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Resumo 
 

Este estudo visou explorar e descrever as percepções infantis de ambientes naturais 

protegidos, especificamente da Mata Atlântica no Brasil. Muitos estudos apontam a 

importância das percepções nas ações pró-ambientais ou pró-ecológicas. Buscamos 

compreender a interação pessoa-ambiente a partir de perspectiva ecológica, e 

apresentamos também referenciais teóricos para a compreensão de como a natureza é 

crucial para o bem-estar e o desenvolvimento psicológico. Os desenhos das crianças, 

acrescidos de entrevista, grupo de discussão, fotografias, além de fontes informais e 

indiretas, como as professoras, forneceram material para tal análise. Participaram desta 

investigação exploratória, conduzida mediante estratégia multimétodos, 209 crianças 

entre seis e onze anos de idade, vivendo no entorno da Reserva Biológica de Una, 

Estado da Bahia, criada para proteger fragmentos de Mata Atlântica. A Mata Atlântica 

foi bem representada nos desenhos, os elementos vegetais predominando sobre os 

artificiais e humanos. Porém, as plantas figuradas são assinaladas sem a precisão de 

espécie. As espécies definidas, em sua maioria, são comestíveis. As crianças parecem 

conscientes da degradação do ambiente e da importância de sua conservação, mas 

também descrevem interações de caça e alimentação de espécies protegidas. Os 

resultados indicam tendência utilitarista na percepção dos seres vivos, quanto à sua 

utilidade para as pessoas. A abordagem multimétodo foi adequada à complexidade do 

fenômeno; as estratégias adotadas foram bem aceitas pelas crianças e lhes ofereceram 

oportunidades para expressar-se. Observamos como as crianças, em diferentes fases da 

vida, organizam os elementos e processos naturais em seus desenhos, e como estas 

imagens se relacionam à paisagem local. Discutimos os resultados à luz de referenciais 

teóricos dos estudos pessoa-ambiente, e investigações precedentes acerca da percepção 

infantil de ambientes naturais.  

 

Palavras-chaves: Percepção infantil; ambientes naturais protegidos; mata atlântica; 

abordagem multimétodos. 



 

  

 

Abstract 
 

This study aimed at exploring and describing children’s perceptions in threatened 

natural settings, specifically, the Rain Forest in Brazil. Several studies point to the 

significance of perceptions for people’s pro-environmental attitudes and actions. We try 

to understand the person-environment interaction from an ecological perspective, and 

we present theoretical references for the understanding of how crucial nature is for 

psychological development and well-being. The children’s drawings, individual 

interviews, discussion groups, photographies and informal and indirect sources, as 

teachers, brought material for the analysis. Participated in our study, carried on through 

a multi-method strategy, 209 children from six to eleven years old, living in the 

neighborhood of the Biological Reserve of Una, State of Bahia, created to protect Rain 

Forest fragments. The Rain Forest landscape is well portrayed in children’s drawings, 

the vegetal elements prevailing over artificial and human elements. The figured plants 

and trees, however, are pointed with no precision as to their species. Most of the defined 

species are eatable. The children seem to be aware of the environment degradation, and 

of the importance of its conservation, but they describe episodes of hunting and feeding 

wild threatened animals. Our results indicate a utilitarian trend in the perception of 

living beings, in terms of their immediate usefulness for people. The multimethod 

approach seems to be appropriate to the complexity of the theme; the methodological 

strategies were well accepted by the children, offering them opportunities to express 

themselves. We observed how children, in different life phases, organize natural 

elements and processes in their drawings, and how these images relate to the local 

landscape. We discuss the results in the light of theoretical references of person-

environment studies and from previous investigations about children’s perceptions of 

natural environment.  

 

Keywords: children’s perception; natural protected environment; rain forest; multi 

method approach.



Introdução 

 

O propósito principal deste estudo foi explorar e descrever a percepção 

ambiental infantil de áreas naturais protegidas. Seguem-se explicações introdutórias 

com a finalidade de familiarizar o leitor com o tema abordado. A iniciativa de proteger 

os ambientes naturais que ainda existem em nosso planeta surgiu da constatação de que 

sua destruição é prejudicial tanto para os seres que os habitam, como para os humanos 

que necessitam dele para seu desenvolvimento e bem-estar. O íntimo vínculo que existe 

entre as pessoas e os ambientes naturais é destacado por pesquisas científicas e políticas 

públicas que se interessam pelo desenvolvimento e bem-estar humano. O isolamento 

cada vez maior entre as comunidades humanas modernas e os ambientes naturais gerou 

ambientes desenvolvimentais de predominância urbana, caracterizados pela escassez de 

áreas verdes e de espaços amplos. O reconhecimento da importância da interação com o 

mundo natural para o desenvolvimento infantil, reforçado pela crescente consciência 

ambiental que mobilizou as disciplinas humanas, lançou novas linhas investigativas e 

criou propostas de sensibilização e educação ambiental. Os estudos da interação das 

pessoas com o ambiente alertam para possíveis decorrências da escassez de interações 

com o mundo natural durante a infância, que podem se manifestar por meio de 

desordens cognitivas, afetivas e sociais. 

Como veremos adiante, muitos pesquisadores concordam que as crianças 

manifestam preferência por ambientes naturais, e são especialmente propensas a 

interagir com seus elementos e processos. Esta atração pela natureza é, em parte, 

atribuída à íntima relação psicobiológica dos humanos com os elementos e processos do 

mundo natural. Nesta direção, cada vez mais são estimuladas atividades recreativas e 
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pedagógicas em ambientes ao ar livre, arborizados e habitados por outras espécies 

animais e vegetais. Os ambientes totalmente humanizados, apesar de sua complexidade, 

são carentes de atributos do mundo vivo, fundamentais para o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social das pessoas. A habilidade em lidar com os outros seres vivos, 

humanos ou não, fica prejudicada com a privação de interações em ambientes naturais. 

A natureza age nas pessoas como estimuladora de interação com os outros seres, 

mobilizando a curiosidade e a criatividade. Neste sentido, uma “reinserção” da criança 

na natureza passa a ser aspecto importante no planejamento de políticas públicas e de 

modelos educativos que busquem propor medidas substitutivas, ou no mínimo 

compensatórias, da experiência em ambientes naturais. Os passeios ao ar livre são 

explorados tanto como oportunidade de descontração e jogo, quanto como de 

estimulação cognitiva e sensibilização ecológica. De forma bastante ampla, a tendência 

da “reinserção” da criança na natureza atende a objetivos diversos como o 

desenvolvimento do self e o fortalecimento dos vínculos interpessoais e ambientais por 

meio da estimulação de práticas ecológicas orientadas para a sustentabilidade. 

Aceitando a ideia de que a interação com o ambiente natural é importante para o 

desenvolvimento infantil, o que pode ser dito a respeito das crianças que vivem em 

ambientes de predominância natural? Teriam elas mais oportunidades de 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do que as crianças urbanas que têm pouco 

contato com o mundo natural? Seriam suas práticas cotidianas mais pró-ambientais? O 

que observei em pesquisas anteriores com comunidades e escolas rurais brasileiras é que 

as crianças que moram em áreas de predominância natural e, portanto, distantes dos 

centros urbanos, vivem outras privações que podem limitar e mesmo comprometer seu 

desenvolvimento geral, tais como a precariedade das condições de vida, a dificuldade de 

acesso aos serviços básicos de saúde, a baixa qualidade dos recursos escolares e o 
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isolamento cultural (Profice, 2007). Constatei também que as práticas ambientais das 

comunidades rurais nem sempre se orientam pela sustentabilidade, como se este fosse 

um princípio intrínseco à natureza, ao qual o “homem do meio natural” se afilia. A 

busca por sustento e sobrevivência em áreas naturais pode se efetivar através de 

queimadas para pequenas roças, caça, comercialização de animais silvestres, 

desmatamento para venda de madeira, e contaminação das águas potáveis por criação de 

animais. O que encontramos é um cenário que integra fatores que favorecem o 

desenvolvimento, como a liberdade de espaço e autonomia de movimentos, a não 

constância da vigilância adulta, a convivência em grupos de pares multietários e a 

participação nos cuidados com mais novos ou mais velhos; e fatores que limitam o 

desenvolvimento, como a falta de acesso a água, alimentação, saúde e educação de 

qualidade. 

