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PREFÁCIO 

 
 
 

A existência da humanidade se deu em função da sua relação com a natureza. Ao 

longo da nossa história, enquanto espécie, fomos alterando o ambiente à nossa volta, 

domesticando animais e plantas. Nesse processo, alteramos a nós mesmos. É muito 

recente na história humana viver em grandes conglomerados como as cidades, que trazem 

como novidade não só uma intensa convivência social, mas, ao mesmo tempo, uma 

pequena convivência com a fauna e flora. Esse distanciamento foi promovido pela forte 

modificação do ambiente na direção da criação de um habitat específico para os seres 

humanos. Esse ambiente é centrífugo para os demais animais e para as plantas, mas 

obviamente, centrípeto para os seres humanos. São poucas espécies de animais que 

sobrevivem nas cidades enquanto as cidades se tornam maiores. Nesse processo, temos 

nos afastado cada vez mais dos ambientes naturais, mais que isso, temos promovido uma 

destruição sem precedentes dos ecossistemas do nosso planeta ao mesmo tempo que 

expandimos nosso ambiente urbano de forma inédita. 

Lev Vygotsky e Urie Bronfenbrenner dispensam apresentações. Ambos provocaram 

uma revolução na forma como entendemos os processos de desenvolvimento. Vygotsky 

revolucionou nosso entendimento da participação do outro nos processos de 

desenvolvimento, propôs a psicologia socio-histórica, mostrou o papel mediador do 

contexto social, desenvolvendo o conceito de zona de desenvolvimento proximal onde o 

outro é mediador dos processos de desenvolvimento. Por sua vez, Bronfenbrenner 

demonstrou que o desenvolvimento se dá em zonas ambientais, propondo o conceito de 

cosmos (micro, meso, exo, macro cosmos) em consonância com o aspecto temporal. 

Ambos complexificaram nosso entendimento a respeito da relação pessoa-contexto e 

abriram a possibilidade para se entender melhor não apenas o papel do ambiente social, 

mas também o papel do ambiente físico. Bronfenbrenner avançou ao ponto de que o 

entendimento dos processos de desenvolvimento passa pelo entendimento do contexto 

ambiental. 

O presente livro nos agracia com artigos que versam sobre a relação entre fases de 

desenvolvimento e o ambiente físico. Tratam do contato com a natureza e seus efeitos. Já 

se sabe que a experiência com o ambiente natural tem efeito restaurador, propicia 

recuperação do estresse e, consequentemente, promove bem-estar. Os estudos sugerem 

ainda que o contato com a natureza pode permitir que sejamos mais ambientalmente 



responsáveis, sendo importante entender quem fez esse contato, com que ambiente, como 

foi feito e como foi mediado. Esses aspectos parecem fundamentais para que as próximas 

gerações sejam capazes de desenvolver uma relação com o ambiente natural mais 

saudável que aquela estabelecida até o momento. Não há outra forma de existir no planeta 

terra que não seja coexistindo com a fauna e flora existente, bem como com os demais 

seres humanos. 

Este livro nos presenteia abordando a relação pessoa-ambiente a partir da 

perspectiva das crianças, dos adolescentes, das mães e da família. Essa diversidade 

permite diferentes ângulos dos processos de desenvolvimento. De forma muito delicada, 

trata dos desenvolvimentos atípicos ao abordar crianças com deficiências, surdas e 

autistas. Inclui na literatura informações preciosas a respeito da relação com a natureza 

para o desenvolvimento atípico, incentivando outros a fazerem o mesmo, mostrando o 

papel inclusivo do conhecimento científico e a importância da natureza. 

Convidamos a leitora ou o leitor a saber um pouco mais sobre uma unidade de 

conservação com crianças, podendo ser chamada de um parque da alegria. O convite se 

estende para o entendimento de que ter acesso a contextos verdes envolve justiça social e 

saúde. Por outro lado, as salas verdes têm sido um importante instrumento para educação 

ambiental, a leitora ou o leitor poderá saber um pouco mais sobre esse recurso. Além 

disso, é apresentada a importância do contato com a natureza a partir do conceito de estar 

ao ar livre, da experiência vista do ângulo sensorial e o papel transgeracional da relação 

com a natureza. Por último, no entanto, não menos significativo, é apresentado o contato 

com a natureza em família e como os espaços não formais naturais permitem vivências no 

ambiente natural e promovem aprendizagem. 

Um último convite é feito após a leitura do livro, aplicar os conhecimentos aqui 

partilhados no dia a dia. Uma relação responsável com a natureza é papel de todos nós 

seres humanos. O livro nos chama a pensar sobre como estamos propiciando essa relação 

para os outros e para nós mesmos. Portanto, sejam todas bem-vindas e bem-vindos, 

estenda sua esteira ou abra seu banquinho, você está prestes a ter vários contatos 

mediados com a natureza! 

Zenith Nara Costa Delabrida 

 
Professora no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Coordena o Núcleo de Pesquisa e Intervenção em 
Psicologia Ambiental (UFS). Docente no Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFS), zenith@ufs.br 

mailto:zenith@ufs.br


APRESENTAÇÃO 

 
 
 

[...] quando falamos em desenvolvimento biopsicossocial, queremos indicar 
que a criança, ao interagir com ambientes, pessoas, seres vivos e objetos, 
lança mão de seus atributos biológicos, psicológicos e sociais. Estas três 
dimensões de sua existência estão sempre presentes e são continuamente 
atualizadas por meio das vivências que as crianças têm em seus contextos 
socio-históricos. (PROFICE, 2016, p. 16). 

 

 
Lev Semionovitch Vigotski (1896 – 1934) e Urie Bronfenbrenner (1917 - 2005) são 

duas referências quando falamos em desenvolvimento humano, ambos se dedicaram aos 

estudos do desenvolvimento infantil, destacando a importância dos ambientes naturais 

nessa etapa da vida. Nesta publicação, apresentamos textos que dialogam com esses 

pensadores, levando o leitor e a leitora a uma observação mais atenta e reflexiva sobre a 

interdependência criança-natureza para um desenvolvimento integral da infância. 

A ideia deste livro digital surgiu a partir da 2a. Edição do curso virtual “Reconexão 

Criança e Natureza”, que foi oferecido pelo coletivo Conexão Natureza, em 2021, 

ministrado pela professora Christiana Profice e pelo professor Fernando Grenno. O curso, 

inspirado no livro de Christiana Profice “Crianças e Natureza – Reconectar é Preciso” 

(2016) apresenta como eixo norteador discussões e aprofundamento teórico da 

abordagem desses importantes pensadores sobre desenvolvimento biopsicossocial e 

vivências de infância na natureza. 

Desse modo, esta compilação é fruto dos trabalhos práticos, reflexões e debates 

surgidos durante um período rico em encontros virtuais com especialistas, pedagogas e 

lideranças indígenas de diversas áreas e regiões do Brasil. Os capítulos aqui reunidos 

abordam questões teórico-conceituais dos pensadores citados, estudos empíricos de caso, 

registros de campo, relatos de experiências, dentre outros trabalhos relativos aos 

importantes aportes dos seus autores e autoras. Trata-se de capítulos escritos por mães, 

alunas, professoras, educadoras da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem 

como por pedagogas, pesquisadoras e pesquisadores, terapeutas e especialistas das 

áreas de educação, saúde, meio ambiente, infância e natureza do Brasil e de Portugal. 

O tempo recente, marcado pelo contexto pandêmico, veio aprofundar e colocar no 

centro da cena grandes debates que têm a ver com a importância da interdependência 

entre pessoas e natureza, seus seres e processos e com o modo como uma abordagem 



sistêmica é muito mais adequada para compreender a infância e seus processos do que 

focar apenas no desenvolvimento individual sem realizações interdisciplinares, 

compreendendo a formação integral da criança e seus direitos de estar em contato com a 

Natureza e toda sua biodiversidade e formas de vida. É preciso reconhecer esse contexto 

como promotor de aprendizagem, saúde e bem-estar e, consequentemente, como um 

direito humano fundamental, garantindo acesso a ambientes naturais seguros, não 

estressantes que apresentem qualidade, que permitam e estimulem não só brincadeiras 

livres e exploratórias mas também métodos facilitadores respeitando direitos básicos para 

o desenvolvimento integral das famílias e das crianças. 

Muitos desses grandes debates foram abordados durante o curso virtual, que 

encontraram nas perspectivas de Vigotski e Bronfenbrenner formas de ampliar e aprimorar 

o nosso entendimento sobre a interdependência criança-natureza, desde o ponto de vista 

de que possibilitar experiências com o nosso entorno natural é fundamental para o 

desenvolvimento integral das crianças, sua saúde e bem-estar, bem como para o 

fortalecimento da sensibilização ambiental acerca do lugar que habitamos, contribuindo 

para reverter os grandes problemas ambientais hoje enfrentados em escala global. 

Assim, essa compilação foi pensada como um momento de encontro, um convite 

para refletir sobre as futuras gerações e alertar sobre a necessidade e a importância das 

interações entre as crianças e os ambientes naturais em suas múltiplas dimensões. 
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CAPÍTULO 1 

 
 
 

 

 

LEWIN, BRONFENBRENNER E NÓS 

 

 
Christiana Cabicieri Profice 
Fernando Enrique Grenno 

Mônica Oliveira 
 
 

RESUMO 

 
Expoente na área e referência incontornável, seja na clínica como na pesquisa ou, ainda, 

no campo educacional, Bronfenbrenner destaca dois referenciais teóricos sobre os quais 

construiu o seu modelo, Lewin e Vigotski. Assim, nosso objetivo neste ensaio é apresentar 

as contribuições de Kurt Lewin com sua teoria de campo para o modelo de 

Bronfenbrenner, destacando como nós podemos integrar a abordagem bioecológica em 

nossas reflexões, atitudes e práticas atuais. O texto lewiniano “Forças Ambientais”, 

publicado originalmente, em 1933, estabelece as bases de observação ou investigação do 

desenvolvimento infantil, a partir de uma ótica ecológica. Buscamos refazer este percurso 

e compreender como o pensamento lewiniano (BRONFENBRENNER, 1933/1967) foi 

integrado pelo teórico Bronfenbrenner. Como não dispomos de tradução para a língua 

portuguesa do texto de Lewin, Environmental Forces (1933/1967), as suas citações foram 

feitas a partir de versão livre elaborada pelos próprios autores. Nossa intenção é oferecer 

ao leitor acesso direto às palavras dos estudiosos, de modo que possam efetuar suas 

próprias apropriações, o que nos inclui no campo da abordagem bioecológica que vai se 

aprimorando a partir de nossas vivências. 

Palavras chaves: Ecologia do desenvolvimento humano; Forças ambientais; Teoria do 

campo. 

 
NOSSO ENCONTRO COM BRONFENBRENNER E LEWIN NO AMBIENTE DO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 
Nosso primeiro contato com a teoria de Bronfenbrenner se deu quando nos 

debruçamos sobre a interface entre psicologia ambiental e desenvolvimento infantil. Esse 

encontro foi resultado da busca por uma teoria que embasasse a pesquisa com crianças 

em seus contextos, avançando além das explicações exclusivamente organicistas ou 
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comportamentais. De escrita envolvente e marcadamente humanista, seu trabalho seminal, 

a ecologia do desenvolvimento humano (BRONFENBRENNER, 1979), nos revelou ser 

possível uma abordagem teórica e metodológica para a condução de pesquisas e 

intervenções junto às crianças em seus contextos. O ambiental deixa de ser algo abstrato 

situado entre o social e o cultural para se constituir como dimensão atual, presente, 

organizada de modo integrativo, seguindo o modelo ecológico, formulado a partir da teoria 

de campo lewiniana, como veremos a seguir. 

Para Lewin (1933/1967), as influências do ambiente, de ordem somática ou 

psicológica, agem sobre a criança e seu comportamento em codeterminação. A sua 

formulação teórica busca uma aproximação da psicologia com o modelo físico de criação 

de leis a partir dos casos puros. Conforme o autor, a psicologia também deve procurar a 

formulação de leis em situações simples e bem definidas em sua individualidade concreta, 

o que requer experimentação e variação sistemática de condições como forma de garantir 

o rigor científico no estudo das propriedades dinâmicas ou das forças do ambiente 

psicológico. Essa aproximação com o modelo físico busca se afastar do que Lewin chama 

de “teoria biológica do tropismo de Loeb” que, segundo o autor, retrocedeu na 

compreensão da dinâmica adotando um ponto de vista indeterminista ou, no mínimo, não 

dinâmico, no qual a influência do ambiente é reduzida ao princípio de ensaio e erro e as 

ações elementares são acidentais. 

Para Lewin, o raciocínio acima descrito deve ser refutado porque exclui o problema 

da relação dinâmica direta entre o ambiente e o indivíduo reduzindo, assim, os efeitos 

ambientais em termos de experiências agradáveis ou desagradáveis. O autor destaca que, 

além da experiência, a maturação é fundamental da mesma forma que, além do ensaio e 

erro, existe um comportamento movido por insight que se realiza na relação imediata com 

a estrutura concreta. Como veremos adiante, uma nova biologia de cunho holístico será 

necessária para o aperfeiçoamento de seu modelo. 

Essa reciprocidade entre pessoa e ambiente deu a Bronfenbrenner o modelo 

dinâmico de interação, a ser considerado em suas observações. Lewin afirmava que, 

diante de uma realidade desconhecida, não há nada como uma boa teoria para nos 

conduzir nos passos iniciais de investigação, atuando como norte para a formulação de 

questões a serem exploradas. Em um de seus textos, intitulado de “Espaço lewiniano e 

substância ecológica”, Bronfenbrenner (1978) reconhece a influência do rico capital 

intelectual, legado por Lewin, mencionando que as ideias desse pensador não estavam 

muito em alta na cena acadêmica da psicologia da sua época. Considerando Lewin como 
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um pensador à frente de seu tempo, Bronfenbrenner cita que só naquela época (em 1978) 

era possível a compreensão do pensamento e da teoria lewiniana, tanto pelo campo 

científico como pelos envolvidos em políticas sociais referentes ao desenvolvimento e 

comportamento humano1. 

Essa articulação do psicológico com o subjetivo foi de encontro ao behaviorismo 

americano em voga, sobretudo quando se considerava que as motivações não emanavam 

do organismo, mas sim do ambiente. Como veremos em mais detalhes, esse campo 

interpessoal tem seu funcionamento condicionado por linhas de força, vetores e valência 

de atração e repulsão direcionando o comportamento da pessoa. O self é considerado por 

Lewin como uma entidade fenomenológica do campo psicológico. Nas palavras de 

Bronfenbrenner: 

O self consiste no que é chamado de sistema psíquico e que parece ser em alguma 
medida isomórfico à estrutura do ambiente, mas, como assinalei em outro texto 
(1951), a natureza e a origem deste isomorfismo permanecem de certa forma vagas 
(BRONFENBRENNER, 1978, p. 45). 

 
Propondo uma compreensão histórica da posição de Lewin, Bronfenbrenner lembra 

que, na sua época, a psicologia era a ciência da mente e que só posteriormente tornou-se 

a ciência do comportamento nos EUA. O alerta de Lewin é para que se estude o ambiente 

e a atividade humana tal como elas aparecem na mente das pessoas. Em relação à 

psicologia de seu tempo, a proposição lewiniana foi primordialmente sintética e integrativa 

das duas visões tradicionais, a saber, o introspeccionismo e o comportamentalismo, por 

meio de uma concepção ampla capaz de abrigar os paradoxos. Para Bronfenbrenner, 

Lewin deixou para as gerações futuras a tarefa de explorar os terrenos psicológicos, 

afirmando que antes que a natureza do ambiente percebido seja apreendida só é possível 

uma teoria da forma e não do conteúdo. 

Com suas recomendações amplas e básicas, Lewin acreditava que o pesquisador 

deveria estar preparado para investigar o desconhecido, para saber em que direção olhar, 

considerando os aspectos relevantes a serem explorados. Outro desafio nessa empreitada 

é o de tratar as propriedades motivacionais visto que se encontram nos objetos, pessoas e 

 

1 Sua aproximação pessoal com Kurt Lewin se deu no Ofício de Serviços Estratégicos dos EUA em 
Washington D.C. quando foi encarregado de assessorar a avaliação de candidatos para o serviço secreto 
fora do país, juntamente com demais psicólogos de alto nível. Neste grupo em que se encontrava Lewin, um 
teórico do desenvolvimento que havia escapado da Alemanha nazista, colaboravam grandes mestres com 
outros recém-formados. Submetidos a um regime rigoroso e quase militar de trabalho, ao fim do expediente 
gostavam de cantar e de discutir animadamente noite adentro acerca do comportamento e do 
desenvolvimento humano. Lewin logo se destacou como liderança tanto para as discussões teóricas como 
para as cantorias. Como relembra Bronfenbrenner, Lewin sempre situava o comportamento no contexto, em 
suas dimensões situacional, interpessoal, sociológica, cultural, histórica e acima de tudo teórica. 

1
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eventos percebidos, incluindo aqueles do campo irreal. Essas várias dimensões devem ser 

tratadas como regiões diferenciadas, compreendidas ou interconectadas entre si, por 

vezes isoladas, mas sempre interagindo no comportamento e no desenvolvimento da 

pessoa. 

O realismo da teoria de Lewin está presente desde seus textos iniciais quando 

tratava da “Paisagem da guerra” (1917), citado por Bronfenbrenner (1978), da qual 

participou combatendo na linha de frente. Nesse artigo, Lewin observa que a percepção da 

realidade muda conforme a proximidade da batalha e uma paisagem rural e bucólica se 

transforma gradualmente. O pico de um monte na floresta torna-se um ponto de 

observação, sua parte abrigada, um local adequado para o armazenamento de armas, o 

invisível se torna sinistro e os pontos de referência passam a ser tratados em sua relação 

de distância com o front. 

Por esse caminho, que nos conduziu da insatisfação com os modelos teóricos e 

metodológicos os quais conhecíamos, encontramos Bronfenbrenner que, por sua vez, nos 

guiou em nosso encontro com Lewin. A familiarização com a história da formação dos 

conceitos, em seus respectivos contextos e épocas facilita a nossa compreensão e 

inserção no mesmo campo de questionamentos conceituais, visando sua aplicação em 

nossa realidade pessoal ou profissional atual. O que podemos fazer, Lewin, 

Bronfenbrenner e nós? 

 

O MODELO LEWINIANO E SUAS LEIS 

 
O ambiente de desenvolvimento humano é o campo no qual Bronfenbrenner 

estabelece sua teoria, destacando-se dos demais estudiosos por trazer para a psicologia 

do desenvolvimento um modelo conceitual que permite refinar nosso entendimento dos 

fatores ambientais, a partir de uma abordagem ecológica. Enquanto na psicologia 

desenvolvimental dos anos setenta do século XX se efetuava a disputa entre fatores 

genéticos e culturais como principal fonte de influência sobre a criança, na ecologia do 

desenvolvimento humano essas dimensões operam em sinergia. Para nossos atuais 

propósitos, podemos assumir que fatores hereditários e ambientais se combinam no 

desenvolvimento humano, sem que tenhamos que estabelecer uma razão de 

proporcionalidade entre essas duas dimensões. 

Nessa direção, Lewin considera que o ambiente psicológico envolve tanto a 

situação momentânea da criança como o contexto com suas características de situação 

permanente. Por consequência, o seu comportamento depende das suas próprias 
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características pessoais e da estrutura momentânea da situação concreta. É impossível 

separar duas partes, uma a ser atribuída ao indivíduo e outra a ser atribuída ao ambiente, 

pois ambos trabalham na mesma direção. 

Uma predisposição ou característica individual da pessoa (Pα) não pode ser 
definida por um único modo de comportamento, mas apenas por um conjunto de 
modos de comportamento de determinado tipo, o que faz com que diferentes 
situações ambientais (E1, E2) sejam correlatas dos modos de comportamento (Bα 
Bβ) por elas eliciados (LEWIN, 1933/1967, p. 593). 

 

Conforme esse modelo, as variações no comportamento (Bα, Bβ, ...) com as 

mesmas características individuais são amplas. Seguindo as palavras de Lewin, 

Para que uma característica individual (Pα) seja diferenciada de outra (Pβ), elas 
devem ser associadas a diferentes modos de comportamento (B) na mesma 
situação (E1, E2, En). Dessa forma, no conjunto, diferentes indivíduos devem 
frequentemente exibir os mesmos (ou muito similares) modos de comportamento 
(B)” (Idem, p. 593). 

 

A similaridade entre comportamentos possíveis não implica em similaridade entre os 

indivíduos, dado que são necessárias diferentes situações para trazer à tona 

comportamentos similares. Nem a similaridade nem a diferença no comportamento (B) 

permitem uma inferência direta evidente das similaridades ou diferenças das 

características individuais ou dos fatores situacionais. A inferência de uma característica 

individual (P) só é possível quando as situações ambientais (E) concordam e a inferência 

da situação, somente quando os indivíduos concordam. Estabelecidas as bases de seu 

modelo, Lewin parte para as definições ou leis psicológicas que são descritas a seguir. 

 
De uma dada constelação total – incluindo a situação e o indivíduo – resulta um 
determinado comportamento, i.e., (E1, Pα)→Bα ou, de uma forma geral, B=f(PE)” 
(Idem, p. 594). “(...) as influências ambientais dinâmicas só podem ser investigadas 
simultaneamente à determinação das diferenças individuais e à investigação das 
leis psicológicas gerais (Idem, p. 595). 

 

Lewin, em sua contribuição para os fundamentos da ciência psicológica, enfatiza a 

compreensão e apresentação adequada da situação psicológica total em termos 

dinâmicos. Seu modelo se contrapõe à biologia de Loeb (1918/1960), que identifica o 

ambiente biológico com o físico, para se alinhar com a perspectiva biológica de Von 

Uexküll (1982) que, ao contrário da primeira, caracteriza o ambiente biológico 

diferentemente por espécie, no qual a situação física se configura como fenômeno 

específico ou mundo funcional. 
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O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MODELO DE LEWIN 

 
De acordo com Lewin, na psicologia infantil o ambiente físico deve ser caracterizado 

“de acordo com a idade, o caráter individual e a condição momentânea da criança” 

(1933/1967, p. 594). Nos anos iniciais, o “espaço-de-vida” do bebê é extremamente 

pequeno e indiferenciado, a percepção do espaço efetivo vai ganhando em extensão e 

diferenciação gradual conforme a criança cresce, estabelecendo um ambiente mais amplo 

no qual diferentes fatos assumem existência psicológica. É desse modo que se dá o 

aprendizado crescente do controle do ambiente ao mesmo tempo em que a criança se 

torna psicologicamente dependente de um círculo crescente de eventos ambientais. Trata- 

se de uma extensão do espaço-tempo da criança no qual fatores psicologicamente críticos 

do ambiente, mesmo sem uma apreciação intelectual clara, efetuam mais mudanças no 

espaço-de-vida da criança do que meros conhecimentos sobre algo. Fica então 

estabelecida a necessidade de vínculo social para a viabilidade da criança e seu 

desenvolvimento. 

Contudo, a dimensão social, como constituinte essencial do ambiente 

psicobiológico, adquire significância dominante muito cedo. Antes dos dois anos, ao 

experimentar atividades permitidas e proibidas, as dimensões sociais têm um papel, cada 

vez mais, importante na estruturação do ambiente psicológico da criança e são dotadas de 

tanta realidade como os fatos físicos. Como exemplos, estão as amizades entre pares e a 

dependência dos adultos, o que faz imprescindível a descrição das dimensões sociais e da 

forma como afetam a pessoa em questão. Os mesmos objetos físicos podem ter diferentes 

existências psicológicas em diferentes situações para diferentes crianças. Nas palavras de 

Lewin, “o que uma coisa é em qualquer tempo depende da situação total e da condição 

momentânea da criança envolvida. Considerações similares são aplicáveis aos fatores 

sociais” (LEWIN, 1933/1967, p. 595). 

A partir dessa perspectiva, a psicologia deve se consolidar por meio do estudo da 

relação direta entre o estado momentâneo do indivíduo e a estrutura de seu ambiente 

psicológico. O ambiente psicológico, ainda que objetivamente o mesmo, depende não 

somente do caráter individual e do estágio desenvolvimental da criança, mas também de 

sua condição momentânea, evidenciando a dependência entre ambiente e necessidades. 

O ambiente é quase-físico e quase-social, uma tarefa mental ou uma fantasia podem, às 

vezes, ser caracterizadas a partir de um ponto de vista dinâmico com o ambiente. 



A Natureza da Criança: diálogos com Vigotski e Bronfenbrenner 

17 

 

 

 
 
 

A descrição do ambiente da criança será incompleta sem a inclusão de todo o 
mundo da fantasia que é tão importante para o comportamento da criança e tão 
proximamente conectado com seu imaginário e seus objetivos” (...) A criança define 
os objetos e atividades no ambiente a partir de suas “possibilidades funcionais” (...). 
As escadas que alguém pode (ou ainda não pode) subir e descer, ou algo que 
alguém subiu ontem pela primeira vez. Deste modo, a história, tal como ela foi 
vivenciada pela criança, é também um constituinte psicológico essencial das coisas 
do ambiente (LEWIN, 1933/1967, p. 596)

2
. 

 

 
A TEORIA DO CAMPO – VALÊNCIAS E FORÇAS AMBIENTAIS 

 
Resulta evidente que não é possível estabelecer características e objetos de um 

ambiente de forma abstrata. Ao contrário, Lewin insiste na descrição das propriedades 

críticas psicobiológicas do ambiente, dado que os objetos não são neutros para a criança, 

mas tem um efeito psicológico imediato sobre seu comportamento. Algumas coisas atraem 

ou solicitam a criança a morder, a subir, a manipular. Esses fatores ambientais imperativos 

são conceituados como valência e determinam a direção do comportamento. Conforme o 

autor, do ponto de vista das dinâmicas, as valências e seus tipos (sign), força e 

distribuição, devem ser vistas como umas das mais importantes propriedades do ambiente 

(Idem, p. 597). 

A valência deriva de sua significação na satisfação de uma necessidade direta ou 

indiretamente, sendo que o tipo e força da valência de um objeto ou evento dependem 

diretamente da condição momentânea das necessidades da pessoa - “a valência dos 

objetos ambientais e as necessidades do indivíduo são correlativas” (LEWIN, 1933/1967, 

p. 597). A força e a aparência das valências de um mesmo objeto são diferentes para uma 

criança com fome e uma satisfeita, entre uma criança saudável e outra doente. As 

valências também mudam com o estado atual das necessidades (valência positiva na 

insatisfação, indiferença na satisfação, valência negativa na over satisfação). As forças 

ambientais psicológicas devem ser definidas empírica e funcionalmente, excluído qualquer 

problema metafísico por seu efeito no comportamento da criança. 

A valência não deve ser confundida com estímulo, ela é convocação, comando, 

solicitação – demand value – um objeto ganha ou perde valência de acordo com as 

necessidades do organismo. Para compreender ou predizer o comportamento psicológico 

(B) deve-se determinar para cada tipo de evento psicológico (ações, emoções, expressões 
 

 
 
 

2 Podemos aqui estabelecer uma afinidade entre o conceito de valência lewiniano e as affordances de 

Gibson (1979). Os termos utilizados em alemão por Lewin fortalecem esta aproximação (Valências – 

Aufforderungscharaktere, Forças ambientais – Umweltkräfte Possibilidades funcionais – Wirkwelt). 

2
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etc.) a situação total atual, ou seja, a atual estrutura e estado da pessoa (P) e do ambiente 

psicológico (E). B = f (PE). 

Todos os fatos que existem psicobiologicamente devem ter uma posição neste 
campo e somente os fatos que têm tal posição têm efeitos dinâmicos (são causas 
dos eventos). O ambiente deve ser definido, por todas suas propriedades (direções, 
distâncias etc.), não fisicamente, mas psicobiologicamente, ou seja, de acordo com 
sua estrutura quase-física, quase-social e quase-mental (Idem, p. 598). 

 

Para a compreensão da criança, é necessária a determinação de seu “lugar”, sua 

região de liberdade de movimento - regiões acessíveis e as que têm existência psicológica, 

mesmo inacessíveis (por interdições ou limitações próprias) - ; o quanto essa região é 

grande ou pequena tem significado decisivo em todo comportamento da criança. 

No modelo de Lewin, a locomoção psicodinâmica também adquire caráter quase- 

corporal, quase-social, quase-mental e pode ser descrita com o auxílio da topologia 

(disciplina não-quantitativa das possíveis conexões entre os espaços e suas partes). O que 

se coloca como trabalho para a teoria psicológica é a coordenação dos padrões 

topológicos com a locomoção psicodinâmica. A noção de barreira, conceito dinâmico que 

corresponde ao conceito matemático de limites, define as regiões que se tornam 

inacessíveis à criança. Nas barreiras, se configuram diferentes forças que determinam as 

propriedades do campo. 

“Para determinar não apenas quais locomoções (padrões) são possíveis, mas quais 

das locomoções possíveis vão ocorrer em um determinado momento devemos utilizar o 

conceito de força” (LEWIN, 1933/1967, p. 599). Assim, a força tem três propriedades, a 

direção (vetor), a força (vetor) e seu ponto de aplicação (ponta da seta – como na física). 

Dinamicamente, a força é correlata com as locomoções psicobiológicas em uma 

correspondência de ponto-a-ponto. A locomoção real ocorre, em qualquer caso, de acordo 

com a direção e a força da resultante das forças circunstanciais e, em todo caso de 

locomoção, existe uma resultante de forças nesta direção. 

A direção que a valência confere ao comportamento da criança varia 
extremamente, de acordo com o conteúdo das necessidades. Assim podemos 
distinguir dois grandes grupos de valência de acordo com o tipo de comportamento 
inicial que eliciam: valência positiva (+), que efetua a aproximação; e a negativa (-), 
ou que produz afastamento ou fuga” (...) as ações na direção da valência podem ter 
a forma de um comportamento impulsivo controlado ou de uma atividade 
voluntariamente dirigida; elas podem ser “apropriadas” ou “inapropriadas. ” (Idem, 
p. 599). 

 

O contorno do caminho direto é tarefa mais fácil entre as crianças mais velhas, para 

quem o ambiente funcional suplanta o ambiente físico. Os bebês não fazem uma distinção 

clara entre campo funcional e campo físico, visto que a estrutura social não é ainda tão 
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imperativa em sua significância como entre os mais velhos. A busca pela solução efetua 

uma reestruturação do campo e a solução para o problema do contorno não pode ser dada 

com o aumento da força, evidenciando a importância da direção. Desse modo, a direção 

no campo de forças é determinada pelos objetos que ocupam um local definitivo no campo 

(por percepções auditivas ou visuais), “mesmo entre as crianças mais velhas a separação 

(psicológica) entre o self e a valência permanece em muitos aspectos uma condição 

necessária para a ação na direção da valência” (LEWIN, 1933/1967, p. 602). 

O objeto na possessão do indivíduo perde ou tem sua força de campo enfraquecida, 

diante da força que vem da valência e depende da sua posição no campo de forças em 

relação ao indivíduo e da presença ou ausência de outras valências. A força da valência 

aumenta com sua aparente proximidade. “O grau de atividade, assim como a duração das 

aproximações aumentam com a proximidade da valência. A razão para isso é diferente 

para crianças mais novas e mais velhas” (LEWIN, 1933/1967, p. 603). 

 

ESPAÇO E TEMPO NA VIVÊNCIA INFANTIL 

 
Distância física e distância psicológica não são coincidentes, dependem também do 

tamanho do espaço de vida da criança e de sua idade. Ao abordar as características 

qualitativas do espaço, Lewin afirma que a distância física perde seu poder conforme a 

criança cresce, mas, quando as inibições estão presentes, a distância reassume seu papel 

de importância. Quando as valências são muito fortes ou as necessidades são muito 

fundamentais, a distância física primitiva geralmente tem um papel considerável mesmo 

em adultos. Com o amadurecimento, também a distância temporal entre os eventos 

adquire significância crescente. Isto porque a situação psicológica envolve não só o que 

está acontecendo agora, mas também o passado e o futuro, uma censura passada pode 

ser psicologicamente presente assim como um evento futuro pode ter realidade psicológica 

atual. 

Lewin traz a situação dos presidiários para exemplificar o aumento da valência com 

a proximidade temporal. Essa população, quando se aproxima o fim da pena e a soltura, 

manifesta um comportamento oposto aos próprios interesses, mesmo pessoas 

consideradas bem-comportadas durante sua estadia no presídio. O desejo de liberdade 

que era imaginário, agora, se torna uma realidade com a aproximação da libertação. Os 

muros atuam como limites/ barreira (B) no campo para a realização do anseio de liberdade, 

o presídio assume uma valência negativa e o interno prestes a sair já se sente meio livre, 

mas, apesar dessa perspectiva, manifesta ações de rebeldia e emotividade facilitadas pelo 
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alto estado de tensão que gera fugas e comportamentos inadequados nas vésperas da 

soltura, “as forças restritivas que correspondem às barreiras aumentam quando a força da 

valência por trás da barreira é aumentada” (LEWIN, 1933/1967, p. 605). 

 

O CONFLITO ENTRE FORÇAS AMBIENTAIS DO CAMPO 

 
Essas constelações de forças no campo podem ser fonte de conflito dado que as 

valências interagem entre si de muitas formas. O conflito – oposição de forças do campo 

aproximadamente equalizadas, se apresenta em três formas básicas. Na primeira, a 

criança fica entre duas valências positivas, o que sugere uma escolha fácil, ainda que o 

escolhido pareça inferior após a escolha, gerando a possibilidade de oscilações. Na 

segunda forma, a mesma situação tem uma valência positiva e negativa – como subir em 

uma árvore ou receber recompensa para uma tarefa desagradável ou pouco motivadora. A 

barreira entre a criança e o objetivo pode atrasar a efetivação das ações na direção das 

forças do campo, sobretudo quando se vai várias vezes contra a barreira sem sucesso ou 

com dor. Nessa circunstância, a barreira ganha uma valência negativa – vetor negativo 

além do positivo; quando o negativo se acentua muito, a criança sai do campo. Essa 

retirada pode ser física ou interna quando a criança se ocupa de outra coisa – o corpo 

pode estar em uma direção e a atenção em outra – a ação corporal tem mais ou menos o 

caráter de set “gesture” (LEWIN, 1933/1967, p. 606). As retiradas do campo também 

podem ser meramente temporárias, a criança volta para outra tentativa na barreira e a 

retirada final acontece após várias retiradas temporárias, a duração destas aumenta até 

que a criança não volte mais. Contudo, persistência não significa atividade, crianças ativas 

partem para outro campo antes das crianças passivas, o que determina a atividade é o tipo 

de abordagem e não a sua duração. As ações singulares em uma situação de conflito são 

mais duradouras entre os menores, a duração das unidades de ações aumenta com a 

idade da criança. Na terceira e última forma de conflito, a criança se vê entre duas 

valências negativas, entre uma punição e uma tarefa indesejada. 

No caso de valências opostas se configura um ponto P de equilíbrio entre dois 

campos. Assim, as valências negativas estabelecem a sobreposição de dois campos 

centrais e o equilíbrio no ponto P é precário; no caso de ameaça de punição há uma 

tendência a romper na direção do lado, de acordo com a força resultante da borda dos dois 

vetores (V), a criança sai do campo, a menos que outras circunstâncias a impeçam. Nessa 

condição há a delimitação da liberdade de movimento da criança, criando situações mais 

ou menos constrangedoras, tanto no plano físico como no social. Dessa maneira, “para 
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que a ameaça de punição seja efetiva, a criança deve estar tão encurralada pela barreira 

(B) que escapar só é possível pela via da punição ou da realização da tarefa 

desagradável” (Idem, p. 608). 

Quando a criança é ainda pequena, duas valências aproximativas equivalentes 

induzem à alternação rápida das ações na direção de cada um dos dois campos de força. 

O comportamento, calmo, antes da resolução do conflito, revela autocontrole por parte da 

criança como condição para a obediência e não como resultado. A capacidade de tolerar 

situações de conflito não resolvido é um importante propósito da educação das pessoas. 

Em uma situação sem solução – sempre inescapavelmente desagradável – a criança 

desesperada se ajusta, fisicamente e psiquicamente sob os vetores vindo de todos os 

lados, constrói uma parede entre si e a situação, manifesta por meio de atitudes corporais 

de desaparecimento ou de encistamento do self – a criança se torna endurecida. 

O estado de tensão reflete a oposição do campo de forças em todas as direções. 

Crianças em que a delimitação psicológica entre o self e o ambiente é desconsiderável, 

manifestam um aumento da tensão ambiental. A tonalidade triste ou alegre do ambiente, 

preparações de viagem, mau humor da mãe ou outra fonte de excitação são transferidas 

para a criança, mesmo quando tudo é feito para encobrir a situação. O comportamento 

inquieto – descarga de tensão difusa e sem direção – em conjunção com as forças 

diretivas de uma situação, podem culminar em uma erupção afetiva como um acesso de 

raiva. 

A inquietude, presente em expectativas agradáveis e desagradáveis, se manifesta 

nas crianças mais velhas com aumento do estado de tensão geral e rápida mudança de 

ocupação em incontáveis variedades de comportamentos substitutivos. O comportamento 

inquieto, mesmo sendo difuso, tem sua forma decorrente da topologia da situação 

particular, como forma de não aumentar a distância entre a criança e a valência positiva 

obstruída por uma barreira, ele acontece na linha de equilíbrio. Quando a criança tem 

dificuldade em sentar na pedra, ela a contorna, “Se uma valência positiva suficientemente 

forte é encerrada em um cerco circular (F) o comportamento inquieto (excluindo ações na 

direção da valência) podem assumir a forma de círculo em torno da barreira” (LEWIN, 

1933/1967, p. 611). Se é a criança que está em uma barreira circular e a valência positiva 

fora dela, o comportamento típico é uma oscilação indiferente ao longo do lado da direção 

da valência. 
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AUTONOMIA DAS CRIANÇAS NOS AMBIENTES 

 
Como vimos acima, as valências positivas ou negativas correspondem em parte às 

necessidades da criança e podem ser induzidas em um objeto ou evento por outros fatores 

ambientais. Um fato fundamental da infância é que o ambiente da criança não está sujeito 

ao seu controle, mas condicionado por uma série de demandas e dificuldades. 

(...) de um lado pelos fatos físicos do ambiente e pelas limitações de suas próprias 
habilidades: um objeto que a criança pretende levantar está muito pesado, uma 
escada que ele queira escalar, o lápis que não vai no papel como deveria ir. Mais 
importante são os fatores sociais, especialmente a autoridade ou poder dos adultos 
e das outras crianças (LEWIN, 1933/1967, p. 612). 

 

Para o neonato, os poderes sociais são inicialmente efetivos como superioridade 

física – a criança é banhada, cuidada. Contudo, desde muito cedo, a influência das forças 

sociais sobre o ambiente psicológico da criança adquire significância crescente. A 

permissão ou interdição dos mais velhos no manejo de determinados objetos caracteriza 

alguns comportamentos como bom ou mau, fonte de elogios e censuras. Em outros 

termos, para o recém-nascido a valência depende de suas próprias necessidades e de sua 

condição momentânea, por exemplo, ele cospe o que não quer comer. Já entre crianças 

mais crescidas há maior chance de convencimento por significados psicológicos, 

configurando a possibilidade de uma outra unidade de ação, fruto da alteração do 

significado e da valência. 

A possibilidade de influência direta está diretamente correlacionada com a crescente 

realidade psicológica das dimensões sociais para a criança e, especialmente, do poder dos 

mais velhos. Assim, os modos de conduta e objetivos assumem a forma de valências – ou 

+ e de barreiras, não oriundas diretamente das necessidades da criança, mas por meio de 

alguém. Esta indução trazida por uma proibição ou comando tem um grande efeito sobre 

as crianças muito pequenas e, portanto, mais sensíveis às avaliações e forças sociais. 

Quando se instala a existência psicológica do campo de força que interdita o objeto 

desejado (valência positiva ou negativa), se o adulto sai ou perde sua autoridade, a 

valência negativa também desaparece. As esferas de poder das outras crianças ou do 

grupo são também muito importantes para o tipo e a força das valências induzidas. 

 

DIMENSÃO SOCIAL DO CAMPO 

 
Como vimos no início, Lewin descarta a existência de um ambiente que não possa 

ser descrito a partir da experiência histórica datada e contingente. Sobretudo nos anos 

iniciais de vida, a força e extensão do campo de força de outras pessoas variam muito em 
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função da situação econômica, do caráter dos pais, do número, do gênero e tipo de 

crianças de uma família ou grupo de pares. A posição da criança no campo social tem 

enormes variações culturais. 

