticas, sendo motivadas 

por preconceitos e racismo. 

Dessa forma, é certo dizer que a escola encontra dificuldade em encontrar potência 

entre as diferenças presentes nas singularidades dos corpos ali presentes, contribuindo para 

uma estratificação cada vez maior da sociedade escolar. 

 

A CRIANÇA 

 

Podemos dizer que a escola é o espaço para o qual convergem crianças trazendo 

diferentes experiências de infância. Tal entendimento torna o conceito infância um termo 
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complexo e múltiplo, pois abarca possibilidades de espaços, tempos e contextos diversos. E, 

ao mesmo tempo, cada criança carrega marcas singulares em sua formação individual. 

 

Numa relação dialética homem/sociedade, o novo membro da sociedade interioriza 

um mundo já posto, que lhe é apresentado com uma configuração já definida, 

construída anteriormente a sua existência. Assim, interagindo com outros, a criança 

aprenderá atitudes, opiniões, valores a respeito da sociedade ampla e, mais 

especificamente, do espaço de inserção de seu grupo social (CAVALLEIRO, 2000, 

p.16).  

 

Pois, a criança, irá estruturar suas relações com os outros e com o mundo a partir de 

sua inserção nas “esferas de representação social”, ocupando seu papel, enquanto, autor e 

produtor, na/da sociedade. Partindo de uma compreensão dialética de indivíduo e de 

sociedade, a criança se apropriará do mundo assimilando seu papel, produzindo significados 

singulares e coletivos para suas experiências. 

Com isso falamos de processos socializatórios que ocorrem durante a infância, 

através dos quais a criança se apropria do mundo, a partir das experiências vivenciadas. 

“Assim, interagindo com outros, a criança aprenderá atitudes, opiniões, valores a respeito da 

sociedade ampla e, mais especificamente, do espaço de inserção de seu grupo social” 

(Cavalleiro, 2000, p.16). 

Mas, também, falamos de manifestações que a criança traz, inscritas nela, de forma 

inevitável, pela história e pela cultura na qual encontra-se inserida. 

 
A partir desse recorte nos permitimos afirmar que a criança, antes mesmo de nascer, 

já está inserida num complexo de sentidos que lhe é dado pelas instituições que a 

esperam. Querendo ou não, ela carrega em seu corpo uma espécie de narrativa que 

seus antepassados e mesmo seus contemporâneos veiculam. E isso vale tanto para a 

criança que habita um grande centro urbano quanto para aquela que vive em uma 

pequena aldeia e pertence a um povo indígena (ABRAMOWICZ, 2010, p.59). 
 

Sintetizando, para além da compreensão da infância, como uma fase biológica, a 

compreendemos como uma etapa na qual a criança realiza sua inserção em um meio social, 

fato que possibilita a um corpo biológico constituir-se socialmente, tornando-se um ser social, 

único e singular. Entretanto, esse processo não é realizado de uma forma homogênea por 

todas as crianças, ao contrário, as relações serão estabelecidas através das interações, únicas e 

singulares, de cada indivíduo com o meio; fato que torna o processo impactado pelas relações 

sociais firmadas por cada criança. Esse fator é determinante, quando refletimos que, mesmo 
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que fosse possível a um educador, mediar de forma idêntica a transmissão de conhecimentos à 

todas as crianças, essa não ocorreria de forma igual para todas. 

 

A ESCOLA ESTÁ PREPARADA PARA LIDAR COM A DIVERSIDADE DE 

INFÂNCIAS E SUAS ESPECIFICIDADES? 

 

Nessa perspectiva, a escola detém um papel fundamental no rompimento de 

paradigmas que já vem inscritos em muitos corpos, mesmo antes do nascimento. Pois, não 

falamos de crianças, enquanto, estruturas biológicas, mas de corpos munidos por existências 

repletas de subjetividades. As experiências produzidas na/pela criança, serão parte de seu 

processo educacional. 

Para a autora Vera Candau (2012): 

 
(...) muitas vezes, os processos educativos são impermeáveis a realidade do contexto 

social em que se inserem. O cotidiano escolar transforma-se num mundo 

autorreferido, que ignora o cotidiano social. Em muitas ocasiões, nem sequer existe 

um espaço para que os diferentes sujeitos possam expressar e refletir sobre a 

estruturação do seu dia a dia, de suas famílias e comunidades. As práticas educativas 

e a vida parecem ser dois mundos que se ignoram. Romper com essa desarticulação 

é uma inquietação básica da educação em direitos humanos (CANDAU, 2012, 

p.159). 
  

