
VI Colóquio Internacional 
“A educação pelas imagens e suas geografias” 
 
Campinas, 08 a 10 de novembro de 2021. 

 

1 

CARTOGRAFIAS DAS AUSÊNCIAS: CRIANÇAS E OS DESLOCAMENTOS PELOS 
ESPAÇOS DAS CRECHES 

  
Karina Rousseng Dal Pont 

Universidade Federal do Paraná/UFPR 
karinapont@ufpr.br 

 
Adilson De Angelo 

Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC 
adilsondeangelo@gmail.com  

 
RESUMO: Cartografar ausências neste texto é uma provocação sobre os modos como 
professores e professoras em formação do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado de 
Santa Cataria mapearam o fluxo de deslocamento de crianças pequenas e bem pequenas durante 
o estágio supervisionado pelas instituições de educação infantil. Para tal exercício utilizamos o 
conceito de “mapas vivenciais” apresentado por Jader Janer Moreira Lopes e “educação 
cartográfica” de Giseli Girardi. Uma noção de “desemparedamento” é acionada pelo texto de 
Lea Tiriba, assim como os “critérios de atendimento as crianças” por Maria Malta Campos e, 
Fúlvia Rosemberg. O que imagens de 22 mapas vivenciais sobre o observado nas creches nos 
dão a ver sobre os deslocamentos das crianças, e seus modos de compor e vivenciar os espaços 
internos e externos das instituições de educação infantil? Ao analisar as imagens compreende-
se que é urgente repensar as práticas pedagógicas desenvolvidas nesses espaços que priorizem 
a autonomia infantil e a possibilidade de interação com os espaços. Ainda assim, mesmo 
marcado pelas ausências, essas cartografias nos dizem muito sobre a atenção das professoras 
em formação em relação ao mapeamento de sensações e afetos apresentados pelas crianças que 
perfuraram tempos e espaços rígidos oferecidos a elas ao criar o seu lugar de vivências. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação cartográfica; mapas vivenciais; educação infantil; formação 
de professores. 
 
INTRODUÇÃO  
 
 Cândido Portinari, na obra “Crianças brincando no pátio da escola”, de 1933, apresenta 
uma composição em tons de marrons, verdes e azuis. No desenho, podemos observar crianças 
em pares no canto esquerdo de um espaço retangular daquilo que parece ser o pátio da escola. 
Ao fundo duas crianças correm para se alinhar à fila. Próximo a ela, um adulto em pé, com 
uniforme e quepe com as mãos para trás. Três árvores e um varal com roupas penduradas e uma 
torneira compõe o espaço com as crianças. Poderíamos imaginar que se trata da volta à sala de 
aula após o recreio, já que as crianças não carregam materiais. Ou alguma dinâmica para 
atividades físicas. Mas, o que gostaríamos de chamar a atenção nesta obra são os modos de 
como crianças ocupam os espaços internos e externos nas instituições de Educação Infantil, e 



VI Colóquio Internacional 
“A educação pelas imagens e suas geografias” 
 
Campinas, 08 a 10 de novembro de 2021. 

 

2 

os modos que professores e professoras em formação produzem um mapeamento desses 
deslocamentos.  
 Crianças passam de 4 a 8 horas em instituições de Educação Infantil. A permanência 
nesses espaços é um direito legalmente garantido às infâncias, assim como o estabelecimento 
de relações pedagógicas que se abram à escuta e construção coletiva sobre os modos de ocupar 
e organizar esses espaços.  Mas, por vezes, algumas práticas pedagógicas desenvolvidas ainda 
são pautadas pela homogeneização do uso dos tempos e espaços, como a imagem de Portinari 
nos dá a ver. Pesquisas recentes realizadas pelo Laboratório de Educação e Infância 
(LABOREI) da Universidade do Estado de Santa Catarina, constataram que crianças de 4 a 5 
anos não conheciam espaços da creche que frequentam desde bebês1, ou que o “brincar livre” 
nas áreas externas da creche em sua maioria eram orientadas e propostas pelas professoras. Por 
mais que legislações orientem que as crianças tenham liberdade para se deslocarem pelos 
espaços da creche, ainda é necessário tirar as crianças dos trajetos marcados das instituições e 
“desemparedá-las” como nos ensina Lea Tiriba (2010).  
 Nesse sentido, a proposta deste texto é, ao abrir as imagens das experiências de estágio 
de docência refletir sobre as possibilidades que professoras e professores em formação teriam 
ao cartografar esses movimentos e educar o seu olhar pela produção das imagens. O que as 
imagens cartográficas de uma experiência de estágio de docência na Educação Infantil nos 
oferecem? Pensar junto a Didi-Huberman (1998) sobre o sentindo amplo do “ver”, como 
composições do visível em relação ao invisível: “abramos os olhos para experimentar o que não 
vemos – ou melhor para experimentar que o que não vemos com toda evidência (a evidência 
visível) não obstante nos olha como uma obra (visual) de perda.” (DIDI-HUBERMAN, 1998, 
p.34). Nesses sistemas de relações que a imagem se situa pela produção de “mapas vivencias” 
(MOREIRA LOPES; COSTA & AMORIM, 2016) identifica-se com as imagens cartografias 
das ausências dos deslocamentos das crianças no/pelos espaços das creches e pré-escolas. 
 