Como uma regra, o domínio no qual o ambiente da criança é livre (ou seja, 
essencialmente dependente apenas de sua própria esfera de poder) é 
relativamente pequena (...) o grau da resistência de um campo de força social é, 
excluindo a individualidade da criança ou do estranho, uma função da distância 
espacial da pessoa estranha, a duração de sua presença e seu comportamento 
(LEWIN, 1933/1967, p. 613-614). 

 

Conforme Lewin, campos de força de estranhos à própria criança configuram um 

nível de demandas externas em sua vivência. Da própria experiência do senso comum, 

reconhecemos o efeito poderoso do encorajamento ou repressão sobre o comportamento 

e a performance infantil. Entre três e quatro anos de idade, em função da apreciação do 

outro, crianças ativas podem ter sua atividade diminuída enquanto crianças passivas 

podem tê-la aumentada. “Um nível de aspiração decididamente além (ou aquém) das reais 

habilidades da criança pode ser produzido por uma demanda do adulto ou pelo 

desempenho de seus camaradas” (LEWIN, 1933/1967, p. 614). 

 

O SELF E A IMAGINAÇÃO NA CRIANÇA 

 
As vivências podem gerar um sentimento de inferioridade ou superioridade, 

suscetível de ser muito prejudicial para a conduta geral e mesmo para as atuais 

realizações da pessoa. O modelo lewiniano põe em evidência a significância do campo 

social para a consciência do self. Um objeto ou evento significativo pode induzir um efeito 

sobre o ambiente, o que faz com que um objetivo fortemente acentuado transforme tanto a 

situação que praticamente todos os objetos adquirem referência a essa meta. Diante 

dessa diretividade do ambiente para um objetivo principal, a ocorrência de objetivos 

substitutos tem um importante papel na vivência das pessoas, sobretudo nos anos iniciais 

de vida, ocasião em que os substitutos geram menos atritos do que a proibição. A 

interdição, por sua vez, provoca uma contrarreação implícita ou explícita manifesta pelo 

comportamento negativo da criança; “para as crianças em geral, o sério e a brincadeira, 

realidade e faz-de-conta, são muito mais fluidos, menos rigidamente separados como que 

para os adultos” (LEWIN, 1933/1967, p. 616), dialogando com a perspectiva vigotskiana 

que destaca que “a primeira forma de relação entre imaginação e realidade consiste em 

que toda obra da imaginação constrói-se sempre de elementos tomados da realidade e 

presentes na experiência anterior da pessoa” (VIGOTSKI, 2018, p. 22). 
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O mundo adulto estabelece estratos com diferentes graus de realidade e define o 

plano da realidade como plano dos fatos com existência independente dos desejos 

individuais, “reino do comportamento real, das dificuldades insuperáveis” (LEWIN, 

1933/1967, p. 617). Os planos mais irreais se configuram nos desejos, sonhos e ideologia, 

assumindo a dinâmica de um meio mais fluido, com barreiras e limites pouco firmes, onde 

o limite entre o self e o ambiente ficam mais frouxos; neste plano “cada um pode fazer o 

que quiser” (Idem, p. 617). O ambiente psicológico tem suas faces real e irreal, quando as 

condições são desagradáveis é possível uma fuga para a fantasia. Enquanto isso, no 

ambiente psicológico da criança, a diferenciação de vários graus de realidade é bem 

menos marcada e as transições entre os níveis de realidade e irrealidade ocorrem mais 

facilmente do que nos adultos. A seriedade do jogo infantil deriva dessa pouca diferença 

entre desejo e realidade, o que gera, ao mesmo tempo, uma grande sugestibilidade da 

criança. 

Diferente do adulto, o corporal da criança pode ser muito influenciado pelo 

psicológico. Mesmo na puberdade há esta diferenciação desprezível entre realidade e 

irrealidade – presença de uma vida fantasiosa paralela, o que faz com que as ideologias 

adolescentes tenham mais força do que as adultas. Contudo, Lewin se diferencia de Piaget 

ao considerar que, mesmo nos aspectos cognitivos, não há uma ausência completa de 

diferenciação entre os estratos reais e irreais na criança, o que definiria uma diferença 

radical entre a forma infantil e a adulta de se relacionar com a realidade. No modelo 

lewiniano a diferença infantil é destacada, contudo, a criança não é vista como totalmente 

alheia ao ambiente social dos adultos do qual é parte, sua forma de perceber e conhecer o 

mundo não é determinada apenas por sua fantasia. O que será determinante é seu 

pertencimento ao campo das suas necessidades reais, tanto somáticas como psicológicas. 

Ainda que a criança tenha a capacidade de transitar de modo menos rígido entre a 

realidade e a imaginação, para ela, o objeto irreal só é aceito como substituto na situação 

de jogo, “a propriedade dinâmica fundamental da brincadeira é que ela tem a ver com 

eventos que pertencem em um aspecto ao nível da realidade, ou seja, na medida em que 

são atividades visíveis para outras pessoas” (Idem, p. 618). 

A brincadeira é menos limitada pelas leis da realidade, as metas do setting e da 

execução estão sujeitas ao prazer da pessoa, há uma espécie de fluidez dinâmica na qual 

se dá a alteração dos significados das coisas. O campo da brincadeira se configura como 

uma região mais ou menos limitada pela realidade. Quando uma pressão muito forte 

domina a realidade, há uma tendência a escapar para a fantasia por meio de diversas 
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formas de brincadeiras, com ou sem regras. Dessa forma, é na infância que o processo de 

criação se manifesta com toda a potência, expressando-se nas brincadeiras, pois 

cognição-emoção interagem na imaginação e criatividade da criança (VIGOTSKI, 2018; 

PROFICE, 2016). Consequentemente, nesse desenvolvimento biopsicossocial - que é 

potencializado na interação com o outro e com os ambientes naturais, - se constitui o que 

Vigotski chama de zona de desenvolvimento imanente. Nesse sentido, Vigotski (2018) 

destaca que: 

[…] crianças brincantes representam exemplos da mais autêntica e mais verdadeira 
criação. É claro que, em suas brincadeiras, elas reproduzem muito do que viram. 
Todos conhecem o enorme papel da imitação nas brincadeiras das crianças. As 
brincadeiras infantis, frequentemente, são apenas um eco do que a criança viu e 
ouviu dos adultos. No entanto, esses elementos da experiência anterior nunca se 
reproduzem, na brincadeira, exatamente como ocorreram na realidade (VIGOTSKI, 
2018, p.18). 

 

Assim, a esta diferenciação frágil entre a realidade e a imaginação, acrescentamos 

o fato de que, entre as crianças, a fronteira entre self e ambiente é menos definida do que 

no adulto. A força da operação ambiental depende da firmeza dos limites entre indivíduo e 

ambiente, sem desprezar a estrutura e forças da situação. “A estrutura interna do indivíduo 

criança é dinamicamente caracterizado por uma relativa diferenciação entre as regiões 

psicológicas (Bereiche) e por uma frágil firmeza funcional nos limites dos vários sistemas 

psicológicos” (LEWIN, 1933/1967, p. 619). 

Mais do que o adulto, a criança é uma unidade dinâmica com uma gestalt forte, ela 

primeiro age com o corpo todo para depois ter o controle sobre suas partes. A criança 

aprende gradualmente a separar as partes do ambiente. As necessidades internas também 

se traduzem mais prontamente por comportamentos impulsivos e demonstrações afetivas 

descontroladas, “a mesma indistinção relativa dos limites do self aparece no fato de que as 

impressões externas atingem o núcleo central da personalidade da criança decididamente 

mais prontamente do que nos adultos” (Idem, p. 619). 

Como vimos, apesar da fragilidade dos limites entre o self e o ambiente, há na 

criança a separação entre a realidade e a fantasia. Contudo, para a criança, o mundo é 

mais conectado e responsivo às suas necessidades internas e desejos. A firmeza funcional 

dos limites varia muito entre as crianças e as variações ambientais e, também, na mesma 

criança em diferentes situações. Antes de dormir, espera-se uma maior franqueza das 

crianças diante da dissolução dos limites entre realidade e fantasia do sono e dos sonhos. 

A separação entre o self e o ambiente depende não só da idade da criança mas também 

de seus traços pessoais. Daí se depreende a característica animística da criança, seu 



A Natureza da Criança: diálogos com Vigotski e Bronfenbrenner 

26 

 

 

 
 
 

ambiente psicológico é dotado de campos de força pessoais como um aspecto 

proeminente de sua dinâmica; pessoas e objetos podem ter uma relação psicológica muito 

próxima. São as necessidades internas da criança e seu estado momentâneo que 

determinam se um objeto pertence ou não ao eu. Esses objetos funcionam dinamicamente 

como seu próprio corpo já que representam pontos de sensibilidade especial a invasões 

por forças ambientais. 

 

AS FORÇAS AMBIENTAIS NO DESENVOLVIMENTO 

 
Segundo Lewin, da mesma forma que o ambiente é decisivo para o comportamento 

ele é também pervasivo no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Os mesmos 

fatores, que são críticos para a situação momentânea da criança, também são 

característicos do seu “total milieu (meio total, contexto)” por longos períodos de sua vida. 

Os efeitos sobre o desenvolvimento da criança e todo seu comportamento são similares 

aos efeitos das forças descritas na situação momentânea sobre o seu comportamento do 

momento. Assim, ambientes rudes e severos podem levar a criança a se encapsular e se 

isolar do ambiente, fomentando nela a obstinação e o negativismo. Mesmo levando em 

conta a variação considerável entre os indivíduos, podem ser descritas as condições 

ambientais ótimas e um nível de tensão ótima. 

(...) à operação do ambiente tem sempre como consequência uma mais ou menos 
marcada mudança no próprio indivíduo, e isto altera a sua “base de reação” para 
todas as situações posteriores. Esta influência da situação presente nas 
possibilidades futuras de conduta, que é particularmente significativa para o 
desenvolvimento como um processo consideravelmente estendido no tempo, não 
se deve apenas à aquisição pela criança de certas “experiências” intelectuais, mas 
também pelo fato de que sua pessoa completa se transformou de alguma forma 
(LEWIN, 1933/1967, p. 622). 

 

Em função de seus referenciais teóricos, Lewin sugere mudanças nos ambientes e 

nas relações e não somente mudanças nas habilidades infantis – sugestões para a 

pedagogia. Em Bronfenbrenner, o modelo lewiniano se aperfeiçoa, entendendo que há 

uma distribuição de forças no campo que, por sua vez, é articulado em diferentes 

dimensões e escalas, por meio da vivência em contextos mais ou menos proximais, nos 

quais as crianças têm mais ou menos liberdade de movimento e autonomia. “O campo de 

força indica que forças existem em um ponto do campo se o indivíduo envolvido estiver 

nesse ponto. Para uma valência positiva corresponde um campo central” (Idem, p. 606- 

607). 
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A PRIMEIRA FORMULAÇÃO DE BRONFENBRENNER - A ECOLOGIA DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

 
Figura 1. Desenvolvimento Biopsicossocial 

 

Fonte: Livro Crianças e Natureza – 
Reconectar é Preciso, PROFICE, 2016, p.15. 

 
 

Ao final da década de setenta Bronfenbrenner (1979) sistematiza a sua ecologia do 

desenvolvimento humano, conduzindo uma explicação acerca da ontogenia humana por 

meio da discriminação de níveis ecológicos inter-relacionados e encaixados 

concentricamente. Em sua aplicação da teoria lewiniana, Bronfenbrenner destaca os 

microssistemas comuns a grande parte das crianças ocidentais: o ambiente doméstico, a 

escola e o grupo de pares. No microssistema, o nível mais próximo da pessoa em 

desenvolvimento, encontra-se o indivíduo que age em um determinado momento de sua 

vida em seu contexto imediato. O exossistema se refere aos ambientes dos quais a pessoa 

não participa diretamente, mas que de algum modo influenciam no seu desenvolvimento. 

O macrossistema é o mais abrangente nível e abarca a cultura, as macroinstituições e as 

políticas públicas que exercem influência sobre a natureza das interações nos demais 

níveis (BRONFENBRENNER, 1977, 1979). 

De Lewin também extraiu a noção de mesossistema como aquele no qual se dão as 

relações entre dois ou mais contextos dos quais a pessoa participa ativamente. Essa 
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articulação configura o nicho de desenvolvimento de uma pessoa. O mesossistema torna- 

se o “sistema dos microssistemas” (BRONFENBRENNER, 1979, p. 46). As interações 

entre os microssistemas no mesossistema apresentam muitos aspectos dos quais 

Bronfenbrenner destacou a “transição ecológica” (Ibidem, p. 47), ou seja, a mudança da 

pessoa em desenvolvimento para um novo e diferente contexto ecológico. Como exemplo, 

podemos mencionar a passagem da creche para a escola, mudanças de cidade, 

casamento, internações hospitalares etc. Essas mudanças acabam por gerar 

consequências desenvolvimentais, visto que envolvem a pessoa em novas atividades ou 

estruturas sociais. O exossistema é definido como o sistema do qual a pessoa não 

participa diretamente, mas que influencia seu desenvolvimento, como o trabalho dos pais 

ou o ambiente doméstico dos(as) professores(as). 

Por fim, o anel mais extremo do contexto ecológico foi designado como 

macrossistema e compreende os padrões de estabilidade predominantes, é o nível da 

subcultura ou da cultura de um modo geral, sistemas de organizações, crenças e estilos de 

vida. Essa dimensão macro faz com que as experiências de crianças de um dado grupo 

socioeconômico, étnico ou religioso sejam bastante similares, os padrões acabam por 

imprimir semelhanças entre os subsistemas anteriormente descritos, as diferenças de 

desenvolvimento devem ser buscadas nesses subníveis (Ibidem, p. 47). Essa abordagem 

influenciou grande parte das pesquisas conduzidas na década de oitenta que buscavam 

compreender os efeitos do sistema ecológico no comportamento e desenvolvimento 

infantil. 

Como destaca Lerner (2005), Bronfenbrenner busca afinar a psicologia com a 

biologia de seu tempo, de caráter holístico e integrativo, afastando-a do modelo físico que 

a conduziu ao estudo do comportamento isolado. 

 

A SEGUNDA FORMULAÇÃO DE BRONFENBRENNER - A BIOECOLOGIA DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Seu segundo modelo se sustenta na interatividade recíproca entre o ambiente, o 

processo e as características psicológicas e biológicas do ser em desenvolvimento. A 

bioecologia do desenvolvimento humano propõe uma abordagem das ciências do 

desenvolvimento com foco teórico na temporalidade (histórica) e atenta aos processos 

relacionais nos contextos. 
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Aponta para a necessidade de métodos sensíveis e acredita que os “indivíduos 

influenciam as pessoas e as instituições de sua ecologia mais do que são por eles 

influenciados” (LERNER, 2005; BRONFENBRENNER, 2001; BRONFENBRENNER; 

MORRIS, 1998). Partindo desse princípio, destaca a capacidade plástica das pessoas e o 

caráter ativo de sua participação interativa capaz de direcionar as políticas públicas para a 

promoção do desenvolvimento humano saudável. 

Para o autor, sua teoria permaneceria incompleta, caso ela não contemplasse os 

níveis da estrutura e função individuais (biologia, psicologia e comportamento), 

dinamicamente articulados com os sistemas ecológicos, anteriormente descritos. Para 

atingir a complexidade do fenômeno do desenvolvimento, Bronfenbrenner (1998) propõe o 

modelo processo-pessoa-contexto-tempo (PPCT). Nessa segunda formulação, que pode 

ser considerada como um aperfeiçoamento e refinamento das linhas lançadas inicialmente, 

o autor traz a concepção de um sistema de desenvolvimento integrado em um processo 

que envolve, de forma articulada e dinâmica, a relação entre o indivíduo e o contexto. Esse 

modelo busca um equilíbrio real entre a pessoa com seu repertório de características 

biológicas, cognitivas, emocionais e comportamentais e o contexto de desenvolvimento 

humano, representado nos sistemas e subsistemas. O aspecto mais inovador dessa 

segunda formulação é a inclusão do tempo como sistema, partindo da concepção que o 

desenvolvimento envolve as múltiplas dimensões da temporalidade, como a história 

ontogenética e familiar. Neste sentido, o cronossistema modera as mudanças durante o 

curso da vida. 

Para Bronfenbrenner, todos os componentes do modelo devem ser analisados para 

que se possa compreender o desenvolvimento humano. Os processos proximais operam 

através do tempo e se posicionam como os mecanismos primários que produzem o 

desenvolvimento humano, sendo função das características do ser em desenvolvimento, 

dos contextos ambientais imediatos e remotos e dos períodos de tempo nos quais eles 

acontecem (citado por Lerner, 2005, Bronfenbrenner e Morris, 1998). Contudo, na 

bioecologia do desenvolvimento humano, a pessoa, o contexto e o tempo definem as 

características biopsicopessoais. 

 

NOSSOS ENCONTROS COM LEWIN E BRONFENBRENNER 

 
Bronfenbrenner vê na posição lewiniana implicações importantes tanto para a 

pesquisa como para as políticas públicas. No campo da pesquisa, a abordagem de Lewin 
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é contrária à utilidade científica da maioria dos estudos das diferenças étnicas e culturais 

que comparam as consequências desenvolvimentais, dando pouca atenção para a 

natureza de contextos ecológicos nos quais esses resultados acontecem ou, ainda, 

deixando de considerar os processos por meio dos quais eles são obtidos. O autor sugere 

que voltemos nossos esforços para a descrição sistemática do ambiente ecológico em que 

se encontra um dado grupo cultural. Essa perspectiva abre espaço para o que já foi 

denominado pelos psicólogos soviéticos, como “experimentos transformadores” 

(BRONFENBRENNER, 1978, p. 47) que buscam colocar em questão, ou mesmo alterar 

práticas e crenças prevalecentes no macrossistema que engloba as pessoas em estudo; 

trata-se de conhecer as estruturas e buscar mudanças. Reconhecemos aqui a “pesquisa- 

ação” (Ibidem, p. 48) lewiniana, muitas vezes considerada como uma traição à verdadeira 

pesquisa científica. De seu mestre Deraborn, Bronfenbrenner ouviu a recomendação de 

que, se ele quisesse compreender algo, deveria tentar transformá-lo, o que o levou a 

inverter a máxima de Lewin, afirmando que: “Não há nada como a prática para se construir 

uma boa teoria” (Ibidem, p. 48). 

As ideias de Bronfenbrenner se contrapõem à tendência predominantemente 

descritiva da ciência do desenvolvimento durante a primeira metade do século XX, 

sobretudo, pela predominância de estudos laboratoriais. Desde sua formulação inicial, 

Bronfenbrenner ressalta a importância da investigação conduzida em ambientes reais, o 

que considerou como contextos ecologicamente válidos. Acreditamos que a bioecologia do 

desenvolvimento humano possa nos inspirar diversos modelos de investigação, sobretudo 

aqueles com finalidade aplicativa, seja no campo da psicologia, da educação, da saúde 

coletiva ou das políticas públicas. Observar, refletir e transformar são as tarefas científicas 

que herdamos de Lewin e Bronfenbrenner. 
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RESUMO 

A extensa obra de Vigotski encontra-se composta por livros, artigos e manuscritos de 

grande importância para a teoria histórico-cultural. No contexto educacional brasileiro, sua 

produção foi apropriada e divulgada principalmente pela vertente educativa vinculada à 

psicologia da educação (PRESTES; TUNES, 2012). No centro da teoria sociocultural 

vigotskiana, desenvolvimento e aprendizado dialogam constantemente em um contexto 

socio-histórico, onde o meio é entendido como uma fonte potencial de desenvolvimento, 

principalmente em crianças, possibilitando diversas compreensões do mundo circundante 

(OMIDVAR et al., 2019). Nesse sentido, a percepção de quem participa desse contexto 

mostra-se de grande importância no campo das ciências ambientais e, mais precisamente, 

nos estudos da interação criança-natureza, desde que o meio, na perspectiva vigotskiana, 

está em relação com o ambiente físico ou aspectos circunstanciais, mas também a grupos 

sociais ou contextos geográficos em que uma criança vive, sendo a vivência da criança o 

prisma que determina sua influência. Dessa forma, a partir da perspectiva da psicologia 

ambiental, este capítulo intenta interagir e refletir sobre a relevância de alguns aspectos da 

teoria vigotskiana como o papel do meio enquanto fonte de desenvolvimento, a vivência e 

a relação imaginação-realidade, para assim, descrever e analisar sensações e impressões 

de crianças e adolescentes antes e depois da visita em uma unidade de conservação do 

sul da Bahia, Brasil. Estabelecendo diálogos com evidências científicas atuais, esperamos 

contribuir para a ampliação de estudos pessoa-ambiente da perspectiva vigotskiana, e 

particularmente, para o entendimento e a necessidade de possibilitar experiências de 

contato direto entre crianças e ambientes naturais. 

Palavras-chaves: Percepção ambiental. Relação criança-natureza. Vigotski. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da perspectiva da psicologia ambiental, natureza e cultura são inseparáveis 

e devem ser tratadas em sua relação vincular, assim como a vivência reúne aspectos 

ambientais e pessoais que se revelam indiscerníveis (VINHA; WELCMAN, 2010). Somos 

seres de cultura e natureza, foi na natureza que nos tornamos humanos, foi nela e em 

interação com seus seres e processos que formamos a nossa cultura. É por isso, que, 

como seres vivos, precisamos, para nosso desenvolvimento, do contato e interação 

constante com os ambientes naturais. Dessa forma, o nosso primeiro direito deve ser a 

garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado, conforme garante a Constituição 

Federal Brasileira de 1988 (TIRIBA; PROFICE, 2014). 

Assim, a qualidade dos ambientes está diretamente vinculada à proteção da 

natureza, seus ambientes, processos e seres, estando em relação com o desenvolvimento 

biopsicossocial das pessoas (BRONFENBRENNER, 1977), isto é, vinculada à relação 

dinâmica que se estabelece entre o indivíduo e o entorno, o que envolve configurações 

biológicas, cognitivas, emocionais, comportamentais, bem como contextos sociais onde 

essas configurações são incorporadas e apreendidas (BRONFENBRENNER, 1977). Nessa 

direção, a perspectiva vigotskiana1 sugere entender o meio como um conjunto de aspectos 

circunstanciais e pessoais indissociáveis, que alude tanto às circunstâncias ambientais, 

físicas, particulares quanto ao grupo social, classe econômica ou contexto geográfico etc. 

ao qual uma pessoa pertence. Dessa forma, para Vigotski (VINHA; WELCMAN, 2010), o 

meio tem o papel principal de ser fonte potencial de desenvolvimento. Logo, para 

compreender corretamente o papel do meio, devemos indagar os indicadores tomados da 

própria criança, pois o meio é sempre variável e dinâmico. 

É aqui que o conceito de vivência toma relevância, como aquele prisma que reflete a 

influência do meio na criança, “[...] a pedologia deverá saber encontrar a relação existente 

entre a criança e o meio, a vivência da criança, isto é, de que forma ela toma consciência e 

concebe, de como ela se relaciona afetivamente para com certo acontecimento” (VINHA; 

WELCMAN, 2010, p. 686). 

Desse modo, a influência do meio ou situação se expressa por meio da vivência, 

dando ênfase aos componentes que condicionam o impacto que essa situação ou esse 

meio exerce na criança, podendo nos encontrar com diferentes vivências nas mesmas 

condições (VINHA; WELCMAN, 2010). No entanto, esses componentes ou elementos do 

1 Tratamos aqui das obras de Vigotski, mas seria incorreto tê-lo como única referência da perspectiva 

psicológica socio-histórica. (VIGOTSKI; LURIA; LEONTIEV, 2010). 

1
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meio tem uma característica distintiva, sempre são elementos interpretados pela vivência 

da criança. Nesse sentido, a relação entre o meio e a criança apresenta-se, desde a 

perspectiva vigotskiana, como uma relação dinâmica, de troca constante e fica sempre na 

interface e não unicamente no meio ou na criança em separado, sendo a vivência uma 

unidade de elementos do meio e particularidades da criança (VINHA; WELCMAN, 2010). 

Diferente de outras abordagens que acentuam mais o processo cognitivo em detrimento da 

experiência total vivenciada pela criança, a abordagem socio-histórica não consegue 

conceber um ser pensante que aplica sua inteligência sobre um mundo desprovido de 

significantes. A inteligência e o sentido do mundo real se impõem como parte da vivência 

que já não é mais apenas uma experiência da racionalidade humana individual, mas um 

fenômeno humano complexo, social, afetivo e cultural. 

Por outro lado, os significados ou produtos da interação entre o meio e a criança 

conformam um ato de criação, algo novo, indicando a relevância das interfaces entre 

imaginação e realidade (VIGOTSKI, 2009). Sob essa perspectiva, a imaginação é uma 

ação criadora que combina e reelabora elementos de experiências passadas, a 

imaginação é uma integração de experiências, constrói-se sempre de elementos tomados 

da realidade, sendo um meio de ampliação da realidade. De fato, existem variados 

exemplos de como as narrações, filmes, desenhos ou mesmo descrições de outras 

pessoas permitem à criança imaginar, inclusive, aquilo que nunca viu, evidenciando uma 

dependência dupla e mútua entre imaginação e experiência. A imaginação se apoia na 

experiência, mas também é a própria experiência que se apoia na imaginação. 

À luz desse contexto sócio-histórico, marcado por padrões de produção e consumo 

insustentáveis, além do próprio processo de urbanização global sem precedentes 

(NAÇÕES UNIDAS, 2018), as interações pessoa-natureza, e, especialmente, das crianças, 

são cada vez menos frequentes (SOGA; GASTON, 2016; TIRIBA; PROFICE, 2019). 

Adicionalmente, os avanços tecnológicos materializados em atividades virtuais têm feito 

surgir passatempos predominantemente sedentários em detrimento de experiências ao ar 

livre, em movimento e em contato com ambientes naturais (BALLOUARD et al., 2011; 

MILLER, 2005). Em consequência, a natureza, como ambiente ou meio de 

desenvolvimento potencial tem se tornado uma exceção no cotidiano, resultando no que 

Pyle (1993) define como "extinção das experiências”, um ciclo inexorável de desconexão, 

apatia e esgotamento progressivo, acarretando consequências como depressão, estresse, 

déficit de atenção ou ansiedade, o que tem sido chamado de “desordem do déficit de 

natureza” (LOUV, 2005). Em contraste, numerosas evidências mostram os benefícios desta 
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interação na diminuição do estresse, da fadiga mental e do déficit de atenção (KAPLAN, 

1995; WAEBER et al., 2015), mas também na sua importância, no fortalecimento de 

relações de afinidade e integração com o mundo natural (GRENNO et al., 2021) ou mesmo 

na capacidade de influenciar na preocupação atual e o futuro comportamento ambiental 

das pessoas (CHAWLA, 2020; STRIFE;DOWNEY, 2009), entre outros. 

Dessa forma, as evidências apresentadas apontam para a necessidade de ampliar 

as possibilidades de experimentação e vivências diretas e significativas entre crianças e 

ambientes naturais. No Brasil, as Unidades de Conservação (UC) são regradas a partir do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2004), que inclui os parques 

naturais municipais, estaduais ou nacionais. Sua missão, além de preservar ecossistemas 

de grande relevância natural, é aproximar o visitante do meio ambiente e os seres vivos ali 

protegidos (LIMA-GUIMARÃES, 2010). Nesse sentido, brindam oportunidades para o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental (EA), formal e não formal, de 

experiências de contato livre e exploratório entre crianças e ambientes naturais, permitindo 

gerar vínculos entre o afetivo, o emocional-sensitivo e o cognitivo (GRENNO et al., 2021; 

SCHRÖETTER et al., 2015). Adicionalmente, considerando essas interações como 

importantes ferramentas de sensibilização ambiental, devemos procurar melhores 

maneiras de reconhecer as crianças e jovens como verdadeiros protagonistas e, 

consequentemente, sendo orientadas pelas perspectivas, necessidades e interesses dos 

participantes. 

Nessa direção, o seguinte estudo descreve percepções e vivências de um grupo de 

crianças e adolescentes de duas escolas dos municípios de Ilhéus e Uruçuca (Bahia), 

antes e depois de uma visita a um Parque Estadual na região sul da Bahia, Brasil, tendo 

como objetivo identificar e comparar expectativas anteriores e vivências durante e após a 

visita. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), criado em 1997 (Decreto n.º 6227 

do Governo do Estado da Bahia), está inserido no Corredor Central da Mata Atlântica, 

localizado na Região Sul da Bahia, Brasil (Figura 1). Caracteriza-se por ser detentor de 

uma das maiores biodiversidades do mundo, devido a sua riqueza florística e alto grau de 

endemismo (MARTINI et al., 2007). O PESC possui uma área de 9.275 hectares, 
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abrangendo aproximadamente 45% do Município de Uruçuca, 40% do Município de Itacaré 

e 15% do Município de Ilhéus (BRASIL, 2005). Conforme o estabelecido pelo SNUC 

(2004), o PESC é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral que visa a 

preservação do meio ambiente, fazendo uso indireto dos seus recursos naturais com fins 

de visitação pública, educação ambiental e pesquisa científica. Dessa forma, suas belas 

paisagens, a rica biodiversidade da fauna e flora, assim como a sua importância na 

manutenção de estoques hídricos fazem do PESC um símbolo da conservação ambiental 

para toda a região. 

Figura 1 a, b. Área do estudo (GRENNO et al., 2021) 
(a) Localização do Parque Estadual da Serra do Conduru, Bahia, Brasil. (b) Inserção das escolas. 

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento – Instituto de Estudo 
Socioambientais do Sul da Bahia, IESB, 2004. 

 
Participantes 

Participaram do estudo 56 crianças e adolescentes de 8 a 17 anos de duas escolas 

municipais da região de influência do PESC (Figura 1-B). As instituições foram abordadas 

e escolhidas de acordo com sua localização (próxima/distante do parque). Seguindo os 

critérios do Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE, 2000), ambas as instituições deveriam 

ser consideradas como urbanas. Porém, o fato da escola mais próxima ao parque estar 

localizada em uma área menos antropizada poderia, em princípio, levar a algumas 

diferenças nas experiências ambientais desses alunos em comparação com os 

participantes da escola mais distante, localizada em um local mais urbanizado. Em 

consequência, as escolas foram identificadas da seguinte forma: “escola urbana” para 

referenciar a escola Elies Haun (Ilhéus) e “escola rural” para identificar a escola Pequeno 

Davi (distrito de Serra Grande-Uruçuca), respetivamente. O estudo foi aprovado pelo 
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CEP/UESC CAEE nº 2658880 e todos os participantes e tutores assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) antes da realização da pesquisa. 

 
Design e procedimentos 

Foi solicitado aos participantes que fizessem um desenho sobre a natureza, em sala 

de aula, 15 (quinze) dias antes da visita ao PESC e replicado no dia, imediatamente 

posterior à visita2, com a seguinte proposta de atividade: “Desenhe o que vem na sua 

mente quando falamos de natureza". Após os desenhos, realizamos entrevistas individuais, 

com duração de 5 a 7 minutos, quando perguntamos sobre aspectos sociodemográficos 

dos participantes (nome, idade, gênero e endereço) e informações sobre o desenho (“o 

que você desenhou? ”; “o que está acontecendo no desenho? ”; “se você tivesse que 

colocar um título, qual seria?”). Por último, perguntamos sobre expectativas e vivências 

durante a visita (Quadro 1). Os desenhos foram identificados com nomes fictícios, 

garantindo o anonimato dos participantes. 

Os estudantes participaram de uma visita guiada pelos funcionários do PESC. 

Realizaram o percurso, seguindo paradas e explicações pré-estabelecidas, sem nenhuma 

instrução por parte dos pesquisadores. As trilhas do parque compreenderam pontes e 

passarelas de madeira para travessia dos rios, riachos e pequenos pântanos, onde podiam 

ser observados trechos de mata em bom estado de conservação e outras em estágio 

avançado de regeneração, apresentando uma grande biodiversidade de flora e fauna, esta 

última de rara visualização diurna. Posteriormente, os grupos visitaram outros pontos perto 

da sede, como os ninhos de observação de abelhas silvestres (“casa das abelhas”), a 

represa e a exposição de armadilhas de caça apreendidas pelo pessoal de segurança na 

área do PESC. 

 
Classificação e análise dos dados 

A análise de tipo qualitativa foi realizada por meio da técnica de Análise de 

Conteúdo (SILVA; FOSSÁ, 2015). Assim, optando-se pelas etapas propostas por Bardin 

(2011): exploração do material e tratamento dos resultados; inferência e interpretação, 

focando na interpretação e comparação dos significados outorgados à natureza antes e 

após a visita (Quadro 1), dando ênfase à diversidade de componentes - suas semelhanças 

 
 
 

2 A programação inicial (desenhos e questionários seriam realizadas no PESC logo após a visita) teve que 

ser revisada, junto a professoras e diretores, por questões de tempo. 

2
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e diferenças - e às expectativas, impressões, sentimentos, pontos de interesse e vivências 

dos participantes antes e durante da visita. 

Quadro 1. Perguntas e categorização de respostas sobre expectativas antes e vivências durante a visita. 
 

Visita Pergunta Categorias 

 

 
Antes 

Conhece o Parque Estadual da Serra 
do Conduru? 

Sim/Não 

 
O que você acha que vai encontrar no 

parque? 

- Elementos não humanos (animais, plantas, rios, etc) 

- Elementos associados a parque de entretenimento 

(“balanço”, “brinquedos”, etc) 
- Incluem presença de pessoas 

 
 

 
Depois 

Gostou de vir para o Parque? Sim/Não 

Voltaria ao Parque? Sim/Não 

A cada quanto tempo gostaria de ir? 
Todos os dias - uma vez por semana -uma vez por mês 
- uma vez por ano 

Diz três coisas que você mais gostou 
da visita 

Ranking de preferências 

Como você se sentiu durante a visita? 
Divertido - zangado - feliz - surpreso; entediado - triste 
- indiferente 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes da visita: conhecimento e expectativas do parque 

Antes da visita ao parque, 15 (42,9%) dos 35 participantes do município de Uruçuca 

declararam conhecer o PESC, colocando majoritariamente suas expectativas em aspectos 

não humanos (80%), sendo que 17% esperavam encontrar entretenimentos e/ou 

brinquedos. Por sua vez, 95% dos participantes da escola de Ilhéus disseram nunca ter 

ouvido falar acerca do PESC, 38% concentraram as suas expectativas na vista, no 

encontro de brinquedos e entretenimento (Tabela 1), como “gangorra”, “balanço”, 

“brinquedos” “palhaços”, “música”, “roda gigante”, “carro bate-bate”, “piscina”, entre outros. 

Por fim, a expectativa de encontrar pessoas no local da visita expressou as porcentagens 

mais baixas para ambos grupos (2,9% e 14,3%, respectivamente). 

As diferenças encontradas em relação a conhecer ou não o PESC podem responder 

ao fato da escola Eliés Haun (rural) estar localizada mais próxima à sede do PESC (18 km) 

e ter proporcionado experiências prévias - ao ar livre e em sala de aula - com gestores e 

administradores do parque, em datas chaves como “semana da água”, “dia do meio 

ambiente”, entre outras. Também observamos que os participantes dessa escola (rural) 

concentraram majoritariamente suas expectativas de visita em aspectos não humanos 

(com grande detalhe de espécies animais), o que pode estar evidenciando uma localização 

mais próxima a áreas menos urbanizadas, resultando em uma maior vivência com 

entornos naturais menos antropizados. 
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Tabela 1. Frequência e porcentagem de elementos identificados na pergunta “o que você acha que vai 

encontrar no parque?”, segundo escola dos participantes (rural-urbana) 
 

 fi % 

 Identifica apenas elementos não humanos 28 80 

Escola Eliés Haun Elementos associados c /Parque de entretenimento 6 17,1 

(Rural) Inclui presença de pessoas 1 2,9 

 Total 35 100 

Escola Pequeno Davi                                                                                                                                                                                         Identifica apenas elementos não humanos 10 47,6 

(Urbana) Elementos associados c /Parque de entretenimento 8 38.1 

 Inclui presença de pessoas 3 14.3 

 Total 21 100 

  Fonte: Acervo pessoal, dados de pesquisa. 
 

Em contraste, participantes da escola Pequeno Davi (urbana) identificaram menos 

elementos de natureza e maiores expectativas de encontrar brinquedos e/ou entretenimento 

durante a visita. Essas indicações podem estar associadas a um contexto socioambiental 

diferente, caracterizado por uma urbanização acelerada, onde a natureza perde espaço 

físico, diminuindo sua importância no cotidiano (TIRIBA; PROFICE, 2019). 

Algumas respostas estão ilustradas, como nos desenhos elaborados por um dos 

participantes da escola Pequeno Davi (urbana): pré-visita (Figura 2.A) e pós-visita, 

ocorrendo uma mudança na sua elaboração (Figura 2.B). As paisagens retratadas 

guardam similitudes nos seus títulos, em ambas se trata de “parques”, porém, enquanto o 

primeiro é definido como “Parque da Alegria” (Figura 2.A), o segundo (Figura 2.B) intitula- 

se “Parque Serra do Conduru”, ilustrando o edifício-alojamento da sede do PESC (Figura 

2.C), com seu telhado roxo e portas cor marrom; na frente, o banco de descanso. O caso 

reportado, aqui, sugere uma imaginação que se mostra como uma integração de 

experiências que se constrói sempre de elementos tomados da realidade (VIGOTSKI, 

2009), dando lugar a combinações e reelaborações de elementos expressados por meio 

das vivências, na interação entre a criança e o meio. Adicionalmente, evidencia a 

importância da produção gráfica infantil como veículo para a revelação de vivências 

(PROFICE, et al., 2021). 
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Figura 2. Expectativas e vivência de Reinaldo (10 anos). 

(a) desenho pré-visita; (b) desenho pós-visita; (c) fotografia do alojamento do PESC 

 
Fonte: Acervo pessoal, dados de pesquisa. 

 

 
Durante a visita: a experiência vivida no parque 

Durante a visita, expectativa e euforia foram os sentimentos mais evidentes. Todos 

os participantes se acharam calmos, felizes, enérgicos, corriam, brincavam atentos, 

solidários e cooperativos. Em consequência, 100% afirmaram gostar de ir ao Parque, mais 

de 75% indicaram que gostariam de voltar todos os dias ou, pelo menos, uma vez por 

semana. Adicionalmente, 90% declararam que foi “divertido” ou ficaram "felizes" durante a 

visita. 

Os participantes identificaram 12 aspectos relevantes da visita, organizados em 

base, com palavras utilizadas pelos mesmos protagonistas. As “árvores” e a “trilha” 

lideraram os aspectos mais destacados (Figura 3.A), seguido da “casa das abelhas” 

(ninhos para observação de abelhas silvestres) (Figura 3.B), “represa” (Figura 3.C), 

“animais” e “rios”, respectivamente. 
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Figura 3. Principais aspectos identificados pelas crianças e adolescentes participantes 
(adaptado de GRENNO et al., 2021). (a) Participantes atravessando uma passarela durante a trilha; 

(b) Participantes com um dos guias mostrando os ninhos de observação de abelhas silvestres ou “casa das 
abelhas”; (c) Participantes visitando a represa durante a visita ao parque. 

 

Fonte: Acervo pessoal, dados de pesquisa. 

 

Como resultado, observamos, nas entrevistas e desenhos realizados, como, em 

primeiro lugar, a beleza cênica do PESC, sua diversidade florística e a rica variedade de 

espécies arbóreas foram apontadas, seguida da trilha de visitação, onde se destacavam 

pontes de madeira, pântanos ou. até mesmo, elementos, como “pistas” próprias do 

percurso: “toca de tatu”, “pegada de onça”, entre outros. Isto reforça a importância das 

experiências diretas em áreas naturais protegidas, como as unidades de conservação, 

enquanto espaços que permitem gerar vínculos entre o afetivo, o emocional-sensitivo e o 

cognitivo (GRENNO et al., 2021; SCHRÖETTER et al., 2015). 

Adicionalmente, é importante apontar algumas respostas que guardam relação com 

a estimulação dos sentidos, agrupadas na categoria de “sensoriais”. Entre elas, podemos 

destacar a temperatura do sol, o movimento do vento, o cheiro de uma folha, a ação de 

beber água ou comer um fruto, durante a caminhada (Figura 4), sugerindo-nos a 

necessidade de integrá-las com maior ênfase no planejamento de atividades de educação 

ambiental formal e não formal. 
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Figura 4. Criança experimentando um fruto 
comestível durante a trilha 

 

Fonte: Acervo pessoal, dados de pesquisa. 