Uma condição particular, para a qual este trabalho dirigiu seu foco, é a das 

crianças que se desenvolvem em ambientes naturais protegidos. Refiro-me a um 

ambiente natural protegido para designar uma região pertencente a um bioma ameaçado, 

e definida como unidade de conservação. Cada bioma agrega vários ecossistemas por 

proximidade, criando regiões que correspondem às paisagens e vegetações que 

reconhecemos e distinguimos. A Mata Atlântica – bioma em que se dá esta investigação 

– encontra-se gravemente ameaçada. A diminuição da floresta significa desequilíbrio 

dos ecossistemas, perda de biodiversidade, extinção de espécies, e toda a série de 

problemas ambientais e sociais daí decorrentes. 

O contexto de investigação é Vila Brasil, vilarejo situado no entorno da Reserva 

Bioecológica de Una no Estado da Bahia (Rebio-Una). A presença humana é interditada 

no interior da reserva e, no seu entorno, foi delimitada uma Zona Tampão, ou seja, um 

perímetro que circunda a Unidade de Conservação e deve funcionar como cinturão de 
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proteção à manutenção e regeneração da área protegida, sendo prioritária para ações de 

gestão e educação ambiental. A zona tampão da Rebio-Una é definida como Reserva de 

Vida Selvagem.  

  As pessoas para quem direciono nossa atenção são crianças de seis a onze anos 

de idade que estudam nas escolas do ensino fundamental de Vila Brasil. Essas crianças 

se desenvolvem em uma paisagem de predominância natural, interagindo 

cotidianamente com os elementos e processos da natureza. 

O processo que abordo é a percepção ambiental infantil. O acesso à percepção 

infantil é realizado a partir de um enfoque exploratório e se efetua por meio da análise 

de desenhos, entrevistas e grupos de discussão.  

Este trabalho se realiza pela abordagem de aspectos conceituais e práticos 

envolvidos na percepção ambiental infantil de ambientes naturais protegidos. Desde sua 

formulação conta com a parceria de duas pesquisadoras do Instituto de Estudos Sócio-

Ambientais da Bahia (IESB) que já desenvolve programas de educação ambiental junto 

às professoras das escolas de Vila Brasil. As atividades previstas envolvem não somente 

os alunos, mas também as escolas e as professoras que se dispuseram a participar e 

colaborar. Meu esforço é o de apresentar e debater as informações produzidas 

processualmente, por meio de encontros com o grupo de professoras, e de visitas às 

escolas.  

Conforme destaquei anteriormente, o fenômeno deste estudo exploratório 

envolve os três aspectos da interação pessoa-ambiente que, adiante, são tratados 

especificamente, a saber, o ambiente, a pessoa, e o processo – encarnados 

respectivamente nos ambientes naturais protegidos, na criança e na percepção ambiental 

infantil. Certamente esta investigação não pretende contemplar todas essas facetas: 

trata-se da exploração pontual da percepção envolvida na interação pessoa-ambiente. 
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Porém, ainda que o caráter processual possa ser apenas pressuposto, é necessário 

reconhecer sua influência nas informações geradas. Os estudos das interações das 

pessoas com os ambientes trazem a psicologia para a ecologia, estimulando reflexões 

acerca das distintas dimensões psicológicas envolvidas nos processos interativos, e das 

implicações locais, globais e ético-políticas das práticas ambientais. Distinguir três 

momentos separados para apreciação do ambiente, da pessoa e do processo pode 

parecer ir de encontro à própria impossibilidade de desvinculação destas dimensões. Ao 

analisar cada aspecto da problemática enunciada foram encontradas dificuldades 

impostas pela abordagem integrativa que pretendi. Ao tratar do ambiente 

inevitavelmente abordamos as pessoas que, por sua vez, não podem ser compreendidas 

sem referência ao ambiente e à forma como se dão os processos interativos e 

perceptivos. Nesse sentido, nas apreciações parciais do ambiente, das pessoas e dos 

processos são efetuadas referências e interfaces com as demais dimensões envolvidas. 
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1 – Ambientes naturais protegidos 

 
 Um ambiente natural é protegido quando ele próprio e, consequentemente, a 

biodiversidade que abriga, se encontram ameaçados por práticas humanas. Como 

veremos mais adiante, a legislação brasileira dispõe de instrumentos que regulam a 

interação das pessoas com os ambientes naturais, estabelecendo e regulamentando as 

áreas protegidas. Meu interesse aqui não foi apreciar o quão efetiva seja essa proteção, 

mas sim explorar e descrever como as pessoas – e, mais especificamente, as crianças – 

percebem os ambientes naturais protegidos. Veremos a seguir algumas abordagens dos 

estudos pessoa-ambiente que colocam em evidência o ambiente de desenvolvimento 

humano e suas propriedades, além da abordagem de referenciais teóricos acerca da 

percepção ambiental. Depois disso apresentarei como os ambientes naturais são 

protegidos no Brasil para, em seguida, descrever o ambiente de estudo. 

 

1.1 – O ambiente no desenvolvimento das pessoas 
 

A dimensão ambiental das interações humanas e sua participação no 

desenvolvimento infantil foram destacadas por Lewin e exploradas teórica e 

metodologicamente pelas abordagens ecológicas da psicologia que orientam esta 

investigação. Conforme a perspectiva lewiniana, “a influência ambiental somática tanto 

como a psicológica estão constantemente agindo sobre a criança como um todo” 

(Lewin, 1933/1967, p. 590). Desta forma, o ambiente, em suas dimensões físicas e 

psicológicas, pode influenciar o desenvolvimento da criança tanto direta como 

indiretamente. Fatores estressores ambientais, como elementos tóxicos, ruído ou 
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aglomeração, estão correlacionados com o desenvolvimento infantil; podem exercer 

impacto adverso na qualidade da habitação e, consequentemente, nos planos sócio-

emocional e cognitivo (Evans, 2006).  

Na ecologia do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1973/2005) a 

criança é isomórfica em relação ao seu ambiente social, seu contexto ecológico precisa 

ser analisado como função da interação de seus participantes. Após estabelecer a 

importância dos processos interativos no desenvolvimento, Bronfenbrenner destaca dois 

níveis de interatividade: um primeiro no qual se dá a interação de características 

biológicas geneticamente determinadas e eventos ambientais; e um segundo que 

possibilita a interação acima descrita, constituído pelos processos sociais nos quais os 

comportamentos são mutuamente moldados (Bronfenbrenner, 1973/2005). Por esta 

razão, a ecologia do desenvolvimento humano se dirige não apenas aos processos 

psicológicos individuais, mas, sobretudo aos diversos níveis ambientais que os 

envolvem. Segundo seu formulador,  

a 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 (Bronfenbrenner, 1977, p. 514). 