“Mapas vivencias” e o estágio supervisionado na Educação Infantil 
 

O curso de Pedagogia da UDESC oferece no sexto semestre disciplinas voltadas às 
metodologias de ensino e também o estágio supervisionado na Educação Infantil, que consiste 
numa imersão nos espaços coletivos de educação e cuidado da criança pequena para o exercício 
da observação das dinâmicas aí instituídas, tendo em vista a proposição de projetos de ação 
docente em consonância com as especificidades dessa modalidade da Educação Básica. Ou 
seja, o estágio busca compreender as creches e pré-escolas como locus privilegiado para 
exercitar o olhar e experimentar ver o que está além do aparente, evidenciando a complexa 
configuração do cotidiano infantil, suas múltiplas formas de comunicar-se entre si e de 
comunicar-se com o mundo (ROCHA; OSTETTO, 2008). 

 
1 Refiro-me ao trabalho de conclusão de curso da acadêmica do curso de Pedagogia, Bruna Loeser, intitulado “As 
crianças e suas cartografias: as representações do espaço na Educação Infantil” (2018). E do trabalho de conclusão 
de curso da acadêmica do curso de Pedagogia, Gabrielly Soares Nery, intitulado “Vamos brincar no parque? A 
relação das crianças com os espaços externos da creche” (2018).  
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Tal processo procura pautar-se na perspectiva freiriana de que pensar a prática é um 
movimento de aproximação do ato de se pensar certo (FREIRE, 2006). Nesse sentido, o estágio 
curricular supervisionado na Educação Infantil compõe-se, num primeiro momento, dessa 
aproximação às dinâmicas institucionais onde crianças e adultos constituem-se sujeitos potentes 
nas interações com os espaços, tempos e materialidades. Esse momento da observação pretende 
colocar em uma intensa interlocução as/os professores em formação com todas as realidades 
educacionais-pedagógicas pensadas para e com as crianças, mormente suas rotinas, suas 
interações, suas brincadeiras, suas linguagens, suas formas de conhecer e de nominar o mundo. 
Esse tempo da observação procura focar nas ações sociais das crianças, buscando compreender 
os diferentes modos como elas vivem suas infâncias nesses espaços a elas destinados.  

Um outro momento constitui-se na proposição de projetos de ação docente, onde, a 
partir do que as crianças indicaram, a organização das suas rotinas lhe são apresentadas e 
construídas conjuntamente. Tais projetos desafiam-nos a pensar a organização dessas rotinas 
considerando os eixos curriculares das interações e das brincadeiras, mediadas pelas diferentes 
linguagens, reconhecendo as crianças como sujeitos potentes com direitos a viverem suas 
infâncias. Ou seja, uma docência que se pauta sobre as premissas de que as  nossas crianças têm 
direito à brincadeira; à atenção individual; a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante; 
ao contato com a natureza; a higiene e à saúde; a uma alimentação sadia; a desenvolver sua 
curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; ao movimento em espaços amplos; à 
proteção, ao afeto e à amizade; a expressar seus sentimentos; a uma especial atenção durante 
seu período de inserção à unidade educativa; e a desenvolver sua identidade cultural, racial e 
religiosa (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009). 