 

A partir da perspectiva de Vigotski, podemos apreciar como a experiência evidencia- 

se sempre como uma vivência expressada por meio da interação com o meio, reforçando a 

hipótese na qual a vivência dá ênfase aos componentes que condicionam o impacto que 

tal situação exerceu na criança (VINHA; WELCMAN, 2010). Essa vivência parece estar 

sempre marcada por sentimentos e sensações que demandam uma compreensão após a 

experiência, uma reflexão ulterior que se encontra mais próxima do afetivo do que o 

meramente racional/cognitivo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados destacam a importância das experiências diretas em áreas naturais 

protegidas para o desenvolvimento (ao menos, a curto prazo) de aprendizagens, mediadas 

por vivências, emoções e afetos, que influenciam as percepções da natureza e os vínculos 

com nosso entorno imediato, seus seres e processos, mostrando o seu potencial para a 

sensibilização ambiental e o desenvolvimento emocional e cognitivo em crianças e 

adolescentes. 

Foram encontradas algumas diferenças entre os participantes de ambas escolas 

(rural-urbana) em relação às expectativas de visita e conhecimentos do local visitado, 

evidenciando como o convívio com ambientes, mais ou menos antropizados, pode 

influenciar percepções acerca do entorno natural próximo. Nessa direção, destaca-se a 

perspectiva vigotskiana de existência de um diálogo constante entre imaginação e 

realidade, expressada por meio de vivências experienciadas na interação pessoa-meio, 

reforçando o debate sobre a utilização do desenho, auxiliado sempre por comentários 
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orais, como uma técnica bem-sucedida para a veiculação de vivências de crianças e 

adolescentes. 

Entendemos que uma das limitações deste trabalho tem a ver com o fato de as 

escolas participantes serem de etnias, estruturas socioeconômicas e currículos 

relativamente similares. Outra limitação pode ter sido o fato de que as atividades de 

desenho e questionários foram realizadas no dia seguinte à visita, impedindo uma 

perspectiva de impacto a longo prazo. Assim, comparar os desenhos e as respostas aos 

questionários - três, seis meses ou um ano depois - poderia mostrar se os sentimentos e 

percepções sobre o entorno visitado foram permanentemente alterados pela experiência. 

Por todos esses aspectos destacados acima, consideramos que atividades, como as 

propostas neste estudo, precisam ser aprimoradas e ampliadas ao longo do tempo, 

especialmente em grupos de jovens, os quais devem ser particularmente considerados, 

sobretudo, pelos responsáveis, contribuindo para tomadas de decisão sobre políticas 

públicas de infância e adolescência. 

Buscamos também deixar claro o papel que a teoria socio-histórica assume na 

bioecologia do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1973, 2001), sem selecionar 

conceitos que os aproximam, mas destacando, nas vivências dos participantes do estudo 

apresentado, a reciprocidade da interação no mundo real, que não é troca entre entes 

separados e distintos mas é o encontro ganhando expressão, o fato em curso entre os que 

estão presentes de forma mais proximal ou macrossistêmica. Vigotski, de impronta 

comprovadamente espinosana (MACHADO et al., 2011), tratava dos seres e processos do 

mundo como vivos e interativos entre eles e com nós mesmos. A natureza, com seus seres 

vivos, animados ou inanimados, suas dinâmicas e processos em diferentes escalas, lugar 

de origem da própria humanidade, exerce uma força potente entre nós, põe em ação 

dinâmicas próprias que nos envolvem e nas quais nos integramos sem esforço. 

Bronfenbrenner sistematizou um modelo teórico e métodos para se ir ao real no intuito de 

compreender o desenvolvimento humano, especialmente aquele infantil. Dessa forma, 

integrou a referência socio-histórica na pesquisa acerca do desenvolvimento humano, da 

psicologia infantil e das próprias ciências ambientais. 
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RESUMO 

O desenvolvimento infantil é influenciado por diversos sistemas e interações, como 

mostram Urie Bronfenbrenner e Lev Vigotski. Compreender as diferentes infâncias e as 

especificidades em cada contexto contribui para propor políticas públicas e promover 

transformações na cidade para o bem-estar das crianças. Com o objetivo de conectar 

saúde integral, direito à natureza e direito à cidade, o artigo busca apresentar uma 

perspectiva crítica com conceitos da Ecologia Política Urbana, incentivando a reflexão 

sobre as condições socioambientais e os processos de urbanização que afetam a infância 

na sociedade atual. Alerta sobre a urgência de se debater os direitos das crianças em uma 

perspectiva socioambiental e também urbana. Busca incentivar o debate sobre a 

visibilização das desigualdades e vulnerabilidades, além da inter-relação cidade e natureza 

e as forças políticas e econômicas que atuam na produção de contextos excludentes que 

afetam as crianças. 

 
Palavras-chave: Direitos da infância. Participação infantil. Planejamento urbano. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Os estudos sobre o desenvolvimento infantil têm nas teorias de Bronfenbrenner e 

Vigotski uma referência fundamental para abordar o impacto dos ambientes e das 

interações nas crianças. Considerando a importância de contextos mais justos e saudáveis 

para a infância nos espaços urbanos, o presente artigo busca a inclusão de uma 

perspectiva crítica no debate sobre a relação criança e natureza, propiciada pela Ecologia 

Política Urbana. Com o objetivo de propor o debate sobre a conexão entre bem-estar 

infantil, direito à natureza e contextos urbanos, é proposta uma reflexão sobre a 

necessidade de se visibilizar as desigualdades enfrentadas pelas crianças nas diversas 

esferas da sociedade. Além de um entendimento mais aprofundado sobre os conceitos de 
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cidade e natureza, o artigo amplia a discussão, para além do acesso a áreas verdes, 

englobando problemas urbanos que afetam as crianças nas comunidades mais 

vulneráveis. 

A ênfase no direito de todas as crianças de viver em ambientes saudáveis inclui o 

entendimento da existência de diferentes infâncias que vivenciam contextos 

socioeconômicos muito distintos, sendo que muitos deles não oferecem as condições 

básicas de saneamento ou moradia adequada. A urgência da discussão da mudança das 

condições de vida no espaço urbano é fundamental e conecta-se à efetivação dos direitos 

das crianças. De que maneira a reivindicação por mais parques, praças e espaços de 

convivência com áreas verdes para o brincar das crianças pode ser compreendida dentro 

de uma lógica da Ecologia Política Urbana? Como os direitos das crianças podem ser 

assimilados e reivindicados a partir de uma perspectiva socioambiental crítica? Para além 

do aumento das áreas verdes, quais são os outros problemas socioambientais que estão 

conectados ao bem-estar infantil? Como temas como mudanças climáticas e falta de 

infraestrutura urbana para as crianças e suas famílias na periferia se inserem nos debates 

pelo direito das crianças à natureza nas cidades? De que forma podemos mapear 

comunidades e suas crianças que têm acesso radicalmente diferenciado no que diz 

respeito a espaços saudáveis e com natureza em uma mesma cidade? 

A desigualdade na distribuição dos benefícios ambientais e a falta de acesso a 

condições dignas de vida pelas crianças em condições de vulnerabilidade exigem uma 

compreensão ampla dos processos urbanos. Como o debate político por parte dos 

governos e da sociedade insere o conceito de justiça ambiental em sintonia com o 

desenvolvimento infantil saudável? 

As causas e os sintomas das desigualdades socioespaciais e do processo de 

urbanização afetam as crianças. Ver as cidades não como produtos e sim como processos 

resultantes de sistemas excludentes viabiliza uma postura mais crítica e transformadora 

contra as desigualdades e a injustiça socioambiental. 

O artigo objetiva refletir sobre desenvolvimento infantil, direito à cidade, direito à 

natureza e desigualdades socioambientais dentro da perspectiva crítica da Ecologia 

Política Urbana. 
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O AMBIENTE E A CRIANÇA: BRONFENBRENNER E VIGOTSKI 

 
O debate acerca da influência dos ambientes sobre o desenvolvimento infantil tem 

como referência as contribuições de autores como Bronfenbrenner e Vigotski. Os conceitos 

da abordagem bioecológica de desenvolvimento humano são a base de estudos para 

diferentes áreas do conhecimento, como planejamento urbano e direitos da infância. 

Segundo a ótica bioecológica, os ambientes estão estruturados em níveis e possuem 

diferentes graus de influência sobre as pessoas e o desenvolvimento humano. As 

pesquisas de Bronfenbrenner reforçam a relevância dos contextos para o desenvolvimento 

infantil sendo que as contínuas interações entre a pessoa e o meio em que ela vive, em 

mão-dupla, são responsáveis pela formação do ser humano. As várias estruturas 

nomeadas por Bronfenbrenner são microssistema, mesossistema, exossistema, 

macrossistema e cronossistema. 

Do ambiente familiar até as estruturas políticas e econômicas, os diversos níveis de 

interação têm influência sobre o desenvolvimento infantil. O microssistema envolve a casa 

e as relações mais próximas da criança; o mesossistema envolve a escola, a praça e 

outros espaços de convívio; o exossistema é formado por espaços não frequentados pela 

criança, mas que exercem influência sobre sua vida, como serviços de saúde, 

organizações e o ambiente profissional dos seus responsáveis. Já o macrossistema pode 

ser composto pelas políticas públicas, valores ou crenças e o cronossistema está 

relacionado ao tempo e envolve todos os sistemas anteriores. Os processos proximais, 

formas de interação com o ambiente fundamentais para o desenvolvimento humano, 

ocorrem nos microssistemas. O modelo bioecológico também propõe a análise de quatro 

elementos que são o processo, a pessoa, o contexto e o tempo (BRONFENBRENNER; 

MORRIS, 1998). 

Para além dos ambientes imediatos nos quais a criança convive diariamente, outros 

sistemas geram impacto importante na experiência infantil. O modelo proposto por 

Bronfenbrenner é útil para a compreensão de ambientes que, a princípio, não aparentam 

ter influência sobre a vida da criança, mas passam a ser vistos como determinantes para o 

desenvolvimento infantil, conectando as interações de forma mais ampla e dinâmica 

(BRONFENBRENNER; EVANS, 2000). 

Ao longo de sua vida, Bronfenbrenner atualizou a sua teoria ecológica de 

desenvolvimento humano que passou a ser chamada de teoria bioecológica, com uma 

abordagem mais integral da pessoa no ambiente. O modelo teórico de Bronfenbrenner é 
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uma referência para a construção de políticas sociais para a proteção dos direitos das 

crianças, enfatizando a necessidade de uma visão holística para o desenvolvimento 

integral da criança na sociedade. O bem-estar infantil é dependente de ambientes 

saudáveis, seja dentro de casa ou nos espaços públicos, e tem conexões locais e globais 

com temas como emergência climática, insegurança hídrica, poluição do ar, acesso à 

alimentação adequada e saudável, acesso a espaços adequados, seguros e com 

natureza. 

Assim como Bronfenbrenner, Vigotski e sua abordagem socio-histórica enfatiza a 

importância dos ambientes e da interação com o outro para a aprendizagem e o 

desenvolvimento infantil. A criança e o contexto são partes interligadas e construídas 

mutuamente. A imaginação e a criatividade são desenvolvidas a partir dos elementos e das 

experiências que os ambientes em que as crianças vivem proporcionam (VIGOTSKI, 2001, 

2009). O teórico buscou entender as relações entre o mundo externo e o mundo interno 

para a formação do indivíduo, com grandes contribuições para o entendimento do 

desenvolvimento infantil, da linguagem e do meio social para a construção do 

conhecimento. A teoria histórico-cultural ou sociocultural de Vigotski, também conhecida 

como abordagem sociointeracionista, propõe uma visão não fragmentada do indivíduo e 

contribui para uma reflexão sobre a importância do meio social para o ser humano em 

todas as fases da vida. 

 
CIDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL SAUDÁVEL 

 
Nos últimos anos, numerosas pesquisas mostram a relevância do debate sobre a 

ampliação do acesso a áreas verdes para todas as crianças nas cidades (MYGIND et al., 

2021; CHAWLA, 2015; GILL, 2014; WELLS, 2000; MOORE, 1997). O conhecimento sobre 

os efeitos das áreas verdes para a saúde humana está embasado nas descobertas de 

autores do campo da Psicologia Ambiental, como Ulrich (1991) e Kaplan (1995), que 

apontaram a redução do estresse e a restauração da atenção em adultos como 

consequências do contato com a natureza. Da mesma forma, a neurociência apresenta 

evidências sobre a relevância de vivências em áreas verdes para o desenvolvimento 

infantil, sobretudo na primeira infância (ISLAM; JOHNSTON; SLY, 2020). O conceito de 

Transtorno do Déficit de Natureza (LOUV, 2016) alerta sobre os efeitos prejudiciais da falta 

de contato com ambientes naturais, na saúde infantil, e enfatiza a urgência em se buscar 
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meios para propiciar experiências ao ar livre para crianças. Rosa, Profice e Collado (2018) 

também mostram a relevância dos elementos naturais para a saúde integral das crianças. 

A análise sobre a relação criança-natureza demanda um olhar atento sobre a 

relação criança-cidade. Com mais de 80% da população infantil brasileira vivendo em 

espaços urbanos (IBGE, 2015), a relação entre o processo de urbanização e o 

desenvolvimento infantil demanda atenção especial, na medida em que as grandes 

questões urbanas, sobretudo, nas metrópoles, interferem na efetivação dos direitos das 

crianças. Dentre os fatores indicativos de bem-estar infantil, estão as condições 

socioambientais que vão desde o acesso ao saneamento básico e à água tratada como 

espaços públicos com áreas verdes acessíveis para a população. A influência dos diversos 

contextos em que a criança está inserida na promoção da saúde vem sendo tema de 

estudos sob diferentes perspectivas. Bronfenbrenner e Vigotski servem como referência 

para o debate da relação ambiente e desenvolvimento infantil. 

 
Figura 1. O potencial do brincar em áreas verdes 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Considerando a necessária reflexão sobre criança-natureza, torna-se necessário 

aprofundar o debate sobre a produção dos espaços urbanos, tendo em vista as forças que 

impelem e criam condições para a vida humana. 

Não podemos deixar de considerar que os efeitos da urbanização, entre eles o 
distanciamento da natureza, a redução das áreas naturais, a poluição ambiental e a 
falta de segurança e qualidade dos espaços públicos ao ar livre nos levam - 
adultos, jovens e crianças - a passar a maior parte do tempo em ambientes 
fechados e isolados. Esse cenário traz um ônus muito alto para o desenvolvimento 
saudável das crianças e adolescentes e, consequentemente, para a saúde do 
planeta, pois - já é tempo de reconhecer - o bem-estar das crianças e jovens e a 
saúde da Terra são interdependentes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 
2019, p. 2). 

 

Segundo Riggio (2002), uma transição de cidades feitas por e para adultos para 

uma nova perspectiva que inclua as crianças como protagonistas está relacionada à 

participação infantil e à priorização das necessidades infantis. Dentre os direitos garantidos 

nas Cidades Amigas das Crianças (UNICEF, 2019) estão o direito de expressar sua 

opinião, influenciar decisões sobre sua cidade, participar da vida social, encontrar amigos, 

brincar e ter espaços verdes com plantas e animais. 

Em uma cidade amiga da criança, a boa governança implica dar visibilidade à 
criança na agenda de desenvolvimento da cidade e dar às crianças a oportunidade 
de participar do processo de tomada de decisão. Do ponto de vista da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, uma cidade amiga da criança cumpre sua obrigação 
de realizar toda a gama de direitos humanos para todas as suas crianças (RIGGIO, 
2002, p. 48). 

 
O direito à participação e o direito de viver em um ambiente saudável estão 

inseridos na agenda mundial para o bem-estar das crianças. Presente nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, tanto os ambientes naturais quanto 

os construídos são fundamentais para “assegurar uma vida saudável e promover o bem- 

estar para todos, em todas as idades” (ONU, 2018). 

A natureza e qualidade do ambiente construído, incluindo a presença e o tamanho 
de áreas verdes e parques, a qualidade do ar e da água, o uso do solo, o mix de 
modais de trânsito e a densidade do tráfego são essenciais para garantir a saúde 
individual e comunitária. Assim, as estratégias de planejamento para gerenciar e 
controlar essas características ambientais que afetam direta ou indiretamente a 
saúde e o bem-estar são uma atividade essencial da saúde pública ambiental. 
(OPAS, 2021, p. 6) 

 
 

DIREITO À CIDADE E DIREITO À NATUREZA 

O debate sobre infância e áreas verdes incentiva o debate sobre o direito à cidade 

(LEFEBVRE, 2008; HARVEY, 2014) e as condições urbanas em que vive grande parte da 
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população mundial. “Lutar pelo direito à cidade pressupõe lutar também pelo direito à 

natureza na cidade”, de acordo com Costa (2021, p. 151). Ter o direito de se alimentar, ter 

acesso à educação, à saúde, à educação e às condições fundamentais para uma vida com 

dignidade, assim como o contato com áreas verdes, estão intimamente ligados ao direito à 

cidade. O predomínio de construções e avenidas e o desaparecimento progressivo das 

áreas com vegetação nos centros urbanos trazem inquietações sobre a natureza nas 

cidades. Logo, pergunta-se: Quando se olha para a cidade, onde é identificada a 

natureza? 

Talvez as manifestações mais reconhecidas da natureza na urbanização sejam as 
áreas verdes – de proteção e preservação, parques, praças e jardins, áreas de 
lazer e áreas livres em geral. Além de suas funções mais ecológicas propriamente 
ditas – de proteção e recarga de aquíferos, manutenção da biodiversidade, 
corredores de vida silvestre, permeabilidade do solo, controle de temperaturas e do 
regime de chuvas, entre outras – cabe ressaltar a importância destas áreas para a 
qualidade de vida urbana, para o lazer e para as atividades físicas, para o 
aprendizado e para a cultura, para a saúde coletiva, para o usufruto da beleza e da 
paisagem, para o bem viver de forma geral. Vista desta forma, a proximidade com, 
e o acesso a, espaços verdes e livres deve ser um direito universal, um patrimônio 
coletivo a ser demandado para todas as idades e em todas as formas de 
urbanização: loteamentos, conjuntos habitacionais, áreas centrais, bairros, 
periferias, ocupações e assentamentos, vilas e favelas, territórios populares em 
geral (COSTA, 2021, p. 151). 

 
 

A reflexão trazida por Costa (2021) evidencia os inúmeros benefícios da 

manutenção de áreas com vegetação em meio ao asfalto e o concreto que predominam 

nas grandes cidades na atualidade. Praças e parques arborizados desempenham funções 

para as diversas espécies que habitam determinada localidade, sobretudo em tempos de 

emergência climática, quando graves consequências já são perceptíveis, como aumento 

em volume de chuvas ou de períodos de seca e outros eventos extremos e aumento da 

temperatura global. Para Costa (2021, p. 151), “as condições de injustiça ambiental que 

fazem com que os mais vulneráveis carreguem o maior ônus da degradação ambiental 

impedem tanto o direito à cidade como grande parte dos demais direitos”. 

 
PERSPECTIVAS CRÍTICAS SOBRE ACESSO À NATUREZA, DESIGUALDADE E 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 
As contribuições de Bronfenbrenner e Vigotski reforçam um olhar sistêmico sobre a 

relação criança-ambiente que demanda uma reflexão sobre os conceitos de cidade e 

natureza. Para essa análise, a Ecologia Política Urbana contribui para discutir a 

importância do contexto socioambiental para o ser humano, revelando as forças 
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econômicas e políticas que fazem pressão sobre as diferentes realidades, impactando o 

desenvolvimento infantil saudável, sobretudo em territórios periféricos e empobrecidos. O 

debate sobre a natureza na cidade e sobre como o planejamento urbano pode contribuir 

para criar espaços urbanos mais verdes e adequados para as necessidades das crianças 

precisa incorporar o debate sobre os contextos que alimentam o processo de urbanização 

capitalista. 

A discussão sobre cidade e natureza, sobre as externalidades ambientais, sobre 

quem ganha e quem paga pelas condições de vida que são produzidas e mantidas em 

sistemas baseados nas desigualdades socioambientais e uma visão sistêmica da 

produção capitalista na propagação da injustiça ambiental são questionamentos que 

podem ser aprofundados com as contribuições de autores da Ecologia Política Urbana. “O 

ambiente da cidade (social e físico) é resultado dos processos geográficos e históricos de 

urbanização da natureza”, segundo Heynen, Kayka e Swyngedouw (2006, p. 5). 

 
Figura 2. Desigualdade social nos contextos urbanos 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 
Os conceitos e debates sobre urbanização, socionatureza, metabolismo urbano, 

produção social da natureza, planejamento urbano (COSTA, 2021; SWYNGEDOUW, 2009; 

KEIL, 2003; SMITH, 1988), oportunizados pela Ecologia Política Urbana, fornecem 



A Natureza da Criança: diálogos com Vigotski e Bronfenbrenner 

57 

 

 

 
 
 

elementos para uma crítica mais aprofundada para o debate do direito a espaços mais 

saudáveis nos centros urbanos. Potencializam uma leitura contextualizada e crítica sobre 

as cidades e os desafios em se garantir o desenvolvimento saudável de todas as pessoas 

e, em especial, para as crianças, sobretudo nos primeiros anos de vida, fase determinante 

para a formação do ser humano. 

O debate sobre a natureza nos espaços urbanos, dentro de uma perspectiva da 

Ecologia Política Urbana, questiona a dicotomia cidade e natureza. Propõe um 

entendimento conectado dos dois conceitos, reforçando, por exemplo, que parques e 

praças arborizadas, identificados como “natureza” são também resultado do trabalho 

humano. “O mundo urbano é um mundo ciborgue, em parte natural/em parte social, em 

parte técnico/em parte cultural, mas sem limites, centros ou margens claros”, segundo 

Heynen, Kayka e Swyngedouw (2006, p. 11). 

Portanto, em que sentido os movimentos pela defesa dos direitos da infância à 

natureza podem se fortalecer ao conhecer e aplicar as reflexões da Ecologia Política 

Urbana? Como o entendimento da fusão entre cidade e natureza pode ajudar na promoção 

de espaços e políticas em favor do desenvolvimento infantil saudável? Como o 

planejamento urbano pode também atuar para propor mudanças nos desenhos das 

cidades que contemplem a natureza como promotora da saúde ambiental? 

 
Figura 3. A conexão entre cidade e natureza 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A investigação sobre como os ambientes impactam o desenvolvimento infantil vem 

sendo, nos últimos anos, aprimorada por pesquisas com variadas abordagens. As 

contribuições dadas pelos autores Bronfenbrenner e Vigotski, em décadas passadas, 

continuam sendo referência para a compreensão dos processos vivenciados pelas 

crianças em suas diversas fases. Ao abordarmos a importância da natureza para a saúde 

integral das crianças, mostra-se fundamental uma leitura sobre dois aspectos. O primeiro 

está relacionado ao cenário recente da pandemia e à percepção dos espaços públicos 

saudáveis e com natureza como essenciais para o convívio com seus pares, para as 

interações lúdicas e para a promoção de experiências estimulantes à saúde integral das 

crianças. Um segundo ponto, que demanda análise ampla, é considerar como as 

desigualdades socioespaciais, intensificadas pela crise sanitária e econômica, em 

decorrência da pandemia, afetam as crianças em seus contextos domésticos e no entorno 

de suas moradias. 

Os sistemas dos quais as crianças participam, apresentados por Bronfenbrenner, 

interferem na infância não apenas do ponto de vista da saúde física, mas também mental, 

emocional, cognitiva e social. Os reflexos de se ter experiências e contextos adequados 

nos primeiros anos de vida são sentidos na infância e em outras fases da vida do ser 

humano. A relevância de se cuidar da primeira infância, de 0 a 6 anos, por ser o período 

mais ativo do cérebro e da capacidade de aprendizado e criação de conexões com todos 

ao seu redor, reforça a urgência em se garantir os direitos das crianças já conquistados, 

mas não efetivados. 

O debate sobre a saúde integral das crianças exige a união de variados campos em 

um esforço intersetorial e multidisciplinar que tem a cidade como ponto de destaque. Os 

contextos urbanos vêm sofrendo um agravamento de seus desafios socioambientais que 

repercutem sobre a saúde mental e o bem-estar infantil. A pobreza, a fome, a falta de 

acesso à moradia e ao saneamento básico, a falta de educação e saúde, os desafios da 

mobilidade, a violência crescente e a falta de espaços verdes, seguros e adequados 

contribuem para negar às crianças o seu direito à cidade. 

A cidade é negada também pela falta de escuta e participação das crianças nos 

processos decisórios urbanos. A participação das crianças na produção dos espaços é um 

direito e uma necessidade, na medida em que as diferentes infâncias precisam expressar 

opiniões e demandas próprias. A inclusão das crianças em processos participativos de 
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transformação das comunidades, por meio da cocriação, democratiza e insere nova 

dinâmica na busca por espaços com natureza nas cidades, assim como no enfrentamento 

das demais questões urbanas e socioambientais citadas no presente trabalho. 

Experiências como Planos Municipais pela Primeira Infância, revisão de Plano Diretor com 

participação infantil, iniciativas como Cidades Amigas das Crianças e Cidades das 

Crianças, projetos como o Urban 95 são exemplos de ações pela transformação dos 

espaços para efetivar os direitos das crianças com a escuta e participação da infância. 

A problemática ambiental, como a destruição de áreas verdes e a escassez de 

parques nas cidades, é parte do processo de urbanização moldado por interesses 

econômicos e políticos que reserva aos grupos mais vulneráveis o ônus do consumismo e 

da destruição ambiental. A emergência climática afeta a todos, mas as populações mais 

pobres terão menos condições de buscar meios para sobreviver em contextos críticos 

ambientais. 

O questionamento da dicotomia cidade e natureza provoca reflexões importantes 

para o debate do distanciamento criança e natureza. A visão crítica sobre as cidades, 

entendidas como processos de urbanização, comandados por interesses capitalistas, 

introduz as questões sobre a produção dos espaços urbanos com uma lente crítica da 

Ecologia Política Urbana. O tema complexo, que é apenas apresentado no presente texto, 

sem aprofundamento, contribui para apresentar teorias que chamam atenção para a 

reivindicação da efetivação de direitos a cidades saudáveis e para justiça ambiental, como 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. 

A crítica às desigualdades socioespaciais, à pobreza e à falta de acesso a 

condições dignas de vida para as crianças, com ruas sem saneamento ou moradias 

inseguras em ambientes inadequados para crianças, é uma leitura em consonância com 

as teorias de Bronfenbrenner e Vigotski que podem ser fortalecidas dentro da luta política 

pelo direito à cidade. Novas pesquisas sobre infância e direito à cidade, dentro de uma 

perspectiva crítica da Ecologia Política Urbana, são necessárias e podem envolver áreas 

como Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Pedagogia, Psicologia, Direito, Educação 

Ambiental e Medicina. 

É possível também levar a discussão para escolas e outros espaços para a escuta 

das crianças. E, por fim, cabe ressaltar que a efetivação dos direitos das crianças ao 

desenvolvimento integral concretiza-se na promoção de ambientes adequados, saudáveis 

e com natureza, os quais estão ligados à pressão das dinâmicas político-econômicas. A 

luta contra as desigualdades urbanas é uma luta por todas as infâncias. 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem o objetivo de refletir e contar como a Escola de Educação Infantil 

Criança Vida - escola da rede privada de ensino da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul, localizada na zona urbana - organiza os seus processos em busca da 

potencialização das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças por meio de 

vivências na (junto à) natureza no seu espaço coletivo institucional. Para tanto, ampara-se: 

(a) nos estudos teóricos de Bronfenbrenner e Vigotski sobre o desenvolvimento das 

crianças, a partir do modelo biopsicossocial; (b) na literatura sobre a temática voltada à 

criança e à natureza; (c) nos documentos que legitimam o currículo da Educação Infantil, 

em especial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação (DCNEI, 2009) e (d) nas vivências do cotidiano da Escola Criança 

Vida, que tem a sua prática pedagógica guiada em constante contato com a natureza. Em 

que pese a dificuldade da Escola para se (a)firmar como verde, lúdica, sempre em busca 

de pedagogias decoloniais, este estudo evidencia a sua resistência para que, na 

diversidade de ambientes afirmados como urbanos e de espaços escolares históricos, 

culturais e socialmente caracterizados pelos ideais modernos/coloniais/eurocêntricos, os 

mesmos sejam percebidos no que possuem de mais natural e simples. 

Palavras-chave: Educação infantil. Modelo biopsicossocial. Natureza. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Cresci brincando no chão, entre formigas. De uma infância livre e sem 
comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. 
Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão: de um orvalho 
e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore (Manoel de 
Barros). 

 

Para algumas gerações de crianças, até pouco tempo atrás, muitas das suas 

experiências se davam através do brincar e do viver a infância na rua (MORAIS, 2020) 
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ainda que saibamos da "existência de infâncias exploradas, não vividas, violentadas e que 

não têm seu direito de viver a infância respeitado, que infelizmente representam uma 

grande parte das infâncias, principalmente no Brasil” (HACHLER, 2021, p. 99). Hoje, esse 

lugar é a escola onde muitas crianças chegam a ficar por mais de dez horas diárias, onde 

brincam, interagem, onde ocorrem muitas das suas aprendizagens (MORAIS, 2020). A 

escola, portanto, vem se tornando contexto de desenvolvimento sociocognitivo para um 

número crescente de crianças, razão pela qual é relevante atentarmos para as interações 

vividas nesse ambiente e as relações que a comunidade escolar constrói e desenvolve 

para envolver as famílias na dinâmica educacional das crianças (BHERING; SARKIS; 

2009). 

Neste estudo, partimos do modelo teórico-metodológico de Bronfenbrenner (2011), 

que entende que o desenvolvimento do indivíduo se refere à continuidade e à mudança 

nas características biopsicológicas dos seres humanos, tanto individualmente como em 

grupo, ao longo do curso de vida da pessoa, através de gerações e do tempo histórico. 

Tais características indicam que “a criança, ao interagir com ambientes, pessoas, seres 

vivos e objetos, lança mão de seus atributos biológicos, psicológicos e sociais”, de 

dimensões da sua existência que são continuamente atualizadas por meio de vivências em 

seus contextos socio-históricos (PROFICE, 2016, p. 16). Na compreensão de Vigotski 

(2003), vivência é como “uma relação interna da criança como pessoa com um outro 

aspecto da realidade”, uma vez que vivência corresponde à unidade de personalidade e do 

ambiente (PRESTES, 2012, p. 129). 

Nessa perspectiva, Vigotski (2003) apresenta uma teoria de desenvolvimento dos 

indivíduos que reflete a criança em sua totalidade, articulando seus aspectos internos e 

externos dialeticamente, bem como considerando a relação dela com o contexto, história, 

sociedade e cultura na qual está inserida. As crianças, nesse sentido, “adotam condutas, 

posturas e comportamentos de acordo com o momento histórico e o papel social que 

assumem em determinada atividade” (BERSCH; YUNES; MOLON; 2020, p. 312), a 

exemplo da criança que brinca de bombeiro, de professora ou de qualquer outra 

representação e que vai agir de acordo com o que observa, bem como a partir das 

vivências em seu contexto imediato (VYGOTSKY, 2003). Na perspectiva ecológica de 

Bronfenbrenner (2011), tal fato advém de seu microcontexto/microssistema – “lugares e 

interações mais próximos à criança, como sua residência e seus familiares” –, que é 

influenciado pelos demais contextos, inclusive pela cultura do 

macrocontexto/macrossistema –; em um nível mais amplo, “se refere mais a um 
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ordenamento social, como as políticas públicas ou até os valores e as crenças de uma 

sociedade” (PROFICE, 2016, p. 16-17). A criança, desse modo, se desenvolve nas 

vivências com os outros em um ambiente específico, onde ocorrem as interações, as 

observações, a imitação, o jogo de faz de conta, pelos quais suas aprendizagens são 

potencializadas (BERSCH; YUNES; MOLON; 2020, p. 312). 

É importante destacar que, segundo Espinosa (1983) apud Tiriba (2005), as 

crianças são seres orgânicos-culturais que se constituem em conexão com outros seres 

humanos e com a natureza, potencializando-se neste estado de conexão. O artigo 4º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009), define 

a criança como 

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas 
que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009). 

 

Exatamente a definição de criança adotada pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (BRASIL, 2018), documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens fundamentais que as mesmas devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica. As crianças, portanto, são seres da cultura 

e, simultaneamente, da natureza, porque são indissociáveis do ambiente (TIRIBA, 2017, p. 

75). 

Nessa perspectiva ecológica, as crianças são organismos que se desenvolvem em 

um ambiente organizado em diferentes sistemas nos quais a ambiência doméstica e a 

educativa são importantes para o seu desenvolvimento, mas não são os únicos, porque os 

demais níveis ambientais são relevantes para sua qualidade de vida e bem-estar: os 

ambientes naturais fornecem contexto e conteúdo para a exploração e a imaginação das 

crianças, e a vivência de papéis fantásticos contribui para o seu desenvolvimento 

biopsicossocial (PROFICE, 2016). Neste sentido, pensar o contato com a natureza no 

contexto escolar, ainda que seja desafiador, não é impossível e é indispensável, “pois não 

há ambiente que não tenha ar, luz e animais vivos em relação” (BAZILIO; SCHAEFER; 

2021, p. 39); além de ser condição necessária para fortalecer uma consciência ambiental 

(PROFICE, 2016). 

Neste contexto, guiadas por essas contribuições e compreendendo a possibilidade 

de gerar conhecimento por meio da investigação educativa da vida cotidiana escolar, esta 

escrita, fruto de estudos teóricos e também das vivências do cotidiano da Escola de 

Educação Infantil (EI) Criança Vida, tem como objetivo refletir e contar como a Escola de 
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EI Criança Vida organiza os seus processos em busca da potencialização das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças por meio das vivências na (junto à) 

natureza no seu espaço coletivo institucional. 

 
CRIANÇA E NATUREZA: UM ENCONTRO POTENTE E RESSONADOR DE 

IMPRESSÕES, SENTIDOS, IMAGINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Enquanto construção social, a infância é fortemente marcada pelas transformações 

ocorridas ao longo da história. Acontece que as crianças, nesta linha de pensamento, 

estão sendo profundamente atingidas pelos modos adultocêntricos de condução do 

mundo, ou seja, maneiras de perceber, interpretar e vivenciar diferentes situações com 

pouco espaço (ou ausência do mesmo) para a incorporação dos elementos da cultura 

infantil (ludicidade, interatividade, fantasia do real e reiteração). Destaca-se, assim, o fato 

de muitos espaços de Educação Infantil (EI) realizarem as atividades com as crianças em 

salas fechadas, durante a maior parte do tempo, dificultando que as mesmas possam se 

perceber como seres integrados à natureza (LIMA, 2015), seguindo um modelo de 

educação orientada pelos ideais modernos/coloniais/eurocêntricos. 

Nesse modelo eurocêntrico de escola, transita uma visão de ser humano, de 

sociedade capitalista e individualista que estrutura sua organização baseada na 

hierarquização dos saberes, na compartimentação, na meritocracia, na competição (BINS, 

2021), com espaço limitado para a comunhão criança e natureza. Em um plano 

micropolítico, representado pelo microcontexto/microssistema de Bronfenbrenner (2011), 

Tiriba (2017) mostra que esses modos adultocêntricos impõem a submissão das crianças a 

rotinas escolares que as despotencializam, isso porque, muitos espaços de EI acabam não 

assegurando o que é fundamental: “a relação intensa com o mundo natural, brincadeiras 

espontâneas ao ar livre, o faz de conta, a narrativa, trocas humanas essenciais ao 

aprendizado da vida em grupo, ao exercício da democracia” (TIRIBA, 2017, p. 74). 

A educação, de acordo com Rufino (2019, p. 263), trata de um “fenômeno plural, 

inacabado e dialógico”, uma vez que os “processos educativos são vividos das mais 

diferentes maneiras revelando inúmeras presenças, conhecimentos, gramáticas e 

contextos possíveis”. Sob essa perspectiva, ao mesmo tempo que uma realidade 

adultocêntrica, orientada pelos ideais modernos/coloniais/eurocêntricos, é evidenciada em 

espaços de EI, há movimentos de transgressão propondo a “ruptura do espaço entre- 

paredes da escola”, possibilitando experiências e vivências das crianças ao ar livre e em 
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conexão com a natureza (HACHLER, 2021, p. 22). Movimentos esses fundamentados, 

inclusive, nos documentos oficiais que orientam a prática pedagógica na EI a nível federal 

– BNCC e DCNEI -, que trazem “alguns pontos de abertura para dialogar de diferentes 

maneiras com a prática em meio à natureza e seus efeitos na aprendizagem” (BAZILIO; 

SCHAEFER; 2021, p. 50), com possibilidades de integrar ensino e prática pedagógica em 

constante contato com a natureza. 

Tiriba (2017) considera o ser humano, em especial as crianças, como seres 

biofílicos, porque capazes de se identificarem e apresentarem uma tendência a afiliarem- 

se ao que é vivo; como seres da cultura e, simultaneamente, da natureza, porque 

indissociáveis do ambiente. Por sua vez, Lima (2015) defende o direito inalienável das 

crianças de conviverem com a natureza, da qual são parte; é nessa defesa que a Escola 

de EI Criança Vida se propõe a fazer parte, uma vez que se encontra filiada ao 

pensamento de Munduruku (2019, p. 35) de que “a natureza é a grande mestra da 

humanidade”: ela tem uma atitude perante o mundo e ensina as pessoas a viverem o 

momento presente sem dar saltos, seguindo os seus próprios ritmos, sendo capazes de 

cumprir seus propósitos sem entrar em confronto com seus iguais, cumprindo sua missão 

sabendo-se parte do todo. E, “o que as crianças mais sabem fazer é viver o momento 

presente, assim como a natureza: tirar-lhes o contato com a natureza, portanto, é tirar-lhes 

o contato consigo mesmas” (HACHLER, 2022, p. 31), é retirar-lhes os seus “sonhos de 

intimidade” (PIORSKI 2016). Em contato com a natureza, ao mesmo tempo que a criança 

experimenta e transfigura o mundo, repercute-o em si mesma: “ungida de encantamento 

imaginal, ela traz para si, para sua própria lavoura mágica, as reentrâncias sociais, o 

poderoso e impositivo halo de costumes e significâncias" (p. 63). 

A criança que brinca e interage com as diversas formas, gestos, cores, texturas, 

sabores e sons da natureza, estabelece conexão que faz memória e cria vínculos 

(SANTOS, 2019), os quais podem ser fruto  do interesse traduzido por um desejo da 

criança de se intimar com a vida: “intimar para conhecer, pertencer, fazer parte, estar junto 

daquilo que a constitui como pessoa” (PIORSKI, 2016, p. 63). Por isso que, para Santos 

(2019, p. 9), “criança e natureza existem de forma interligada, se complementam, 

estabelecem vínculos e inventam cultura”. Em seus processos fisiológicos, sensitivos, 

afetivos, o corpo expressa a força viva que criou e conserva a ordem natural de tudo que 

existe (TIRIBA, 2010): “a natureza de cores, tamanhos, sons, cheiros e toques é sensível à 

substancialidade da imaginação que, longe de ser utilitária, possibilita experiências para 
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compartilhar sentidos e expor sonoridades, corporeidades e linguagem” (SANTOS, 2019, 

p. 18). 

De acordo com Becker et al. (2019), o contato com a natureza melhora marcos 

importantes de uma infância saudável – imunidade, memória, sono, capacidade de 

aprendizado, sociabilidade, capacidade física – e contribui significativamente para o bem 

estar integral das crianças. Para Strife e Downey (2009), a exposição da criança à 

natureza é importante para o seu pleno desenvolvimento físico, cognitivo e emocional . Por 

sua vez, Tiriba (2010, p. 8) acrescenta que “as atividades ao ar livre proporcionam 

aprendizagens que se relacionam ao estado de espírito porque colocam as pessoas em 

sintonia com sentimentos de bem estar, onde há, portanto, equilíbrio entre o que se faz e o 

que se deseja fazer”, o que está em acordo com o modelo biopsicossocial que busca 

incluir a interação com os demais seres vivos e compreender processos naturais como 

essenciais para o desenvolvimento das crianças (PROFICE, 2016). Lima (2015) também 

destaca que estar na natureza proporciona às crianças muitas possibilidades que vão para 

além dos conhecimentos sobre o mundo natural e social, como “situações que as ajudam a 

ampliar sua percepção, desenvolver seus sentidos e aprender a olhar sensivelmente, a 

sentir sensorialmente as coisas da natureza, a admirar as belezas naturais e a dinâmica 

que lhes originam e sustentam” (LIMA, 2015, p. 14). 

Assim, compreende-se que “a convivência das crianças com o mundo natural é uma 

condição essencial para seu processo de humanização” (LIMA, 2015, p. 11), através de 

encontros potentes e ressonadores de impressões, de sentidos e de uma imaginação 

capaz de estabelecer vínculos entre a criança e a natureza (SANTOS, 2019). Entendemos, 

portanto, que as escolas, em especial as de EI, devem priorizar experiências educativas e 

de aprendizagens nas áreas externas em contato com a natureza, onde as crianças 

possam investigar o mundo, interagir, brincar, movimentar-se livremente e criar. Ou seja, 

onde possam ser aquilo que são em sua máxima plenitude: “crianças, sujeitas e sujeitos 

produtores de cultura, histórico e socialmente contextualizados” (HACHLER, 2022, p. 34). 