A pessoa em desenvolvimento faz parte de uma série de sistemas hierarquicamente 

dispostos, em níveis proximais ou distais. O nível mais próximo no qual o organismo se 

encontra foi denominado microssistema e definido como  

o complexo de relações entre a pessoa em desenvolvimento e o ambiente em um contexto 
imediato do qual a pessoa faz parte (ex. casa, escola, local de trabalho, etc.). Um contexto 
é definido como um lugar de aspectos físicos particulares nos quais os participantes se 
engajam em atividades particulares em papéis particulares (ex., filha, pai, professora, 
funcionário, etc.) por períodos de tempo particulares. Os fatores do lugar, tempo, aspectos 
físicos, atividades, participantes e papéis constituem os elementos de um contexto 
(Bronfenbrenner, 1977, p. 514). 
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A interação dos vários microssistemas dos quais a pessoa participa foi denominada 

mesossistema; “um mesossistema compreende as inter-relações de vários contextos dos 

quais a pessoa em desenvolvimento faz parte em um dado momento de sua vida. Em 

suma, dito sucintamente, “um mesossistema é um sistema de microssistemas” (p. 515). 

Para designar os ambientes que influenciam indiretamente a pessoa foi definido o 

exossistema como 

uma extensão do mesossistema envolvendo outras estruturas sociais específicas, formais e 
informais, das quais a pessoa em desenvolvimento não participa, mas que influencia ou 
inclui o contexto imediato da pessoa, e dessa forma influencia, delimita ou mesmo 
determina o que se passa nele. Estas estruturas incluem as principais instituições da 
sociedade, tanto as de evolução espontânea como as construídas, na forma em que 
operam em um nível local concreto. Elas incluem, entre outras estruturas, o mundo do 
trabalho, a vizinhança, as mass media, agências governamentais, a distribuição de bens e 
serviços, facilidades de comunicação e transporte e redes sociais informais 
(Bronfenbrenner, 1977, p. 515). 

O nível mais abrangente e distante da pessoa em desenvolvimento foi denominado 

macrossistema, e se refere  

aos padrões institucionais articulados de uma cultura ou subcultura, como os sistemas 
econômico, social, educacional, jurídico e político, dos quais o micro-, meso-, e 
exossistemas são as manifestações concretas. Os macrossistemas são concebidos e 
examinados não apenas em termos estruturais, mas como portadores de informação e 
ideologia que, implícita e explicitamente, atribui significado e motivação para atividades 
particulares e suas inter-relações” (p. 515). 

É por meio dos processos proximais que as pessoas interagem com seus ambientes 

imediatos. Conforme Bronfenbrenner e Evans (2000), 

um processo proximal envolve uma transferência de energia entre o ser humano em 
desenvolvimento e as pessoas, objetos e símbolos do ambiente imediato. A transferência 
pode se dar em qualquer uma das direções e em ambas; ou seja, da pessoa em 
desenvolvimento para os aspectos do ambiente, dos aspectos do ambiente para a pessoa 
em desenvolvimento, ou em ambas as direções, separada ou simultaneamente (p. 118). 

A ecologia do desenvolvimento privilegia uma abordagem transdisciplinar, 

compatível com sua concepção holística do indivíduo, do ambiente e do processo 

interativo que os relaciona. A estas dimensões acrescenta- se o tempo constituindo um 

cronossistema que crucial ao desenvolvimento humano. Para esta abordagem, o 
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desenvolvimento é resultado da interação da pessoa com o meio a partir da influência de 

muitas dimensões de difícil desvinculação – biológicas, físicas, culturais, sociais, 

históricas, temporais e genéticas. Contudo, sua ênfase permanece nos aspectos sociais 

do ambiente, já que as interações com os elementos e processos ambientais são sempre 

mediadas pelo contexto no qual a pessoa se desenvolve. Na mesma direção, Darbyshire 

(2007) aponta a importância da geografia social da infância e do impacto marcante da 

família, comunidade e bairro no bem-estar das crianças (Earls & Carlson, 2001). 

As motivações intrapsíquicas têm impacto na forma de perceber o ambiente 

(Balcetis & Dunning, 2007). Para Kaplan, os fatores afetivos exercem impacto na forma 

como as pessoas conhecem seus ambientes, “o afeto é ao mesmo tempo um guia e uma 

consequência do processo de compreensão e aprendizagem” (Kaplan, 1985, p. 20). 

Jordan (2009) relaciona a interação de pessoa e ambiente às complexas relações 

humanas de dependência e intimidade. Durante seu desenvolvimento, a pessoa precisa 

se dar conta de que tem um self para, em seguida, compreender cada vez mais que o seu 

se relaciona com outros selves, para, finalmente, estender esta noção às relações com o 

mundo. Deste modo, a infância constitui a base dos apegos pessoais significativos a 

pessoas e a lugares. Para Searles (1960), o desenvolvimento do apego não se efetiva 

com independência total do outro ou dos demais seres e ambientes, mas antes em uma 

oscilação entre dependência e independência na direção de uma dependência madura.  

Para a psicologia ambiental, o ambiente físico participa diretamente do processo 

de autorregulação ambiental em suas dimensões de curto e longo prazo (Ittelson, 1960; 

Korpela, 2002). É nesta abordagem que se define o homem ambiental, “o homem não 

como um receptor passivo de estímulos, nem como psicologicamente autônomo, mas 

homem em tensão dialética com seu meio, interagindo com ele, moldando o ambiente e 

sendo moldado por ele” (Ittelson, Proshansky, Rivlin & Winkel, 2005, p.7). Conforme 
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esta perspectiva, o ambiente é incorporado pela pessoa durante sua vida e, desta forma, 

as pessoas também são os ambientes dos quais participam. De acordo com Elali e 

Pinheiro (2008), "a experiência ambiental é extremamente importante para a espécie 

humana, ligando-se à formação da identidade individual e/ou grupal e às condições de 

apropriação dos ambientes pelos seus usuários" (p. 219).  

 

1.2 – A percepção ambiental 
 

A forma como as pessoas percebem o ambiente é fundamental para que se 

compreenda a interação que entre eles se estabelece. Conforme Ittelson (1973), a 

essência humana, tanto individual como cultural, depende da percepção, ou seja, estar 

vivo é ser perceptivo. Para o autor, a psicologia da percepção tradicional se deteve no 

estudo dos elementos perceptivos e das leis que os combinam, o que nos conduziu a 

ignorar a unidade entre a pessoa e o ambiente. Em uma apreensão sistêmica, apoiada na 

ideia de gestalt, a percepção é considerada atividade unitária e global e, desse modo, o 

estudo do ambiente se torna crucial. Para Ittelson (1973), perceber consiste em uma 

experiência fenomenológica dirigida para a ação, a percepção é adequada ou relevante 

em função da situação em que ocorre, não podendo ser simplificada como o 

correspondente psicológico de um aspecto físico. O consenso perceptivo em um grupo 

pode também ser critério de sua relevância, bem como a efetividade da ação envolvida 

na percepção.  

Em seus aspectos definidores, a percepção é relativamente livre do controle 

direto do estímulo: ela é vinculada, e mesmo indistinguível, de outros aspectos do 

funcionamento psicológico, podendo ser considerada relevante e apropriada apenas em 

função do ambiente em que ocorre. O ambiente age como fonte de estimulação e de 
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informação (Ittelson, 1973). Conforme o autor,  “o ambiente contorna, envolve, engolfa 

e nada, nem ninguém, pode ser isolado ou identificado como estando fora ou separado 

dele” (p. 13). O aspecto envolvente do ambiente convoca o observador a se tornar um 

participante e, neste sentido, o autor afirma que um ambiente não pode ser observado, 

mas explorado, “se a observação é o objeto, então a exploração é o ambiente” (p. 13). 