No segundo semestre de 2019, a disciplina de Geografia e Ensino2 foi trabalhada de 
forma concomitante à disciplina de Estágio Supervisionado na Educação Infantil. Durante as 
discussões realizadas em sala, questões como a relação das crianças com os espaços de 
vivências, o emparedamento das crianças nas salas referências e/ou pelos muros das escolas e 
instituições de Educação Infantil foram disparadores tanto para dialogar com as questões 
conceituais, como metodológicas para o trabalho docente. Pois, ao considerar as crianças 
pequenas que frequentam espaços de educação, a relação com a cidade, o bairro e os entornos 
das instituições ainda parecem esmaecidas. De modo geral as questões que a geografia escolar 
apresenta está um pouco mais consolidada a partir dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
do que na Educação Infantil. É preciso pontuar sobre os modos de organização entre essas duas 
etapas da educativas, e de como isso se reflete em práticas pedagógicas diferenciadas. Porém, 
mesmo que a Educação Infantil não esteja orientada pelas mesmas perspectivas da organização 
curricular do ensino fundamental, esse esmaecimento pode ser estranho considerando que uma 
das questões centrais da geografia é oferecer e ampliar a leitura de mundo.  

Paulo Freire nos ensina, que "desde muito pequenos aprendemos a entender o mundo 
que nos rodeia. Por isso, antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e frases, já estamos 
“lendo”, bem ou mal, o mundo que nos cerca." (FREIRE, 2003, p.71). E, portanto, esta trajetória 
de ler o mundo se inicia pelo espaço vivido e pelas leituras do lugar no qual as crianças passam 
grande parte do dia. Sabemos também que as legislações que orientam a Educação Infantil 

 
2 Na época essa disciplina era ministrada pela professora Karina Rousseng Dal Pont. 
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apresentam como prerrogativa que as crianças devem ter o livre acesso aos espaços das 
instituições, além de uma série de outros critérios que levem em consideração a potência e as 
possibilidades e ler e compreender o mundo em que vivem.  

Em articulação com a disciplina de Estágio Supervisionado, foi criado um exercício de 
mapeamento dos fluxos de deslocamento das crianças pelas creches, nas quais o estágio 
aconteceria. Por quais espaços das creches as crianças se deslocam com maior intensidade? 
Além de buscar mapear esses deslocamentos pela produção de imagens cartográficas, a 
provocação estava na produção desses mapas pelas professoras em formação como uma 
possibilidade de colocá-las não só atentas às questões das relações das crianças com os espaços, 
mas como potência a experimentação da cartografia enquanto uma linguagem dos processos de 
leitura e compreensão do mundo. De tomar a educação cartográfica pela perspectiva de Gisele 
Girardi “como um ato que não se esgota na decodificação pura de seus elementos (sinais 
gráficos e palavras), mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (GIRARDI, 2014, 
p.88).  

Tomamos a noção de “mapas vivenciais” (MOREIRA LOPES; COSTA & AMORIM, 
2016) para ampliar algumas possibilidades em se trabalhar com a cartografia como um modo 
de exercer o respeito às lógicas das crianças pela concepção de “mapas vivenciais”. Os autores 
apresentam uma noção de cartografia colada a ideia de processualidade, ou seja, é dado ao mapa 
um caráter de inacabamento, transgressão e potencialidade criadora em relação a cartografia 
oficial, e aos modos como estamos acostumados a mapear o mundo. Os mapas deveriam conter 
além do mapeamento dos fluxos de deslocamento das crianças, elementos básicos como título 
e legenda (Imagem 1). 
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Imagem 1: “Mapa vivencial: creche Hassis”

 
 

Fonte: Arquivos dos autores. 
 
 