 
A VONTADE QUE MOVE PERCORRER CAMINHOS: MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Existe um provérbio inglês que diz: “onde existe uma vontade, existe um caminho”. 

Nessa direção, com a vontade de pensar e, mais do que isso, de criar um espaço de EI, 

priorizando a conexão criança e natureza, entendendo a natureza como um lugar 

privilegiado da brincadeira e da inventividade, como um espaço onde o corpo pode desejar 
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e realizar na experiência e percebendo que estar na natureza é uma forma de 

experimentar a liberdade (LIMA, 2015), apresentamos os caminhos percorridos ao longo 

deste estudo. 

Esta investigação é caracterizada como uma pesquisa exploratória, qualitativa e 

descritiva, traduzida em um relato de experiência com ênfase na literatura sobre a temática 

estudada, na vivência cotidiana da Escola de EI Criança Vida e respectivas interações com 

os/as sujeitos/as pertencentes à comunidade escolar – alunos/as, professores/as, equipe 

diretiva e outros/as que participam da vida escolar. Buscamos a compreensão da realidade 

pesquisada que foi ao encontro de uma lógica educacional da decolonialidade, ou seja, da 

vivência do cotidiano escolar que se dá a partir de práticas pedagógicas decoloniais que 

surgem das resistências às práticas imperialistas coloniais, como um espaço de luta e de 

reconhecimento, que incitam o pensar a partir da gênese dos conhecimentos dos sistemas 

civilizatórios e de modos de vida distintos, incentivando a possibilidade de ser e estar sobre 

outros modos não dominantes (PEREIRA, et al., 2017; BINS, et al., 2021). 

A opção pela abordagem qualitativa se deu em razão deste estudo tratar de uma 

investigação em um universo complexo como a escola, “constituída por diversos sujeitos 

com desejos e expectativas muitas vezes divergentes e contraditórios, de culturas e 

contextos diferenciados” (SILVA, 2007, p. 64). Cabendo ressaltar que, tendo em vista que o 

conhecimento não pode emergir da investigação descontextualizada, mas sim da reflexão 

sobre a experiência, a validade do que aqui está expressado se dá pelos/as próprios/as 

participantes da investigação: comunidade escolar e autoras deste trabalho, visto que uma 

das autoras, inclusive, é a Diretora da Escola Criança Vida. 

Assim como Silva (2007, p. 64), entendemos que “essa forma de fazer pesquisa 

possibilita compreender e interpretar o sentido e o significado que os sujeitos constroem 

sobre suas ações e relações sociais”; razão pela qual os conceitos construídos nesta 

pesquisa exercem função de questionamento e de provocação da realidade, refletindo 

sobre o que está (sendo) posto e desafiando para além do que está estabelecido social e 

culturalmente (HACHER, 2022). 

Interessadas na produção de novas formas de pensar e viver a EI, assim como 

Tiriba (2005, p. 28), optamos por “caminhos de pesquisa que evitassem reduzir a realidade 

ao que existe; que, ao contrário, a considerassem como um campo de possibilidades, em 

que estão postas também as alternativas ao que está empiricamente dado”. Por esse 

motivo, a vivência do cotidiano na Escola de EI Criança Vida e as respectivas interações 

com a comunidade escolar tiveram a intenção de buscar os significados constituídos sobre 
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as rotinas implementadas, trazendo diálogos nos quais a reflexão sobre o vivido provocava 

desacomodação e questionamento em busca da potencialização das aprendizagens e 

respectivo desenvolvimento das crianças em contato com a natureza. 

A nossa proximidade com as infâncias e a natureza fez com que nos 

aproximássemos dos estudos de Tiriba (2005, 2010, 2017) nos quais a autora apresenta a 

importância de uma pedagogia que procure a aprimoração de modos de viver e 

conhecimentos de povos e comunidades tradicionais que habitam em nosso país e que 

estão presentes em nossas cidades, que se originam para possibilitar às crianças a 

observação de tudo o que está ao seu redor, cabendo aos adultos oferecer as condições 

adequadas ao desenvolvimento integral e com inteireza do corpo das crianças. Inteireza 

de desenvolvimento que, neste trabalho, está ancorada no modelo biopsicossocial de 

Bronfenbrenner (2011) e Vigotski (2003), que consideram, respectivamente, e de forma 

complementar, que o desenvolvimento das crianças se dá pela continuidade e pela 

mudança das suas características biopsicológicas, o que reflete na sua totalidade, 

articulando seus aspectos internos e externos dialeticamente, considerando suas relações 

com o contexto, história, sociedade e cultura na qual estão inseridas. 

Junto a esses estudos, este trabalho também está fundamentado nos documentos 

que legitimam o currículo da EI e que nos dão aberturas para possibilidades de mudanças 

no cotidiano da vida escolar em contato com a natureza; especialmente os documentos de 

nível federal: BNCC e DCNEI. Nessa perspectiva, se fortalece a prática pedagógica 

adotada na Escola de EI Criança Vida, que nos faz perceber, assim como notaram Bazilio 

e Schaefer (2021, p. 54), que “é na relação com as crianças em ambientes naturais com 

outros seres e com elementos e fenômenos naturais que vemos todas essas teorias se 

concretizarem na subjetividade de cada corpo”. 

 
“A NATUREZA É VIVA E NÃO PAISAGEM”: A VIDA NO CHÃO DA ESCOLA, ENTRE 

PAREDES E FORA DELAS 

Inspirada nos estudos teóricos e nas vivências do cotidiano do chão da Escola de EI 

Criança Vida – chão de cimento, de terra, de lama, de grama ou de areia, entre paredes, e 

também fora e longe delas -, esta escrita, assim como o texto de Bazilio e Schaefer (2021), 

evidencia a nossa resistência para que, na diversidade de ambientes afirmados como 

urbanos, os mesmos possam ser percebidos no que têm de mais natural e simples: “seja 
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minúsculo como uma formiga ou grandioso como uma tempestade” (BAZILIO; 

SCHAEFER, 2021, p. 41). 

Localizada na zona Norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS), zona 

caracterizada por seu aspecto urbano e com áreas verdes mais limitadas, a Escola de EI 

Criança Vida intenciona ser uma escola lúdica, porque para as crianças, e verde, para as 

crianças vivenciarem o contato cotidiano com a natureza, buscando, portanto, cuidar e 

educar as crianças em um ambiente afetivo que respeite suas individualidades, 

valorizando seus aspectos emocionais, cognitivos e socioafetivos. Preocupada em 

proporcionar uma EI pautada no respeito ao meio ambiente, a escola ampara-se nos 

pilares da alimentação orgânica, das atividades integradas, da educação ambiental e da 

autonomia das crianças. Nesse sentido, conta com uma equipe de profissionais formada 

por educadores/as, uma nutricionista, uma psicóloga e um educador ambiental que 

trabalham com conteúdos de natureza diversa, abrangendo desde os cuidados básicos 

essenciais até conhecimentos específicos de diversas áreas de aprendizagem; para 

atender crianças entre 0 a 6 anos de idade, organizadas em sete turmas à tarde e três 

turmas no turno da manhã. 

Para a coordenadora pedagógica, "as salas de aula são habitadas pelas crianças, 

vivenciadas por elas dia a dia e, por isso, são cheias de vida e nunca estão da mesma 

forma”. Tudo o que há nas salas de aula está disponível para as crianças aprenderem, e 

elas só vão utilizar, se assim o desejarem. 

Outro espaço importante de aprendizagem é a cozinha, que pode e deve ser 

ocupada pelas crianças, porque a vivência nesse espaço trata de uma experiência 

completa, onde as crianças começam conhecendo os ingredientes de uma receita, 

experimentam suas texturas, sabores, aromas, combinam e transformam cada 

componente e, por fim, podem desfrutar do resultado final em boa companhia. Tendo em 

vista que a escola adota uma alimentação orgânica e integral, sazonal, vinda do produtor 

local, seguindo as ideias do movimento “slow food”, onde se constrói uma conexão afetiva 

e de valorização do alimento, o momento de cozinhar, segundo a nutricionista da escola 

torna-se “um ato tão complexo e que conecta as crianças com coisas bonitas”. 
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Figura 1. Oficina de Culinária (preparando Nhoque). Com molho de tomate e manjericão fresco da horta da 
própria escola virou uma refeição incrível, numa mesa linda, com muita troca entre as crianças. 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 
 

Além do espaço interno, a escola conta com um espaço externo: o pátio Vida 

Criança, um espaço criado com toda atenção e carinho para as crianças se desenvolverem 

e viverem cada narrativa inimaginável. A Diretora entende o pátio como “uma extensão, é 

para brincar, vivenciar, aprender, compartilhar e, por isso, as crianças podem e devem 

fazer suas rotinas nele”. 

O pátio é tão importante quanto à sala de aula, pois permite que a criança, ao se 

encontrar com a natureza, tenha seu desenvolvimento intelectual, emocional e físico, 

despertando sua imaginação criadora; corroborando o entendimento de Tubino (2019) de 

que o espaço externo é um prolongamento importante do ambiente interior, de exploração 

e de brincadeira. 

Ainda, segundo a diretora: “as crianças em nosso pátio, em contato com a natureza, 

se deparam com desafios e novas experiências que contribuem para o pleno 

desenvolvimento e aprendem sobre o cuidado, respeitando a singularidade de todas as 

vidas”. 
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Figura 2. interações e brincadeiras no Pátio Vida Criança – 
explorando e conhecendo o corpo com desafios diversos na (junto à) natureza e seus elementos. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
 

Sabe-se que a qualidade de um ambiente é resultado de muitos fatores, como as 

formas dos espaços, a sua organização funcional, os materiais com os quais foi construído 

e o conjunto de percepções sensoriais (iluminação, cores, clima, sons, texturas, cheiros, 

sabores) oferecidas pelos elementos e materiais disponíveis (BARROS; MENEZES, 2018). 

A escolha dos materiais que são oferecidos às crianças, desse modo, é de suma 

importância, uma vez que “quando se amplia o repertório de elementos e recursos para o 

brincar, o interagir e o aprender em ambos os sentidos, sensorial e motor, ampliam-se as 

possibilidades de imaginação, criação, aprendizado e movimento” (HACHLER, 2022, p. 

40). Nessa perspectiva, sabendo que os materiais de origem natural são vivos em textura e 

em temperatura, despertando a sensorialidade das crianças, segundo a Diretora da escola, 
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a ideia é que a escola reduza a quantidade de brinquedos de plástico. Mas, como “quer 

fazer as coisas com verdade e com sentido, e não para aparecer e estar na moda”, 

acredita-se que se é algo que as crianças estão brincando e interagindo com potência, não 

tem porque retirar delas esses brinquedos. 

Importante ressaltar, ainda, que no espaço externo há um deck coberto por uma 

plantação de maracujá, existindo, ao redor, uma plantação de chás e de outras plantas, 

como milho, pitanga e hortelã que as crianças mesmas plantaram. Todas essas plantações 

não estavam no projeto da escola, mas, de acordo com a coordenadora pedagógica, “não 

precisa estar no projeto para ter, porque a escola é das crianças e elas precisam e devem 

participar da sua construção, que é diária”. 

A educação ambiental, nesse sentido, como um dos pilares essenciais da escola, 

considera os ciclos da natureza como educadores que aproximam as crianças daquilo que 

é essencial, a partir da diversão e da brincadeira. Para a Diretora, “não só porque é 

divertido e então brincamos e aprendemos, mas também porque entender o cultivo das 

plantas traz outra forma de se relacionar com o planeta”. As crianças observam que “a 

natureza é viva e não paisagem”, que é possível – e necessário – retirar o alimento sem 

explorar e devolver vida ao solo, entendendo os princípios da diversidade, cooperação e 

respeito. 

Em razão disso, na escola, as crianças plantam e cuidam da horta, colocam as 

mãos na terra fértil, com plantio sintrópico (que não se utiliza de nada além do que o 

ambiente pode oferecer), com a terra alimentada com produtos da própria composteira da 

escola e comida diversificada, pois, de acordo com o que foi acima compartilhado, as 

crianças utilizam em muitas refeições que fazem na escola. Até porque, outro pilar 

fundamental da escola são as atividades integradas, a exemplo do plantio, cuidado, 

colheita, preparo e alimentação. 

Figura 3. Cultivo, colheita e apreciação do suco de maracujá, com aula de educação ambiental na horta 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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A infância na escola, portanto, é vivida como um momento de brincar, se encantar, 

se descobrir e se divertir com a vida em contato com a natureza, com verdade e sentido. 

 
CONSIDERAÇÕES, MAS NÃO FINAIS 

 
Iniciamos estas considerações, destacando que não são considerações finais, uma 

vez que tanto a vida cotidiana escolar como a vida da natureza seguem acontecendo, 

ainda que com resistências em alguns contextos ou elas mesmas sendo as próprias 

resistências, produtos de uma na sociedade marcada pelos ideais 

modernos/coloniais/eurocêntricos na qual estão imersas. Inclusive, diante deste estudo, 

entendemos que a Escola de EI Criança Vida resiste a esses modelos 

modernos/coloniais/eurocêntricos de educação ao se organizar de acordo com as brechas 

dos principais documentos oficiais que regulam a EI, no Brasil (BNCC e DCNEI), 

dialogando de diferentes maneiras, no seu cotidiano, em contato com a natureza. 

A escola busca, na sua prática cotidiana, ser uma escola verde, onde as crianças 

tenham contato com a natureza, onde suas aprendizagens sejam concretizadas através do 

corpo em movimento, de suas brincadeiras e interações, de suas relações consigo 

mesmas, com o outro e com a natureza. E, também que seja lúdica, ou seja, uma escola 

em que os tempos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças sejam respeitados. 

Para tanto, os ambientes precisam ser desafiadores para as crianças, instigando sua 

criatividade, com uma rotina flexível, integrada a seus desejos e necessidades, porque as 

aprendizagens estão no cotidiano que precisa estar fortemente integrado à liberdade de 

criação. 

Em que pese a dificuldade de execução deste projeto, tanto pela localização 

espacial da escola – situada em um ambiente bem urbanizado com área verde restrita - 

como pelo fato de ser privada, considerada de classe média alta e, em razão disso, fica 

restrito o acesso de muitas famílias da região às práticas pedagógicas que vão ao 

encontro das aberturas para a resistência ao modelo cultural e historicamente construído 

de escola com ideias modernos/coloniais/eurocêntricos, a comunidade escolar faz tudo a 

seu alcance para mantê-lo vivo. Tal fato só é possível junto às crianças que ajudam a 

construir a vida da escola. 

Assim, ao mesmo tempo que esse contexto traz resistências à realização do projeto 

educacional (verde e lúdico) da Escola de EI Criança Vida, o próprio universo escolar, ali 
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instaurado, possibilita algo que é de extrema importância: que as crianças levem para as 

suas casas a simplicidade que vivem na escola. 
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ESPAÇOS EDUCADORES EM COMUNHÃO COM A NATUREZA 

 

Juliana Dias Pastore 

Marcia Covelo Harmbach 

 
RESUMO 

 
Neste artigo, apresentamos parte da experiência transformadora trilhada pela equipe 

Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Dona Leopoldina, localizada na cidade de 

São Paulo, na construção de uma escola pública, desemparedada e feliz, juntamente com 

as crianças que passam por ela e lhe dão vida. Fundamentado na metodologia dialógica 

freireana, o processo de ressignificação dos espaços educadores verdes da EMEI é 

contínuo e pautado na escuta atenta de todos os sujeitos e segmentos que compõem o 

chão da escola, cotidianamente. Nosso objetivo principal é resgatar o espaço do quintal e 

da rua que as crianças perderam nestes últimos tempos e fomentar momentos para os 

rituais da cultura da infância, nos quais elas possam se reconectar com a natureza, 

estabelecendo com ela laços de pertencimento e cuidado. 

 
Palavras-chave: Espaços educadores. Culturas das infâncias. Pertencimento. 

 
 

VIVEIROS DE INFÂNCIAS 

 
 

Este projeto iniciou-se em 2012 com a escuta de toda comunidade escolar através 

de problematizações com crianças, educadores e famílias apontando seus olhares para a 

escola. 

Uma estrutura “entre quatro paredes” dominava o território escolar. Apesar de dispor 

de  potentes  e  extensas  áreas  verdes  abertas,  em  um  terreno  de  8.900m 2,      e  uma  sala 

verde, muito convidativa, construída pela Organização Não Governamental - ONG 5, em 

sistema de mutirão, no ano de 2009, com elementos em espiral de ervas, parede de pau-a- 

pique rodeada por maracujás doces que perfumavam ao redor e sapatinhos de judia 

pendentes no caramanchão, as crianças não as habitavam, pois na época, a escola 
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perpetuava o paradigma enclausurante e colonizante no qual a “sala de aula de concreto” 

era eleita como espaço principal do fazer pedagógico, até então, adultocentrista, 

reproduzindo a invisibilidade das crianças. 

Trabalhamos com as vozes das crianças que diziam não querer dormir sem 

vontade, que gostariam de subir em árvores, de brincar com areia, de ter uma escola 

colorida com flores e muitos brinquedos. Na fala das educadoras havia a importância de 

todos seguirem uma proposta pedagógica, recuperar os espaços do prédio e restaurar os 

brinquedos. E as famílias reafirmavam a precariedade do prédio com brinquedos e 

espaços mal cuidados. 

A partir desse material realizamos discussões com o Conselho Mirim e Conselho de 

Escola para elaboração do nosso Projeto Político Pedagógico (PPP). Desde então, 

trabalhamos para aprimorá-lo, acrescentando novas teorias e conquistas a cada ano, mas 

sem perder de vista o conceito de quando foi criado: transformar a escola em um lugar 

para encontros com as pessoas, os bichos, as plantas, por meio das múltiplas linguagens. 

E, nesse sentido, construir espaços educadores onde a infância possa ser vivida, 

compartilhada, gerando processos de educação ambiental na comunidade escolar, 

ambiências que favoreçam as relações, as interações com o mundo, para que sejam 

oportunizadas as produções culturais das crianças e dos adultos. 

Este trabalho, realizado a partir do estudo da realidade, baseia-se na metodologia 

dialógica de Paulo Freire, em que o conceito de práxis é fundante. De acordo com Freire 

(1979, p. 21), práxis significa “(...) ação e reflexão sobre a realidade (...)”, ou, dito de outro 

modo “(...) quefazer ação-reflexão-ação que sempre se dá no mundo e sobre ele” 

(FREIRE, 1979, p. 23), exercido de maneira crítica e autêntica, a partir da convicção de 

que a realidade percebida e estudada não é algo dado, estático e imutável (FREIRE, 1979, 

passim) . Ao contrário, por ser histórica, criada pelos seres humanos em relação com o 

mundo, ela é por eles transformada, se e quando, estes seres humanos pensam, atuam e 

intervêm sobre ela, criticamente, em sua totalidade contextualizada no tempo e no espaço, 

enquanto sujeitos ativos: “Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar 

hipóteses sobre o desafio desta realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la 

(...)” (FREIRE, 1979. p. 30). 

Utilizamos os ensinamentos do curso: Educação Infantil, como Direito e Alegria de 

Léa Tiriba, a qual cita Guattari, que diz que as crianças da Educação Infantil “são campos 

férteis para as rupturas”, pois este segmento ainda não sofreu inteiramente os efeitos da 

institucionalização escolar. Devemos acreditar nos desejos das crianças e na sua 
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capacidade de escolha, promovendo o desemparedamento de corpos, a superação dos 

modelos escolarizantes. 

Relembramos aqui que   as   escolas   foram   criadas   através   de   modelos, 

como hospícios, quartéis, separando as crianças da vida, das pessoas, divorciando-as da 

natureza, domesticando seus corpos, inibindo seus desejos de interação. 

A partir dessa discussão, a equipe gestora passou a investir na formação para 

reflexão da concepção de escola e educadores contemporâneos, na busca de um 

Currículo de Educação Infantil com espaços e tempos diferenciados, priorizando três eixos 

que fundamentam o Projeto: Arte, Brincadeira e Natureza, fomentando o contato com seus 

quatro elementos: terra, água, fogo e ar, proporcionando, desse modo, diferentes 

experiências e interações com salas multietárias. 

Os princípios éticos, políticos e estéticos guiam e alicerçam nossos fazeres. O 

princípio ético de valorização da autonomia, do respeito ao meio ambiente e às diferentes 

culturas, identidades e singularidades; o princípio político como garantia dos direitos de 

cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; o princípio 

estético que valoriza o trabalho com a sensibilidade da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

Nosso objetivo principal é resgatar o espaço do quintal e da rua que as crianças 

perderam nestes últimos tempos e fomentar momentos para os rituais da cultura da 

infância: 

Para quintalizar escolas e outros espaços educativos, são necessárias 
transformações sistêmicas que atravessam pessoas, projetos político-pedagógicos, 
currículos, tempos e relações. Possibilitar liberdade com responsabilidade, ter 
amplo tempo de expressão das infâncias na natureza, rever consumos e materiais, 
vivenciar ciclos e ritos são pontos fundamentais. (...). Se ouvirmos as crianças e 
observarmos verdadeiramente seus corpos, perceberemos o genuíno desejo de ar 
livre, de brincadeira, de encantarias. (MOVIMENTO DOS QUINTAIS BRINCANTES, 
2022, p. 22). 

 

A intenção é contribuir para a formação de agentes transformadores do espaço que 

nos cabe. Como declara Capra (2006, p. 52): “tecendo a teia da vida através da 

observação dos ciclos, do cotidiano, das pequenas e grandes ações.” Esse nosso desejo 

de transformação também pressupõe pensar a formação dos adultos que as cercam: 

educadores, funcionários, pais para a criação de espaços educadores que propiciem 

experiências com a natureza. 

A educação popular e a pedagogia da práxis, defendida por Paulo Freire e por nós, 

aqui vivida, adquirem amplitude e se fortalecem no projeto da Ecopedagogia que visa o 
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trabalho com a realidade local, evidenciando a necessidade de esforços na esfera global. 

Entendemos que as ações que permeiam as redes da teia da vida começam nos quintais 

da EMEI e terminam nos quintais do planeta. 

Apostamos que, ao ressignificar a estrutura dos espaços da nossa escola, a 

desemparedamos nas vivências cotidianas, construídas a “muitas mãos”, engendrando 

“novas formas de pensar e atuar, resultantes das novas relações homem-realidade”, como 

preconiza Freire (1979, p. 22). 

Tiriba (2018), defende que a escola desemparedada, comprometida com a garantia 

da Educação Infantil como direito e alegria é aquela que oferece condições concretas para 

que as crianças desfrutem de ambientes ao ar livre e possam se (re)conectar com a 

natureza. Nela, a concepção de currículo respeita e assume a condição biofílica do ser 

humano enquanto princípio estruturante do planejamento e da organização dos espaços e 

rotinas, ao considerar que: 

Somos seres biofílicos porque nos identificamos, temos uma tendência a afiliar-nos 
ao que é vivo, entretanto, as dinâmicas da vida urbana promovem um estilo de vida 
no qual são raros os momentos de reverência e contemplação. Esse fato, articulado 
à concepção da natureza como simples matéria-prima morta, contribuiu para a 
constituição de um contexto social de distanciamento, em que o senso de 
pertencimento se enfraquece. Pois esse senso, oriundo de uma atração inata, é 
cultural: ele se afirma ou se enfraquece de acordo com as possibilidades de 
convívio com o meio (TIRIBA, 2018, p. 241). 

 

Para Vigotski (1989, p. 109-114), aprendizado e desenvolvimento estão inter- 

relacionados desde o primeiro dia de vida da criança; o aprendizado seria um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas, 

especificamente humanas, as quais seriam culturalmente organizadas. O autor rejeita o 

conceito de desenvolvimento linear, compreendendo-o como um processo dialético 

entrelaçando fatores externos e internos. O desenvolvimento psicológico dos homens é 

parte do desenvolvimento histórico da humanidade. 

O materialismo histórico, teoria que fundamenta o pensamento de Vigotski, concebe 

que o homem, por meio de seu trabalho e do uso de instrumentos, transforma a natureza 

e, ao fazê-lo, transforma a si mesmo. Produzem-se assim, por meio das vivências, novas 

relações com o ambiente e novas formas de comportamento e mudanças nos processos 

psicológicos: 

A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo 
que se vivencia, está representado - a vivência sempre se liga àquilo que está fora 
da pessoa - e, por outro, lado está representado como eu vivencio isso, ou seja, 
todas as particularidades da personalidade e todas as particularidades do meio são 
apresentadas na vivência, tanto aquilo que é retirado do meio (...), como aquilo que 
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é retirado da personalidade (...). Dessa forma, na vivência, nós sempre lidamos 
com a união indivisível das particularidades da personalidade e das particularidades 
da situação representada na vivência. (VINHA, 2010, p. 686). 

 

Bronfenbrenner (1996, p. 18), aborda a relação ser humano-natureza, de uma 

perspectiva científica evolutiva, denominada Ecologia do Desenvolvimento Humano: 

(...) envolve o estudo científico da acomodação progressiva, mútua, entre um ser 
humano ativo, em desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes 
imediatos em que a pessoa em desenvolvimento vive, conforme esse processo é 
afetado pelas relações entre esses ambientes, e pelos contextos mais amplos em 
que os ambientes estão inseridos. 

 

O autor propõe que, na pesquisa ecológica, as propriedades da pessoa e do meio 

ambiente sejam consideradas como interdependentes e analisadas em termos de sistemas 

(BRONFENBRENNER, 1996, p. 33). Assim, defende que o desenvolvimento humano é o 

produto da interação entre o organismo humano e seu meio ambiente: 

O desenvolvimento humano é o processo pelo qual a pessoa desenvolvente 
adquire uma concepção mais ampliada, diferenciada e válida do meio ambiente 
ecológico e torna-se mais motivada e mais capaz de envolver-se em atividades que 
revelam suas propriedades, sustentam ou reestruturam aquele ambiente em níveis 
de complexidade semelhante ou maior de forma e conteúdo (BRONFENBRENNER, 
1996, p. 23). 

 

Acreditamos que os espaços escolares infantis devem buscar uma educação 

decolonial, mirando-se no aprendizado dos povos indígenas: na liberdade de corpos, sem 

aprisioná-los em filas, em paredes, em momentos de espera sem sentido. É urgente 

trabalhar para a autonomia das crianças nas suas descobertas e saberes, na interação 

com a natureza, ganhando espaço para manifestar imagens internas e externas que as 

auxiliam a potencializar as aprendizagens. 

De acordo com Capra (1986, p. 14 e p. 72), a visão, na qual os fenômenos 

biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos interdependentes, configura uma 

nova concepção de mundo: orgânica, holística e ecológica: “Um todo dinâmico, indivisível, 

cujas partes estão essencialmente inter-relacionadas e só podem ser entendidas como 

modelos de um processo cósmico.” 

 
Para entender a natureza humana, estudamos não só suas dimensões físicas e 
psicológicas, mas também suas manifestações sociais e culturais. (...) as 
características biológicas e culturais da natureza humana não podem ser 
separadas. A humanidade surgiu através do próprio processo de criar cultura, e 
necessita dessa cultura para a sua sobrevivência e ulterior evolução. A evolução 
humana, portanto, progride através de uma interação dos mundos interno e 
externo, dos indivíduos e das sociedades, da natureza e da cultura. Todos esses 
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domínios são sistemas vivos em interação, apresentando modelos semelhantes de 
auto-organização. As instituições sociais evoluem no sentido de uma complexidade 
e diferenciação crescentes, à semelhança das estruturas orgânicas, e os modelos 
mentais apresentam a criatividade (CAPRA, 1986, p. 291-292). 

 
 

Como relata Tiriba (2018, p. 83) “A interação com a natureza não é vista como um 

direito e sim como o lugar da sujeira da doença, do perigo, do incontrolável, da liberdade”. 

Por esse motivo, há necessidade da ressignificação dos ambientes escolares, 

aproximando cada vez mais as crianças da natureza, pois foram distanciadas pelas 

pedagogias tradicionais higienistas. É imprescindível a construção de novos ambientes. 

 
SALAS VERDES: A CONSTRUÇÃO DE UM ECOSSISTEMA PEDAGÓGICO QUE 
DESEMPAREDA 

 
Recuperamos a primeira sala verde com formação e desemparedamento dos 

educadores, refletindo sobre uma outra configuração de sala, agora planejada com o 

grande desafio de transformar-se em uma sala sem paredes para o encontro com toda 

forma de vida e de linguagens, provocando encantamento e pertencimento. Colocamos lá 

o minhocário e, cotidianamente, as crianças alimentam as minhocas com as cascas de 

frutas, caules de verduras e legumes. Depois observam o húmus, que devolvem à terra 

para plantar outras frutas, verduras e legumes, presenciando o ciclo da vida. 

Um novo desejo das crianças para a sala verde: um lago para colocar peixinhos, um 

novo ciclo. Tales de Mileto dizia que “a água é a origem única (physis) de todas as coisas”. 

Ele observou que sem água tudo morria, concluindo que ela era “a fonte da vida”. Será que 

o elemento faltante na sala verde era água, elemento de contínua transformação? Era 

preciso abrir processos de criação, ajudá-las a sintonizar com o fluxo vital, com o elemento 

água, com o animismo do lago. 

“Vai ter peixe-espada, tubarão e baleia?” Indaga uma criança com seu pensamento 

mágico. 

Nesse percurso, surgiu medo por parte dos educadores e famílias, pois apartados 

da natureza, a veem como perigosa. Contudo, reconectados pelos estudos de Gandhy 

Piorski no curso: “A criança e os quatro elementos da Natureza”, percebem o quanto o 

contato com o elemento água pode ser curativo, apaziguador, um elemento de união, 

como uma teia que interliga tudo, criando uma ambiência. 
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Construiu-se um lago com pequenas e grandes mãos. Uma nova vida surge ao 

redor com: libélulas, passarinhos, borboletas em grande profusão, proporcionando 

momentos de contemplação, curiosidade e investigação. 

Nesse cenário, professores tornam-se mediadores, colaboradores convidando as 

crianças para vivenciar experiências,através do ver, sentir, conectadas ao ambiente. 

 
Figura 1. Sala verde principal 

 

Fonte: arquivo da EMEI 

 
Enfim, os peixinhos foram trazidos pela Gabu da ONG Organicidade. Em roda, 

conversamos sobre esses seres vivos, ouvimos as crianças, os adultos, cada qual com 

seus saberes, nomeamos os peixinhos e, a seguir, foram colocados no lago. Aquela sala, 

que não era habitada pelas crianças, transformou-se no local preferido para as 

brincadeiras; na entrada e saída sempre cabia mais uma espiadinha com a família. 

E eis que uma inusitada garça apareceu e devorou todos os peixinhos, as crianças 

ficaram indignadas e chorosas quando descobriram, mas surgiram muitas ideias como 

“colocar uma rede bem fininha para o bico da garça não entrar”, sugestão de um garoto 

muito agitado que só se acalmava observando os peixinhos. 

Após um tempo, a família de duas crianças nos trouxe girinos, como forma de 

presentear o lago, a mãe fez uma roda de conversa sobre o sapo cururu; diariamente 
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crianças e adultos contemplam a água procurando um girino, um rabinho a mais ou um 

sapinho, esperando a vida acontecer diante de olhos curiosos. 

Além da Sala Verde principal, que abriga o lago e o minhocário, envolvendo os 

elementos terra e água, outras salas verdes foram criadas a partir das demandas e 

intervenções expressas pelas crianças. Cada uma delas evoca a conexão com os 

elementos da natureza que tecem o ciclo da vida, proporcionando descobertas e 

aprendizados sobre a água, a terra, o fogo, o ar, vida e morte, cadeia alimentar, ciclos. 

 
Sistema ambiental: Horta, Cisternas, Composteira, Minhocário 

 
Do minhocário e da composteira, alimentados pelos materiais orgânicos resultantes 

das refeições realizadas na EMEI, derivam o húmus e o biofertilizante que as crianças 

utilizam para nutrir a horta e coroar as árvores frutíferas. Das colheitas da horta, as 

crianças realizam propostas culinárias e podem degustar o que cultivam em uma 

diversidade de preparos, desde saladas até tortas assadas no forno da escola. E, para a 

rega das plantas e árvores, contamos com as cisternas que captam água de chuva dos 

telhados da quadra e do ateliê interno. Nesta rede de salas verdes, as crianças interagem 

com toda a biodiversidade existente na escola, ora observando, por exemplo, as lagartas- 

bebês no canteiro de couve, os bichinhos decompositores na composteira, o vai-e-vem das 

minhocas perfurando a terra; ora responsabilizando-se pelos cuidados relacionados ao 

ciclo de plantio, germinação e cultivo com a manutenção da sementeira e das pétalas da 

horta em formato de mandala. Salas sem paredes, nas quais a vida se instala; as 

crianças a embalam e se misturam na teia invisível da sustentabilidade. 

Figura 2. Sistema ambiental 
 

Fonte: arquivo da EMEI 
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Casa na Árvore: Lugar de contemplação, da vazão onírica 

 
Em 2015, um novo sonho de sala verde é inaugurado através do contato das 

crianças com a natureza, potencializando a imaginação criadora para projetar um novo 

espaço. 

A partir das discussões no Conselho Mirim, respondendo à pergunta: “O que falta 

na nossa escola para ser um lugar mais interessante para as crianças?” surgiu a ideia de 

uma Casa na Árvore. O Conselho de adultos, Conselho Mirim e educadores do Museu da 

Casa Brasileira, parceiros da escola, realizaram a escuta atenta e minuciosa das falas e 

projeções das crianças para esse espaço, pois reconhecemos as potencialidades das 

crianças. 

A utopia da Casa na Árvore começou a ganhar forma, os educadores do Museu 

levavam as crianças a imaginar como seria essa casa. As crianças diziam que uma árvore 

tinha que ficar dentro, e teria lugar para ver os pássaros. E conforme sonhavam, 

desenhavam, como um verdadeiro projeto de design infantil, com uma estrutura bem 

detalhada. 

Figura 3. Casa na Árvore 
 

Fonte: arquivo da EMEI 

 
As crianças idealizaram um Observatório de Pássaros, integrado à Casa, para a 

contemplação da natureza. Na época, algumas turmas estavam pesquisando sobre os 

vários pássaros frequentadores da nossa escola e foram influenciados por essa ideia que 

contaminou todas as turmas. O arquiteto do Museu da Casa Brasileira, Frederico, 

transformou o projeto das crianças em um projeto arquitetônico formal e começamos a 

discutir com crianças e adultos como viabilizar a construção. O avô de uma das crianças, 

Sr. Angelo, se encantou com a proposta e, juntamente, com o arquiteto do Museu, 
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começaram a dar vida ao design proposto pelas crianças. Os funcionários dele, pais e 

educadores participaram de vários mutirões para a construção do sonho. Durante três 

anos, as crianças participaram de todo o processo, o trabalho resultou em dois espaços: o 

Observatório de Pássaros e a Casa com um imenso tronco de Fícus sendo abraçado por 

uma grande estrutura. Mais uma sala verde, criada em comunhão, em mutirão e de forma 

sustentável; mais uma sala sem paredes para ouvir histórias e o canto dos pássaros, para 

observá-los entre os galhos, para contemplar a escola de cima, para abraçar o grande 

Fícus e sentir-se parte da natureza. 

 
Ilha Ambiental: conexão e enraizamento 

 
 

Nossa Ilha Ambiental foi construída em parceria com Peter Weber, grande 

ambientalista, em sistema de mutirão. Confeccionada em bambu, com as laterais vazadas 

no formato de trama e um teto que nos acolhe de chuvas, inspirada em espaços indígenas; 

está localizada no ambiente natural da EMEI próximo à horta. 

 
Figura 4. Ilha Ambiental 

 

Fonte: arquivo da EMEI 

 
 

É nesta sala verde que as crianças praticam as aulas de yoga e as brincadeiras 

meditativas, podendo também, contemplar a paisagem ao redor. Ancorada na terra, ela 

proporciona às crianças vivências de autopercepção e assentamento, na perspectiva que 

Piorsky (2016, p. 29-30) nos apresenta: 

 
(...) na humosa imaginação telúrica, a busca do assentamento, do enraizamento 
engravida a imaginação dos brinquedos da água, do fogo e do ar, pois essa raiz 
perdurará nos brinquedos dos demais elementos. (...) Todos eles perpassam em 
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intimidade qualquer natureza do brincar”. Há, portanto, uma lógica para conhecer o 
movimento da imaginação. Essa lógica rompe com conceitos espaciais e busca o 
solo das impressões para se ordenar. Transcende a ideia de espaço e recorre à 
porosidade dos sentidos, à impressão dos contatos para investigar a alma”. 

 

Espaço Fogueira: a iluminura que aquece e acalenta 

 
 

Construído nas adjacências da nossa agrofloresta, o espaço fogueira é embelezado 

por uma nespereira amarela e dois coqueiros. Foi especialmente pensado e projetado para 

abrigar as brincadeiras simbólicas e rituais relacionados ao elemento fogo, de modo que 

as crianças pudessem explorar todo o imaginário misterioso e encantador que ele evoca. 

É ali que elas correm em volta, constroem suas fogueiras imaginárias com 

elementos da natureza que coletam no local, raspando gravetos e pedrinhas, na tentativa 

de produzir o fogo. E é também ali, com o apoio dos adultos, sobretudo de famílias 

parceiras, que fazemos, todos juntos, fogueiras para assar batata-doce ou milho, enquanto 

cantamos, em roda, os cacuriás que compõem o cortejo da EMEI, ao som dos toques da 

Caixa do Divino ou ouvimos histórias. 

 
Figura 5. Espaço Fogueira 

 

Fonte: arquivo da EMEI 

 
 

Tomadas por uma amálgama de curiosidade, espanto e, por vezes receio, as 

crianças vivenciam, nesta sala verde, a aproximação desafiadora e respeitosa com o 

fogo, nutrindo alma, coração e imaginação com seu calor e iluminura. Nos dizeres de 

Piorsky (2016, p.19) tomam contato com o fogo íntimo que enseja o imaginário das 

narrativas quentes e calóricas, mas também, acolhedoras, apaixonadas e amorosas. 

Cotidianamente, testemunhamos a perspectiva apontada por Tiriba (2018, p. 235): 

o desejo, o interesse das crianças por explorarem incansavelmente, os elementos naturais 
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presentes nas salas verdes da EMEI, em diálogo com outras crianças e adultos, revelando 

a necessidade e a satisfação por reconectarem-se com a natureza, num emaranhado de 

maravilhamento e estranhamento. 

Nossas salas verdes são espaços intencionalmente construídos ao ar livre, repletos 

de vida pulsante, onde as crianças externalizam, pela investigação curiosa e brincante, o 

impulso por se integrarem ao universo do qual fazem parte: a natureza. Verdadeiros 

viveiros de infância, essas salas podem ser percebidas como elementos constitutivos de 

um ecossistema pedagógico análogo ao conceito de meio ambiente ecológico, conforme 

concebido por Bronfenbrenner (1996): 

 
(...) uma organização de encaixe de estruturas concêntricas, cada uma contida na 
seguinte: MICROSSISTEMAS: conexões do indivíduo com outras pessoas; 
MESOSSISTEMAS: vínculos entre os sistemas dos quais a pessoa participa 
diretamente; EXOSSISTEMAS: sistemas dos quais a pessoa nunca participa, mas 
nos quais ocorrem eventos que afetam o ambiente da pessoa; e, 
MACROSSISTEMAS: o complexo de sistemas interconectados; a manifestação de 
padrões globais de ideologia e organização das instituições sociais comuns a uma 
determinada cultura ou subcultura (ZANDONÁ, 1997, p. 14 apud Bronfenbrenner, 
1996). 

 

Espaços que desemparedam corpos, saberes inspiram histórias, hipóteses, 

pesquisas, promovem a contemplação, o ócio criativo, o movimento. São espaços onde as 

crianças imaginam, sonham, desenham e alfabetizam-se ecologicamente em meio aos 

ciclos que presenciam, integrando saberes da natureza e saberes das várias linguagens. 

Exploram cada lugar, suas potências e sentem-se (re)ligadas a ele por um educador que 

constrói e amplia conhecimentos na interação com o outro, com o meio, trazendo o pulso 

de vida e o saber de todos, reencantando a escola, tornando visível a teia da vida, 

mobilizando o saber a serviço da transformação, que visa à sustentabilidade. 

“A sustentabilidade sempre envolve a comunidade na sua totalidade” (CAPRA, p. 