De acordo com esta abordagem, os ambientes são multimodais, ou seja, envolvem 

diferentes canais sensitivos e perceptivos, além de proverem mais informações do que 

as que podem ser processadas. As informações fornecidas pelo ambiente são 

simultaneamente redundantes, inadequadas e contraditórias. Neste sentido, a percepção 

ambiental envolve sempre distintos níveis de análise, entre eles o afetivo, a orientação, a 

categorização, a sistematização e a manipulação – “a forma como alguém vê o 

ambiente, em um sentido bem amplo, é função do que ela faz nele, incluindo quais 

estratégias são utilizadas na sua exploração e conceituação” (p. 17).  

Para Ittelson (1973), os ambientes sempre têm um clima, uma atmosfera, difícil 

de ser definida, mas nem por isso menos importante. A percepção envolve a interação 

da pessoa com seu ambiente; ela provê significados simbólicos e mensagens 

motivadoras de ação, sendo também um fenômeno social amplo que incorpora outras 

pessoas. Ao perceber, as pessoas, e mesmo as culturas, lançam mão de diferentes 

ferramentas cognitivas e, portanto, têm percepções ambientais distintas (Lewis, 2006).  

Ao tratar da percepção ambiental, Tuan (1983), teórico da geografia humanista, 

destaca a sinestesia, a visão e o tato como as fontes de experiências sensoriais que 

suscitam sentimentos intensos pelo espaço e pelas qualidades espaciais. Experienciado 

pelo sujeito, o espaço “assume uma organização coordenada rudimentar centrada no Eu, 

que se move e se direciona” (p.13). O autor enfatiza a dependência visual do homem na 

organização do espaço, cabendo aos outros sentidos o papel de ampliar e enriquecer este 
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espaço visualmente construído. Aos aspectos sensoriais se articulam os processos 

intelectuais, “os espaços do homem refletem a qualidade dos seus sentidos e a sua 

mentalidade (...) A mente frequentemente extrapola além da evidência sensorial” (Tuan, 

1983, p.18). A inteligência humana é necessária para a estruturação dos mundos que, 

em si, já sugerem uma estrutura espacial. Na experiência intelectual, a mente discrimina 

no ambiente os desenhos geométricos e os princípios de organização espacial. Desta 

atividade é construído o espaço interpretado, considerado como o extremo conceitual do 

continuum experiencial, comportando as dimensões mítica, pragmática e abstrata/teórica 

(p.19).  

Na mesma direção, a psicologia ecológica busca compreender como o ambiente 

é percebido pelas pessoas, partindo da inseparabilidade entre ação e percepção (Bruce & 

Green, 1993; Gibson & Gibson, 1972; Heft, 2001; Reed, 1993, Scarantino 2003). Em 

um funcionamento imbricado, próprio dos seres vivos, a percepção incorpora e guia 

ações ao mesmo tempo em que as ações informam as percepções. Neste sentido, não há 

informações inatas, a adaptação da espécie em sua evolução, e do indivíduo durante a 

sua vida, se orienta pelo sucesso interativo com o ambiente: de acordo com Gibson e 

Gibson, “a informação acerca do mundo vem do mundo” (Gibson & Gibson, 1972, p. 

504). Desde o nascimento da pessoa a percepção extrai informações do ambiente 

através dos sentidos. Contudo, a percepção não se limita a interpretar as mensagens 

ambientais, ela funciona mais no sentido da exploração de um arranjo (Gibson & 

Gibson, 1972).  

De acordo com Gibson, a percepção dos eventos tem histórico filogenético e se 

inicia muito cedo na vida da pessoa. Como propriedade rudimentar, a percepção é um 

mecanismo adaptativo que independe do poder de simbolização. A percepção acessa as 

informações acerca das propriedades do ambiente, do layout espacial, dos eventos que 
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nele ocorrem e dos objetos que nele interagem. Na acepção gibsoniana, a percepção 

extrai informações das estimulações. Neste sentido, a percepção é um processo ativo de 

busca de informações, e tem caráter primordialmente funcional: fundamenta a ação 

orientando o que evitar e o que buscar. Contudo, a forma humana de perceber também 

contempla as informações advindas de elementos codificados como a fala e a escrita, o 

que faz da significação um aspecto importante de nossa experiência perceptual (Gibson, 

1970/1991; Heft, 2001). 

Como as informações são extraídas do fluxo contínuo e variável da experiência, 

é a questão da psicologia da percepção ecológica. Segundo Gibson, essa extração se 

efetua através da detecção de invariáveis e de distúrbios. A atenção seleciona as 

informações ambientais disponíveis na direção da redução da incerteza acerca dos 

elementos e eventos ambientais. Desse modo, a percepção busca invariantes na 

confusão do fluxo de eventos ambientais, conferindo estrutura e previsibilidade ao caos. 

As affordances se enunciam como conceito-chave formulado com base na teoria 

ecológica e com ênfase na mutualidade e reciprocidade da interação entre as criaturas 

vivas e seus ambientes. Conforme definiu James Gibson (1969),  

as affordances do ambiente são o que ele oferece ao animal, o que ele provê ou fornece, 
tanto para o bem como para o mal. O verbo to afford é encontrado no dicionário, mas o 
substantivo affordance não. Eu tenho em vista algo que se refere tanto ao ambiente como 
ao animal de um modo que nenhum termo existente o faz. Elas implicam a 
complementaridade do animal com o ambiente (p. 558). 

De acordo com esta concepção, a affordance é física e psíquica; nela a percepção e o 

comportamento estão envolvidos. Um mesmo elemento ou objeto pode suscitar 

affordances diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, uma cadeira é percebida 

para o adulto como um objeto para sentar enquanto uma criança pequena pode se sentir 

convocada a escalá-la ou a esconder-se debaixo. Uma árvore pode possibilitar diferentes 

affordances como escalar, colher frutas, pendurar objetos, amarrar animais, repousar na 
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sombra. Ou ainda, um mesmo animal pode suscitar aproximação e interação para 

algumas pessoas, e aversão e distanciamento para outras. O que configura affordances é 

um agenciamento entre as possibilidades do ambiente e de seus elementos e as 

possibilidades da pessoa no momento em que o percebe. Neste sentido, a affordance 

pode ser considerada propriedade disposicional da interação pessoa-ambiente 

(Scarantino, 2003). 

Para Chemero (2003), estas disposições dependem da atualização das 

circunstâncias da interação pessoa-ambiente, “as propriedades do ambiente não podem 

ser affordances na ausência das complementares propriedades dos animais” (p. 183). A 

pessoa aprende a perceber uma affordance à medida que se sintoniza com as invariantes 

e os distúrbios do ambiente. O organismo explora o ambiente e, ao conhecê-lo, exerce e 

aprimora suas habilidades. São as habilidades que possibilitam o uso das affordances 

que, para o autor, se definem como as relações entre as habilidades do organismo e 

aspectos do ambiente. De acordo com Chemero (2003), “o ambiente afforda 

comportamento do organismo” (p. 187) e as habilidades são geradas pelo 

desenvolvimento das pessoas, em suas dimensões filogenéticas e ontogenéticas. Nesta 

abordagem, as affordances podem se transformar em função dos eventos ambientais 

sem que as habilidades se alterem. Da mesma forma, também é possível uma alteração 

nas affordances sem mudanças nas características do ambiente, apenas por meio de uma 

transformação nas habilidades (Chemero, 2003). 

De modo geral, a percepção pode ser compreendida como “acoplamento e 

organização de affordances em uma maneira útil e segura para o indivíduo” (Oliveira & 

Rodrigues, 2006, p. 127). Neste sentido, é fundamental compreender quais informações 

disponíveis são acessadas pelas pessoas, dado que é este processo que orienta sua ação 

no ambiente. Conforme Oliveira e Rodrigues (2006), na psicologia ecológica há 
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reciprocidade entre atividade perceptiva e informação e entre a percepção e a ação. 