Todavia, “muitas dessas relações produzem subjetividades mutiladas que se projetam 

numa sociedade que hierarquiza, inferioriza e classifica pessoas, conforme seu grau de 

escolaridade, pertencimento étnico-racial, gênero, sexualidade, religião e classe” (Souza, 

2012, p.63). A pesquisadora Sousa (2012) acredita que trazer para a educação as 

contribuições de autores como Paulo Freire (1977), Enrique Dussel (1977) e Ernani Maria 

Fiori (1986) pode contribuir para a criação de relações mais equânimes. 

Para que a aprendizagem, por parte da criança, efetivamente, ocorra é necessário que 

o adulto tenha consciência de seu papel social. Isso possibilitará a ele, educador, promover 

um ensino amplo, para além da transmissão de conteúdo, oportunizando às crianças 

possibilidades de experienciar ações que superem as limitações impostas por suas 

circunstâncias sociais, rompendo com as práticas discriminatórias, que impõem a elas, 

restrições as aprendizagens. 



 
 

10 

 

ISSN - 2675-2212                                                                         Ituiutaba, de 21 e 22 de nov. de 2019 

Isso ocorre quando o educador toma consciência do processo educativo como sendo 

um ato humanizador, capaz de dar voz e consciência àqueles que vêm sendo subalternizados, 

proporcionando a eles, como diz Sousa (2012) “consciência para pronunciar o mundo e tomar 

as rédeas da situação”. Nesse momento, a educação assume ser um ato político e 

transformador e proporciona às pessoas, 

 
[...] (se) transformar em diálogo e contato com outras pelo direito de lutar contra a 

opressão, de denunciar essa realidade excludente e de anunciar uma nova forma de 

pensar e atuar nessa realidade a favor da justiça, solidariedade e humanidade na 

igualdade e diversidade humana (SOUZA, 2012, p.63).  
 

Essa afirmação tem todo um impacto sobre a forma como entendemos o processo de 

socialização da criança dentro do contexto escolar, e esse, é essencial para o desenvolvimento 

de nosso trabalho. 

 

CONCLUSÃO  

 

Ao nos propomos desenvolver uma reflexão a respeito de como crianças provindas 

de diferentes realidades podem construir a sua identidade, a partir das relações estabelecidas 

entre a corporeidade e a representatividade, como processos em construção dentro do espaço 

escolar, estamos, na verdade, querendo contribuir para o desenraizamento de práticas 

ofensivas à diversidade. 

Pois, as diferenças culturais, econômicas, étnicas, religiosas, ideológicas, sexuais e 

etc., devem ser consideradas como condições inerentes a uma humanidade plural, 

multicultural, e não da forma como vem sendo utilizados, enquanto dispositivos de poder, 

sendo esses consequência das construções sociais, nas quais, os sentidos e os significados são 

elaborados de forma a atender a uma dinâmica social. 

Porém, o que temos assistido são escolas deslocando-se em um enorme descompasso 

entre a aquisição de conhecimento, com toda a evolução tecnológica e a promoção de uma 

eficaz, verdadeira e ampla humanidade. A exclusão social, hoje, um fenômeno histórico e 

econômico, adentra o contexto escolar e promove conflitos que desumanizam crianças em 

situação de subalternidade. 
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Moraes (2000, p.40), questiona a posição que ocupa a escola, “diante da alternativa 

inescapável: estão a serviço da inclusão ou da exclusão social?”. Não existe possibilidade de 

meio termo. Para o autor “o conhecimento, o saber, sempre foi, na história da humanidade, o 

mais poderoso instrumento de dominação”, e, em um mundo civilizado, 

 

 [...] o principal fundamento da questão social, que é a consciência de si mesmo e da 

existência e do respeito ao outro (ou, como diriam os melhor catequizados, ao 

próximo), essa consciência – que podemos chamar de consciência da cidadania – 

tem alguma possibilidade de se tornar um valor universalmente reconhecido? 

(MORAES, 2000, p.40). 

  

Isso significa dizer que ao buscarmos dar voz, às falas que crianças manifestam, 

queremos investigar o local de onde essas crianças falam, como espaços e condições sociais 

ocupados por seus corpos, e que carregam toda a expressão das relações de poder a que estão 

sujeitas.  