53), ensinando e aprendendo com a natureza: seus ciclos, fluxos e sua diversidade com 

conhecimentos que adentram as salas verdes e para fora também se vão, na medida em 

que as crianças os levam para suas casas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

É nítida a preocupação de nossas crianças com a escola, com o entorno, com os 

espaços verdes; ouvimos relatos das famílias sobre a repetição desse comportamento fora 

da escola. Em suas casas, plantam, reaproveitando materiais e alimentos e, 
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frequentemente, nos pedem sugestões. Também participam das oficinas e rodas de 

conversa, buscando aprender sobre sustentabilidade. 

Nesse processo, é visível a transformação da escola, tanto nos aspectos físicos 

com a construção de espaços educadores, quanto na construção do Currículo com a 

ressignificação dos saberes da cultura de mundo, aliadas à cultura infantil. Adultos e 

crianças estão exercendo seu protagonismo e autoria ao mesmo tempo em que ampliam 

conhecimento, ocupando praças, ruas, feiras, museus, acompanhando as crianças e 

descobrindo novos saberes, novas formas de ser e estar no mundo. 

É preciso desemparedar a escola, romper com a dualidade entre natureza e cultura; 

mente e corpo; razão e emoção, construir um currículo vivo, integrador que mobilize as 

crianças a querer conhecer, “a transbordar”, como diz Deleuze (1992). A construção dessa 

nova escola exige mudanças internas dos espaços, dos tempos, bem como a sensibilidade 

dos educadores para repensar e reinventar uma outra forma de estar com as crianças, em 

pequenos e grandes grupos, ou diante de telas, sem que percamos a identidade do nosso 

trabalho e o atendimento às singularidades das crianças nos tempos de pandemia. 

Toda mudança gera desconforto, medos, mas também gera transformações 

significativas, quando o processo de aprendizagem das crianças é o centro das nossas 

intenções. Um novo tempo exige uma nova escola, para novas crianças crescidas em 

tempos de pandemia. Muitas delas nunca frequentaram uma escola, outras ficaram todo o 

tempo com suas famílias ou cuidadores, muitas delas, sem o convívio de outras crianças e 

com elementos naturais. 

“Esse espaço e tempo precisa ser criado e recriado sempre, como acontecimento 

brotado da vida, das relações e interações humanas, daquilo que mobiliza, que é desejo” 

(TIRIBA, 2018, p. 231). 

Que ouçamos, cada vez mais, as crianças em suas mais de cem linguagens e que 

nos distanciemos de propostas prontas, apostiladas, de salas fechadas. Que nos 

aproximemos, cada vez mais, das crianças, dos espaços abertos, desemparedados e que 

invistamos em um currículo vivo e significativo em busca da escola proposta por Paulo 

Freire quando dizia em seus discursos, enquanto secretário de educação municipal da 

cidade de São Paulo , no períoda da gestão Luiza Erundina 1989 -1992 : “Escola é lugar 

de gente feliz”. 

Seremos mais felizes, crianças e adultos, se estivermos em comunhão com a teia 

da vida. 
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CAPÍTULO 6 

 
 
 
 

 

A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO AO AR LIVRE – 

UMA ÁRVORE NÃO FAZ A FLORESTA 

 

Tânia Mira 

 

RESUMO 

 
Este trabalho surge de uma intuição generalizada de que, se considerarmos que as 

crianças atualmente são cada vez mais privadas da natureza, as crianças com deficiência 

são ainda mais. Entre tantas dificuldades sentidas, entre o que é um direito e o que é a 

vida real, o caminho faz-se encurtando a distância desta dicotomia. Respeitar a criança 

como ser integrante da natureza, compreender as diferenças e necessidades, tal como a 

natureza aceita, acolhe e cuida de cada ser é indispensável. Portanto, desafiamos o leitor 

a um passeio na natureza pelos trilhos destas linhas escritas, abordando a deficiência 

como se de uma árvore se tratasse na imensidão da floresta que acolhe cada ser como um 

ser único e especial. 

Palavras-chave: Criança. Deficiência. Inclusão. Natureza. 

 
 

A CRIANÇA E A NATUREZA 

 
 

A infância tem sido largamente estudada ao longo dos tempos. Como ciclos que se 

renovam, cada ciclo de infâncias tem as suas particularidades, no entanto, “ a alma da 

criança copula estados originários, um esteio de possibilidades em seus primeiros 

impulsos “ (PIORSKY, 2016, p. 45). 

Falar sobre a infância é falar sobre história e cultura, sobre os primórdios do ser que 

um dia se tornará adulto na sociedade que o acolhe. Desde a existência do primeiro ser 

humano que existe criança, criança como ser que se constrói socialmente existe desde 

meados do século XVII. Contudo, ainda hoje se discute o paradoxo do que é a infância, 

entre o que é natural na criança e o que é socialmente exigido (SARMENTO; PINTO, 

1997). 

Os hábitos culturais do ser humano são transmitidos de geração em geração. Os 

nossos cérebros moldam-se com as experiências a que somos sujeitos nos primeiros anos 
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de vida de cada geração, isto explica a capacidade do ser humano de reformular 

constantemente o seu ambiente. Cada geração tolda o seu próprio ambiente. Os hábitos 

culturais podem alterar-se significativamente numa mão-cheia de gerações. Este aspecto 

não é necessariamente negativo, é também o que nos permite evoluir, aprendendo com as 

gerações anteriores, vivendo a geração presente e contribuindo para a evolução das 

gerações futuras (GOPNIK, 2017). 

Este “efeito de catraca cultural” representada pela aprendizagem do ser humano, 

através da imitação, da observação e da colaboração, na qual não aprendemos com o 

outro, mas através do outro, explica o magnífico processo de aprendizagem social 

(TOMASELLO, 2003). Cada criança na sua individualidade vive uma infância balizada pela 

sua condição social. O desenvolvimento social e afetivo da criança é determinado pelas 

suas interações e inter-relações com o ambiente (PERES; SERRANO; CUNHA, 2009). 

Wilson (1984) apresentou a hipótese da Biofilia na qual sugere que o ser humano 

tem uma afinidade emocional inata com a natureza e outros seres vivos. Também Piorsky 

(2016) se refere à relação simbiótica do homem com o mundo natural e afirma que “o que 

provém do mundo repercute no ser e o que provém do ser Pessoa no mundo. Portanto, o 

mundo é uma extensão do ser”, sendo a cultura local aquela onde a criança se espelha. 

É certo que o ser humano provém da natureza e, como tal, dela faz parte. É até 

incongruente a necessidade de sensibilizar para esta questão controversa do ser humano 

vs natureza, mas o alheamento do ser humano às suas origens é assustadoramente 

alarmante (NETO, 2021; PIORSKI, 2016; PROFICE, 2016; LOUV, 2005). 

A opinião generalizada de que as experiências ao ar livre são vitais no 

desenvolvimento da criança (NETO, 2021; FJØRTOFT, 2004; KELLERT, 2002; GRAHN, 

1996), leva-nos a imergir numa reflexão sobre a importância desta temática em todas as 

crianças, independentemente das condicionantes físicas, intelectuais ou emocionais. É 

aqui que nos deparamos com a realidade e que, ao observar o que nos rodeia, 

consideramos haver um défice nas oportunidades dadas às crianças com deficiência no 

que ao contacto com a natureza diz respeito. Temos como bandeira as declarações dos 

direitos das crianças que reconhecem o direito de uma vida plena à criança com 

deficiência, que possam participar com dignidade, autonomia e ativamente na vida da 

comunidade, beneficiando-se de cuidados especiais e recursos físicos e humanos 

assegurados, no acesso à educação e atividades recreativas (NAÇÕES UNIDAS,1989). 
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A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA E O CONTEXTO AO AR LIVRE 

 
 

Já no início do século XX, Vigotski (1997) considerava que o enriquecimento 

humano da pessoa com deficiência ficava aquém das necessidades, devido a uma 

sociedade pouco sensível às diferenças e adaptações para determinados tipos de 

contexto. O autor defendia que as deficiências não se originam apenas da biologia ou do 

sistema nervoso, mas também da dificuldade de integração das crianças com deficiência 

na sociedade e na cultura, perdendo experiências e possibilidades tão importantes para 

todos os seres humanos. Quando o desenvolvimento orgânico está limitado ou é 

impossível, o desenvolvimento cultural atua como uma compensação da deficiência. 

Na visão Vigotskiana, em vez de se lutar para consertar os “defeitos”, devemos 

proporcionar a socialização e integração plena de todas as crianças para que possam 

participar das experiências culturais das suas comunidades. Foi a partir da compreensão 

da complexidade do desenvolvimento da criança com deficiência que Vigotski conseguiu 

fundamentar a sua teoria de pedagogia social, levando à reflexão de que mais do que 

educar a criança com deficiência, é reeducar aqueles que não têm deficiência. 

A deficiência não pode materializar um corte social, se a sociedade comum fosse 

repleta de pessoas com deficiência, as problemáticas sem solução ou com solução morosa 

tornar-se-iam solucionáveis, como seres humanos que atuam em coletivo numa adaptação 

ao meio. É aqui que Vigotski salienta o papel da mediação cultural, com o desenvolvimento 

de medidas e apoios que permitem a participação plena das pessoas com deficiência na 

sociedade. É o resultado da participação em atividades culturais, orientadas pelo adulto 

capaz, que estabelece o potencial de desenvolvimento da criança. 

No modelo bioecológico de Bronfenbrenner (1999), é considerada a importância da 

criança, do seu contexto, do tempo e das respectivas interações. Este autor defende que o 

desenvolvimento da criança é o resultado de uma sinergia do próprio processo entre as 

características próprias das crianças, o contexto onde vive e o tempo no qual se expõe. 

O modelo bioecológico de Bronfenbrenner (2005) e a teoria sociocultural de Vigotski 

(1997) defendem que o desenvolvimento da criança depende dos seus traços e 

disposições (a herança biológica dos pais) e das interações com as heranças culturais 

através das suas experiências influenciadas pelo contexto e cultura. Ambos os autores 

reconhecem que a natureza e a criação estão interligadas e que o desenvolvimento está 

fundamentalmente ligado ao contexto em que ocorre. 
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Apesar da importância e validade dessas teorias, o afastamento progressivo do ser 

humano do seu meio rural e das suas atividades nele desenvolvidas, leva, por 

consequência, a diferentes prioridades políticas e sociais de acessibilidades (a todos os 

níveis) nos contextos ao ar livre, sendo mais indolentes, suscitando paulatinamente 

constrangimentos nas atividades desenvolvidas nesses espaços. Os pedagogos 

consideram que as crianças com deficiência devem ter o mesmo direito ao contacto com a 

natureza, no entanto, sentem que têm menos possibilidades de ser incluídas neste tipo de 

atividades. Em atividades com muitas horas ao ar livre e condicionantes climáticas, os 

professores consideram difícil incluir as crianças com deficiência motora, principalmente as 

que se deslocam em cadeira de rodas (NÁDASDY, 2018). 

A forma como os adultos respondem, guiam e apoiam o desenvolvimento e as 

necessidades das crianças pode influenciar fortemente o adulto no qual a criança se torna 

(HAYES; O´TOOLE; HALPENNY, 2017). As necessidades educativas especiais 

preconizam a educação inclusiva e têm como objetivo resolver a dificuldade de 

aprendizagem, seja por deficiência, seja por dificuldades escolares (Declaração de 

Salamanca, 1994). Garantir a genuína igualdade de oportunidades na educação das 

crianças parte, também, da capacidade e existência de recursos acessíveis e disponíveis 

na comunidade que permitam a compreensão das necessidades individuais, tantas vezes 

coletivas, como consequência do envolvimento de todos os intervenientes neste cenário 

que é a sociedade. 

Esta reflexão surge precisamente na sequência desta dificuldade sentida entre a 

teoria e a prática, entre aquilo que é declarado como direito e aquilo que é efetivamente 

vivenciado. Na Declaração de Salamanca (1994, p. 27), tão importante e que tanto nos 

tem ajudado a evoluir, é referido que “a preparação adequada de todo o pessoal educativo 

constitui o factor-chave na promoção das escolas inclusivas”. 

No contexto da aprendizagem ao ar livre em conexão com a natureza, este caminho 

é igualmente importante. Todo o caminho se faz caminhando, vamos caminhar nesse 

caminho da floresta, observando as necessidades e refletindo sobre as possibilidades. 

O acesso a florestas, praias, parques, entre outros ambientes na natureza, é uma 

das maiores dificuldades para as pessoas com deficiência motora. A irregularidade do 

terreno, ora duro, ora macio, ora úmido, ora seco, ora sobe, ora desce, desafia as crianças 

com deficiência com dificuldades de equilíbrio e, consequentemente, promove o 

desenvolvimento do sistema sensorial a ajustar-se e adaptar-se (HANSCOM, 2018). A 

natureza estimula de forma mais suave e subtil, não inunda as crianças com informação 
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excessiva, estimula na medida certa (HANSCOM, 2018). Oferece-nos experiências 

sensoriais que dificilmente acontecem no interior, desde andar descalço, ouvir os pássaros, 

sentir o vento e o calor do sol ou o molhado da chuva. Mantém-nos alerta, orienta-nos no 

espaço e, na relação com os outros, consciencializa-nos do que nos rodeia e, ao mesmo 

tempo, relaxa-nos e acalma-nos. 

Por vezes, o desafio mais difícil é efetivamente a acessibilidade ao espaço, contudo, 

cada vez mais são incluídos nas políticas públicas projetos com acessibilidade para 

pessoas com mobilidade reduzida. Outra das dificuldades é a acessibilidade pedagógica, 

várias especializações, livros e artigos exploram o tema, no entanto, existe ainda alguma 

desorientação na integração destas crianças em projetos educativos quando não são 

especificamente elaborados para as suas necessidades, como as terapias. 

Numa tentativa de colaborar para a diminuição desta dificuldade, modesta e 

despretensiosamente, contribuímos para a reflexão sobre as características, necessidades 

e cuidados com estas crianças. 

Uma árvore não faz a floresta, não é capaz de criar um clima local equilibrado, é 
vulnerável ao vento e às condições metereológicas. Pelo contrário, muitas árvores 
juntas logram um ecossistema, capaz de mitigar o calor e frios extremos, de 
armazenar toda uma quantidade de água e de produzir ar bastante húmido. É neste 
tipo de ambiente que as árvores são capazes de viver protegidas e por muitos 
anos. E para alcançá-lo, a comunidade tem de preservar-se custe o que custar. 
PETER WOHLLEBEN (2015, p. 11). 

 

Peter Wohlleben (2015), no seu livro sobre a vida secreta das árvores, relata a 

impressionante forma como as árvores vivem em comunidade. As árvores são autênticos 

seres sociais que partilham alimento e que, tal como na sociedade humana, juntas são 

mais fortes. Se cada árvore focasse apenas em si, dificilmente atingiria uma idade 

considerável, acabaria por morrer criando espaço vazio na copa florestal. Este 

acontecimento replicado noutras árvores egoístas, ampliaria este espaço e deixaria a 

floresta vulnerável à entrada de tempestades ou do calor demasiado que destruiam ainda 

mais árvores. Para a floresta, cada árvore tem o seu valor e a sua importância na 

comunidade e, por isso, deve ser preservada o melhor possível. “Daí que até os exemplos 

doentes sejam apoiados, sendo abastecidos até ficarem bons outra vez” (PETER 

WOHLLEBEN; 2015, p. 11). 

Esta magnífica entreajuda permite que todo o ecossistema se preserve e enriqueça, 

além dos defeitos que possam apresentar, todos têm as suas mais valias, o objetivo é 

elevar o que tem mais valor, ampliando o valor da comunidade. É nesse sentido que 
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pretendemos refletir sobre a criança com deficiência no contexto ao ar livre. Em metáfora, 

a árvore representa a deficiência e a floresta a comunidade. 

 
A Árvore Visual 

 
Figura 1. A árvore com deficiência visual 

(metáfora para a abordagem à deficiência visual) 

 

Ilustração: Tânia Mira 

 
 

A deficiência visual é uma deficiência sensorial e pode manifestar-se parcial ou 

totalmente, congênita ou adquirida, com carácter definitivo. Várias podem ser as causas 

desta incapacidade, por exemplo, erros de refração, infecções pré-natais, albinismo, 

cataratas, traumatismo, diabetes, entre outros (WINNICK; PORRETA, 2017). As 

consequências vão desde a incapacidade total de ver qualquer tipo de forma ou luz a 

dificuldades de percepção de contrastes, distâncias, relevos, texturas, cores e 

hipersensibilidade à luz. 

Como referido anteriormente, grande parte da aprendizagem das crianças faz-se 

pela observação. A criança cega tem dificuldade em criar o seu próprio conceito de 

sociedade, essa limitação influencia as suas experiências, a sua locomoção e a sua 

interação com o meio. Por esses motivos, apresentam um menor desenvolvimento motor, 

Ilustração: Tânia Mira.

Figura 1. A árvore com deficiência visual
(metáfora para a abordagem à deficiência visual)
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cognitivo e emocional, comparativamente com a mesma idade dos seus pares (SAMALOT; 

HAIBACH; LIEBERMAN, 2015). 

Entre a criança que nasce cega e a criança que fica cega, consoante a idade do 

acontecimento, influencia o impacto desta noção de mundo. Por vezes, apresentam 

comportamentos característicos como balancear, sacudir as mãos ou fincar os dedos nos 

olhos. As adaptações são variáveis, consoante o grau de visão. Devem ser encorajados a 

mover-se para minimizar o atraso no desenvolvimento principalmente para combater a falta 

de equilíbrio. O movimento é o grande sucessor da visão na aprendizagem dessas 

crianças. As atividades ao ar livre, como caminhar, correr, pular, permitem melhorar a 

condição física, o equilíbrio e a coordenação (WINNICK; PORRETA, 2017). 

Winnick e Porreta (2017) salientam alguns procedimentos que devem ser tidos em 

conta por parte dos guias para que possam ser integrados, como ter uma atitude paciente; 

utilizar os pais como recurso, se necessário; ajudar a criança a reconhecer o espaço e os 

obstáculos; utilizar o movimento como motor da aprendizagem; reduzir o ruído durante a 

comunicação e comunicar de forma direta e assertiva. A relação de confiança entre os 

pares é extremamente importante. É necessário manter as rotinas e os espaços para que 

possam adaptar-se e deslocar-se de forma autônoma pelo método da orientação e 

mobilidade, através da bengala e dos seus mapas cognitivos referentes ao espaço. 

A criança com deficiência visual deve ser levada a maximizar todos os outros 

sentidos, todas as suas potencialidades que não impliquem a visão. São seres que 

alcançam uma sensibilidade extraordinária. 

Na floresta, essas árvores sentem brisas e ouvem sons que mais nenhuma outra 

consegue fazê-lo! 

 
A Árvore Auditiva 

 
 

A deficiência auditiva é, também, uma deficiência sensorial e pode manifestar-se 

parcial ou totalmente. As causas vão desde hereditariedade, infecções pré-natais, 

traumatismos acústicos, entre outras. A criança que nasce surda tem dificuldade na 

aprendizagem da comunicação, aprende a se comunicar através da língua gestual, a 

criança que adquire a surdez, tem que reaprender a se comunicar, por língua de sinais, 

oralidade e/ou leitura dos lábios. 
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Figura 2. A árvore com deficiência auditiva 
(metáfora para a abordagem à deficiência auditiva) 

 

Ilustração: Tânia Mira 

 
 

Adquirida a capacidade de se comunicar, esta deficiência não implica demasiado 

com o desenvolvimento motor. Ellis (2001) relata que, quando se verifica atraso no 

desenvolvimento motor da criança surda, deve-se, essencialmente, à possível influência 

dos pais e participação condicionada em determinadas atividades. 

A aquisição de novas formas de comunicar poderá ser uma necessidade por parte 

dos educadores, a comunicação auditiva poderá ser escrita numa primeira fase. A 

maximização dos outros sentidos é, também, uma prioridade. 

Na floresta, essas árvores são os olhos das árvores que não vêem. 

 
 

A Árvore Motora 

 
 

A deficiência motora apresenta-se como uma perda de capacidades, por lesão 

congênita ou adquirida, das estruturas responsáveis pela produção de movimento, que 

alteram a postura e/ou a locomoção. É o tipo de deficiência mais frequente, congênita ou 

adquirida, pode ser temporária, definitiva ou evolutiva, dependendo da origem da lesão. A 

origem pode ser neurológica ou neuromuscular, ortopédica e ainda de malformação. Várias 

Figura 2. A árvore com deficiência auditiva
(metáfora para a abordagem à deficiência auditiva)

Ilustração: Tânia Mira.
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são as causas para este tipo de deficiência, desde as infecções pré-natais, exposição à 

radiação, doenças degenerativas, acidentes traumáticos, tumores, entre outros. Quando 

observamos os membros afetados, classificamos a perda total de movimento por plegia e a 

perda parcial de movimento por paresia, associado ao número de membros afetados. 

Outro fator a ter em conta é o tipo de tônus muscular que interfere com a produção dos 

movimentos (RODRIGUES, 2002). 

 
Figura 3. A árvore com deficiência motora 

(metáfora para a abordagem à deficiência motora) 

 

Ilustração: Tânia Mira 

 
 

A deficiência motora pode ocorrer das mais diversas formas, paralisia cerebral, 

traumatismo cranioencefálico, spina-bífida, luxação, distrofia muscular, amputação, entre 

outras (WINNICK; PORRETA, 2017). Neste documento, vamos concentrar-nos nas formas 

mais comuns e abrangentes em termos de características, necessidades e adaptações, a 

paralisia cerebral, a lesão vertebromedular e a amputação. 

A paralisia cerebral resulta de danos no cérebro, das zonas afetas ao controle 

motor. De característica definitiva, as limitações dependem da localização e do tamanho da 

lesão, por este motivo, são também muito variáveis, desde uma limitação leve a uma 

limitação severa. Nem sempre a lesão acontece isoladamente numa área do cérebro, o 

Figura 3. A árvore com deficiência motora
(metáfora para a abordagem à deficiência motora)

Ilustração: Tânia Mira.Ilustração: Tânia Mira.
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que explica a probabilidade desta deficiência ser, por vezes, acumulada com outras 

deficiências, como a intelectual e/ou sensorial. A causa mais comum da paralisia cerebral é 

a complicação com o parto e, por isso, é a deficiência motora mais comum nas crianças, 

no entanto, pode acontecer devido a outros fatores como a rubéola, hemorragias 

cerebrais, tumores e outros. 

Na prática, essa deficiência altera o padrão de movimento da criança e pode afetar 

um ou os dois lados do corpo. O tônus muscular é variável dependendo da lesão, 

espástico, quando observamos uma hipertocidade muscular; atáxico. quando observamos 

uma hipotonicidade muscular e, ainda, atetóide, quando o tônus musclar flutua entre 

hipotónico e hipertónico e vice-versa (WINNICK; PORRETA, 2017). 

Para ajudarmos essas crianças, é importante reduzir o défice musculoesquelético 

através da atividade física para que possam melhorar e otimizar o seu funcionamento e 

qualidade de vida, prevenindo e limitando o surgimento de deficiências secundárias 

(DAMIANO; ABEL, 1998). Muitos são os benefícios nos passeios e atividades na natureza. 

Avaliada a capacidade locomotora, podemos adaptar percursos e espaços para evitar as 

quedas constantes, devido aos desequilíbrios tão comuns nessas crianças. Outra hipótese 

é utilizar joelheiras, cotoveleiras e capacete, tal como para aprender a andar de bicicleta, 

skate ou patins; se é uma limitação, por que não utilizar para caminhar ou correr? O 

objetivo é ampliar as suas capacidades. Quando existe dificuldade na comunicação, uma 

das características é a dificuldade na articulação verbal, devemos promover formas 

alternativas para comunicar, falar devagar e pedir ajuda aos pais, se necessário. Em 

determinadas atividades devemos ser cautelosos com os seus movimentos involuntários e 

fraca coordenação, é importante adaptar o tipo de atividade às suas capacidades para que 

possam ser prazerosas e positivas (WINNICK ; PORRETA, 2017). 

A lesão vertebromedular resulta por um traumatismo na medula que impede a 

condução do estímulo nervoso, total ou parcialmente, do cérebro às restantes partes do 

corpo. A causa mais comum deste tipo de lesão são os acidentes de viação, no entanto, 

também pode ocorrer por quedas aparatosas, acidentes de trabalho ou com armas de 

fogo, entre outros. A lesão também pode acontecer de forma não traumática, por doenças 

como lúpus, tumores, infecções, entre outros (ASSOCIAÇÂO SALVADOR, 2017). 

Consoante a zona da medula afetada, de baixo para cima, menor e maior implicação 

motora tem. 

Esse tipo de deficiência implica a utilização de auxiliares de marcha, normalmente a 

cadeira de rodas. Como em todas as crianças, o desenvolvimento da condição física é 
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extremamente importante para que mais facilmente ganhem autonomia e possam explorar 

o mundo na sua cadeira. Algumas considerações devem ser tidas em conta, como a falta 

de sensibilidade associada nos membros afetados, a limitação na satisfação de 

necessidades básicas. As atividades deverão ter em conta percursos acessíveis a cadeira 

de rodas, bem como espaços de higiene adaptados. 

A interajuda entre crianças na ajuda da deslocação, empurrando a cadeira, é 

preciosa para a criança que mais facilmente consegue alcançar todo o percurso sem um 

desgaste físico e exagerado, bem como para as crianças que ajudam que desenvolvem a 

empatia e sensibilidade para com o próximo. 

Por último, a amputação é a ausência do membro total ou parcialmente. Pode ser 

congênita, devido à malformação, ou adquirida devido a traumatismos, diabetes, tumores, 

entre outros. Quando à amputação, se verifica nos membros inferiores; a criança recupera 

a sua capacidade locomotora através do uso de prótese. A adaptação ergonômica da 

prótese é extremamente importante para que não surjam problemas associados 

(WINNICK; PORRETA, 2017). As crianças adaptam-se às próteses com alguma facilidade, 

a dificuldade surge com a velocidade de crescimento normal da idade e a dificuldade de 

adaptação constante exigida face ao custo monetário das próteses e burocracia morosa de 

apoio às famílias. Em determinados ambientes, mais facilmente retiramos as próteses e 

deslocam-se à vontade, tendo em conta os perigos de cortes e escoriações. 

Essas árvores crescem entrelaçadas, com formatos autênticos e criativos, capazes 

dos mais belos quadros na floresta. 

 
A Árvore Intelectual 

 
 

A deficiência intelectual caracteriza-se por uma limitação na inteligência funcional e 

nos comportamentos adaptativos (capacidades, práticas, sociais e conceituais). Apresenta- 

se como um défice cognitivo e as causas podem ser variáveis, desde causas genéticas, 

infecções pré-natais, vulnerabilidades de desenvolvimento. 

Dependendo da limitação, podem verificar-se dificuldades na comunicação, na 

autonomia das atividades de vida diária e na adaptação à comunidade. Há dificuldade na 

aprendizagem, no entendimento de conceitos e na participação de atividades comuns. 

Como referido anteriormente, Vigotski (1997) salientou a importância do desenvolvimento 

dessas crianças integradas no meio social para que possam ser minimizadas as suas 

incapacidades. Essas crianças serão adultos que, dependendo do seu desenvolvimento, 
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poderão ser sempre “crianças”, com as devidas necessidades de apoio, educação e 

integração. 

 
Figura 4. A árvore com deficiência intelectual 

(metáfora para a abordagem à deficiência intelectual) 

 

Ilustração: Tânia Mira 

 
 

Segundo Winnick e Porreta (2017), para ajudar estas crianças, os educadores 

devem estar preparados para aceitar a diversidade e promover as suas diferentes 

habilidades e potenciais. Nesse tipo de deficiência, os aspetos comportamentais têm um 

impacto significativo no que à integração social diz respeito. A dificuldade em controlar os 

impulsos e a frustração, a tendência autodestrutiva e agressiva condicionam essas 

crianças. Não devemos desvalorizar a dificuldade de compreensão e processamento da 

informação, o vocabulário limitado, a falta de atenção e de memória, que caracterizam a 

sua aprendizagem à sua medida e, cada um tem a sua medida. 

É importante criar rotinas, repetidas e estruturadas, simples e compreensivas. 

Simplificar atividades para que se tornem acessíveis, substituindo padrões básicos por 

padrões mais complexos associados (WINNICK; PORRETA, 2017). Para evitar quedas, 

podemos proporcionar apoios, uma simples “mão dada” dá confiança que permite evoluir 

para a autonomia. A natureza oferece imensos benefícios, contudo, não podem ser 

(metáfora para a abordagem à deficiência intelectual)
Figura 4. A árvore com deficiência intelectual

Ilustração: Tânia Mira.



A Natureza da Criança: diálogos com Vigotski e Bronfenbrenner 

108 

 

 

 
 
 

ignorados os perigos inerentes à falta de noção, como a ingestão de flora ou fauna 

venenosa, entre outras questões de segurança, que devem ser avaliadas no local. 

No caso das crianças com Síndrome de Down, normalmente com um tônus 

muscular fraco, as atividades que requeiram maior força muscular e resistência cardíaca 

devem ser monitorizadas com precaução, quer por questões cardíacas associadas quer 

por hipermobilidade articular. As atividades ao ar livre fortalecem os músculos, ajudam a 

estabilizar e reforçar as articulações e melhoram a capacidade cardiovascular (HARRIS, 

2010). 

O défice cognitivo não implica, necessariamente, dificuldade na comunicação e 

interação social sob a forma de autismo, da mesma forma que o autismo não implica um 

défice cognitivo. No entanto, quando se verifica esta característica na criança, existe uma 

dificuldade na comunicação verbal e/ou não verbal. A resistência à mudança de rotinas, a 

hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial e a dificuldade em entender o abstrato e 

imaginário, o “faz de conta que”, é característico (WINNICK; PORRETA, 2017). 

Apresentam comportamentos estereotipados como sacudir as mãos, andar em pontas dos 

pés, pular, observar as mãos, olhar lateralizado, balancear, repetir sons, entre outras. Por 

norma, esses comportamentos são uma tentativa de autorregulação à dificuldade de 

processamento sensorial. É importante conhecer os fatores que desencadeiam esse 

estresse (trigger) e como o regular. A natureza é uma excelente terapeuta sensorial, 

contudo, pode apresentar muitos triggers e tornar o processo moroso. Não devemos forçar 

a paragem das estereotipias, nem estressamos também, devemos ter discernimento e 

ajudar na reorganização mental da criança (SMITH, 2001). 

Essas árvores vivem as fábulas mais bonitas na floresta encantada. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Uma árvore não faz a floresta, mas sim o conjunto de todas as árvores, 

independentemente das variadas formas e feitios. A natureza, em comunidade, acolhe 

todos os seres, juntos criam sinergias mágicas. 

Na floresta, as árvores visuais sentem brisas e ouvem sons que mais nenhuma 

outra consegue fazê-lo! Por outro lado, as árvores auditivas são os olhos das árvores que 

não vêem. As árvores motoras crescem entrelaçadas, com formatos autênticos e criativos, 

capazes dos mais belos quadros na floresta. As árvores intelectuais vivem as fábulas mais 

bonitas dessa floresta encantada. As árvores funcionais, que são muitas mais, 
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disponibilizam os seus recursos colmatando as necessidades individuais das mais 

vulneráveis, preservando a floresta. 

Esta narrativa pretende contribuir para a preservação da floresta, como as sementes 

que se espalham neste mundo imenso, “partem no sopro da brisa… e talvez algumas 

delas venham a ser um dia… árvores cheias de vida” (KNOWLES, 2016). 
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RESUMO 

Este texto trata-se de um estudo descritivo, um relato de experiência, elaborado durante a 

aplicação de aulas regulares da disciplina Educação Física no Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), pela equipe de Educação Física da instituição. O público-alvo 

da pesquisa envolveu 20 estudantes de ambos os sexos, na faixa etária de 05 a 15 anos 

de idade, todos(as) surdos(as) e alguns apresentando deficiências múltiplas, sendo 03 

com baixa visão, 01 com paralisia cerebral e 04 com transtornos comportamentais. A 

pesquisa ocorreu entre os meses de outubro de 2018 a abril de 2019. As atividades foram 

realizadas semanalmente, em dois tempos de aula (50 minutos cada), no período 

matutino. O projeto denominado “Vivências na Mata” foi elaborado com o intuito de 

oferecer aos discentes uma vivência contemplativa, interativa e perceptiva em uma 

pequena floresta que se encontra em parte do terreno do instituto. O foco era promover, 

dentro de um processo de formação humana integral, uma educação ambiental imersiva, 

levando-se em conta todo o desenvolvimento do potencial perceptivo sensorial, afetivo e 

social. Concluiu-se que houve ganhos relevantes no contexto da conscientização 

ambiental e nas relações interpessoais entre os estudantes, e estudantes com os 

professores no âmbito do INES. 

Palavras-chave: Educação Física. Educação de surdos. Educação Ambiental. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A maioria de nós, ao voltarmos nossos pensamentos para momentos passados em 

nossas vidas, dificilmente não teremos nenhuma vivência prazerosa de atividades em 

contato com a natureza como recordação. Subir em árvores, caminhar sentindo a brisa, 

pôr o pé na lama, brincar com pedras, gravetos e pedaços de pau, são cenas que remetem 

a episódios de pura alegria e satisfação. Geralmente, esse contato é tão bom, que 

desejamos proporcionar essa valiosa experiência humana aos nossos filhos, netos, ou 
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qualquer outra criança e jovens que possam estar aos nossos cuidados em algum 

momento. 

O trabalho do(a) professor(a) ao proporcionar a convivência dos seus alunos(as) 

com o meio natural oportuniza a vivência de tais experiências como parte do processo 

pedagógico. Essas experiências tornam-se fundamentais, uma vez que a questão 

ambiental passou a ser foco de diversos debates internacionais, os quais evidenciam a 

utilização desordenada dos recursos naturais, do solo e dos recursos hídricos, que podem 

vir a culminar com graves consequências para as futuras gerações. 

Felizmente, aqueles problemas que até a segunda metade do século XX eram 

vistos somente como ambientais, passam a ser vistos como problemas socioambientais, já 

que envolvem não somente animais e vegetais, mas também a própria espécie humana. 

Assim, a educação articulada ao meio ambiente ganha importância e viabiliza um processo 

educativo comprometido com a sustentabilidade, com elaboração de propostas 

pedagógicas, centradas na conscientização e mudança de comportamento dos educandos 

(MULLER; MACHADO, 2011). 

Para Inácio, Moraes e Silveira (2013), o enfrentamento das questões ambientais 

perpassa pela ação do professor e, em especial, pela ação do professor de educação 

física, pois os conteúdos dessa disciplina podem estimular o interesse pelos valores 

ambientais, potencializando a discussão junto aos educandos sobre os elementos da 

natureza nas dimensões social, cultural, biológica e psicológica. Nesse sentido, a 

Educação Física, articulada a outros saberes escolares, deve promover atividades que 

possibilitem aos alunos(as) refletir sobre os benefícios que a preservação do meio 

ambiente pode oferecer a eles próprios (RÍOS; SOUSA FILHO; RIBEIRO, 2018). 

No Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), o despertar para a causa 

ambiental por parte dos docentes de Educação Física se deu a partir da participação 

desses profissionais no evento “Encontro infância e natureza”, no qual diversas pesquisas 

relacionadas à educação ambiental no meio escolar foram apresentadas. Isso veio ao 

encontro de uma demanda gerada pela ausência de local adequado para o exercício das 

funções pedagógicas desses professores no INES. 

O INES é uma escola especializada no ensino de pessoas surdas, localizado na 

cidade do Rio de Janeiro-RJ. Atualmente, atende aproximadamente 500 estudantes com 

surdez do Ensino Básico até o Ensino Superior. Ligada ao Ministério da Educação, essa 

instituição é de alta relevância para a comunidade surda brasileira, sendo, até hoje, a 

maior referência no Brasil quanto ao ensino, aprendizado e divulgação da Libras. A grande 
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missão do INES é promover a produção, desenvolvimento e divulgação nacional de 

conhecimento tecnológicos e científicos sobre a surdez. Além disso, visa garantir o 

completo desenvolvimento da pessoa surda, o respeito aos seus direitos e sua plena 

socialização. 

Diante do exposto, o presente trabalho constitui-se em um relato de experiência, no 

qual buscou-se saber a viabilidade do uso do espaço de uma pequena floresta nos 

arredores do instituto para execução das aulas de educação física, aliadas à educação 

ambiental, direcionadas a estudantes surdos(as). 

Logo, este trabalho tem como objetivo geral intervir na realidade da realização das 

aulas de Educação Física para alunos(as) surdos(as), a partir de práticas em ambiente 

natural com uso de trilhas para o ensino transversal da Educação Ambiental no Instituto 

Nacional de Educação de Surdos, no município do Rio de Janeiro-RJ. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
Saímos da categoria de povos primários primitivos, passamos pelo nomadismo e 

feudalismo, chegando ao homem industrial moderno. Andanças que deixaram rastros de 

mudanças gigantescas no progresso tecnológico e um abismo infinito na relação do 

homem com sua essência natural, inaugurando práticas depredatórias à natureza e, 

consecutivamente, a si mesmo. 

Para Weiss (2011), a humanidade, que em seus primórdios, mantinha uma relação 

de perfeita simbiose com o ambiente em que vivia, arrefeceu essa harmonia, sobretudo 

nos séculos XVIII e XIX, com o advento da revolução industrial, pois à medida que o 

homem aprendeu técnicas agrícolas, aliadas ao extrativismo mineral e vegetal, passou-se 

a ter uma exploração desordenada dos recursos naturais. O caos se deu a ponto de a 

humanidade ser obrigada a refletir sobre seus atos em relação ao meio ambiente. 

Na atualidade, a questão ambiental pode ser considerada um tema central nos 

debates políticos mundiais, a ponto da Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), através da “Declaração de Berlim sobre Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável” sugerir uma série de políticas para transformar a educação 

ambiental em um componente curricular básico, presente em todos os níveis de educação 

até 2025 (KUHL, 2022). 
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Diante disso, fica evidente que a escola se tornou um espaço ímpar para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental, a qual constitui-se em processo contínuo de 

conhecimento e informações que ensejam ao aluno(a), reflexões através das quais serão 

construídos valores e atitudes para a conservação do meio ambiente. A Lei Federal 9.795, 

27 de abril de 1999 descreve Educação Ambiental como: 

 
[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL,1999, p. 
01). 

 

No ambiente escolar, a Educação Física, preferencialmente integrada a outros 

componentes curriculares, pode sistematizar situações de ensino e aprendizagem relativas 

à temática ambiental, fortalecendo a transformação de cidadãos conscientes para essa 

causa. Cardoso (2007) relata que há um diálogo privilegiado entre a filosofia da Educação 

Ambiental com a da Educação Física, pois ambas áreas democratizam atitudes, buscam a 

autonomia do educando e a mudança de comportamentos, a partir de diversas relações 

que acontecem no espaço de aula. Esses diálogos exercem uma transformação atitudinal 

no cotidiano dos(as) alunos(as), quando tornam claros os valores ambientais nas práticas 

das aulas de Educação Física, formando cidadãos ativos. 

De igual modo, Darido (2011, p. 04) afirma que a relevância da Educação Física na 

escola possui o mesmo referencial capaz de trazer elucidações acerca da relação 

sociedade e natureza, possibilitando a construção de comportamentos “ambientalmente 

corretos”, a partir do desenvolvimento de atitudes, da formação de valores e do ensino e 

aprendizagem de habilidades e procedimentos. 

Além disso, este tema precisa ser apresentado à criança em uma perspectiva de 

linguagem acessível e que a afete emocionalmente. E como dialogar de uma forma mais 

eficiente com crianças, senão usando a linguagem do brincar? Quando a criança brinca ela 

está exercendo aspectos cognitivos que irão proporcionar o desenvolvimento de 

competências de variadas atuações em suas vidas, quando adultas. 

 
[…] a brincadeira propicia à criança uma nova forma de desejos, ou seja, 
ensina-a a desejar, relacionando o desejo com o “eu” fictício, ou seja, com o 
papel na brincadeira e a sua regra. Por isso, na brincadeira são possíveis as 
maiores conquistas da criança que, amanhã, se transformarão em seu nível 
médio real, em sua moral (VIGOTSKI, 2021, p. 231). 
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E qual é a disciplina que pode se aproximar mais desse mundo brincante da criança 

do que a Educação Física Escolar? Nas aulas de Educação Física, a criança, 

necessariamente, sai do emparedamento convencional, imposto regularmente por outras 

disciplinas, sentindo-se mais próxima da sua essência livre e do quanto pode se mostrar 

no ambiente escolar vivendo a liberdade da brincadeira. Nesse sentido, a criança “ (...) cria 

uma nova relação entre o campo semântico, isto é, entre a situação pensada e a situação 

real'' (VIGOTSKI, 2021, p 239). Mas para isso, a atuação e objetivos da escola precisam 

ser reavaliados, em especial nas instituições públicas. 