Quando a pessoa percebe o ambiente, percebe a si própria e seu lugar nele. Perceber as 

coisas é perceber como elas suscitam affordances, o que envolve seu significado e seu 

valor. Percepção, para a psicologia ecológica, é definida como “a relação entre o 

percebedor e o que é percebido” (Chemero, 2003, p. 190). A percepção ambiental se 

efetiva na interação pessoa-ambiente; ela é dinâmica, processual e constitui dimensão 

quase real e quase psicológica em constante transformação (Chawla, 2006; Gibson, 

1970/1991, Gibson & Gibson, 1972, Ittelson, 1973, Lewin, 1933/1967).  

 

1.3 – Os ambientes naturais protegidos e as pessoas 
 

Os problemas ambientais enfrentados pelas sociedades contemporâneas foram 

gerados pelo uso que as civilizações fizeram dos recursos naturais durante seu 

desenvolvimento. Por esta razão, foram definidos, em nível biosférico, biomas a ser 

protegidos como estratégia de salvaguarda de seus recursos (BRASIL, 2006). No 

território brasileiro são identificados seis biomas, a saber, Mata Atlântica, Pantanal, 

Cerrado, Caatinga, Pampa e Amazônia. Nossa investigação se realizou na Mata 

Atlântica ou Floresta Pluvial/Tropical, bioma que se caracteriza por abrigar alto nível de 

biodiversidade, ao mesmo tempo em que é um dos biomas que mais sofrem pressão pela 

presença e pelas atividades humanas. Como uma das medidas para sua preservação, a 

Mata Atlântica foi declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1991 e na 

Convenção sobre a Biodiversidade em 1992 foi ratificada a necessidade de medidas 

efetivas para a conservação in situ deste bioma (Araújo, Auger, Rocha & Mesquita, 

1998). No esforço de conectar os fragmentos de remanescentes florestais e desta forma 

ampliar a área de Mata Atlântica, o Corredor Ecológico ou de Biodiversidade emerge 
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como estratégia para interligar áreas protegidas e promover ações que estimulem 

práticas humanas de baixo impacto entre os fragmentos (BRASIL, 2006). 

 Encontra-se hoje no Brasil um terço das florestas tropicais do planeta; nelas 

estão mais de 8.000 espécies endêmicas (que são encontradas apenas naquela área) e 

530 plantas e animais oficialmente ameaçados de extinção. Cem milhões de pessoas 

moram na área de Mata Atlântica que atualmente conta apenas com sete por cento de 

sua área original (Tabarelli, Pinto, Silva, Hirota & Bedê, 2005; SOS Mata Atlântica, 

2008). Mesmo que o desmatamento tenha se acentuado nas últimas três décadas, a 

pressão antrópica na floresta tropical brasileira atravessou cinco séculos de diferentes 

atividades humanas, desde o início da colonização pelos portugueses em 1500. O 

desenvolvimento agrícola recente do Brasil se apoiou predominantemente na pecuária e 

em monoculturas de grãos que, além de estimular o desmatamento de extensas áreas, 

prescindem de mão de obra local, gerando um contingente de refugiados do campo que 

se dirige aos meios urbanos, encontrando situações de moradia e vida precárias. (Sachs, 

2001). 

No Brasil, as áreas naturais protegidas constituem Unidades de Conservação, 

definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). O 

SNUC foi instituído em 2000, com a missão de preservação e conservação da 

biodiversidade, a partir de princípios sustentáveis que respeitem as culturas tradicionais 

e fomentem a educação ambiental (BRASIL, 2000). Em Afonso (2006) a 

sustentabilidade é designada como  

termo que implica a manutenção quantitativa e qualitativa do estoque de recursos 
ambientais, utilizando tais recursos sem danificar suas fontes ou limitar a capacidade de 
suprimento futuro, para que tanto as necessidades atuais quanto aquelas do futuro possam 
ser igualmente satisfeitas (p. 11).  
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Conforme este princípio, a proteção dos recursos naturais só é possível por meio da 

manutenção quantitativa e qualitativa dos seus estoques. Encarregado da conservação in 

situ, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) prevê várias categorias 

como a Reserva Biológica que 

tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes 
em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de 
manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica 
e os processos ecológicos naturais (Brasil, 2000).  

Outras categorias menos restritivas como as Áreas de Proteção Ambiental (APA) são 

destinadas para o uso sustentável, assim como as Reservas Extrativistas, as Reservas de 

Vida Selvagem ou ainda as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).  

No entorno das Unidades de Conservação de uso indireto e restritivo, como as 

Reservas Biológicas, é delimitado um perímetro de salvaguarda que pretende atenuar o 

efeito de borda, ou seja, a interferência das condições ambientais do entorno no interior 

da porção em que a presença humana direta não é permitida. Este perímetro de 

amortecimento de impacto é definido como zona tampão, conforme resolução do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), com o objetivo de minimizar o 

efeito de borda (BRASIL, 1990). Estas zonas tampão solicitam profunda e constante 

avaliação de seus níveis de biodiversidade e de suas atividades econômicas, por meio do 

mapeamento das paisagens que devem contribuir para a proteção do interior das 

reservas (Vitalli, Zakia & Durigan, 2009). 

O contexto da exploração que apresento é a Zona Tampão da Reserva Biológica 

de Una (REBIO-Una), criada em dezembro de 1980 pelo decreto n° 85.463 do extinto 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) como área piloto do Programa 

Reserva da Biosfera – MMA/UNESCO e é um dos hotspots mundiais de biodiversidade 

(BRASIL, 1997; Myers, Mittermeier, Mittermeier, Fonseca & Kent, 2000). Seu Plano 
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de Manejo, elaborado em 1997 e atualizado em 2002, descreve uma área de 11.400 

hectares de superfície com um perímetro de 52 quilômetros, inserida, em sua totalidade, 

no município de Una (BRASIL, 1997). Esta porção de Mata Atlântica é composta pelo 

ecossistema de floresta umbrófila densa que se caracteriza por fatores climáticos 

tropicais com temperaturas elevadas e por altos níveis de precipitações bem distribuídas 

pelo ano com quase ausência de um período seco. Com temperatura máxima de 28°C e 

mínima de 19°C e com umidade do ar entre 80 e 90 %, o município de Una tem elevada 

nebulosidade média, o que ocasiona luminosidade menor, mesmo se situando em faixa 

equatorial (BRASIL, 1997). Seu relevo é bem diversificado, apresentando todos os 

padrões, de Plano a Montanhoso, com predominância do tipo Ondulado (BRASIL, 

1997). A hidrografia da Reserva Biológica de Una é formada por diversos rios e 

córregos cujas nascentes encontram-se no interior da área. Os recursos hídricos são 

abundantes, em razão da boa distribuição de chuvas durante o ano (IESB, 2009) (Figura 

1). 

 

Figura 1- Zona Tampão da Rebio-Una. 
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A área da REBIO de Una é considerada área de alta riqueza de espécies, com 

destaque para aves, primatas e árvores de grande porte.  Entre os animais ameaçados de 

extinção podemos citar o sagui, o mico-leão-da-cara-dourada e o macaco-prego-do-

peito-amarelo. Entre as árvores ameaçadas se encontram o oiti, a braúna e o jacarandá 

(IESB, 2009). As principais atividades humanas da zona tampão em conflito com a 

conservação são agricultura, pecuária, extração de madeira e caça de animais silvestres, 

além do despejo direto de lixo nos rios (BRASIL, 1997).  A caça parece ser o fator mais 

importante para o desaparecimento de espécies de mamíferos e aves de grande porte da 

região; entre os animais mais caçados estão as pacas, os saruês e os tatus (Santos, in 

IESB, 2009). Contudo, nesta região, a preservação dos remanescentes florestais teve a 

contribuição da cultura cacaueira que conserva o sombreamento da mata para o plantio 

do cacau, por um sistema denominado cabruca (Araújo et al., 1998).  Nestas áreas são 

encontrados pomares com abundância de grandes árvores frutíferas. O Plano de Manejo 

da Rebio-Una recomenda a manutenção do sistema de cabruca, e sugere investimentos 

nos produtos originados do cacau e no ecoturismo. Neste cenário, os agricultores 

familiares assumem importante papel como atores de uma economia sustentável pautada 

no uso dos recursos florestais e na proteção da paisagem e da biodiversidade. 