 Foram produzidos 22 mapas vivenciais, a partir das observações realizadas em 
instituições de Educação Infantil públicas. É perceptível ao reunir os mapas, em dois grupos: 
1) 18 mapas atendem ao que foi solicitado, com as marcações dos fluxos de deslocamento das 
crianças pelos espaços externos e internos das creches, título, legenda, uso de símbolos e cores; 
e 2) 4 mapas que apenas mapearam partes da estrutura física das instituições. Desses 18 mapas 
os fluxos foram mapeados pela utilização de símbolos como setas, bolinhas, corações, corações 
partidos (indicando os lugares que as crianças frequentam quando estão bravas), cores para 
marcar lugares com maior ou menor frequência dos deslocamentos, marquinhas de pés 
marcando os lugares que as crianças levaram as professoras. Para além dos fluxos de 
deslocamentos, tivemos mapeados espaços nos quais as crianças andavam de motoca, lugares 
onde ouviam música, onde gostavam de brincar, lugares onde as crianças têm menos medo. 
Foram mapeados sussurros, conversas e risos próximos ao espaço da biblioteca. Dos 18 mapas 
que apresentaram um fluxo dos deslocamentos, apenas um apresentou o que seria o ideial: as 
crianças dessa creche têm o direito a percorrer todos os espaços que desejam. Tal realidade 
ilustra as relações que as crianças vão construindo com os edificados e os espaços externos, 
sobretudo na forma como esses espaços estão disponíveis a elas na organização de suas rotinas.  
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 Os outros mapas apresentaram deslocamentos por espaços limitados entre a sala de 
referência, banheiros, refeitórios e áreas externas. No caso das crianças bem pequenas com 
menos de 2 anos nem nas áreas externas foi possível mapear esses deslocamentos. Ainda 
subsiste práticas que procuram invisibilizar os bebês nos espaços da Educação Infantil, 
conferindo a essas crianças apenas a permanência nos espaços denominado de “berçários”, 
aprisionando-as às suas salas de referência. Quando muito, protegidos dos possíveis contatos 
com outras crianças maiores, os bebês ocupam o espaço do solário, geralmente contíguo à sala 
onde passam a maior parte do tempo. 

Desses 22 mapas apenas um não foi feito pela estudante, mas sim pelas crianças que 
com ela compunham a turma de observação no estágio. Eram desenhos dos espaços que mais 
gostavam na creche. Dos 16 desenhos, 12 eram das partes externas da creche, entre o parque e 
a horta. Nesse sentido, Lea Tiriba (2010) nos ajuda a olharmos com atenção para esses desenhos 
pela perspectiva das rotinas nas instituições, dos planejamentos e intencionalidades dos atos 
pedagógicos que ainda insistem em afastar as crianças pequenas das árvores, gramas, insetos, 
da areia e das brincadeiras nesses espaços, além das impossibilidades de oferece-las à 
contemplação e as observações dos fenômenos naturais, sendo que esses espaços são os mais 
desejados por elas. 
  
Considerações finais 
 
  Ao ler as imagens produzidas pelo grupo de professoras em formação podemos pensar 
algumas reflexões com esse exercício. Uma delas é pelo grupo dos 4 mapas que não 
apresentaram o mapeamento dos fluxos de deslocamento ou apenas partes da instituição de 
estágio, nos dá a ver que a cartografia ainda é considerada um problema na formação de não 
especialistas em geografia pelos próprios processos formativos desde a escola que reduz as 
possibilidades de experimentação e criação com a cartografia em uma linguagem a favor da 
instrumentalização cartográfica (DAL PONT, 2018). Já em relação aos outros mapas, podemos 
refletir sobre o lugar que as professoras em formação ocuparam durante o período de estágio: 
de descolar o papel de expectadoras das ações vivenciadas durante o período de observações 
atuarem junto às crianças e professoras participando das brincadeiras, das idas ao refeitório, das 
atividades planejadas nas salas referencias e áreas externas. Acolheram as crianças, e com elas 
estabelecem relações de afeto e atenção com os espaços percorridos, o que favoreceu a 
ampliação dos mapeamentos apresentando sensações e afetos estabelecidos com os lugares da 
creche. 

Assim, as pesquisas desenvolvidas com crianças em suas relações com os espaços da 
instituição educativa, oferecem possibilidades de exercitar a atenção, a escuta, experimentado 
pelo movimento de professoras-pesquisadoras. Aprofundam questões entorno do ofício da 
docência, além de refletir sobre as repetições das rotinas, os usos marcados dos espaços, e o 
que ainda se apresenta como limitador a conexão das crianças com os espaços. Nesse exercício, 
o pensamento sobre a docência e sobre as crianças e suas relações com os espaços das creches 
se dobra sobre as possibilidades em compreender que mesmo ao cartografias ausências, as 
crianças perfuraram esses tempos e espaços rígidos oferecidos a elas, ao recriar nesses espaços 
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o seu lugar de vivências.  Quem sabe poderíamos ao refazer o desenho de Portinari espalhar as 
crianças pelo espaço da escola com brincadeiras, e mapear com outros elementos os desejos e 
as narrativas espaciais da infância. 
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