Em uma sociedade desigual e heterogênea como a brasileira, o espaço escolar 

deve exercer um papel-chave no desenvolvimento de todos os cidadãos. Para tanto, é 

indispensável que seus valores se desenvolvam para além dos preceitos da 

reprodução determinada pelo capital, sendo assim, a escola deve se voltar para a 

construção de direitos sociais, sendo o direito à Educação Ambiental um destes. 

Entretanto, há de se reiterar que nem sempre os saberes escolares e, por 

conseguinte, a construção dos direitos sociais chegam a todos de igual modo, pois quando 

nos referimos à inclusão social ou educacional de pessoas surdas, não podemos negar 

que esses indivíduos, invariavelmente, são isolados socialmente, devido à impossibilidade 

da aquisição da língua da comunidade ouvinte (EIRAS, 2019). Vigotski (2007) já alertava 

para as dificuldades de desenvolvimento cultural dos surdos, uma vez que são 

marginalizados no convívio social devido à dificuldade de desenvolvimento linguístico. O 

autor apontava que a surdez não representa um obstáculo ao desenvolvimento biológico, 

mas sim uma enorme barreira ao desenvolvimento social. 

Desse modo, em uma sociedade onde se faz necessário o convívio com a 

diversidade, torna-se imprescindível a construção de condições educativas que permitam 

ao surdo desenvolver suas capacidades tanto quanto qualquer outro estudante. Assim, 

deve-se criar metodologias de ensino que contemplem alunos(as) surdos(as) e ouvintes, 

oportunizando a todos o acesso a uma escola e uma sociedade realmente igualitária. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo descritivo, um relato de experiência elaborado durante a 

aplicação de aulas regulares da disciplina Educação Física. 

A pesquisa foi realizada no Instituto Nacional de Educação de Surdos, localizado na 

cidade do Rio de Janeiro-RJ, abrangendo uma área de floresta localizada na parte alta do 
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terreno da instituição. Nesse local, também se localizavam algumas residências de 

funcionários da época em que o INES funcionava como pensionato (Figura 1). 

O público-alvo da pesquisa envolveu 20 estudantes de ambos os sexos, na faixa 

etária de 05 a 15 anos de idade, todos surdos e alguns apresentando deficiências 

múltiplas, sendo 03 com baixa visão, 01 com paralisia cerebral e 04 com transtornos 

comportamentais. 

 
Figura 1. Área de floresta do Instituto Nacional de Educação 

de Surdos – INES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Fonte: Google Maps (2022) 

 
 

A pesquisa ocorreu entre os meses de outubro de 2018 a abril de 2019. As 

atividades foram realizadas, semanalmente, em dois tempos de aula (50 minutos cada). 

Foram realizadas no período matutino, compreendendo a realização de trilhas cujo 

percurso variava de 1 a 2,5 km. 

Os dois docentes envolvidos nas atividades utilizaram a observação ativa e diálogos 

informais em libras com os estudantes, alunos(as) da instituição de ensino, durante o 

período de realização do projeto, norteados pelos planos de aula, construídos a partir de 

pesquisas prévias e experiências anteriores. 

 
VIVÊNCIAS E TRILHA NA MATA DO INES 

 

 
Inicialmente foram organizadas trilhas de baixo nível que visavam observar as 

espécies vegetais, tais como a vegetação rasteira, as grandes árvores, as raízes expostas, 

até o próprio solo descoberto onde desenvolveríamos atividades de lazer com os 

estudantes. Objetivava-se também a percepção dos microclimas nos variados trechos da 
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trilha (quente, frio, agradável), bem como o manuseio de elementos naturais, tais como: 

terra, folhas secas, pedras, gravetos e outros que fossem encontrados pelo caminho. 

Cabe destacar que, igualmente, buscou-se identificar como ocorreria a participação 

dos estudantes, suas interações e as suas relações naquele novo espaço, pois o projeto 

contava com  a participação de diferentes turmas, com crianças de idades diversas e 

alguns estudantes apresentavam múltiplas deficiências. 

Faz-se importante frisar que, anteriormente, ao início dessas andanças com os(as) 

alunos(as), a equipe de Educação Física certificou-se das condições das trilhas, dos 

materiais a serem utilizados e de toda a dinâmica do terreno a ser explorado, buscando 

identificar os melhores acessos e prever o máximo de situações adversas que pudessem 

surgir na atividade. 

Em um primeiro momento, a atividade foi explicada aos alunos(as) e os(as) 

mesmos(as) foram indagados se já haviam participado de alguma trilha ou atividade na 

natureza. Para a surpresa dos professores, a totalidade dos(as) alunos(as) afirmou que 

não. Ao passo que os estudantes nunca haviam vivenciado atividades semelhantes à 

proposta, pode-se perceber o grande entusiasmo em desbravar aquele espaço até então 

desconhecido (Figura 2). 

 
Figura 2. Encantamento das crianças durante a trilha 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

 

 
Ao acessarmos o local pela primeira vez com as crianças, realizamos um trajeto que 

se iniciou com uma subida pelas rústicas escadas que levavam às antigas casas de 

funcionários (já descritas neste texto). Assim, seguimos além de um descampado para 

alcançar a trilha em direção a uma pequena gruta. Tínhamos ainda como objetivo somente 

o registro das primeiras impressões das crianças em um ambiente novo, natural e 
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desafiador. Ao passarmos pela pequena gruta, chegamos a um ponto de uma subida um 

pouco íngreme, seguindo em direção a um platô. Foi interessante observar a postura 

cooperativa, espontânea das crianças, pois neste momento de maior dificuldade, 

percebemos o auxílio mútuo entre elas. Chamou a atenção, principalmente, a atitude 

daqueles que tinham mais desenvoltura em realizar a tarefa, auxiliando os demais. 

Em um segundo momento, ao chegarmos ao final da trilha realizada anteriormente, 

nos deparamos com um descampado em aclive com bambus e uma vegetação seca 

emaranhados. Um pouco adiante estava o início de uma pequena mata, mas naquele 

momento, nos limitamos a acessar o espaço até o descampado e a observar a situação 

que se desenhava, testando o comportamento das crianças naquele espaço (Figura 3). 

 
Figura 3. Crianças escalando a ribanceira, rumo ao descampado. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

 
 

Prosseguimos com as atividades em outra aula, avançando um pouco mais por 

dentro da trilha mais elevada de onde podíamos avistar as árvores e, por entre elas, partes 

do campo e da piscina do INES. Naquele momento, foi possível observar a curiosidade, o 

espanto e a atenção das crianças percebendo o local. Daquele ponto retornamos e 

realizamos a coleta de variados elementos naturais que foram visualizados pelos 

estudantes por meio do uso de lupas para observarem a diversidade de tamanhos, formas, 

texturas e cores. 

Em outro dia, voltamos ao local e iniciamos o trajeto da trilha na qual, em um trecho 

curto, havia um leve declive ladeado por uma ribanceira pequena. Para descer, amarramos 

uma corda em uma árvore para fazermos a descida através de um “mini rapel” (Figura 4). 
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Um pouco mais à frente, tínhamos mais uma descida de aproximadamente três metros, na 

qual experimentamos novamente a técnica de rapel para descer. De lá, seguimos por um 

breve trecho que dava no campo de futebol onde realizamos conversas sobre as façanhas 

realizadas. 

 
Figura 4: Prática do “mini rapel” 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

 

Cabe destacar que a forma expressiva, natural da Libras dava mais ênfase aos 

relatos e as emoções, nos dando a certeza da positividade da atividade. Foi interessante 

também observar a mudança comportamental de algumas crianças que, durante as aulas 

mais tradicionais, mostravam-se, por vezes, indisciplinados e que, naquela oportunidade, 

estavam auxiliando colegas e professores na organização da atividade. 

Em outra ocasião, utilizamos uma exploração livre de materiais em meio a mata 

para identificar barreiras físicas, comunicacionais e relacionais que viessem a limitar a 

participação e aprendizado de uma criança ou de um grupo. A proposta consistia em 

montar um acampamento a partir de um trabalho coletivo, para tanto, usamos materiais 

como barraca de camping, lona plástica, folhas de papel, lápis de cores e lupas. A 

empolgação das crianças já se iniciou durante a retirada dos pertences da mochila e se 

maximizou durante a montagem da barraca. 

O trabalho coletivo que intencionamos realizar foi um pouco difícil, pois as crianças 

ficaram bastante empolgadas, contudo, no fim, todos conseguiram brincar e ter uma breve 

sensação de um acampamento na mata. Em seguida, foi sugerido que as crianças 
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reproduzissem no papel, através de desenho, a sensação de como tinham se sentido 

naquela atividade. O resultado foram muitos rostos sorridentes. 

Na última experiência desenvolvida, foram recolhidas folhas, gravetos, pedras e 

outros materiais da natureza. Após isso, foi sugerido às crianças que tirassem os sapatos e 

sentissem a terra, a grama, a umidade e que observassem as cores, aromas, texturas 

diferentes: a luz do sol, quando incidia sobre seus corpos, os odores ao redor e as 

diferentes texturas dos objetos observados. Enquanto as crianças realizavam essas 

tarefas, preparamos a lona plástica no chão. Orientamos que escolhessem a folha de 

árvores mais bonita que encontrassem e a trouxessem para a lona, onde elas iriam tentar, 

como quisessem, reproduzi-la no papel, com os lápis de cores (Figura 5). 

 
Figura 5.: Exploração livre de materiais em meio a mata 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
A partir da captação da realidade, percebeu-se a inexistência de experiências 

prévias na realização de trilhas pelo público deste projeto, tanto dentro como fora da 

instituição de ensino. A pouca idade dos(as) participantes e a surdez podem ser a 

justificativa para tanto, pois o referencial teórico utilizado, indica que muitos docentes têm 

receio em realizar atividades com crianças com determinados comprometimentos. 

Observou-se ainda a ausência de estratégias de Educação Física que envolvam a 

temática da Educação Ambiental por meio da exploração do espaço referido neste estudo, 
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uma vez que os espaços de tempo de alternâncias de atividades não favoreciam àquelas 

atividades em meio natural. 

Cabe salientar que a falta de manutenção periódica das trilhas e demais espaços 

naturais pode ser registrado como um empecilho para realização das atividades na mata, 

pois esta área, diferente de outros espaços, não se configura como instrumento de uso da 

Educação Física ou de outra disciplina curricular. Diante disto, percebemos que, se 

quiséssemos realmente fazer com que o projeto fosse adiante, ele precisaria estar em 

destaque no planejamento anual desta área do conhecimento, com propostas e 

intervenções ainda mais bem definidas, e não apenas como alternativa em períodos em 

que as instalações convencionais estivessem interditadas. 

No que tange aos resultados da experiência propriamente dita, observamos que o 

contato com a natureza despertou a curiosidade nas crianças, suscitando interesse nas 

ações propostas, proporcionando diversas possibilidades de investigação dentro da área 

de Educação Física e de Educação Ambiental. 

Desvelou-se também, um aprimoramento das relações interpessoais e sociais, 

tendo em vista a partilha de momentos experimentados e superados pelo coletivo. Assim, 

diante desse cenário, torna-se notório a importância de ações práticas relacionadas à 

Educação Ambiental voltadas aos estudantes dessa instituição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A vivência em meio natural é um direito de todas crianças e jovens, sejam eles com 

ou sem comprometimentos de ordem física ou intelectual. 

É necessário conceber o(a) aluno(a) surdo(a) para além de suas limitações, 

compreendendo-o em toda magnitude de sua complexidade, educando-o para o 

desenvolvimento de uma consciência autoavaliativa com a qual ele possa se reconhecer 

pertencente a sua comunidade ao mesmo tempo que é pertencente ao meio natural. 

Uma educação, que proporcione aprendizagens e crescimento humano dentro 

desse contexto, possui uma importância ímpar, principalmente, em tempos onde o descaso 

com o meio natural cresce na mesma proporção do progresso e de seus avanços 

tecnológicos. 

Precisamos realizar uma educação ambiental para as gerações futuras para o 

cuidado e melhoria do planeta. Nesse sentido, projetos como o "Vivências na Mata” devem 

ser incentivados e praticados em todas as escolas e de maneira interdisciplinar. 
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Este projeto gerou ganhos relevantes nas relações alunos(as) com alunos(as) e 

alunos(as) com professores(ras) no âmbito do INES, pois nesses meses de atividades, 

houve maior abertura para que o processo ensino/aprendizagem fosse melhor assimilado 

e vivenciado por todos, até mesmo em outros momentos das aulas de Educação Física. 

O projeto citado acima tem essa intencionalidade ambiciosa, o desenvolvimento da 

educação humana e ambiental, com repercussão no social do(a) aluno(a) surdo(a). Se não 

esse, qual seria o papel da escola na vida deste indivíduo? O educar para o trabalho ou ao 

adestramento para a realização de exames padronizados não cabem mais como 

argumentos de atuação de uma educação escolar. As modalidades arcaicas de educação 

e de formação dos futuros cidadãos, principalmente das escolas públicas, há tempos não 

suprem a necessidade que se evidencia da construção de uma nova sociedade e de um 

novo ser humano. 
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RESUMO 

 
Este trabalho descreve a experiência vivida por Renata Guizzo Nery, após receber o 

diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de seu filho, Rafael, e como a 

participação da família em programas em ambientes naturais influenciou positivamente o 

seu desenvolvimento. Estabelecemos diálogos e reflexões sobre as teorias dos 

pensadores Lev Vigotski e Urie Bronfenbrenner, relacionadas aos benefícios do contato 

com a natureza e apresentamos, também, o projeto denominado Trilhas Terapia AEIOU, 

desenvolvido a partir das experiências bem-sucedidas das famílias, na natureza. Assim, 

por meio de uma pesquisa bibliográfica, analisamos artigos científicos, capítulos de livro e 

outras fontes secundárias para uma aproximação com as perspectivas de Vigotski e 

Bronfenbrenner, buscando maior compreensão da influência dos processos proximais 

sobre as crianças e da interação recíproca com o meio ambiente. Consequentemente, à 

luz da busca realizada, descrevemos e analisamos a experiência vivida por Renata e seu 

filho, bem como o projeto Trilhas Terapia AEIOU. Com este relato esperamos inspirar pais, 

mães e cuidadores(as) para que ofereçam experiências em espaços naturais às crianças 

com diagnósticos de TEA, promovendo vivências saudáveis capazes de fortalecer 

vínculos, apontando alternativas acessíveis para muitas famílias que não possuem 

condições financeiras para custear tratamentos e terapias tradicionais que, na maioria, são 

caros, pois envolvem equipes multidisciplinares com profissionais das áreas de educação e 

saúde. 

Palavras-chave: Contato com a Natureza. Urie Bronfenbrenner. Lev Vigotski. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas apontam que os primeiros anos de vida do ser humano são base para o 

desenvolvimento saudável e de bem-estar, podendo ser potencializado através do contato 
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adequado com ambientes naturais ao ar livre, seus seres e processos (SARRIERA et al., 

2014) - experiências afetivas, motoras, sensoriais e cognitivas-emocionais. Em contraste, 

nas últimas décadas, evidenciamos um aumento de espaços urbanos e, 

consequentemente, uma redução de espaços ao ar livre para brincar. Adicionalmente, com 

o “emparedamento” e o corre-corre do dia a dia das famílias, as crianças estão sendo, 

cada vez mais, direcionadas a atividades em lugares fechados; os tempos “livres”, 

inseridos com meios tecnológicos. Como consequência direta, assistimos a um aumento 

da manifestação de sinais e sintomas como irritabilidade, ansiedade, depressão, 

transtornos como déficit de atenção ou “desordem do déficit de natureza” (LOUV, 2005). 

Nesse sentido, é de suma importância olharmos para esta fase particular da vida, 

com atenção e carinho. Nesse período, denominado de primeira infância (zero a seis 

anos), a criança possui, como um dos principais processos de aprendizagem: o brincar. 

Em relação ao conceito de Biofilia, Wilson (1984) cita que existe uma afiliação instintiva 

dos seres humanos para com a vida e os processos naturais desde a infância, uma 

propensão para a natureza, baseada não só na obtenção de recursos de subsistência mas 

também na importância da influência do meio natural no desenvolvimento emocional, 

cognitivo, estético e espiritual das crianças. As crianças exploram os ambientes naturais de 

modo direto, sem um mapa prévio, suas sensações e percepções lhes orientam no espaço 

e no tempo, conferindo sentido e significado a suas vivências (BRONFENBRENNER, 

1979; PROFICE; PINHEIRO, 2009). Assim, para Bitencourt e Pinto (2020, p. 6) “o contato 

com a terra, brincar com a natureza, tocar as plantas, cheirar as flores e ouvir os sons dos 

pássaros, possibilitam à criança a construção de sentidos acerca do que ela representa 

para a natureza e do que a natureza representa para ela”. 

Foi durante esta escrita, em um dado momento, que minhas memórias me levaram a 
essa fase da vida, quando ainda criança tinha algumas dificuldades de interação, e 
minha mãe com muito amor me proporcionava momentos incríveis nos ambientes 
naturais, deixando-me brincar livre com os elementos da natureza o que dê certo 
trouxe muitos benefícios à minha saúde, e me inspiram nas iniciativas que realizo 
hoje e nas vivências que experiencio com meu filho.. (Renata Guizzo Nery) 

 

É com esse relato cheio de emoção de Renata, que iniciamos este capítulo, no 

desejo de saber mais sobre os benefícios do contato com a natureza e das vivências 

lúdicas nos ambientes naturais. Dedicada a oferecer melhor qualidade de vida para Rafael 

- seu filho autista, atualmente, com 7 anos - Renata mergulhou nos estudos em busca de 

fundamentações teóricas e pesquisas científicas sobre práticas complementares às 

terapias convencionais que pudessem auxiliar no desenvolvimento do seu menino. Diante 
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de referenciais teóricos e muitas pesquisas, as quais citavam as práticas em ambientes 

fechados, acabou por deparar-se com os estudos do psicólogo russo Urie Bronfenbrenner 

e sua Teoria ecológica do desenvolvimento humano, relacionada aos ambientes naturais 

(BRONFENBRENNER, 1979) e com a perspectiva sociocultural de Lev Vigotski cuja teoria 

do desenvolvimento cognitivo aponta que não existe desenvolvimento sem um processo 

de ensino-aprendizagem, já que configuram um processo de influências recíprocas e 

constantes. Nessa direção, considera-se também a importância da interação das crianças 

com outras crianças e com adultos, assim como na relação do social e o ambiental, 

entendendo que a exposição à natureza carrega influências de longo prazo no 

desenvolvimento cognitivo das crianças (DADYAND et al., 2015; de KEIJZER et al., 2016). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo principal correlacionar o relato 

de experiência de Renata e Rafael com as teorias dos pensadores Urie Bronfenbrenner e 

Lev Vigotski, relacionadas aos benefícios do contato com a natureza. A expectativa é de 

que este relato possa inspirar pais, mães e cuidadores(as) para que ofereçam experiências 

em espaços naturais às crianças com diagnósticos de TEA, promovendo vivências 

saudáveis capazes de fortalecer vínculos e apontando alternativas acessíveis, já que a 

maioria dos tratamentos e terapias tradicionais são caros e muitas famílias não possuem 

condições financeiras para seus custeios, pois envolvem equipes multidisciplinares com 

profissionais das áreas de educação e saúde. 

 
MÉTODOS 

 
 

Para a elaboração deste trabalho utilizamos uma série de técnicas de análise de 

dados qualitativos. Assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica de revisão narrativa, 

analisamos artigos científicos, capítulos de livro e outras fontes secundárias para uma 

aproximação com as perspectivas de Vigotski e Bronfenbrenner, visando uma 

compreensão mais abrangente da influência dos processos proximais sobre as crianças e 

da interação recíproca com o meio ambiente. À luz da busca realizada, descrevemos e 

analisamos materiais de entrevista e observação direta referentes ao relato de experiência 

vivido por Renata Guizzo Nery e ao projeto denominado Trilhas Terapia AEIOU, 

respectivamente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Vigotski, Bronfenbrenner e o desenvolvimento infantil 

 
 

A partir dos ganhos por meio das experiências próprias com Rafael, no meio natural, 

surgiu a vontade de nos aproximar desses autores, cada vez mais, visando reforçar a 

necessidade e relevância dos contatos com a natureza, na procura de estimular outras 

famílias e instituições de ensino formal e não forma e socializar experiências e seus 

benefícios. Entendemos que um olhar para alguns dos aspectos fundamentais desses 

autores permite a compreensão de dimensões socioambientais e socio-históricas dos 

relacionamentos e interdependências entre crianças e natureza, bem como a confirmação 

da importância dos/das mediadoras/es que orientam, acompanham e potencializam 

experiências transformadoras. 

Nessa direção, na busca por compreender mais sobre os fatores que interferem no 

desenvolvimento infantil, encontramos a Teoria Biológica do Desenvolvimento Humano 

proposta por Bronfenbrenner (1979). Essa perspectiva pressupõe que o desenvolvimento 

humano ocorre em um processo recíproco e de inter-relação permanente entre diversos 

sistemas - Microssistema, Mesossistema, Exossistema e Macrossistema - estabelecendo 

uma correlação entre a criança e o espaço ao redor dela em determinados momentos de 

sua vida. 

Assim, na teoria de Bronfenbrenner, o microssistema representa o nível mais 

próximo da pessoa em desenvolvimento com seu contexto imediato, como a família e 

colegas. Já o mesossistema refere-se ao desenvolvimento da pessoa e a inter-relação 

entre os sistemas nos quais está inserido. Enquanto o exossistema representa os 

ambientes em que a pessoa não participa diretamente, mas que influenciam de alguma 

maneira no seu desenvolvimento, como o trabalho dos pais. Por último, o sistema mais 

abrangente do modelo do desenvolvimento, denominou-se de macrossistema, englobando 

os outros sistemas, sendo o lugar da cultura, das macros instituições e das políticas 

públicas. Em uma revisão posterior do autor, foi adicionado mais um sistema denominado 

cronossistema, referente à dimensão temporal, abrangendo e colocando em relação todos 

os demais sistemas (BRONFENBRENNER, 1979, apud PROFICE; GRENNO, 2021). 

Como vimos, a inter-relação entre pessoas e meio ambiente ocorre de maneira 

dinâmica e complexa, envolvendo influências pessoais, contextuais ou sociais, históricas e 

culturais. Por se manter em constante observação, em 2004, o autor acrescenta que o 
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desenvolvimento humano se dá de maneira contínua, sendo que as mudanças ocorrem 

tanto na dimensão individual quanto grupal, estendendo-se ao longo de nossas vidas 

(BRONFENBRENNER, 2004, apud MARTINS; SZYMANSKI, 2021). 

Por outro lado, e pertencendo ao grupo de autores que discutem sobre a 

experiência, o desenvolvimento individual e a sua relação com contextos socio-históricos 

mais amplos, encontramos Lev Vigotski (1896-1934). A inclusão dessa perspectiva na 

nossa reflexão, se deve ao fato da relevância de como o autor define zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP): "a zona proximal de hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã" (RODRIGUES; DA SILVA; SILVA, 2021, p. 7). A ZDP inclui 

atividades que nos permitem colocar em interação o desenvolvimento atual e o 

desenvolvimento potencial (VIGOTSKI, 1988). Ou seja, entre o que o sujeito pode fazer 

hoje, agora e o que pode fazer com a ajuda de outros. Assim, a partir dessa perspectiva, 

podemos estimular nossas crianças no desenvolvimento de tarefas que inicialmente fazem 

com ajuda, porém com o tempo espera-se que façam sozinhas; logo, é nessa relação que 

a aprendizagem, segundo o autor, torna-se significativa. 

Dessa forma, buscando mostrar os benefícios do contato com ambientes naturais 

para o desenvolvimento das crianças, particularmente do Rafael, o seguinte tópico busca 

justamente descrever essa experiência visando contribuir na reflexão sobre a influência 

positiva da natureza na vida de pessoas autistas. 

 
Rafael e as Trilhas 

 
 

Até um ano de idade, Rafael apresentava características semelhantes às outras 

crianças da mesma idade cronológica. Com um ano e dois meses, iniciou um quadro com 

o cessar de falar, com “birras incessantes”, recusa alimentar e comportamentos repetitivos. 

As dificuldades mais importantes estavam relacionadas às questões sensoriais: cheirava 

os alimentos excessivamente; resistia para evacuar; se agredia; evitava o contato visual; 

apresentava indiferença ao frio, bem como à presença de pessoas próximas; sentia muito 

incômodo ao ter de lavar o cabelo e usar determinados tipos de roupas e calçados. Tais 

mudanças fizeram com que os responsáveis procurassem atendimentos fonoaudiológico e 

neurológico. Rafael foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Austista (TEA) aos dois 

anos de idade, iniciando o tratamento logo após (para uma visão mais ampla do 

diagnóstico e do processo de Rafael, ver Pereira et al., 2021) 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como sendo um transtorno do 



A Natureza da Criança: diálogos com Vigotski e Bronfenbrenner 

132 

 

 

 
 
 

neurodesenvolvimento que provoca um desenvolvimento atípico, com manifestações 

comportamentais, prejuízo na comunicação verbal e interação social, ocasionado por 

comportamentos repetitivos e estereotipados, assim como interesses restritos (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Tais características podem ser observadas ainda 

nos primeiros meses de vida, porém, em geral, são percebidas com mais facilidade pelos 

pais por volta dos 2 anos de idade quando, por exemplo, a criança “deixa” de falar ou fazer 

algo, apresenta mudança de comportamento e são comparados com o desenvolvimento 

de outras crianças. A prevalência é maior no sexo masculino, ainda possuindo etiologia 

desconhecida. Entretanto, pesquisas indicam a interação de fatores genéticos e 

ambientais (ANZALDÚA, A.D.; MARTINEZ, 2013). 

O diagnóstico de TEA é majoritariamente clínico, com base nos relatos dos 

responsáveis e observação do comportamento da criança, podendo se aplicar testes 

específicos e encaminhamento para exames para excluir outras patologias. Por esse 

motivo, saber reconhecer as fases pertinentes ao desenvolvimento infantil facilita o 

reconhecimento de um padrão típico ou atípico, propicia a busca de profissionais para um 

possível diagnóstico e estimulação precoce visto que obtemos melhores resultados 

quando o tratamento ocorre ainda nos primeiros anos de vida, devido à neuroplasticidade 

(VELARDE-INCHÁUSTEGUI et al., 2021). Na maior parte dos casos, as crianças com TEA 

necessitam de acompanhamento com diferentes profissionais/terapias a longo prazo, 

causando alto custo para a família. 

Por morarem em uma cidade pequena, Sananduva, no Rio Grande do Sul, Renata 

Guizzo Nery que é professora e psicopedagoga, lembrou da própria infância, onde foi 

exposta ao contato com a natureza: “infância de trepar em árvores, de brincar de casinha, 

de fazer comidinhas de barro, de brincar no riacho próximo de casa e de explorar a 

floresta”. Assim, em 2017, geralmente nas tardes de domingo, em localidades próximas à 

sua residência, iniciaram as trilhas em família. 

Segundo Renata: “O primeiro contato [de Rafael com a natureza] não foi fácil, nada 

fácil, era choro, birras incessantes, gritos e, até autoagressão, as sensações eram muito 

diversificadas”. Atenta, percebeu que o elemento água atuava como “calmante natural”. 

Desde então, a escolha das trilhas contemplava lugares com rios e cachoeiras. Mais 

acostumado, a família passou a acampar nos finais de semana. 

Renata destaca que, além do contato com a natureza, Rafael manteve consultas 

com uma fonoaudióloga, o que também contribuiu para o seu desenvolvimento, 

especialmente no que se refere à fala. Enfatiza que a superação dos desafios sensoriais 
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de seu filho como: o cessar das autoagressões; a resistência para evacuar; a disposição 

para se alimentar, para o contato visual, interagindo mais, realizando a rotina de banhos e 

uso de roupas e calçados; o desenvolvimento da percepção ao frio e à presença de 

familiares; a ampliação das habilidades motoras e da autonomia, vem sendo observada 

desde 2017, ao longo da participação nas trilhas. 

Renata revela que “Rafael continua tendo contato frequente com ambientes naturais 

e, hoje, com sete anos, tem uma convivência muito bacana com outras crianças, com 

colegas de escola; é um menino carinhoso, amoroso consigo e com o meio em que vive”. 

Segundo Renata, “não tem como olhar para sua trajetória e não perceber que tudo isso só 

aconteceu pelos inúmeros estímulos sensoriais que a natureza fornece a uma criança”. 

Assim, observamos que existe uma relação constante entre vivência e 

desenvolvimento (VIGOTSKI, 2009). Alguns comportamentos desenvolvidos por Rafael 

estão fortemente relacionados à memória, pois percebemos que experiências anteriores 

são relembradas. Evidenciamos também a importância das experiencias em áreas naturais 

na geração de vínculos entre o afetivo, o emocional-sensitivo e o cognitivo. 

Em 2018, Renata foi apresentada ao Instituto AEIOU, iniciando sua participação 

com o propósito de falar sobre o autismo e trocar experiências. 

 
A experiência no instituto AEIOU 

 
 

O Instituto AEIOU foi criado, legalmente, no ano de 2018, a partir da reunião de pais 

de crianças com necessidades especiais da região do Nordeste Rio Grandense, formado 

pelos 19 municípios da Associação dos Municípios no Nordeste Riograndense (AMUNOR) 

de: Água Santa, Barracão, Cacique Doble, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ibiaçá, 

Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, 

Santa Cecília do Sul, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro, 

Tapejara, Tupanci do Sul e Vila Lângaro. A união partiu da necessidade dos pais se 

agruparem para compartilharem experiências e informações a respeito de terapias, 

tratamentos e, principalmente, da própria convivência com as necessidades de cada um de 

seus filhos. 

O Instituto também se propõe atuar no sentido de conscientização da sociedade, 

incluindo escolas e poderes públicos acerca da importância do conhecimento de leis, 

direitos e deveres de cada uma das partes em se tratando de convívio social com pessoas 

com necessidades especiais. No ano de 2020, Renata recebeu o convite para ser 
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Presidente, com o surgimento de novas perspectivas. Muitas ações foram desenvolvidas, 

até que apresentou para os pais o projeto Trilha Terapia AEIOU. 

 
Trilha Terapia AEIOU 

 
 

No mês de janeiro de 2022, Renata inicia o trabalho na natureza com o Projeto 

intitulado carinhosamente como: “TRILHA TERAPIA AEIOU” em que as letras do alfabeto 

representam seus pilares: A (Amor), E (Estudo), I (Inclusão), O (Orgulho) e U (União). O 

projeto foi pensado com o objetivo de oferecer aos participantes, experiências e 

brincadeiras na natureza, conduzindo-os a desafiarem seus sentidos e sua criatividade ao 

ar livre, assim como promover a participação e interação das famílias e crianças cuja 

maioria apresenta Transtorno do Espectro Autista e comorbidades associadas como: 

TDAH, DISLEXIA, TOD, APRAXIA DA FALA. 

As trilhas são realizadas em diferentes comunidades do interior de Sananduva. Em 

geral, procuramos lugares onde possa haver contato com água, pois observamos que esse 

elemento acalma as crianças. Também compartilhamos momentos com piquenique em que 

cada família leva um prato. Aproveitamos para conversarmos sobre as experiências em se 

ter um filho que tenha autismo ou alguma comorbidade associada. 

Abaixo, seguem registros de alguns desses encontros. Todas de autoria do próprio 

projeto (Figuras 1, 2 e 3). 

 
Figura 1. Rafael com a Irmã e o Pai - Trilha 

 

Fonte: Acervo pessoal de Renata G. Nery (2022) 
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Figura 2. Projeto Trilha Terapia AEIOU 
Fazenda Bom Jesus, Sananduva, RS 

 

Fonte: Acervo pessoal de Renata G. Nery (2022) 

 
 

 
Figura 3. Trilha Linha Batata, interior de Sananduva RS 

 

Fonte: Acervo pessoal de Renata G. Nery (2022) 

 
 

Durante esses poucos meses de contato, favorecido pelas Trilhas Terapia AEIOU 

com as crianças e famílias, na natureza, os pais relataram melhoras neles próprios e nos 



A Natureza da Criança: diálogos com Vigotski e Bronfenbrenner 

136 

 

 

 
 
 

filhos, proporcionadas por maior socialização e interação nas brincadeiras entre as 

crianças e o meio. Desenvolveu-se mais independência, melhora nos aspectos sociais, 

motores e sensoriais e nas funções executivas, como autorregulação do comportamento, 

atenção e concentração. Essas devolutivas reforçam a importância terapêutica da 

brincadeira ao ar livre e as inúmeras experiências que possibilita, bem como a importância 

dos/das mediadoras/es e de como essa exposição pode influenciar a longo prazo no 

desenvolvimento cognitivo das crianças (DADYAND et al., 2015; KEIJZER et al., 2016). 

Especificamente, no caso de Rafael, observou-se um desenvolvimento motor fora 

do comum, como saltar. Em relação a questões sensoriais, houve avanços como aceitação 

do toque de estranhos, em relação a vestimentas e alimentação. Mas as primeiras 

mudanças ocorridas foram, com certeza, o contato visual e a percepção das pessoas da 

família ao seu redor. No tocante à fala, melhorou a verbalização e diminuição do 

nervosismo, como morder a si próprio, bater a cabeça contra parede, móveis e objetos. No 

retorno às aulas, em 2021, vem se destacando na turma, pois houve melhora na pintura e 

na percepção de espaço; aceitação de escrever no caderno, de usar o lápis e, até mesmo, 

de ficar sentado por muito tempo. 

Esses resultados coincidem com o apontado por Wu e Jackson (2017) que sugerem 

que o acesso a jardins, parques e playgrounds pode colaborar na melhoria da atenção e 

do desenvolvimento comportamental, especialmente, em crianças com transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade (TDAH). Adiciona-se, ainda, que o brincar livre com e na 

natureza permite imaginar, criar e recriar, superar medos e vencer obstáculos de maneira 

saudável. 

Cabe ressaltar a necessidade da Renata em reduzir horas de trabalho para poder 

proporcionar, diariamente, tempo de qualidade para seus filhos Rafael e Gabriella. Um 

tempo para brincar com bola, com corda, bem como para correr, pular e interagir no 

parquinho na frente de sua casa. Tal necessidade nos remete ao exossistema de 

Bronfenbrenner (1979) no qual aborda ambientes e que, nesse caso, as crianças, 

participam indiretamente, podendo funcionar como uma possibilidade ou impedimento para 

o desenvolvimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Alguns dos aspectos analisados neste trabalho evidenciam a necessidade de se 

estar atento aos marcos do desenvolvimento infantil e de procurar ajuda de profissionais 

especializados ao se perceber possíveis atrasos no desenvolvimento infantil. Tais aspectos 

são de suma importância para que haja intervenção e tratamento precoce, parte do 

sucesso terapêutico, como vem acontecendo na história descrita. 

Os resultados mostram como as atividades ao ar livre e o contato com a natureza 

têm o potencial de explorar todos os nossos sentidos, devido à gama de estímulos ali 

presentes, estimulando a geração de momentos de brincadeira, autoconfiança, 

criatividade, fortalecendo o vínculo pais-crianças, influenciando, portanto, o 

desenvolvimento cognitivo a longo prazo. Nessa direção, evidenciamos a importância do 

acompanhamento dos pais durante as terapias tradicionais com crianças, lembrando que o 

trabalho da terapia ocupacional pode ser desenvolvido ao ar livre, na natureza. 

Por último, as experiências relatadas mostram como a exposição à natureza e ao 

espaço verde confere uma ampla gama de benefícios para a saúde física, mental e social 

das crianças e da família como um todo. Também fornece evidências que fundamentam 

como o brincar ao ar livre, na natureza, contribui para o desenvolvimento saudável da 

criança, tenha ela ou não algum transtorno, principalmente, relacionado às questões 

psíquicas, sensoriais e motoras, demonstrando, assim, a necessidade de valorização, 

melhoria e proteção de ambientes naturais para as atuais e futuras gerações. 
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VIVÊNCIAS DE UMA PRIMEIRA INFÂNCIA EM CONTATO COM A 

NATUREZA: RELATOS DE UMA MÃE 

 

Elizabeth Gorgone-Barbosa 

RESUMO 
 

O contato frequente com a natureza traz inúmeros benefícios para a saúde física e 

emocional das crianças, contribuindo para seu desenvolvimento integral. As crianças que 

vivenciam a natureza tornam-se também mais empáticas com outros seres e costumam ter 

uma maior conscientização e preocupação ambiental. Neste artigo-relato, discuto as 

abordagens da Teoria histórico-cultural de Vigotski e do modelo Bioecológico de 

Bronfenbrenner com o foco na importância da natureza para o desenvolvimento humano 

pleno. E, partilho um pouco das vivências do meu filho, Caio de três anos, refletindo como 

esses bons encontros podem trazer benefícios para seu desenvolvimento. 

Palavras-chave: Bronfenbrenner. Desenvolvimento da criança. Vigotski. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Este artigo-relato é motivado e influenciado por duas vertentes de uma mesma mãe. 

A primeira, aquela que, como todas as mães, deseja o desenvolvimento integral de seu 

filho em todas as dimensões: corporal, emocional, cognitiva, espiritual, lúdica, política e 

social. Em outras palavras, uma mãe que busca uma criação e educação dos filhos para 

que sejam seres íntegros, cidadãos responsáveis e felizes. A segunda, a mãe educadora, 

bióloga e cientista que tem consciência da imensa crise humanitária, social e ambiental em 

que nós, seres humanos, nos enfiamos, e que se pergunta diariamente, como Lea Tiriba 

(2018), sobre o sentido de educar crianças em um mundo em que a própria vida está 

ameaçada. Ambas as mães se unem em uma mesma mulher que se apega ao esperançar 

de Paulo Freire (1992) para uma sociedade igualitária, ética, amorosa e ambientalmente 

saudável a todas as crianças e jovens. 

Dessa forma, a esperança, o esperançar requer que nos levantemos e busquemos 

respostas e ações para a construção de uma educação integral para nossos filhos em 

todos os ambientes que estejam. Hoje sabemos que isso perpassa pela conexão e 
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reconexão das nossas crianças com a natureza; pelo entendimento de que são parte de 

um ecossistema, pela liberdade dos movimentos de seus corpos; pelo brincar livre junto à 

natureza e por mudanças significativas de políticas públicas educacionais relacionadas a 

esse contexto. 

Os primeiros anos da vida de uma criança é um período fundamental para o seu 

desenvolvimento afetivo, cognitivo, social e físico, por isso, existe um consenso da 

importância da educação e dos cuidados na primeira infância para melhorar não apenas o 

bem-estar, mas também o seu desenvolvimento integral dos seres humanos (SCHNEIDER 

& RAMIRES, 2007). Podemos definir o desenvolvimento infantil como um processo 

contínuo de mudanças no qual a criança passa a dominar níveis cada vez mais complexos 

de movimento, pensamento, sentimento e de interação com pessoas, objetos e ambiente. 

Esse desenvolvimento envolve tanto um gradual desdobramento das características 

biologicamente determinadas quanto traços que resultam das experiências e 

aprendizagens infantis (Ibidem). Para Vigotski (2004 apud PRESTES, 2013), o 

desenvolvimento é um processo imprevisível, não linear; uma possibilidade que inclui 

momentos críticos seguidos de momentos estáveis e cruciais no desenvolvimento da 

criança. Um processo em que a passagem de uma etapa para a outra não é apenas uma 

evolução e, sim, uma revolução. 

Neste artigo-relato, serão considerados conceitos e abordagens da Teoria histórico- 

cultural de Lev Semionovitch Vigotski (1989) e do modelo Bioecológico de Urie 

Bronfenbrenner (1996) para o desenvolvimento humano e infantil, com o foco na 

importância do contato e encontro das crianças com a natureza, seus ambientes naturais. 

Posteriormente, ilustro um pouco da minha vivência como mãe que busca proporcionar 

encontros e vivências felizes ao meu filho em meio à natureza e os benefícios dessas 

escolhas em nossas vidas. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A natureza, segundo o dicionário Oxford, é o mundo material, aquele em que vive o 

ser humano e que existe independente das atividades humanas; também pode ser 

entendida como um conjunto de elementos (mares, montanhas, árvores, animais etc.) do 

mundo natural. Segundo Ailton Krenak (2019), deve-se considerar a natureza como uma 

“multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo”. A partir daí, 

Krenak escreve em seu livro, A vida não é útil: 
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[...] Na floresta não há essa substituição da vida, ela flui, e você, no fluxo, sente a 
sua pressão. Isso que chamam de natureza deverá ser a interação do nosso corpo 
com o entorno, em que a gente soubesse de onde vem o que comemos, para onde 
vai o ar que expiramos. Para além da ideia de “eu sou a natureza”, a consciência de 
estar vivo deveria nos atravessar de modo que fôssemos capazes de sentir que o 

rio, a floresta, o vento, as nuvens são nosso espelho na vida (KRENA, p.99, 2020). 