Vila Brasil, local onde acontece a presente investigação, é um dos distritos 

encontrados na zona tampão que se situa a noroeste da Rebio-Una e conta 1500 

habitantes (Fandi & Gomes, 2005). As crianças que moram em Vila Brasil dispõem de 

sete escolas do ensino fundamental, uma na sede do distrito e as demais espalhadas por 

fazendas. (IBGE, 2007). As professoras destas escolas, marcadas com pontos vermelhos 

no mapa (Figura 2), participaram de um programa de educação ambiental promovido 

pelo Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia/IESB. 
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Figura 2 - Reserva Biológica de Una – escolas do entorno. Fonte: IESB. 
 

Conforme as abordagens teóricas inicialmente discutidas, o ambiente, em suas 

dimensões físicas e psicológicas, participa do desenvolvimento humano de modo direto 

e indireto. As pessoas fazem parte do ambiente que se organiza em sistemas de 

diferentes níveis, e é por meio dos processos proximais que elas interagem com seus 
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ambientes imediatos. Deste modo, a experiência ambiental orienta a forma como as 

pessoas percebem e se apropriam dos ambientes. É por meio da vivência nos ambientes 

que a inteligência humana consegue detectar as oportunidades e conjugá-las com sua 

ação.  A percepção ambiental envolve dimensões cognitivas, afetivas e valorativas. As 

affordances evidenciam a reciprocidade entre as pessoas e seus ambientes, e são físicas 

e psíquicas. O ambiente envolve também padrões de comportamento extraindividuais 

associados a lugares e tempos específicos. Por estas razões, a forma como a criança 

percebe e conhece seu ambiente pode influenciar as suas atitudes ambientais atuais e 

futuras. No capítulo seguinte veremos como a criança percebe os ambientes e, mais 

especificamente, os ambientes naturais. 
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2 – Como as crianças percebem os ambientes naturais 

 

2.1 – As interações ambientais das crianças 
 

Cobb (1977) atribui às interações ambientais infantis os sentidos de unidade, 

imersão, participação, indiferenciação, experiências estéticas e gestálticas, expansão e 

autoconsciência, criatividade inventiva e artística, ideal de unidade entre o self e o 

mundo. Por estes atributos, as interações ambientais da infância residem em uma 

memória, meio sentida, meio criada, presente em nós e impressa em nossos sentidos. 

Esta referência vivencial pode ser fonte tanto de recursos como de riscos ao 

desenvolvimento (Chawla, 2002). De acordo com Chawla, “crianças são apegadas ao 

lugar quando manifestam alegria em pensar nele e pesar ou aflição em deixá-lo; e 

quando ele é avaliado não somente para a satisfação de suas necessidades físicas, mas 

também por suas qualidades intrínsecas” (p. 64). Shepard (1967) trata o apego ao lugar 

como reflexo de nossa história evolucionária e atribui a preferência das pessoas por 

criar seus filhos em espaços abertos à memória de ocupações dos espaços naturais 

ancestrais. 

Conforme a geografia humanista de Tuan, no movimento de ampliação 

progressiva da percepção do espaço a criança encontra nos pais o seu primeiro 

ambiente. A mãe, especialmente, inaugura a noção de outra pessoa como objeto 

independente e permanente.  Como primeiro lugar da criança, a mãe inicia o 

desenvolvimento do apego que se estende das pessoas para os objetos e em seguida para 

as localidades, “a ideia de lugar da criança torna-se mais específica e geográfica à 
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medida que ela cresce” (Tuan, 1983, p. 34). Contudo, o apego ao lugar transcende o 

apego social, já que inclui interações contingentes ao contexto ecológico e paisagístico.  

Se durante a primeira infância os lugares preferidos das crianças se encontram 

perto de casa e no convívio do grupo misto, na meia-infância há um engajamento 

expansivo com a paisagem local e preferência por pares do mesmo sexo. Ao entrar na 

adolescência a preferência de lugar se orienta pelo afastamento da vizinhança e do 

controle em ambientes distantes ou privados favoráveis ao encontro de grupos mistos 

(Chawla, 1992). Nesta abordagem, são definidas quatro formas de apego ao lugar, 

estreitamente vinculadas aos contextos políticos e sócio-econômicos. A afeição é 

associada a amor familiar e segurança (laços de família, raízes culturais) e situa o meu 

lugar no mundo, o que lhe confere caráter autocêntrico. A transcendência se refere a 

uma presença inesquecível, suscita os sentidos conjugando exuberância com 

tranquilidade; o sentimento de descontinuidade com consciência da unicidade 

possibilita identidades e continuidades. A ambivalência confronta os estigmas sociais e 

culturais com a ternura, suscitando vivências de vulnerabilidade e aprisionamento. A 

idealização se impõe como reação às sensações de aprisionamento, estimulando o 

investimento valorativo em lugares reais ou imaginários (Chawla, 1992). Hay (1998) 

prefere distinguir o sentido de lugar do apego ao lugar, destacando os vínculos do 

contexto social e geográfico, e os sentimentos pelo lugar tais como o senso estético e a 

sensação de moradia, enraizados em conexões ancestrais e culturais. 
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2.2 – Crianças e ambientes naturais  
 

Vários autores compartilham da ideia de um senso de afinidade e comunhão 

entre crianças e ambientes naturais. Para Tuan (1978), na interação da criança com o 

ambiente natural os aspectos filogenéticos presentes no potencial de desenvolvimento 

precisam ser considerados, visto que evoluímos com os elementos naturais, animados, 

ou inanimados e, portanto, estamos dispostos em seu favor. Na mesma direção, Kaplan 

e Kaplan (1989) enfatizam que, na história evolutiva de nossa espécie, até há bem pouco 

tempo as crianças cresceram e evoluíram em contato íntimo com a natureza. A 

perspectiva do mundo ecológico da criança, ou ecológico-evolutiva, considera que “as 

capacidades neuronais atuais e os padrões de resposta evoluíram como resultado das 

respostas individuais passadas às contingências ambientais” (Heerwagen & Orians, 

2002, p. 29).  

De acordo com Chawla (2002), a comunhão da criança (e dos humanos) com a 

natureza nos remete a uma herança arcaica revelada pela infância. O arcaico, termo 

grego que também se refere ao originário, estabelece uma identificação entre a pessoa e 

seu ambiente; remete-nos a um momento de absorção do self no corpo e no ambiente 

em um nível de troca de informações e ajustes anterior à palavra (Chawla, 2002). Este 

nível arcaico de identificação com o entorno constitui a base de nossa conexão com a 

natureza, e também a do saber humano acerca de nosso lugar nela; é nele que se 

encontram as raízes da confiança e do medo. A experiência arcaica, que antecede a 

simbolização e por isto se encontra num nível perceptivo, tem um sentido físico 

imediato, elementar, é uma “forma de ser batizado no mundo por imersão” (p. 208).  