 

(...) lugar de fala refere-se a análise da localização das condições sociais em que 

grupos expressam relações de poder, considerando marcadores sociais de raça, 

gênero, classe, geração, religiosidade e sexualidade como elementos identitários e 

estruturantes na sociedade. A negação dessas identidades sociais resulta construções 

e condições de desigualdades e hierarquias, cujo um grupo se torna subalternizado 

por outro, ou seja, para Djamila Ribeiro (2017) é preciso reconhecer que os lugares 

impostos e, socialmente, construídos pela negação das diferenças têm historicamente 

negado direitos e dificultando a possibilidade de ascensão social, a melhores 

condições de vida e, sobretudo, negando a existência e a fala dos grupos 

subalternizados pela sociedade” (DELLE PIAGGE E SOUZA, 2019, p.32). 
  

Dessa forma, o território da escola torna-se o espaço comum a todas as crianças, 

portanto, capaz de influenciar os corpos que o preenchem. Território esse que proporciona 

oportunidades, mas, também, reproduz lacunas que surgem a partir de novas inserções 

sociais.  Tornando-se um espaço marcador de diferenças, no interior do qual ocorrem disputas 

de poder, que emanam tanto de seu interior, como, por vezes, refletindo o que é externo a ele.  

A identidade da criança é produzida através do embate constante que acontece nesses 

territórios tornando-as sujeitas a conflitos. Mas, a criança contemporânea não se comporta de 

forma passiva a esse processo. Ao mesmo tempo que consome a cultura do território, ela, 

igualmente, a produz. 

 
Sendo o limite aquilo que possibilita as coisas serem, o espaço define-se como o que 

se faz caber num limite. E essa regulação dá-se por constituição de lugares através 

das coisas, por localizações. Donde “os espaços recebem o seu ser dos lugares e não 

do espaço” (SODRÉ, 1988, p.21). 
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Isto posto, precisamos olhar para a escola ocupada por crianças, em determinado 

tempo e lugar e, refletir sobre a influência que esse espaço produz, implicando em uma 

necessidade de converter espaço em lugar. O filósofo Giuseppe Ferraro compreende existir 

diferença entre espaço e lugar. Para o autor, lugar se transforma o espaço no qual exista a 

possibilidade de tornar-se. Em que exista a expectativa de entrelaçar relações. 

 
É necessário dar lugar às relações, afinal são as relações que fazem de um lugar uma 

figura da geometria do ânimo. Os lugares são as pessoas que os habitam. Um espaço 

não é um lugar, porque não tem tempo. O lugar é um espaço cheio de tempo, que se 

torna singular pelas relações que ali se disseminam. Cada lugar ao final é uma 

legislação precisa do tempo. E é disciplinar por isso. Dar lugar à filosofia será então 

estabelecer um tempo disciplinar de uma relação que não pode ser nada além de uma 

relação educativa (FERRARO, 2018, p.29). 
  

Mais do que isso, é necessário que a escola possibilite, um lugar no tempo, para que 

as crianças teçam suas relações, educando-se. Estabelecendo percursos que proporcionem 

oportunidades de fala.  Pois, o espaço não produz uma vivência imediata, mas produz 

distinção, demarca lugares. Porém, não é estático, sendo passível de transformações pelos 

sujeitos que o ocupam. Além disso, existem passagens, por onde, a criança, enquanto 

traquina, constrói uma cultura própria. 

Temos que manter em vista que os espaços mudam o tempo todo, mudando consigo 

os corpos que o ocupam. É através de sua corporeidade que a criança estabelece suas relações 

com o mundo. “Entendemos o corpo, também, como uma construção social” (Abramowicz et 

al, 2010, p.60). Estabelecendo conexões entre sua corporeidade e sua representatividade, a 

criança manifesta o que já está gravado nela, de forma inevitável, pela história e pela cultura. 

 

A partir desse recorte nos permitimos afirmar que a criança, antes mesmo de nascer, 

já está inserida num complexo de sentidos que lhe é dado pelas instituições que a 

esperam. Querendo ou não, ela carrega em seu corpo uma espécie de narrativa que 

seus antepassados e mesmo seus contemporâneos veiculam. E isso vale tanto para a 

criança que habita um grande centro urbano quanto para aquela que vive em uma 

pequena aldeia e pertence a um povo indígena (ABRAMOWICZ et al, 2010, p.60). 
  

Nesse sentido, o educador, tem um papel fundamental com o rompimento de 

paradigmas impostos à criança, mesmo antes de seu nascimento. Como o responsável pelo 

desenvolvimento e pelas aprendizagens produzidas nas/pelas crianças, deve refletir 
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criticamente acerca de suas ações e condutas costumeiras, buscando introduzir novas 

temáticas que contribuam no sentido de oferecer a criança, novas narrativas de mundo. 
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