 
Independente da definição de natureza, qualquer indivíduo humano terá uma 

representação de natureza em si. Nós, seres humanos, co-evoluímos como espécie com 

outros seres vivos, espaços e processos naturais. Nossa cultura foi forjada na natureza a 

partir dessas interações com seus seres vivos e processos, ou seja, a partir da natureza e 

ambientes por onde os seres humanos passaram. Somos seres sócio-históricos de cultura 

(VIGOTSKI, 1989), mas também somos seres de natureza (TIRIBA, 2018). 

O sociobiólogo Edward O. Wilson (2003) considerou que seres humanos são 

biofílicos. A biofilia seria uma conexão emocional instintiva e inata dos humanos com 

outros seres vivos e com a natureza, que teria sido construída a partir da nossa evolução. 

Apesar de ser uma hipótese não testável dentro de sua complexidade, ao analisarmos a 

ideia de Ailton Krenak sobre nós e a natureza, bem como ao observarmos nossas crianças 

e como povos originários se relacionam com o ambiente em que vivem, conseguimos ver 

claramente a biofilia como essa atração inata, gerando movimentos de aproximação e 

pertencimento à natureza. 

Apesar da natureza biofílica dos seres humanos, ao longo da modernidade, existe 

um distanciamento entre homem e natureza, historicamente construído do surgimento de 

espaços urbanos; da cultura antropocêntrica, surgindo a dicotomia entre humanos e 

natureza, corpo e mente (cognição), racional e emocional (TIRIBA, 2018). As ideias do 

indivíduo humano como um ser “superior” à natureza e demais seres vivos, que domina e 

transforma tudo em bens e recursos para seu avanço tecnológico e progresso quebra 

nosso elo com a biofilia. A perda de contato e a alienação aos ambientes naturais causa o 

rompimento e desconexão progressiva com a natureza (PROFICE, 2016) e reforça o 

estabelecimento dessa relação apenas utilitária. 

Hoje, a maioria das crianças cresce e se desenvolve nesse contexto de desconexão 

em ambientes, como casas, apartamentos, creches, escolas etc. e interagem apenas 

ocasionalmente com o mundo natural, ou seja, nossas crianças passam a maior parte de 

seu tempo emparedadas, como conceituou Léa Tiriba (2018), gerando a extinção de 

inúmeras experiências com os ambientes naturais e ambiente abertos, o que Richard Louv 
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chama de transtorno de déficit de natureza (2008), interferindo no desenvolvimento integral 

das crianças. 

O transtorno de natureza descreve os custos da alienação em relação à natureza, 
incluindo a diminuição no uso dos sentidos, a dificuldade de atenção e índices altos 
de doenças físicas e emocionais. O transtorno pode ser detectado individualmente, 
em família e em comunidades - pode até alterar o comportamento humano nas 
cidades [...] (LOUV, p. 58, 2008). 

 
Muitos autores têm demonstrado e alertado que a nossa desconexão com 

ambiências naturais traz grandes implicações para a saúde humana e para o 

desenvolvimento infantil, consequentemente, a quantidade e qualidade de exposição à 

natureza vai refletir em nossa vida em diferentes níveis (LOUV 2008; MCCURDDY et al., 

2010). O contato com a natureza tem um papel importante como moderador de estresse, 

proporcionando uma relação positiva de satisfação e bem-estar durante o lazer 

(CORRALIZA et al., 2012; ROSA et al., 2019), bem como o desenvolvimento de atitudes 

pró-ambientais de maior cuidado com o meio ambiente e da conscientização ambiental em 

crianças e adultos (ROSA et al., 2018). Em síntese, o contato e o brincar de nossas 

crianças em meio a natureza, em áreas naturais é mais do que recomendado e urgente. 

São necessários os movimentos e as práticas que desemparedem a infância (TIRIBA, 

2018). 

Tiriba (2018) reforça que a vida ao ar livre possibilita uma aproximação necessária à 

integridade e ao processo de desenvolvimento pleno das crianças. Para Espinosa, (2008) 

o ser humano (corpo e mente) apresenta-se em simbiose com os demais seres vivos e não 

vivos que existem no universo e pode afetar-se por eles. Somos afetados pela natureza e 

também pela falta dela. Assim, o estudo de teóricos sobre o desenvolvimento infantil nos 

ajuda a entender e promover essa relação criança e natureza. 

A teoria histórico-cultural elaborada por Vigotski (1989) teve como objetivo principal 

caracterizar os aspectos do comportamento humano, promovendo hipóteses de como 

essas características se desenvolveram durante a vida do indivíduo e como se formaram 

ao longo da história humana. Uma das principais questões estudadas por Vigotski foi 

compreender a relação das crianças com seu mundo, o ambiente físico e social (JOENK, 

2007). Cada criança se desenvolve conforme o contexto sócio-histórico e o ambiente em 

que vivem; existe uma indissociabilidade entre o ambiente e a criança, pois, de acordo com 

a perspectiva sócio-histórica, pessoas e ambientes não podem ser separadamente 

definidos, eles são sempre parte de uma vivência. Segundo Vigotski, a criança internaliza o 

mundo à sua volta. 
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Com Vigotski aprendemos que o desenvolvimento da criança dependerá, dentre 

outros aspectos, de vivências (perejivanie, em russo). A vivência defendida por esse autor 

não é definida simplesmente pela influência de uma situação ou do ambiente sobre a 

criança ou uma especificidade da criança, e sim o momento transformado pela própria 

experiência da criança. A vivência é a unidade da personalidade da criança e do 

ambiente/situação social, pois em diferentes fases da vida esse ambiente ou situação terá 

sentidos variados. As diversas vivências influenciarão o futuro desenvolvimento (PRESTES 

& TUNES, 2012). Dessa forma, a vivência deve ser entendida como a relação interna da 

criança como pessoa com um ou outro aspecto da realidade (VIGOTSKI, 2010). Em uma 

lógica aproximada, Maturana e Varela (2002) dizem que nossa experiência (com 

acontecimentos cotidianos, por exemplo) está indissoluvelmente atrelada à nossa 

estrutura: 

[...] é que toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece de um modo 
pessoal, enraizado em sua estrutura biológica, motivo pelo qual toda experiência de 
certeza é um fenômeno individual cego em relação ao ato cognitivo do outro, numa 
solidão que (como veremos) só é transcendida no mundo que criamos junto com 
ele (MATURANA & VARELA, p. 22, 2002). 

 

O “modo pessoal enraizado em sua estrutura biológica”, citada por Maturana e 

Varela, poderia ser consequência de vivências (perejivanie de Vigotski) no 

desenvolvimento ao longo da vida do indivíduo. A vivência é o que permite compreender 

como cada pessoa se relaciona com o mundo e como esse mundo é subjetivado, porque a 

vivência envolve a produção de afetos e sentidos (MARQUES & CARVALHO, 2018). Os 

mesmos autores ressaltam que a capacidade de significar as próprias vivências leva a 

criança a estabelecer novas relações com o meio e consigo mesma; dessa forma a 

vivência é um processo racional, mas também é afetivo. 

O conceito de vivência é importante para compreendermos a relação entre o 

desenvolvimento infantil e a presença da natureza na vida dessa criança. Essa ideia 

estabelece que as crianças e seu ambiente, urbano ou natural, não podem ser vistos 

isoladamente. Assim, o ambiente e seus elementos possuem uma característica distinta 

que vai além da nossa percepção, e são revelados pela vivência da criança (VIGOTSKI, 

1996 apud GRENNO et al., 2021). 

A perspectiva teórico-metodológica do Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner 

(1996) tem como objetivo justamente investigar o desenvolvimento humano a partir de sua 

relação com o ambiente e, nessa perspectiva ecológica, o indivíduo e o contexto se 

relacionam, se afetam e se definem de forma mútua. 
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O desenvolvimento humano ocorre por meio de processos gradativamente mais 
complexos de interação recíproca entre um sujeito ativo e as pessoas, ambientes e 
símbolos do seu ambiente (BRONFENBRENNER, 1995 apud BHERING & SARKIS, 
2009). 

 
A abordagem bioecológica do desenvolvimento humano propõe a compreensão, a 

partir da análise de quatro fundamentos inter-relacionados: o processo, a pessoa, o 

contexto e o tempo. Na ótica do contexto desse desenvolvimento, o meio ambiente 

ecológico é constituído por um conjunto de sistemas interdependentes que se encaixam. 

Esses sistemas são denominados micro, meso, exo e macrossistema. Dentro dessa 

concepção podemos considerar: o microssistema como o próprio indivíduo, a criança e 

seus passos na socialização; o mesossistema como a inter-relação dos microssistemas, o 

contexto familiar, escola/creche e amigos próximos, as relações e ambientes próximos da 

criança; o exossistema como o sistema onde a criança não participa efetivamente, mas 

pode afetá-la de alguma forma, por exemplo, o local de trabalho dos pais, a rede social dos 

mesmos; e o macrossistema como os valores sociais, culturais, crenças, políticas públicas 

que englobam o todo (BRONFENBRENNER 1996; SILVA et al., 2008). 

Para Bronfenbrenner, o desenvolvimento psicológico das crianças é afetado por 

esse conjunto de sistemas que se atravessam: os ambientes nos quais elas circulam, por 

exemplo, a família/escola, os ambientes nos quais pais/cuidadores convivem, 

considerando mudanças e/ou continuidades com o passar do tempo em suas próprias 

vidas. Portanto, uma primeira infância mais ou menos emparedada, com mais ou menos 

contato com ambientes naturais e a natureza, favorecendo o brincar livre serão também 

importantes fatores a serem considerados para o desenvolvimento integral de nossas 

crianças. 

 
VIVÊNCIAS COM A NATUREZA: O RELATO DE UMA MÃE 

 
Contexto 

 
 

Sou Elizabeth, paulistana (SP) de 39 anos, mãe do Caio, rioclarense (SP), de três 

anos e meio. Proponho-me aqui a contar um pouco de nossas vivências em uma busca 

diária do brincar e do estar em áreas abertas em contato com a natureza. Neste relato, há 

uma pequena porção da nossa história e da nossa relação mãe-filho, do desenvolvimento 

do Caio, ora com o viés de um olhar de mãe, bióloga, educadora ora com o viés da 

educadora, bióloga, que se tornou mãe. Independente da ordem dos fatos, que se faz 
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pouco importante, este relato é permeado de encantamentos meus, principalmente, o 

encantamento de ver um pequeno ser humano descobrir o mundo, descobrir-se indivíduo 

no mundo e poder viver empiricamente os benefícios do contato com a natureza no 

desenvolvimento de uma criança. 

Ressalto também nossa condição de privilégio em um Brasil de 2022, onde a 

grande maioria da população e famílias brasileiras sofrem com diversas mazelas como 

falta de saúde, emprego, saneamento básico, educação, inclusive a fome, sem poder focar 

plenamente no bem-estar e no desenvolvimento integral de suas crianças. Nosso privilégio 

vai além das condições de uma vida confortável. Também somos privilegiados por morar 

em Florianópolis (SC), desde de outubro de 2019, quando o Caio tinha um pouco mais de 

um ano. 

Moramos em uma ilha apelidada de Ilha da Magia, mas não cabe aqui discorrer 

sobre o apelido e, sim, destacar que é uma cidade repleta de natureza e paisagens 

naturais, com diversas praias, dunas, trilhas em meio a Floresta Atlântica (secundária), 

restinga, mangue, lagoa e alguns parques urbanos. Desde que chegamos, residimos no 

centro da cidade, mas muito próximo a um dos parques urbanos chamado “Parque da 

Luz”. O Parque da Luz é um espaço com aproximadamente 37.000 m2, bastante 

arborizado com espécies frutíferas nativas de Mata Atlântica, por exemplo, a Pitangueira 

(Eugenia uniflora), o Araça (Psidium sp.) e exóticas, como Jambo Vermelho (Syzygium 

malaccense), Nêspera (Eriobotrya japonica) e Aamora (Morus alba). 

Existem também algumas espécies de pássaros frequentes, como João-de-barro 

(Roufos hornero), Sabiá laranjeira (Roufos sp) e outros visitantes, como a Gralha azul 

(Cyanocorax caeruleus). No parque, há alguns restos de edificações e afloramentos 

rochosos; o relevo é bem interessante com subidas e descidas suaves. O parque também 

conta com dois parquinhos infantis e uma quadra gramada. Apesar de não receber a 

manutenção e os cuidados necessários (há também bastante lixo pelo parque, 

infelizmente) é um local muito bonito, repleto de natureza, onde vamos quase diariamente. 

Depois que nos mudamos para Florianópolis, nossa rotina foi organizada para que 

eu ficasse com meu filho todas as tardes. Em um primeiro ciclo, Caio, bebê, era cuidado 

pelo pai durante as manhãs e por mim à tarde. A partir de agosto de 2021, próximo a 

completar seus três anos, Caio iniciou sua vivência também em uma escola Waldorf, no 

período da manhã. Continuamos, assim, nossa rotina juntos à tarde. 

Durante a semana, frequentamos o parque diariamente por pelo menos duas 

horas, sem, contudo, deixar de fazer outros passeios em diferentes parques ou praias, 
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sempre em busca de ar livre e natureza. Nos finais de semana quase sempre escolhemos 

um programa em família que envolva ir à praia, à lagoa ou fazer trilha durante um período 

do dia (normalmente de manhã). Dessa forma, podemos dizer que a primeira infância do 

Caio está ocorrendo em meio a muito contato com a natureza. 

 
O Compromisso 

 
As crianças têm o desejo e o interesse natural de brincar, explorar e viver em 

espaços abertos e na natureza. Evocando Espinosa (2008), esses encontros poderiam 

representar bons encontros, aumentando suas potências de agir e seu desenvolvimento 

pleno, íntegro como humano. Seguindo esse pressuposto, Lea Tiriba (2018) questiona de 

maneira pertinente qual seria a responsabilidade da instituição escolar e de seus 

educadores em proporcionar esses “bons encontros”, reconhecendo a satisfação dos 

pequenos por brincadeiras em contato com elementos do mundo natural. Desse modo, que 

importância teria o desejo em aplicar nossas teorias e práticas pedagógicas? Certamente 

são questionamentos pertinentes que nos permitem muitas reflexões sobre o tipo de 

escola que queremos e quais sujeitos queremos formar, como a própria autora coloca em 

seu livro. 

Tais reflexões também me instigam como mãe e cuidadora de uma criança de três 

anos. Considero-me responsável por proporcionar “bons encontros” ao meu filho durante o 

tempo que estamos juntos e por satisfazer seus desejos como indivíduo biofílico que ainda 

é. Por isso, assumo em nossa rotina, como prática, nosso passeio ao parque ou a áreas 

naturais. Algumas vezes chamo sua atenção para alguma situação ou elemento que sinto 

que ele gostaria de explorar/brincar, mas me policio para não o guiar nas brincadeiras, nas 

buscas e interesses; procuro respeitar seus movimentos, vontades e o brincar livre. “Um 

caminho potente é o de apostar nas escolhas da criança, confiando que elas sabem 

identificar as experiências que se caracterizam, como bons encontros (TIRIBA, p.197, 

2018). 

 
O observador 

 
Um nariz que fareja (Figura 1A), o olhar atento (Figura 1B) e mãozinhas curiosas 

(Figura 1C). As crianças estão sempre observando, ainda bebês encontram formigas 

minúsculas no chão da cozinha. Esmagam, sentem o alimento antes de comê-lo na 

introdução alimentar. Estão atentos a qualquer barulho diferente. Sempre observei isso 
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com o Caio e imagino que em outras casas seja da mesma forma. E, tampouco é diferente 

quando estamos do “lado de fora”: ele observa, toca, sente, às vezes degusta. Está 

sempre alerta procurando coisas novas, um fruto, uma semente, um bichinho e, por que 

não analisar também as fezes do passarinho (Figura 1D)? 

O ambiente natural é a fonte principal de estímulo sensorial, todos nossos sentidos 

são estimulados simultaneamente. As crianças vivem pelos sentidos e são as experiências 

sensoriais que ligam o mundo exterior da criança ao mundo interior. O explorar e o brincar 

com o mundo exterior pelos sentidos em seu próprio espaço e tempo são essenciais para 

o desenvolvimento saudável (MOORE 1997 apud LOUV 2005). 

Figura 1. Olhos atentos e mãos em ação. 

Fonte: acervo pessoal 

 
 

O Brincante 

 
Em sua dissertação “Natura – ferramentas que promovem o brincar na natureza”, 

Maria Bártolo Coutinho ressalta que: 

O direito de brincar livremente é uma necessidade básica e fundamental para o 
desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo da criança. É através da 
brincadeira que a criança tem possibilidade de aprender mais sobre o mundo, sobre 
si própria e sobre os outros, revelando-se como uma ferramenta essencial para a 
estimulação da autonomia e da autoestima, assim como para o aumento da 
capacidade de resolução de problemas e de superação (COUTINHO, p. 23, 2019). 

 
Em meio a natureza, Caio brinca com os elementos que encontra: areia, lama, 

pedras, galhos diversos, folhas, flores, frutos, árvores, bichos, o relevo, água etc (Figura 2). 

A natureza potencializa ainda mais os benefícios do brincar, pois proporciona uma maior 

diversidade de brincadeiras não estruturadas às crianças (MACHADO et al., 2016), 

podemos verificar isso, empiricamente, com qualquer criança brincando livre em áreas 
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abertas e ambientes naturais. As brincadeiras podem ser as mais diversas: construtivas; 

corporais/motoras (correr, esforço físico, subir, descer, escorregar, equilibrar); e simbólicas, 

de faz de conta. 

Em nossa rotina observo todos esses tipos de brincadeiras acontecerem em maior 

ou menor grau, dependendo dos elementos da natureza disponíveis e das novas 

capacidades corporais adquiridas. Muitas brincadeiras são recorrentes e, aqui, relato 

algumas delas. Felizmente, no Parque da Luz, há muitas árvores frutíferas e uma 

brincadeira quase diária é procurá-las, verificando qual delas está frutificando para poder 

apreciar o sabor dos frutos (Figura 2A). Com essa brincadeira, além de ter contato com as 

árvores e apreciar frutinhas muito saborosas, Caio aprendeu quais são elas e, hoje, é 

capaz de nomear e identificar pelo menos umas 15 espécies (mais do que muito adulto 

que eu conheço), o que também aumenta o seu vocabulário, pois, deixam de ser apenas 

“árvores”, são amoreiras, pitangueiras, araçazeiros, abacateiros, jaqueira, grumixameira 

etc. Ele também é capaz de localizá-las no espaço do parque, sabendo onde elas estão e 

para onde ele deve ir, caso queira encontrá-las, desenvolvendo, assim, sua noção 

espacial. Além disso, esse contato com as árvores frutíferas traz uma base para o futuro 

entendimento dos ciclos das espécies e sua fenologia, pois temos a pitanga disponível, 

acabaram os araçás; as goiabeiras estão com flor, depois teremos as goiabas… 

A lama não é um elemento diário, mas sempre que está presente é explorada de 

diversas maneiras, podendo ser, por exemplo, obstáculos a serem transpostos, comida 

(faz-de-conta) ou material para ninho de passarinho. Nem sempre os obstáculos podem 

ser vencidos e lambanças acontecem (Figura 2B). Aqui, cito novamente Léa Tiriba (2018, 

p.278) “As crianças só se constituirão integralmente se forem sujeitos de seus corpos e de 

seus movimentos também na relação com os elementos que as atraem: a água, a terra, a 

areia...” ou a lama. 

Os gravetos, galhos e pequenas toras de madeira são os preferidos da criançada. 

Independente da idade. Desde os mais bebês até os mais velhos (mais de sete anos) 

buscam gravetos e galhos em meio a natureza, e sempre arrumam uma função para eles, 

estruturada ou não. Já presenciei dezenas de vezes meu filho e outras crianças 

disputarem o maior ou mais interessante graveto. Gravetos mais compridos e finos já se 

tornaram excelentes varas de pescar peixes-folha. Gravetos pequenos e médios já foram 

base de fogueira, lápis para desenhar na areia e ferramentas diversas. Gravetos grandes 

ou pequenas toras são atraentes para que as crianças testem sua força e resistência física 

e equilíbrio. Caio faz isso até hoje, desde o primeiro ano de vida, ele é muito atraído por 
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galhos grandes (Figura 2C). Eu ousaria dizer que essa fascinação das crianças por 

gravetos são um elo com nossas origens ancestrais e reflexo da nossa conexão primária 

com a natureza. 

A “salada”! A salada é uma das nossas brincadeiras mais recorrentes e nada mais é 

do que procurar elementos naturais diversos e acumulá-los em um recipiente imaginário. 

Às vezes, os elementos são primeiramente escolhidos para depois compor o prato (Figura 

2D). Para preparar a salada, Caio faz uma busca atenta por folhas de tamanhos e texturas 

diferentes e frutos secos e flores que trazem a cor. Eu o ajudo e ele sempre me pergunta 

“O que você vai pôr agora?”. Na sequência, sai em busca de algum outro “tempero” que 

complemente. A “salada” confirma “o desenvolvimento de momentos e brincadeiras 

conectados com a natureza, possibilita que a criatividade e a inovação sejam estimuladas, 

visto que precisam (as crianças) construir seus objetos de brincar, estruturar suas 

brincadeiras, exercitar a imaginação, o faz de conta (COCITO, 2016). 

Figura 2. Brincadeiras com diversos elementos disponíveis na natureza 

 
Fonte: acervo pessoal 

 
O Aventureiro 

 
Conhecer é viver, e, por isso, inclui a alegria, os sentimentos, as sensações 

geradas pelas brincadeiras em torno da árvore, a aventura de nela subir, de cheirar folhas 

e frutos (MATURANA & VARELA 2002). Nossas crianças possuem uma afinidade natural 
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com a natureza (biofilia) e, uma vez estando ao ar livre, são automaticamente estimuladas 

a explorar e se envolver independente do ambiente. Esses momentos de exploração 

também são os momentos de aprendizagem, de fantasia, de aventura e desafios que 

possibilitam novas descobertas. 

As caminhadas na praia, mangue e trilha costumam ser muito apreciadas. Caio 

encara essas atividades como verdadeiras aventuras, uma oportunidade para 

desenvolver sua autonomia. Frequentemente, caminha alguns passos à frente, pergunta 

sobre plantas, pequenos insetos e animais que avista pelo caminho. Mesmo com muita 

aflição e um certo “nojinho” de pisar no mangue, ele preferiu encarar e viver a experiência 

(Figura 3A), afinal, os caranguejinhos estavam logo ali adiante, em seus buraquinhos, 

saindo e logo se escondendo... “Agora nos transformamos em caranguejos!”. 

Os caminhos mais difíceis, por exemplo, (Figura 3B), com muitas rochas, com os 

troncos (Figura 3C) dos quais precisamos desviar, subir e descer, são sempre mais 

atraentes e preferidos. O corpo tem necessidade de movimento e desafios e as crianças 

estão constantemente dizendo sim às vontades do corpo. Para Tiriba (2018, p.45), 

“considerar as vontades do corpo é fundamental porque as emoções oriundas do estado 

de conexão geram aprendizagens e orientam o desenvolvimento”. 

Brincar em liberdade com a natureza é um bom encontro espinosano. Léa Tiriba 

ressalta que é por essa razão que as crianças subvertem as regras que as impedem de 

afundar os pés e as mãos no barro (ou mangue), de adentrar em poças de água, pular por 

cima de árvores mortas, subir em árvores... Essas são atividades que as alegram e as 

potencializam. Constituem boas vivências que refletirão em seu desenvolvimento. 

 

Figura 3. Caçador de aventuras 

Fonte: acervo pessoal 
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Recentemente, fizemos uma trilha rumo ao mar na qual passamos por subidas e 

descidas, em meio a uma formação florestal remanescente da Mata Atlântica. 

Posteriormente, exploramos áreas planas, mais abertas com uma formação de restinga e 

muitos afloramentos rochosos. Já se aproximando do mar, as rochas são maiores. Os 

afloramentos rochosos chamam muita atenção de adultos e crianças pela imponência e 

grandiosidade do meio natural. Algumas dessas rochas maiores possuem rachaduras e 

fendas verticais. Uma delas, em especial, chamou a atenção do Caio por estar “rachada”. 

Ele ficou encantado, querendo mostrar ao pai a descoberta daquela “rocha rachada”. Eu 

acabei chamando sua atenção para o que estava no meio da fenda da rocha e ele 

prontamente respondeu que havia plantas. 

Seguimos o caminho… No retorno, ele se lembrou das rochas rachadas e quis 

mais uma vez apreciá-las, questionando o que as teria rachado, perguntando algumas 

vezes: “Por que elas estão rachadas?” Depois acrescentou: “As plantas são o band aid da 

rocha”. Quantos significados essa frase poderia ter? Quantas reflexões poderia nos trazer? 

Apenas concordei, "É isso mesmo, filho, boa". 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As crianças precisam de áreas abertas, naturais, da convivência com a natureza 

para seu desenvolvimento integral. Corraliza e colaboradores (2012) afirmam que crianças 

que têm mais contato com a natureza enfrentam melhor as adversidades da vida cotidiana. 

Atualmente, vivemos uma emergência ambiental, necessitamos de um olhar mais amoroso 

para a natureza, de uma reconexão com a nossa biofilia e com a nossa natureza. 

É preciso repensar as rotinas com nossos filhos e fazer um movimento para que o 

brincar na natureza faça parte de suas vidas sempre que possível. É necessário, educar 

nossas crianças em meio a natureza com uma perspectiva de uma sociedade sustentável 

que respeita, que honra o Planeta e entende a rede de biodiversidade que fazem parte, 

“(...) Não basta ensinar as crianças a pensar o mundo, a compreender os processos 

naturais e culturais. É preciso que elas aprendam a conservá-lo e a preservá-lo" (TIRIBA, 

2018). 

Apesar de não haver um estudo empírico estruturado e comparativo, eu me sinto 

confortável em dizer que o mesossistema “parque” na vida do Caio proporciona a ele 

vivências (perejivanie) que certamente influenciam e influenciarão positivamente seu 

desenvolvimento integral. Primeiramente, como um instinto e depois como um ato de 
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cuidado e compromisso, alegro-me em poder proporcionar bons encontros e a conexão do 

meu filho com a natureza em sua primeira infância. Estar presente nesses momentos e 

fazer parte dessas vivências é um privilégio e um encantamento insubstituível. 
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RESUMO 
 

O brincar com e na natureza em família fortalece vínculos afetivos com o outro e com toda 

forma de vida existente nos ambientes naturais. Este capítulo apresenta um relato de 

experiência sobre o movimento No Quintal da Nossa Casa, promotor de eventos que 

acontecem nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. A ação incentiva o brincar ao ar livre 

com o objetivo de relacionar os dados observados com os pressupostos da teoria sócio- 

histórica de Vigotski, que destaca o brincar como a essência da aprendizagem infantil. Os 

resultados mostram a relação dos apontamentos das atividades com os postulados 

vigotskianos, evidenciando o quanto a criança e a natureza são inseparáveis e como suas 

vivências promovem sensações de pertencimento e de afetividade nesse contexto. 

Concluiu-se que os pressupostos de Vigotski podem subsidiar discussões e proposições 

sobre tais iniciativas como as apresentadas neste estudo. 

Palavras Chave: Brincadeira. Criança. Zona de Desenvolvimento Iminente. 

 
APRESENTAÇÃO 

 
Este capítulo sobre o brincar com e na natureza propõe um diálogo com as 

proposições de Vigotski, pensador russo, criador da corrente sócio-histórica como forma de 

se compreender o desenvolvimento humano e autor de diversas obras sobre a 

aprendizagem infantil, uma das principais referências nas pesquisas no campo da 

psicologia e pedagogia. Profice (2016) destaca que Vigotski “parte da ideia de uma 

indissociabilidade entre ambiente e criança, eles não são duas instâncias autônomas que 

interagem, eles nascem e existem juntos” (PROFICE, 2016, p. 19). É nessa dependência 

articulada entre o sujeito e o ambiente que este trabalho se insere. 

Estudos mostram que as experiências alegres, vivenciadas na infância através do 

brincar com e na natureza, como o correr livremente, o pique-esconde atrás das árvores e 

arbustos, o escalar e pular de morros, subir em árvores, saborear frutas no pé, deslumbrar- 
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se ao ver as diferentes tonalidades de cores e formas de vida, cheirar e sentir a textura das 

plantas, flores e frutos, estimula a criação e imaginação da criança, favorecendo o 

desenvolvimento infantil saudável (VIGOTSKI, 2018; KÁLLÓ, BALOG, 2017; PIORSKI, 

2016; MEIRELLES, 2015). Enfim, imaginar e criar brinquedos com todos esses elementos 

e com gravetos, areia, sementes, pedras e metais, garantem um brincar autônomo e livre 

com tudo que pode emergir dos elementos naturais. 

A partir dos anos 2000, o uso exagerado de dispositivos eletrônicos e o 

confinamento de crianças em espaços artificiais por horas diárias, resultou no que tem sido 

chamado de “Transtorno do Déficit de Natureza” (TDN). Esse termo não médico, cunhado 

por Richard Louv (2016) se refere aos impactos negativos causados à saúde física e 

mental das crianças, acometendo-as com miopia, falta de vitamina D, obesidade, 

depressão, ansiedade - males consequentes do confinamento em ambientes fechados e 

da grande exposição ao uso das telas e recursos multimídias dos games, smartphones e 

tablets. Esse alerta foi o impulsionador do surgimento de movimentos nacionais e 

internacionais em prol do brincar ao ar livre. 

Um exemplo desses movimentos acontece nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói, 

no estado do Rio de Janeiro. Está sendo apresentado, aqui, no formato de um relato de 

experiência das vivências de crianças com as famílias no Parque Nacional da Floresta da 

Tijuca, localizado na cidade do Rio de janeiro, e no Parque Estadual da Serra da Tiririca 

em Niterói, onde são realizados os encontros Natureza em Família e festivais de atividades 

ao ar livre do movimento No Quintal da Nossa Casa. Criado por educadores(as) infantis - 

mães, pais, avós, cuidadores de crianças, profissionais de educação infantil, essa é das 

iniciativas existentes, no Brasil, que busca evidenciar o quanto a natureza é um ambiente 

capaz de promover a aprendizagem infantil e favorecer a criação de brincadeiras que 

desenvolvem os processos psíquicos e sociais saudáveis na infância, entendendo que o 

ambiente é um influenciador para as experiências significativas, nesse período da vida. 

 
VIGOTSKI, O AMBIENTE E A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

 
A teoria sócio-histórica de Vigotski (2008) compreende que o desenvolvimento 

humano não acontece somente pela maturação biológica e genética, mas pelas 

experiências do contexto social e relação com o ambiente. Para o autor, o processo entre o 

organismo e o meio acontece numa relação dialética: o homem modifica o ambiente e o 



  
A Natureza da Criança: diálogos com Vigotski e Bronfenbrenner 

  
  

   

 

 

ambiente modifica o homem, destacando que “na ausência do outro, o homem não se 

constrói homem” (VIGOTSKI, 1989, p. 235).  

Fonseca (2018) pondera que, para Vigotski, a cognição tem raízes corporais de 

onde vem a ação e raízes sociais, de onde vem a interação. É a partir desses processos 

que ocorre a aprendizagem, uma vez que “a criança não é um descobridor nato, 

independente e autônomo” (FONSECA, 2018, p. 82), mas aprendente em um contexto 

social e cultural de descobertas por meio de produtos históricos (FONSECA, 2018, p. 82).  

Desse modo, a criança não aprende sozinha, por intuição ou instinto, mas com 

envolvimento de diversos atores sociais pelo “processo de transmissão cultural de geração 

em geração” (FONSECA, 2018). Assim, cabe ressaltar que a cultura é indissociável do 

biológico e do social; eles são componentes inseparáveis de um organismo total, único e 

evolutivo (FONSECA, 2018, p. 15).  

Sabendo, portanto, que o ambiente influencia o desenvolvimento infantil e que “as 

crianças aprendem aquilo a que estão expostas” (FONSECA, 2018, p. 41), permitir o 

contato da criança com os ambientes naturais é uma excelente oportunidade para o 

aprendizado e novas descobertas, uma vez que encontramos multiestímulos sensoriais e 

inúmeras possibilidades de brincadeiras livres e/ou direcionadas.  

As brincadeiras livres na natureza promovem a autonomia, despertam o senso 

investigativo e a sensação de pertencimento (TORRES, 2021, p. 32). Já as brincadeiras 

direcionadas, promovidas por meio da mediatização, que é a ação colaborativa de um 

adulto ou pares mais experientes, colaboram para que o conhecimento novo seja 

adicionado ao anterior (FONSECA, 2018; PRESTES, 2010).  

Nesse contexto, a brincadeira é uma das fontes promotoras da zona de 

desenvolvimento iminente, um nível de desenvolvimento da criança que faz parte da teoria 

Vigotskiana. Sobre esse nível de desenvolvimento, a pesquisadora brasileira Zoia Prestes, 

uma das principais tradutoras das obras de Vigotski, ressalta que o termo “iminente” 

sinaliza que o aprendizado está na iminência de ocorrer, já que a zona de desenvolvimento 

é dinâmica e não constante. Prestes (2014) nos auxilia no entendimento desse conceito 

criado  por Vigotski por meio da seguinte descrição:  

 
É a “Zona de Desenvolvimento Iminente” que está no campo das possibilidades e 
esse campo da zona de possibilidades é muito dinâmico, é uma zona que é 
imprevisível, é disto que Vigotski está dizendo. O desenvolvimento humano é 
imprevisível, ele está no campo das possibilidades. Ninguém controla esse 
desenvolvimento… para ele é o das possibilidades de desenvolvimento. É o que 

pode ou não ocorrer.” (PRESTES, 2014, p. 343).   

159
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Prestes (2010) ainda esclarece que, para Vigotski, a zona de desenvolvimento 

iminente é exatamente aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda do adulto, pois o 

que ela faz sozinha, sem mediação, se caracteriza como zona do desenvolvimento atual, 

ou seja, as competências já aprendidas e assimiladas. É importante notar que esse 

processo de aprendizagem acontece também através da brincadeira (PRESTES, 2010). 

Vigostki (2008) afirma que a brincadeira é a fonte do desenvolvimento e nela se cria a zona 

de desenvolvimento iminente. A brincadeira é a ação e criação, em um campo imaginário, 

de uma situação imaginativa e volitiva. É na busca pela satisfação dos prazeres da criança 

que a brincadeira a eleva a um nível superior. Nesse sentido, “por trás da brincadeira estão 

as alterações das necessidades e as alterações de caráter mais geral da consciência” 

(VIGOTSKI, 2008, p. 35). 

Segundo Prestes (2010, apud VIGOTSKI, 2008), a brincadeira da criança de até 

três anos de idade tem um caráter de brincadeira séria, ela brinca sem diferenciar a 

situação imaginária da situação real. Nessa fase, a criança não tem controle de seus 

impulsos e sua tendência é procurar uma satisfação imediata para seus desejos. 

No entanto, é na idade pré-escolar, por volta dos três ou quatro anos, que surge a 

brincadeira com situação imaginativa, numa atividade de criação. É nessa fase que ocorre 

o amadurecimento das necessidades não realizáveis da vida real. Nesse sentido, Prestes 

(2010) afirma que a brincadeira é uma realização imaginária e ilusória de desejos 

irrealizáveis. 

A autora ainda explica que a criança nessa idade consegue adiar a realização 

imediata de seus desejos, num procedimento contraditório, de conservação e, ao mesmo 

tempo, de tendências específicas. Ocorre, portanto, um salto no desenvolvimento da 

criança, uma vez que a brincadeira de faz-de-conta se inicia com associações de 

representações casuais e só ao longo da atividade que um tema se desenvolve; na etapa 

seguinte, “a criança já começa a brincadeira com um tema determinado que reflete as 

ações e sentimentos de outras pessoas” (PRESTES, 2010). 

A criança, ao brincar, determina o que se transforma em brinquedo. É nesse brincar 

que ela imagina uma situação irreal e, para isso, brinca com qualquer objeto e o 

transforma em uma história abstrata e subjetiva. Na natureza, por exemplo, a criança pode 

transformar um graveto em bengala, espada, varinha mágica; pode inventar histórias com 

as pedrinhas, com as folhas, frutos, pedaços de madeira, com os sons da floresta; criar 
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jangadas com os elementos naturais, dando asas à imaginação ao colocá-las na água ou 

deixá-la ao vento. Ao construir um castelo ou um bolo de aniversário com uma velinha com 

as pétalas de uma flor e areia, pela imaginação da criança, tudo ganha vida e permanece 

em constante transformação. 

Para Prestes (2010), é no processo de brincar e da imaginação ativa que a criança 

começa a tomar consciência do comportamento e a agir de acordo com regras sociais, ou 

seja, as normas de comportamento das pessoas são refletidas na própria brincadeira. 

Sobre isso, Vigotski (2014) destaca que qualquer ato imaginativo se compõe de elementos 

extraídos da experiência humana pregressa, destacando que “o que a criança vê e ouve 

constitui, desse modo, os primeiros pontos de apoio para sua criatividade futura. A criança 

acumula material, para posteriormente construir suas fantasias” (VIGOTSKI, 2014, p. 26). 

Sendo assim, quanto mais a criança vê, ouve, aprende e assimila, quanto mais 

elementos da realidade ela tiver à sua disposição, mais importante e produtiva será sua 

atividade imaginativa. Nesse sentido, destaca-se a importância de um ambiente com 

estímulos adequados para que ela experiencie e forme novos esquemas cognitivos- 

emocionais, principalmente, por meio do brincar com e na natureza. 

Em contato com esses elementos, a criança consegue brincar, imaginar, interagir e 

ter múltiplas sensações que contribuirão para seu desenvolvimento físico, afetivo, motor, 

cognitivo e social. Além disso, esse contato torna a criança um ser ativo, criando imunidade 

contra o Transtorno do Déficit de Natureza (TDN). 

As vivências e experiências sociais envolvem todas as dimensões do 

desenvolvimento biopsicossocial de cada indivíduo e, nesse sentido, a teoria vigotskiana, 

em diálogo com o brincar com e na natureza, torna-se tema relevante, uma vez que os 

ambientes naturais são potentes de experiências significativas na infância. 

 
NO QUINTAL DA NOSSA CASA – O BRINCAR COM E NA NATUREZA 

 
 

No Quintal da Nossa Casa é um movimento que incentiva o brincar ao ar livre em 

família. Foi cocriado por mães, pais, cuidadores(as), profissionais das áreas de educação, 

do meio ambiente, da saúde e por entusiastas do desenvolvimento infantil em contato e 

conexão com a Natureza. Surgiu na cidade do Rio de Janeiro em 2017. Expandiu-se para 

a cidade de Niterói, em 2019, com a realização de eventos gratuitos e inclusivos, encontros 

e festivais - Natureza em Família -, com objetivos capazes de promover impactos positivos 

na formação humana, contribuindo para que tenhamos indivíduos mais saudáveis e 
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conscientes dos direitos da Natureza, da sua importância em nossas vidas e no Planeta. 

Dentre eles, fortalecer vínculos afetivos entre as famílias e a Natureza; despertar o cuidar 

de si e do outro; oferecer experiências multissensoriais que agucem todos os sentidos; 

estimular a criatividade e dar asas ao imaginário, criando memórias sensoriais e afetivas 

para toda a vida. Durante esse período, os eventos reuniram mais de 450 pessoas no 

Parque Nacional da Tijuca – Floresta da Tijuca -, no Parque do Grajaú e Parque Estadual 

da Serra da Tiririca. 

 
Figura 1. Logomarca do movimento 

No Quintal da Nossa Casa 

 
 

Fonte: Acervo pessoal No Quintal da Nossa Casa 

 

 
A observação participante dos eventos promovidos permitiu evidenciar que o 

interesse das crianças por afazeres ligados a formas, sons, gestos, cores, sabores, 

texturas, suas perguntas sem fim, vontade de tudo agarrar, examinar, e seu amor às 

miniaturas que comportam o grande em menor tamanho, pode ser traduzido por um desejo 

de se intimar com a vida, corroborando o que foi apontado por Piorski (2016). Os registros 

fotográficos (QUADRO 1) revelam as diversas ocasiões em que as crianças buscaram 

estabelecer relações com as vidas existentes em iminente intenção de “conhecer, 

pertencer, fazer parte, estar junto daquilo que a constitui como pessoa” (PIORSKI, 2016, p. 