Porém, ainda que reconhecidas as experiências ancestrais e arcaicas, as crianças 

não podem ser observadas isoladas dos ambientes em que interagem, “a criança”, 
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independente de um contexto ecológico, é apenas uma ficção dominante em nossa 

mentalidade ocidental (Chawla, 1994, 2002; Mead, 1977). A apreciação da interação 

das crianças com os ambientes naturais deve voltar sua atenção aos lugares específicos, 

dotados de significado para a pessoa, incluindo neste as dimensões imaginativas e 

simbólicas.  

Nesta direção, Tuan (1978) postula a existência de um senso inato de parentesco 

com a natureza que se transforma à medida que a criança participa de seu contexto 

cultural. De acordo com esta abordagem, existe um período sensível para revelação da 

empatia com a natureza, que se encontra entre os 5/6 anos e 11/12 anos. Esta fase pré-

púbere, da meia-idade escolar, tem qualidades próprias que encontramos em um dos 

termos naquilo que Cobb (1977) designou como o halcyon period1. Durante esta fase, a 

criança é capaz de experienciar o mundo natural de um modo sereno e evocativo, 

vivenciando um “sentimento de continuidade profunda com os processos naturais e 

manifestando evidências de uma base biológica da intuição” (Tuan, 1978, p.9). Para o 

autor, esta disponibilidade para o natural é fruto da associação entre uma capacidade 

inata em apreciar a natureza e o condicionamento cultural. 

O prazer infantil em subir em árvores, a excitação diante de um horizonte 

expandido, as brincadeiras em ambientes naturais, como escorregador, cabanas, casas 

em árvore, e a atração por pequenas grutas ou abrigos naturais – todos são exemplos da 

forma infantil de interagir com a natureza. A observação direta e compreensiva dos 

elementos e processos naturais proporciona o conhecimento ecológico detalhado, 

configurando um sistema equalizado de interpretação e ação (Laughlin, 1968, citado por 

Tuan, 1978). Contudo, o autor faz uma ressalva, afirmando que “o ambiente natural, 
                                                
1 Halcyon também é um pássaro mítico de origem grega, usualmente identificado como o martin-
pescador, que põe seus ovos na época dos solstício de inverno em um ninho que flutua no mar, tendo 
durante este período o poder de acalmar ventos e ondas. 
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ainda que variado e estimulante, não inspira por si só as crianças a aprender” (Tuan, 

1978, p. 25). Sem o contexto cultural o conhecimento acerca da natureza não seria 

possível, 

a natureza é um professor inarticulado de mensagens sutis para compreensão de uma 
mente imatura (...) as crianças precisam ser ensinadas por adultos humanos, exibem uma 
curiosidade natural sobre o mundo, mas esta curiosidade é facilmente reprimida quando 
os adultos falham na criação (p. 25). 

De acordo com este autor, a partir da progressiva conceitualização do 

questionamento infantil, as crianças que habitam os ambientes naturais configuram seu 

modelo compreensivo que é compartilhado com seu ambiente cultural; seus 

conhecimentos taxonômicos se desenvolvem em função da observação e da participação 

nas atividades adultas. A aprendizagem acontece na situação de observação tanto 

informal como participativa, através do ensinamento explícito de conhecimentos úteis 

acerca da natureza e também pela transferência da sabedoria e das tradições de uma 

comunidade. “A criança primitiva é abençoada com tutoria personalizada de um grupo 

de adultos e a sala de aula é o campo” (Tuan, 1978, p. 25). A vida urbana e ocidental 

transformou radicalmente esta relação; a natureza deixou de ser o ambiente natural de 

aprendizagem para se tornar lugar de recreação e exceção ao cotidiano. 

Na mesma direção, a noção de biofilia parte da concepção de que a interação 

com a natureza nos afeta tanto como espécie quanto como indivíduos (Kellert & 

Wilson, 1993). Como uma tendência inata em se filiar às coisas naturais, a biofilia se 

refere às emoções diante de coisas vivas, da atração ou aversão, da reverência ou 

indiferença, da tranquilidade ou ansiedade. Conforme Kellert e Wilson (1993) “estas 

emoções são consideradas como tendo relação com a aprendizagem de regras 

adaptativas que governam como aprendemos sobre e através da natureza” (p. 1). Neste 
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sentido, a biofilia se inscreve como subunidade de nossa mente adaptada, envolvendo a 

habilidade natural para linguagem e cultura.  

Assim como a preferência por espaços naturais, a empatia por animais, 

sobretudo primatas, é uma das manifestações mais evidentes da biofilia; a atração 

psicológica para o natural compreende uma série de contextos e incorpora correlatos 

cognitivos e emocionais (Wilson, 1993). Como para os primatas, para os humanos as 

emoções de apego, pertencimento e segurança são fundamentais para o futuro das 

relações ambientais. O apego seguro nos anos iniciais conduz ao desenvolvimento de 

exploração e habilidades sociais enquanto o apego inseguro compromete o aprendizado 

acerca da natureza e do grupo social. O sentido de maravilhamento com a natureza 

opera por contágio emocional, sendo a forma mais básica de empatia. Anteriormente 

aos humanos, as culturas primatas fabricam ferramentas e fazem uso medicinal de 

plantas, o que revela comportamentos socialmente aprendidos que vão além do 

conhecimento das affordances naturais, trata-se da seleção e extração das affordances 

relevantes (Kellert & Wilson, 1993).  

Várias pesquisas envolvendo crianças e ambientes naturais indicam a existência 

de um concernimento infantil, nos planos emocional, cognitivo e ético, com a natureza. 

(Kahn, 2002). A partir dos resultados de cinco estudos, em diferentes contextos, acerca 

de concepções morais e valores infantis referentes ao ambiente e aos problemas 

ambientais, dois tipos de pensamento puderam ser identificados. O raciocínio 

antropocêntrico, que enfatiza como os processos ambientais afetam as pessoas, e o 

raciocínio biocêntrico, que atribui valor próprio ao ambiente natural, independente de 

sua serventia humana (Kahn, 2002). Outros estudos sugerem que a preferência infantil 

por paisagens de alta qualidade ecológica pode ser associada a comportamento protetor 

dos recursos nelas contidos (White, 2009). Neste sentido, a apreciação das interações 
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entre a criança e o ambiente natural envolve o “concernimento ético com ações práticas 

na proteção e cuidado do ambiente natural” (Holmes, 2003, p. 31).  

 

2.3 – A natureza no desenvolvimento das crianças 
 

Para Kellert (2002), as experiências diretas, indiretas e substitutivas com a 

natureza desempenham papel fundamental no desenvolvimento afetivo, cognitivo e 

valorativo de crianças e pré-adolescentes. As experiências diretas se efetuam nos 

contatos físicos imediatos com ambientes naturais e seres não humanos, em sistemas 

relativamente isolados da ação antrópica e, por isso, não estruturados. Essas áreas 

podem ser bosques, parques, enseadas, campos, terrenos abandonados, pequenas matas 

e mesmo quintais. 

As experiências indiretas se efetuam através de contatos físicos pontuais com 

contextos naturais submetidos ao planejamento humano e, por isso, mais restritos e 

organizados, mediados e regulados por ações. Nesta modalidade se encontram os 

zoológicos, aquários, museus, jardins botânicos ou contextos rurais em que se efetuam 

interações com animais e plantas domesticados (Kellert, 2002).  

As experiências simbólicas ou substitutivas ocorrem na ausência do contato 

físico com o ambiente natural, através de representações, cenas mais ou menos realistas 

ou metafóricas, a partir de diversos suportes, mídias e tecnologias.  A descrição 

simbólica da natureza é uma prática humana ancestral, que se expressa nas pinturas 

rupestres, mitos, lendas e também na proliferação de imagens de natureza disponíveis na 

sociedade moderna (Kellert, 2002).  