63). 

Os encontros e festivais gratuitos da ação Natureza em Família, divulgados nas 

redes sociais do movimento No Quintal da Nossa Casa, aconteciam aos sábados pela 

manhã, na Floresta da Tijuca. O ponto de encontro localizava-se no Alto da Boa Vista, 

próximo ao Centro de Visitantes do Parque Nacional da Tijuca, local de infraestrutura com 

banheiros, bebedouros, estacionamento e guardas florestais, disponíveis para os 

visitantes. Na chegada, havia o acolhimento às famílias, com um piquenique 

compartilhado, no qual cada família levava um lanche. 
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Vivências de reconexão à natureza com práticas inspiradas em mindfulness 

(atividades atencionais de percepção das sensações, emoções, sentimentos e que 

despertam a metacognição) eram oferecidas, levando os participantes a vivenciarem o 

momento presente, aguçando os sentidos com os sons da natureza, a temperatura 

ambiente, o vento e a luz do sol na pele; um convite a observar os detalhes da fauna e 

flora presentes no ambiente - as diferentes tonalidades de cores, texturas, formas, 

tamanho e peso dos elementos naturais. 

Na programação dos festivais de atividades ao ar livre, a contação de histórias 

cantadas eram acompanhadas por uma intérprete de Libras. Pessoas com dificuldades de 

mobilidade e com deficiência visual e motora recebiam ajuda nas trilhas. Nesse sentido, 

havia ensino e aprendizagem com exemplos e incentivos que demonstravam a importância 

da cooperação, companheirismo, do respeito à diversidade, bem como reflexões sobre 

como o processo de inclusão é possível de ser desenvolvido nesses ambientes. 

Atividades, como brincar de pula corda, bola de gude, peteca; construir brinquedos 

pelas crianças, como pequenas jangadas criadas com gravetos, cipós e folhas, as quais as 

crianças colocavam nos caminhos d'água, eram realizadas. As crianças e suas famílias 

brincavam, experienciando o elemento água, terra, ar, e o fogo, expresso na energia 

vibrante que lhes aquecia a alma, preenchendo o ambiente de alegria, reconhecendo a 

Natureza que nos constitui, pois somos Natureza na nossa essência. Nas trilhas 

percorridas, as crianças davam asas à imaginação, transformando gravetos em bengalas, 

varinhas mágicas e espadas que as ajudavam a desbravar a floresta. Tudo vivenciado no 

espaço e no tempo da criança. 

O difícil mesmo era ir embora. E, no momento da despedida, os organizadores 

recebiam os abraços de agradecimentos, dentre os quais, de famílias com crianças com 

Transtorno do Espectro Autista, que declaravam o quanto os momentos vividos foram 

observados pela família como transformadores. Segundo essas famílias, via-se calmaria e 

interação harmônica da criança com o outro e a natureza. Com esses comentários e de 

outras famílias afirmando que tais passeios deixavam de ser um evento para ser parte da 

rotina das crianças e de seus cuidadores(as), os organizadores do No Quintal da Nossa 

Casa ficam, ainda mais, motivados a impulsionar esse movimento adiante. 

Nesses momentos, observa-se, no interagir das crianças com a natureza, a relação 

proposta com os pressupostos vigotskianos, especialmente, quando apontam que: 
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Na brincadeira, a criança não simboliza, mas deseja, realiza vontades, vivencia as 
principais categorias da realidade. Por isso, numa brincadeira, um dia transcorre em 
meia-hora e 100 quilômetros são percorridos com cinco passos. Ao desejar, a 
criança realiza; ao pensar, age; a não separação entre a ação interna e a ação 
externa são a imaginação, a compreensão e a vontade, ou seja, processos internos 
numa ação externa (VIGOTSKI, 2018, p. 232).  

 

Também fica evidente a potencialização da capacidade criativa e imaginativa das 

crianças ao brincarem com e na Natureza, novamente relacionada às suas interações com 

os elementos – no caso, aqueles encontrados na natureza - no momento da brincadeira. 

Mais uma vez, corrobora-se o pensamento de Vigotski, que afirma:  

Na brincadeira, um mesmo objeto possui o mesmo sentido; fora dela, possui outro. 
No mundo infantil, predomina a lógica dos desejos, da satisfação dos impulsos, 
mas não a lógica real. O ilusório da brincadeira é transferido para a vida. Isso seria 
assim caso a brincadeira fosse a forma predominante de atividade da criança 
(VIGOTSKI, 2018, p. 234).  

Quadro 1. Registros fotográficos dos encontros do movimento No Quintal da Nossa Casa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. No Quintal da Nossa Casa 
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São nesses encontros e nos festivais Natureza em Família que a alegria da criança 

se materializa nos sorrisos, nos movimentos de liberdade, nas partilhas com o outro, na 

interação com a vida pulsante da Natureza. Nesses ambientes, os momentos 

experienciados são de entregas autênticas e orgânicas ao que se vive, porque o que se 

tem é o agora. Nessa relação com o tempo presente, no tempo da criança, o adulto 

reaprende e se reconecta com aquilo que o constitui, ao que somos em essência, a 

Natureza.   

 
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 
Os resultados observados nos encontros do movimento No Quintal da Nossa Casa 

permitiram realizar não só um diálogo com as proposições de Vigotski mas também 

constatações que corroboram o pensamento de Tiriba (2018) quando pontua que as 

crianças sentem uma atração inata pela natureza. Segundo a autora, também de acordo 

com nossa observação, a união com o mundo natural e seus seres é uma tendência que 

leva ao senso de pertencimento por meio das crianças ao brincar com a natureza (TIRIBA, 

p. 193, 2018). Da mesma maneira, observa-se como relevante destaque os relatos de 

satisfação emocional das crianças nos momentos na Natureza, demonstrados não só por 

palavras, mas principalmente por gestos, como pode ser observado na Figura 2, a seguir. 

 

Figura 2. Momento biofílico criança-natureza, dessa atração inata e da 
relação emocional-afetiva de uma criança com aquilo que a constitui – a 

Natureza. Um dos registros mágicos realizado durante um encontro Natureza 
em Família No Quintal da Nossa Casa, na Floresta da Tijuca – RJ. 

 

Fonte: Acervo pessoal No Quintal da Nossa Casa 
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Novamente, atestamos o diálogo entre o observado nos encontros do projeto e as 

proposições de Vigotski: 

 
[…] não há como ignorar que a criança satisfaz certas necessidades, certos  
impulsos, na brincadeira… (VIGOTSKI, 2018, p. 211). 

 
A essência da brincadeira é que ela é a realização de desejos, não desejos 
isolados, mas de afetos generalizados… A presença de tais afetos generalizados na 
brincadeira não significa que a criança entenda os motivos pelos quais a 
brincadeira é inventada e também não quer dizer que ela o faça conscientemente. 
Portanto, ela brinca sem ter a consciência dos motivos dessa atividade. É isso que, 
essencialmente, distingue a brincadeira de outros tipos de atividade, como o 
trabalho (VIGOTSKI, 2018, p. 214). 

 

Cabe destacar aqui que essa brincadeira apontada nos textos de Vigotski, como 

promotora de afetos, fica ainda mais potencializada quando esses afetos são direcionados 

aos objetos da Natureza e ambientes naturais, uma vez que esses se configuram como 

parte deles próprios, ou seja, há ali uma construção de senso de pertencimento que não 

acontece quando o brincar está relacionado, por exemplo, a objetos inanimados e sem 

vida. 

Dessa forma, concluímos que os pressupostos de Vigotski representam importante 

suporte teórico na construção de propostas voltadas para o brincar com e na Natureza por 

oferecer subsídios para uma discussão voltada aos benefícios de estimular iniciativas e 

práticas como a do projeto No Quintal da Nossa Casa. Espera-se assim, que ações, como 

essas, sirvam, inclusive, de modelo preliminar para outras, especialmente, aquelas que 

tem como alvo não só o desenvolvimento afetivo e emocional (como evidenciamos nesse 

relato) mas também de alfabetização científica e educação ambiental, na perspectiva de 

formarmos gerações de jovens conscientes da importância do equilíbrio entre os seres e 

do respeito ao meio ambiente. 
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RESUMO 

 
Os espaços não formais naturais são lugares onde é possível uma conexão com a 

natureza, proporcionando o aprendizado para seus visitantes. Dessa forma, o objetivo 

deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática, utilizando o método PRISMA, reunindo 

pesquisas que tinham como foco as contribuições dos espaços não formais para a 

aprendizagem e vivência das crianças, tendo como pergunta norteadora: “Quais as 

contribuições dos espaços não formais, naturais, na aprendizagem e vivência das 

crianças?”. Houve um total de nove artigos elegíveis para a revisão. Os trabalhos 

revisados demonstram que esses espaços contribuem para o aprendizado e 

desenvolvimento crítico das crianças, permitindo uma maior interação com o natural, 

relacionando simultaneamente diversão, vivência e novos conhecimentos. 

Palavras-chave: Interação com a natureza. Infância. Meio ambiente. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

Atualmente, vivemos em um mundo rodeado de novas tecnologias, muito presentes 

no nosso cotidiano. As pessoas que puderam presenciar uma época mais branda do uso 

tecnológico sabem da importância de se conectar não apenas com as redes wireless, mas 

também com o natural, com o meio ambiente e os recursos que ele pode nos oferecer. 

As crianças dessa nova geração, mesmo antes de aprenderem a falar, já se 

encontram imersas em ondas digitais. Com o passar dos anos, esse processo vai 

aumentando. Brincar na rua tem sido substituído por navegar na internet, passear no 

parque por assistir à televisão. Isso não acontece apenas em residências; nas escolas, o 

ensino que predomina ainda é o tradicional: em quatro paredes, alunos enfileirados leem 

sobre árvores, animais, conhecendo na teoria um universo presente fora da sala de aula. 
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Cada vez mais, infelizmente, as crianças são afastadas da natureza e, assim, vão 

desvalorizando-a. Como afirma Tiriba (2010, p.2): 

Na origem da crise moral e espiritual de nossos dias, está uma falsa premissa de 
separação radical entre seres humanos e natureza e a ilusão antropocêntrica de 
que todos os seres e entes não humanos nos pertencem porque somos uma 
espécie superior. Nas escolas, seguimos transmitindo às crianças uma visão do 
planeta como fonte inesgotável de onde os humanos podem extrair 
indefinidamente; e da natureza como simples matéria-prima morta para a produção 
de mercadorias. Opondo o plano cultural ao plano natural e privilegiando o 
primeiro, as escolas silenciam a dimensão ambiental da existência humana. 

 
Para Bronfenbrenner (1996), o meio ambiente possui influência no desenvolvimento 

do indivíduo, sendo um processo de interação entre o ser humano e o ambiente, 

caracterizando-se pela reciprocidade. Dessa forma, o indivíduo que está em 

desenvolvimento, molda-se, muda e recria o meio ao seu redor, corroborando os 

pensamentos de Vygotsky. Como afirma La Taille (1992): 

 
Ao tomar posse do material cultural, o indivíduo o torna seu, passando a utilizá-lo 
como instrumento pessoal de pensamento e ação no mundo. Nesse sentido, o 
processo de internalização, que corresponde, como vimos, à própria formação da 
consciência, é também um processo de constituição da subjetividade a partir de 
situações de intersubjetividade. A passagem do nível interpsicológico para o nível 
intrapsicológico envolve, assim, relações interpessoais densas, mediadas 
simbolicamente, e não trocas mecânicas limitadas a um patamar meramente 
intelectual. Envolve também a construção de sujeitos absolutamente únicos, com 
trajetórias pessoais singulares e experiências particulares em sua relação com o 
mundo e, fundamentalmente, com as outras pessoas (p.80). 

 
Estudos realizados por Grahn (1994) e por Tiriba (2006) evidenciam que crianças 

que ficam por mais tempo interagindo com as áreas naturais demonstram comportamento 

mais harmonioso. Além de fantasiar e brincar melhor, ainda, desenvolvem uma boa 

percepção do espaço ao seu redor (GIACOMINI, 2014, p. 36). Assim, entram em cena os 

espaços não formais que vêm demonstrando que há um grande potencial na interação 

entre as crianças e a natureza, traçando um caminho de aprendizagem e vivência cheio 

de curiosidades, brincadeiras e novos conhecimentos. Porém, infelizmente, esses locais 

ainda acontecem de forma esporádica quer seja pela influência dos pais ou por algumas 

iniciativas da escola. 

Dessa forma, é importante aprender mais sobre esses ambientes e avaliar pontos 

positivos e negativos, no sentido de prepará-los para ir além da função de lazer, 

alcançando um status de grande aprendizado com o desenvolvimento de novas 

experiências e conscientização não apenas para as crianças, mas as tendo como foco 

principal. 
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Portanto, este trabalho teve por objetivo elaborar uma revisão sistemática, reunindo 

pesquisas que tinham como foco as contribuições dos espaços não formais para a 

aprendizagem e vivência das crianças, analisando de forma qualitativa o que os autores 

vêm relatando sobre esse assunto na última década. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Relação criança x natureza, é importante? 

 
 

Os espaços naturais tendem a despertar nas crianças o desejo de explorar; tudo 

chama atenção, desenvolvendo-se, assim, o sentimento de curiosidade e pertencimento. 

Por isso, é importante, desde cedo, explorar esse encantamento, incentivando o contato 

com a natureza. 

É preciso ressaltar que faz parte do currículo da Educação Infantil entender o quão 

relevante é esse contato com o meio ambiente, pois isso irá contextualizar aquilo que é 

aprendido em sala de aula por meio de desenhos, livros, vídeos e demais recursos. A 

Base Comum Curricular para a Educação Infantil (BNCC, 2017, p. 35) destaca: 

 
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências 
gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as 
crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo 
em ambiente em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 
provocadas resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros 
e o mundo social e natural. 

 

A BNCC (2017, p. 40) ressalta também que, na relação com a natureza, as crianças 

demonstram curiosidade sobre diferentes mundos - “o mundo físico (seu próprio corpo, os 

fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os 

diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação) e o mundo 

sociocultural”, deixando claro que não é apenas por lazer e divertimento; essa interação 

reforça a vontade de aprender e desenvolver, assim, o senso crítico dessas pessoas. 

PROFICE (2010), defende que as crianças tendem a se aproximar, a se familiarizar 

com a natureza, o que é denominado de biofilia; no entanto, quando são afastadas dos 

ambientes naturais, esse encantamento vai se esvaindo, gerando sentimentos contrários, 

como medo, desapego e indiferença pela natureza. 
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Espaço não formal natural, um meio para aprender e se divertir 
 

Os espaços não formais estão sendo cada vez mais usados como uma ferramenta 

de aproximação entre as crianças e a natureza. Locais como praças, bosques e, até 

mesmo, o entorno da residência ou escola podem se tornar lugares divertidos e cheios de 

aprendizado. 

Para Gonzaga e Fachín-Terán (2011, p. 31) é importante a criação de espaços 

naturais, com intuito de aproximar as crianças da natureza. E porque não utilizar os que já 

temos, como parques ecológicos, reservas, praias, entre outros que a natureza nos 

oferece? Tais espaços favorecem no entendimento e ajudam as crianças a relacionarem 

suas vivências com o conteúdo abordado em sala de aula. 

Nos espaços naturais as crianças podem viver a liberdade, brincar livremente, 

explorar sua curiosidade e criatividade. A conexão com a natureza, além de despertar 

sentimentos e emoções, podem proporcionar bem-estar e segurança, fazendo com que as 

crianças desfrutem de uma infância cheia de brincadeiras. Carvalho (2010, p. 34) afirma 

que: 

As crianças correm e brincam com as árvores, suas vozes, seus gritos, suas 
risadas, misturam-se ao canto dos pássaros. Brincando na mata, as crianças são 
os uirapurus que encantam a floresta amazônica com sua bela melodia, ao mesmo 
tempo são os “curupiras” que a espreitam e a protegem. 

 

Dessa forma, fica evidente a importância desses espaços para o desenvolvimento 

cognitivo das crianças. Os espaços não formais são também apropriados para 

desempenhar papel relevante na educação científica desses indivíduos. Pinto (2010) 

relata que, apesar de o senso comum acreditar que, na maioria dos casos, a ciência deva 

ser aprendida em sala de aula e laboratórios, acreditando-se na eficiência de 

aprendizagem, fora do ambiente escolar, o processo de ensino e aprendizagem pode ser 

bem mais eficaz. Isso ocorre porque nos espaços não formais os assuntos podem ser 

contextualizados, vividos na prática, dando ao aluno o sentimento de pertencimento e 

protagonismo. Assim, Almeida & Fachín-Terán (2011, p. 03), afirma: 

 
Os espaços não formais têm se tornado uma importante estratégia para a 
educação científica e construção do conhecimento, já que as escolas por si só não 
são capazes de educar cientificamente e transmitir todo o conhecimento científico 
ao aluno, sendo assim esses espaços se tornam de fundamental importância no 
ensino aprendizagem dos mesmos. As aulas em espaços não formais favorecem a 
observação e a problematização dos fenômenos de uma forma mais concreta. 

 

Tendo em vista essas perspectivas, as atividades desenvolvidas nos espaços não 

formais geram maior interação entre as crianças e o meio, que, nesse caso, é a natureza 
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estimulando-as a uma melhor percepção do meio ambiente, pois há uma experiência 

direta com o meio natural. Logo, áreas como trilhas interpretativas, parques ecológicos, 

bosques ou, até mesmo, o quintal de casa, podem ser espaços de descobertas, 

sentimentos, conhecimento e diversão. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sistemática do tipo 

qualitativa, tendo o intuito de analisar, através de trabalhos publicados, a importância e 

relevância dos espaços não formais para o aprendizado e a vivência de crianças na última 

década. A Revisão Sistemática foi essencial para chegarmos a um resultado que 

demonstrasse a importância deste estudo, servindo, também, de suporte teórico para 

outros trabalhos. No entanto, para a realização desse tipo de pesquisa, é necessário 

seguir algumas etapas, para o alcance de bons resultados. Em relação à pesquisa, 

Donato e Donato (2019) afirmam: 

 
• Deve ser exaustiva: toda a literatura relevante na área deve ser incluída. 
• Deve ser seguida uma metodologia rigorosa - definir a questão de 

investigação, escrever um protocolo, pesquisar a literatura, recolher e fazer 
a triagem e a análise da literatura. Todo o processo também deve ser 
cuidadosamente documentado. 

• Uma pesquisa exaustiva da literatura para encontrar todos os artigos 
relevantes sobre o tópico. Assim, é importante que a estratégia de 
pesquisa seja rigorosamente desenvolvida com alta sensibilidade para 
encontrar todos os potenciais artigos relevantes e efetuar essa pesquisa 
em várias bases de dados e em outros recursos. 

• Pelo menos duas pessoas devem estar envolvidas, especialmente para 
triagem de artigos e extração de dados. 

 
Para as autoras, esse tipo de revisão é confiável e, quando bem conduzida, 

seguindo as etapas de forma correta, leva a bons resultados, tornando-se uma revisão 

que permite uma avaliação rigorosa, imparcial e abrangente na literatura (Donato e 

Donato, 2019). 

A Revisão Sistemática, realizada neste estudo, seguiu o protocolo PRISMA - 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, que é uma versão 

remodelada das recomendações QUORUM (Quality of Reporting of Meta-Analyses) 

(Padula et al., 2012). Esse protocolo permite a organização dos dados e instrui autores a 

melhorarem suas pesquisas, segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Brasil (2012). 
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As recomendações PRISMA possuem uma lista com 27 itens com descrição e 

exemplos, além de um fluxograma que é dividido em 4 partes: identificação, triagem, 

elegibilidade e inclusão (Liberati et al., 2009). 

A pergunta norteadora para essa revisão foi: “Quais as contribuições dos espaços 

não formais naturais na aprendizagem e vivência das crianças?”. Durante os meses de 

março e abril de 2022, foi realizada uma busca nas bases: Web of Science, Scopus, Scielo 

e Google acadêmico, utilizando um recorte temporal de 2002 a 2022, buscando artigos 

das últimas duas décadas. As palavras chaves utilizadas foram: 

 
• "crianças" AND "espaços não formais" AND "ambientes naturais" AND "Vivência" 

AND "aprendizagem". 

 
Para a busca, o método PRISMA foi fundamental na seleção dos artigos. Através do 

fluxograma (figura 1) foi possível organizar, excluir e incluir os artigos para revisão, 

seguindo as etapas: 

 

• Identificação: Número total dos artigos encontrados utilizando as palavras 

chaves; 

• Seleção: Nessa fase foram revisados os títulos e resumos, analisando-os se 

poderiam através disso, se enquadrar na pesquisa. Logo após, os artigos foram 

lidos integralmente, excluindo os que não possuíam os critérios necessários; 

• Inclusão: Artigos incluídos para a revisão sistemática. 

 
 

Para seleção dos artigos que seriam incluídos na revisão, foram utilizados os 

seguintes critérios de exclusão: duplicatas, artigos publicados em outro idioma que não 

seja português”, “artigos publicados antes de 2002; revisões teóricas, teses, dissertações 

ou trabalhos acadêmicos; não especificar área de estudo ou público alvo; não abordar os 

espaços não formais e sua relação com a vivência e aprendizagem das crianças. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

No processo inicial de identificação, houve um total de 383 artigos na base Google 

acadêmico; não houve resultados nas bases: Web Of Science, Scopus e Scielo. Na figura 

1, encontra-se o fluxograma no qual podemos observar, através do protocolo PRISMA 

como os artigos foram organizados e analisados. Após as etapas do método PRISMA, 

restaram nove artigos elegíveis para a análise e discussão. 
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Figura 1. Fluxograma contendo a organização dos artigos de 
acordo com os critérios de exclusão 

 

 

Fonte: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. 
The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 
2021;372: n71. doi: 10.1136/bmj.n71. For more information, visit: http://www.prisma- 
statement.org/ 

 
 

No quadro 1, foram organizadas informações e principais resultados dos artigos 

encontrados e selecionados para a revisão sistemática. 
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Quadro 1. Relação dos artigos encontrados, organizados em ordem cronológica, do mais 
recente para o mais antigo. 

 
 

ANO 

 

TÍTULO 

 

AUTOR (A)(S) 

 

 
AMOSTRA 

 

OBJETIVO 

 
PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

 
A percepção ambiental em 

 
 

Manoel Augusto 

Polastreli Barbosa e 

Juliana Rosa do Pará 

Marques de Oliveira. 

 Analisar a percepção 

ambiental de alunos do 

Ensino Fundamental, 

visitantes do Parque 

Estadual da Cachoeira da 

Fumaça. 

O Parque demonstrou 

potencial para o 

desenvolvimento de 

atividades relacionadas à 

EA, contribuindo para o 

pensamento crítico e 

sensibilização dos 

visitantes. 

 um espaço de educação  

 não-formal: um estudo com 80 alunos de 6º a 9º 

2021 alunos do Ensino ano do Ensino 

 Fundamental no Parque Fundamental 

 Estadual da Cachoeira da  

 Fumaça, Espírito Santo.  

    Analisar as contribuições As autoras concluíram 

    das visitas escolares em que as visitas 

 As contribuições das visitas Maria Luísa Bonazzi Estudantes do Ensino áreas protegidas para a contribuíram para a 

2020 em áreas protegidas para a Palmieri e Vânia Fundamental, (4º,5° e educação escolar, educação escolar por 

 educação escolar. Galindo Massabni. 7° ano). considerando as meio da experiência 

    concepções e práticas dos prática ao visitar um 

    envolvidos na visitação. espaço natural. 

  
Priscila Eduarda 

  As atividades 

desenvolvidas 

mostraram-se 

importantes na 

sensibilização sobre EA e 

no desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

Além de permitir aos 

envolvidos sentimentos 

de respeito e 

pertencimento à 

natureza. 

  Dessimoni Morhy,   

 
 
 

 
2020 

 

Relação criança e 

ambiente: uma experiência 

de educação ambiental 

usando um circuito 

sensitivo 

Adana Teixeira 

Gonzaga, Alexandra 

Nascimento 

de Andrade, Augusto 

Fachín Terán, Silvia 

Alves de Souza e 

 

Crianças 

de seis e sete anos, em 

duas turmas de 1º ano 

do Ensino 

Fundamental. 

Avaliar sensações que 

permitiram aguçar os 

sentidos dos alunos em 

relação ao manuseio dos 

recursos naturais, usando 

um circuito sensitivo. 

  Lidiane   

  de Melo Medeiros   

   
 

 
Manoel Augusto 

Polastreli Barbosa e 

Juliana Rosa do Pará 

Marques de Oliveira 

 Analisar as atividades 
Foi possível verificar que 

o contato com o Parque 

permitiu uma maior 

interação e aproximação 

das crianças com o meio 

ambiente, sensibilizando- 

os quanto à importância 

dos ambientes naturais. 

   desenvolvidas no Parque 

 Atividades desenvolvidas  Estadual da Cachoeira da 

 no Parque estadual da 80 alunos de 6º ao 9º Fumaça com alunos de 

2019 cachoeira da fumaça com ano do Ensino Ensino Fundamental a 

 alunos do ensino Fundamental partir do acompanhamento 

 fundamental  das mesmas para, 

   posteriormente, descrevê- 

   las. 

     
 
 
 

analisar as contribuições 

de uma aula de ciências 

desenvolvida em ambiente 

natural para a 

aprendizagem de 

conteúdos científicos. 

Os resultados sugerem 

    que as aulas realizadas 

 
 
 
 
 

2017 

 

Contribuições de uma aula 

de campo para a 

aprendizagem de 

conhecimentos científicos 

nos anos iniciais do ensino 

fundamental 

 
 
 

Daniele Gaspari 

Fernandes e João 

Rodrigues Miguel 

 
 
 

Estudantes do segundo 

ano do Ensino 

Fundamental 

em espaços não formais 

contribui para uma 

aprendizagem menos 

fragmentada, além disso, 

estimula a curiosidade e 

proporciona um maior 

senso crítico em relação 

    à conservação do meio 

    ambiente. 

2016 A criança e a ciência: Gyane Karol Santana Crianças entre 10 e 11 Verificar como as crianças A pesquisa evidenciou o 

 vivências em um espaço Leal e Débora de anos, do 5º ano do vivenciam o ensino de quão importante é 

 não formal na cidade de Souza. Ensino Fundamental ciências e interpretam os propiciar o contato com a 

 Manaus-Amazonas   conhecimentos adquiridos, natureza para as 

    estando em um espaço crianças, pois além da 

    não formal. aprendizagem esses 
indivíduos adquirem  

reflexões e experiências de 
vida 
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ANO TÍTULO AUTOR (A)(S) 
AMOSTRA 

OBJETIVO 
PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

 

 

  
Rosana Cléia de 

  
Analisar as contribuições 

 

  Carvalho Chaves,  do Parque Municipal  

 Educação Infantil e os Adriana Carla Oliveira  Germano Augusto Os autores afirmam que 

 espaços não formais: uma de Morais Vale, Arthur  Sampaio, enquanto os espaços não formais 

 perspectiva Philiphe Cândido de  espaço não   formal   de permitem a aproximação 

 
2016 

de aprendizagem no 

parque municipal germano 

Magalhães, 

Ivanise Maria Rizzatti, 

27 estudantes da 

Educação Infantil 

educação e sua relação na 

construção de conceitos 

das crianças com a 

realidade cotidiana, 

 augusto Sampaio em Maria Jucileide Santos  sobre oportunizando diálogos, 

 Boa Vista/rr Oliveira e Maria  e ambiente aos vivências, experiências e 

  Rosângela da Silva  Estudantes da Educação aprendizados. 

  Sousa  Infantil.  

    Compreender como As crianças envolvidas 

    acontece o processo de nesse trabalho 

 O processo de Raimundo Nonato  aprendizagem das demonstraram interesse, 

 

2015 

aprendizagem das crianças 

da pré-escola usando o 

"peixe-boi-da-amazônia" 

Brilhante de Alencar, 

Augusto Fachín Terán 

e Ierecê dos Santos 

 
48 estudantes da Pré- 

escola 

crianças da Pré-escola, 

usando a vocalização do 

mamífero "Peixe-boi-da- 

curiosidade e 

entusiasmo, o que 

reforça a importância dos 

 (Trichechus inunguis) Barbosa  Amazônia" (Trichechus espaços não formais para 

    inunguis), e a música em a aprendizagem e 

    espaços educativos. divertimento. 

    
 
 
 

 
48 estudantes do 

segundo período da 

educação infantil e 02 

professores. 

 
 
 
 

 
Despertar a atenção das 

crianças quanto à 

preservação da "Ariranha" 

(Pteronura brasiliensis). 

Os espaços não formais 

   por apresentarem 

   características lúdicas, 

 
 
 

2014 

 

Sensibilizando estudantes 

da educação infantil em 

espaços educativos usando 

o mamífero "ariranha" 

(pteronura brasiliensis). 

 

 
Raimundo Nonato 

Brilhante de Alencar e 

Augusto Fachín Terán 

trazem consigo também a 

alegria e a diversão para 

o público infantil. Dessa 

forma, permite que as 

crianças além do 

aprendizado, veja a 

   natureza com amor e 

   respeito, valorizando a 

   fauna e a flora. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 
Os artigos selecionados demonstram o destaque e a importância dados aos 

distintos espaços não formais, como uma ponte para o aprendizado, um instrumento para 

educação ambiental e aliados no desenvolvimento cognitivo das crianças. 

Tais artigos, selecionados e organizados pelo método PRISMA, evidenciaram que 

os espaços não formais possuem grande potencial para o lazer, aprendizado e 

desenvolvimento do senso crítico e sensibilização, já desde a infância. Logo, tais locais 

contribuem não apenas com a formação acadêmica desses indivíduos, mas como 

cidadãos pertencentes à natureza, respeitando-a e aproveitando ao máximo o que ela 

pode oferecer. 

Diante disso, Chaves et al. (2017), afirmam que os espaços não formais podem ser 

utilizados como uma ampliação na educação científica, instigando o pensamento lógico 

ainda na infância, possibilitando a construção do conhecimento através da observação e 

AMOSTRA PRINCIPAIS 
RESULTADOS
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interação com o ambiente ao redor. Embora não substitua a educação formal, esses 

espaços são importantes para a construção social do cidadão, transformando, assim, sua 

realidade a partir da contextualização dos conteúdos curriculares com elementos e 

situações do cotidiano dos alunos. Dessa forma, há uma integração entre os assuntos 

teóricos e sua aplicação na vida do indivíduo e na sociedade. Logo, parte do professor o 

papel de ser um elo entre teoria e prática, conhecendo e utilizando diferentes 

metodologias de ensino com complementações, a exemplo dos espaços não formais. 

A diversidade dos ambientes não formais também deve ser considerada na 

elaboração das atividades, respeitando suas limitações e evidenciando a relação entre as 

características positivas do espaço e o assunto a ser abordado, tal como um ambiente 

natural que traz ainda mais contribuições para o ensino de Ciências ou um museu que 

favorece discussões sobre História. 

Demonstrando ser possível se beneficiar do comportamento curioso das crianças, 

Chaves et al. (2017) buscaram agregar, na vivência dos estudantes, com um incentivo à 

observação infantil a ser retratada em desenhos, justapondo-se metodologias ativas e as 

experiências e individualidades das crianças. O parque auxiliou os discentes na percepção 

ambiental (nos elementos naturais que fazem parte do espaço, como o sol e as árvores) e 

na compreensão dos impactos antropogênicos, podendo ser positivos, quanto à utilização 

da natureza em momentos de lazer, e negativos com o descarte indevido de resíduos 

sólidos. 

Essas percepções corroboram as perspectivas de Alencar e Fachín-Terán (2014); 

Morhy et al. (2020) que citam como vantagem da Educação Ambiental na infância: a 

promoção de um senso de cuidado e preservação da natureza desde cedo, nos anos 

iniciais de desenvolvimento e aprendizagem. Isso se mostra fundamental nessa atual 

época de degradação ambiental e desvinculação do papel do homem nas relações 

ecológicas. As atividades não podem ser pensadas apenas nas habilidades individuais, 

mas, sim, buscando aproximar as crianças, formando um conjunto por um propósito, 

preparando-as para o convívio social. Ainda mais importante que inserir espaços não 

formais nas aulas para contextualizar os assuntos trabalhados, é conciliar as crianças com 

os elementos regionais do local onde vivem. 

De Alencar e Fachín-Terán (2014) ilustram esse objetivo ao buscarem compreender 

o conhecimento dos alunos de uma escola em Manaus sobre a fauna da região Norte. 

Nesse processo, por compartilharem um ambiente natural, muitos não responderam com 

quais animais teriam familiaridade, quando lhes foi perguntado “Quais animais da floresta 
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você conhece?”. Logo, isso pode refletir a completa imersão na educação urbana 

padronizada, distante das singularidades de cada área do Brasil, tornando o ensino 

distante da vivência dos alunos. 

Diante desse cenário, a utilização do espaço não formal é uma alternativa para 

inserir uma realidade menos abstrata por meio dos exemplos citados em sala de aula 

(referência). Pode-se despertar um sentimento de pertencimento e proximidade com a 

natureza ao incluir as vivências das crianças e seus familiares, além de explorar diferentes 

práticas pedagógicas que visam incluir todas as crianças, levando em consideração seus 

interesses pessoais, afinidades com outras tarefas e hobbies. 

É perceptível o entusiasmo por todas as partes quando utilizado um espaço não 

formal, principalmente se ele for minimamente moldado por ações antrópicas, exaltando a 

ligação entre natureza e homem, proporcionando bem-estar e um escape na atual 

realidade tecnológica que já inicia nos primeiros anos de vida do indivíduo. Estabelecer as 

conexões com o Meio Ambiente é de suma importância para o desenvolvimento 

psicológico, social, político e cultural das crianças e está respaldado nas leis brasileiras 

que regem o Ensino Básico desde 1981. Lastimavelmente, Morhy et al. (2020) sinalizam 

que a EA é citada de maneira vaga na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 

2017, porém as instituições ainda possuem autonomia o suficiente para incluírem a 

educação ambiental em seus respectivos currículos, incentivando também o uso de 

ambientes naturais fora da sala de referência. 

Barbosa e Oliveira (2019) elaboraram três atividades, sendo elas: palestra, 

flanelógrafo e trilha interpretativa. O resultado de cada atividade demonstrou a eficácia de 

se realizar atividades fora da sala de aula. A palestra serviu como um ponto inicial, uma 

forma de introduzir os visitantes ao local, com informações, curiosidades, os trabalhos 

realizados e a importância do mesmo. Ao realizar o flanelógrafo, os autores puderam 

avaliar o conhecimento dos estudantes acerca do Parque. Através de imagens colocadas 

sobre um painel, os visitantes tiveram maiores informações sobre o Parque e, diferente da 

palestra, puderam contribuir com a atividade, visualizando elementos que estavam 

presentes no local. Por último, os estudantes fizeram uma trilha interpretativa, tendo um 

contato direto com a natureza. Essa atividade se mostrou a mais atraente para os 

visitantes, as crianças desenvolveram diálogos e percepções sobre o espaço. Assim, cada 

atividade contribuiu para o aprendizado, no entanto, a visita à trilha mostrou-se uma 

ferramenta que, além de disseminar conhecimentos, trouxe um lugar atraente e divertido. 
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Por sua vez, De Alencar et al. (2014) buscaram uma forma diferente de ensinar aos 

alunos sobre um mamífero, nesse caso, o "Peixe-boi-da-Amazônia" (Trichechus inunguis). 

Ao invés de trazerem conteúdos em slides na sala de aula, fizeram uma aula passeio, 

levando os alunos para visitarem o Bosque da Ciência do INPA, no qual está localizado o 

Tanque do "Peixe-boi-da-Amazônia", onde encontram-se os animais adultos e o berçário, 

com os filhotes órfãos. Nessa atividade, além de informações sobre o animal, os 

estudantes puderam ouvir a vocalização dos animais. A experiência trouxe resultados 

positivos observados pelos autores; as crianças mostraram empatia pelos animais, 

principalmente pelos filhotes. Além de ouvir a vocalização do mamífero, os estudantes 

tocaram na pele do animal; essa interação permitiu que sentimentos como o medo, desse 

lugar à curiosidade e diversão. Portanto, atividades como essas, em que os alunos 

possam vivenciar experiências fora da sala de aula, os ajudam a se aproximarem mais do 

meio ambiente e perderem o medo, muitas vezes, causado pelo distanciamento desses 

espaços. 

Corroborando o pensamento de que o contato direto com a natureza possibilita 

novas perspectivas de aprendizagem, Leal e Souza (2018) analisaram a percepção dos 

alunos em diferentes espaços não formais, porém, antes dessas visitas, os estudantes 

foram questionados sobre como eles imaginavam esses locais. Assim, os estudantes 

ilustraram um lugar bem colorido, cheio de animais, árvores e insetos, tudo muito colorido 

e chamativo. Nessas falas, fica evidente que as crianças veem a natureza como um lugar 

belo, mas, infelizmente, muitas vezes, essa percepção vai mudando e a atração vai se 

perdendo. Os espaços não formais escolhidos para esta pesquisa foram o Viveiro da 

Ariranha e o Tanque do Peixe-boi. Ambos os lugares supriram as expectativas das 

crianças, que se encantaram pelos animais, realizando várias perguntas, demonstrando 

desejo de conhecer mais sobre os que ali estavam presentes. Dessa forma, propiciar 

ambientes que, além de fornecer conhecimentos, tragam oportunidade para as crianças 

vivenciarem momentos de reflexão e construção de novos saberes é dever da sociedade. 

Relacionar o que aprendemos em sala de aula, em um espaço formal que, na 

maioria das vezes, só tem uma lousa e livros disponíveis, como recurso pedagógico, por 

vezes se torna cansativo, desinteressante e fragmentado. Fernandes e Miguel (2017), 

afirmam que a realização de atividades práticas em espaços não formais naturais, 

contribuem para que o estudante aprenda o conteúdo de forma concreta e menos 

fragmentada. Os autores, para fazer tal afirmação, realizaram um experimento, no qual os 

estudantes visitaram uma Unidade de Conservação (UC). Com isso, pode-se avaliar como 
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foi a interação e percepção dessas crianças. Notou-se interesse dos estudantes pela 

prática, relacionaram o conteúdo da sala de aula com os elementos encontrados na UC; 

através de desenhos, os visitantes mostraram criatividade e imaginação. Portanto, as 

aulas de campo deveriam ser mais utilizadas nas escolas. Nesse tipo de metodologia, 

percebe-se que há mais participação por parte dos alunos, pois o espaço não formal tende 

a criar um ambiente mais alegre, participativo e de encorajamento. 

Barbosa e Oliveira (2021) trazem posicionamentos importantes acerca do uso de 

espaços não formais como ferramenta de EA no processo pedagógico, ao analisarem a 

visitação de um grupo de estudantes ao Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça. 

Através de questionários, observou-se que o local visitado é visto pelas crianças como um 

lugar belo e importante para a conservação ambiental. Além disso, pela aproximação com 

a natureza, houve uma interação com a fauna e flora, despertando nesses indivíduos o 

sentimento de cuidado, pois, nas suas respostas ressaltaram a importância da proteção 

desses seres. Os autores concluem o trabalho afirmando que espaços não formais 

contribuem com o conhecimento científico, pessoal e crítico dos visitantes. 

Conceder a oportunidade de uma educação em espaços formais e não formais é 

conceder a autonomia do indivíduo para desconstruir o senso comum vivenciado no 

convívio familiar, construindo suas próprias opiniões, tornando-se um cidadão crítico- 

reflexivo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Essa revisão sistemática, utilizando o método PRISMA, mostra a relevância e as 

possíveis contribuições dos espaços não formais para a construção de conhecimentos 

além de desenvolvimentos de habilidades e sentimentos. Os trabalhos analisados 

caracterizam esses espaços como um lugar capaz de fazer as crianças se reconectarem 

com a natureza, um espaço capaz de fazê-las aprender o que é abordado em sala de 

aula, relacionando com suas vivências e experiências diárias. 

Através deste estudo, identifica-se que os espaços não formais possuem potencial 

para entretenimento e troca de saberes e que, apesar de todo potencial que possuem, 

ainda não são usados com frequência por parte da comunidade escolar; às vezes, nem 

pelos pais, por causa da correria do dia a dia ou por não reconhecerem, nesses espaços, 

a capacidade de trazer benefícios para as crianças. Dessa forma, trabalhos relacionados a 

esse tema são de suma importância, pois mais pessoas podem perceber que nesses 
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locais há boas oportunidades para que as crianças possam interagir, conhecer e se divertir 

na natureza. 

Neste estudo, a maior limitação foi a dificuldade de encontrar artigos sobre o tema 

proposto em diferentes bases de buscas. No entanto, o trabalho cumpriu com seu objetivo 

e pode ser referência para futuros estudos da área. 
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