Enquanto a oportunidade de experiências diretas com a natureza diminui em 

razão da urbanização dos espaços naturais, as indiretas certamente não são accessíveis a 
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todas as crianças privadas de experiências ao ar livre. Nos ambientes de 

desenvolvimento urbano predominam as experiências simbólicas e substitutivas. 

Conforme Kellert (2002), a proporção salutar entre os três tipos de experiência 

ambiental permanece uma questão aberta, apontando a necessidade de uma teoria 

compreensiva que relacione os três níveis – cognitivo, afetivo e valorativo – com os 

vários modos de aprendizado que se efetuam no decorrer do desenvolvimento infantil. 

Ao tratar do impacto do mundo natural na maturação cognitiva, Kellert (2002) 

considera que as evidências, ainda que limitadas, indicam que aprender e classificar 

acerca do mundo natural contribui para a capacidade de produzir e reter informações. 

Como vimos, a teoria da biofilia (Wilson, 1993) considera a natureza o ambiente mais 

rico em informações para o humano, e alerta para o comprometimento do 

desenvolvimento tanto físico como mental em um cenário de diminuição das 

experiências com o mundo natural. Efeitos restaurativos dos ambientes naturais 

influenciam a qualidade de habitação e geram consequências no bem-estar cognitivo e 

psicológico, contribuindo para a manutenção da capacidade de concentração (Wells, 

2000). 

Kellert (2002) busca evidenciar os aspectos afetivos e os elementos do mundo da 

criança que incentivam e facilitam sua tendência a interagir com o ambiente natural. O 

suporte e segurança oferecidos pelos cuidadores despontam como condições básicas 

para a iniciativa exploratória e para o desenvolvimento da receptividade e 

responsividade emocionais. Por sua vez, o contato com a natureza, através e além da 

experiência perceptiva, mobiliza a fantasia e a criatividade, revelando a matriz 

complexa e sutil das interações da criança com o mundo natural. Desse modo, a 

natureza como fonte inesgotável de recursos e estímulos de desenvolvimento oferece 

condições não replicáveis de engajamento, criatividade, prazer e descoberta. A vivência 
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de contato com a natureza apenas na modalidade substituição/imaginação pode ser 

disfuncional, comprometendo o equilíbrio do contato cotidiano com o mundo real. 

(Kellert, 2002).  

A dimensão valorativa do desenvolvimento abrange os valores, crenças e a 

perspectiva moral.  Visões de mundo se configuram como importante fenômeno 

psicológico que influencia as interações ambientais (Winter, 1996). No plano da 

progressão de desenvolvimento, Kellert (2002) destaca quatro características do 

processo de valoração ambiental infantil. Os valores vão das percepções e respostas, 

relativamente diretas e concretas, para os níveis mais abstratos da experiência e do 

pensamento. Transferem-se de um referencial pessoal e egocêntrico para interesses mais 

altruístas e sociais. O foco geográfico se ajusta do local/regional para o amplo/global. E, 

por fim, os valores afetivos e emocionais emergem antes das perspectivas mais lógicas e 

racionais. 

Definidas estas tendências, Kellert (2002) estabelece três estágios que se 

distinguem pela preeminência de determinados valores. Durante o primeiro estágio, que 

se situa entre três e seis anos de idade, a ênfase valorativa se encontra na formação de 

perspectivas utilitaristas, dominadoras e negativistas. Este período é marcado pela 

primazia da satisfação das necessidades materiais da criança e pela evitação de ameaças 

e perigos, envolvendo controle, conforto e segurança. Neste cenário, o reconhecimento 

da necessidade dos outros seres permanece subordinado ao egocentrismo.  

O segundo estágio, situado entre os seis e doze anos de idade, é de caráter mais 

humanístico, simbólico e estético, envolvendo noções de conhecimento científico. 

Enquanto alguns valores se desenvolvem mais rápido, outros perdem importância em 

um cenário onde predomina a sensação de conforto e familiaridade com o mundo 

natural, que passa a ser avaliado pela criança como um mundo interessante, 
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independente de suas próprias necessidades. Nesta fase é possível o reconhecimento da 

diferença e da alteridade, que fundamentam o direito de outras vidas, e da necessidade 

de cuidados; é um “tempo de intenso interesse, curiosidade e capacidade para 

assimilação de conhecimento e entendimento sobre o mundo natural” (Kellert, 2002, p. 

133). As experiências na natureza que envolvem interação e enfrentamento promovem o 

crescimento cognitivo e intelectual. Deste modo, o desenvolvimento intelectual é 

facilitado pelos contatos com o mundo natural, o maravilhamento se torna exploração e 

os seguros limites do lar podem ser ultrapassados. Experiências de segurança e 

identidade fora da esfera parental conferem à criança o sentimento de autossuficiência, 

autonomia e independência, deixando impressões profundas que influenciam as futuras 

fases da vida (Kellert, 2002). A ampliação dos contatos simbólicos e substitutivos, 

como no encantamento exercido por lendas, mitos e contos, traz representações da 

natureza carregadas de imagens distorcidas e maniqueístas, como bom/mau ou 

liberdade/tirania. A antropormofização da natureza facilita a elaboração de dilemas 

psicológicos do desenvolvimento envolvendo conflitos, necessidades e desejos (Propp, 

2002). Os encontros simbólicos, quando agenciados aos encontros diretos com o 

ambiente natural, criam oportunidades para o crescimento psicossocial (Kellert, 2002). 

O terceiro estágio, que ocorre entre treze e dezessete anos de idade, reflete o 

amadurecimento mais evidente dos pensamentos abstratos, conceituais e éticos. A 

ampliação dos valores morais e naturalistas, associada aos conhecimentos ecológicos 

científicos, viabiliza a compreensão de escalas temporais e espaciais mais amplas como 

ecossistemas ou evolução. Estas noções de difícil visualização assumem importância 

crucial para as interações ambientais porque evidenciam a dependência humana em 

relação ao ambiente, abrindo o caminho da compreensão da complexidade, da 

interdependência e das responsabilidades éticas (Kellert, 2002).  
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Parece não haver dúvida de que o contato com a natureza age positivamente 

sobre o bem-estar adulto e infantil, e que a interação com ambientes naturais traz efeitos 

benéficos ao funcionamento psicológico. Pesquisadores apontam o papel crucial do 

ambiente natural como moderador do impacto de eventos estressantes de vida (Wells & 

Evans, 2003), indicam a influência positiva dos espaços verdes no desenvolvimento 

cognitivo (Wells, 2000) e destacam o efeito benéfico da exposição e das brincadeiras 

em ambientes naturais, para o desenvolvimento motor (Fjortoft, 2004). Para Taylor, 

Kuo e Sullivan (2001) o ambiente natural tem ação preventiva de desordens cognitivas, 

dando suporte ao funcionamento da atenção. Para Cobb (1977), o sentido de 

deslumbramento propiciado às crianças pelos ambientes naturais exerce influência em 

sua capacidade imaginativa. Os ambientes naturais agem como estímulo à interação 

social (Moore, McArthur, & Noble-Carr, 2008). A relação entre pessoa e natureza pode 

também ser fonte de inspiração espiritual (Fredrickson & Anderson, 1999).  

Várias investigações descrevem a preferência infantil por ambientes naturais e 

consideram o contato com a natureza um importante regulador de humor e de bem-estar 

psicológico (Hart, 1992; Moore et al. 2008; Pyle, 2003; Tuan 1978). Nessa direção, os 

ambientes ao ar livre proporcionam maior oportunidade de exploração livre, pelo fato 

de serem menos estruturados em termos de comportamentos apropriados (Wohlwill & 

Heft, 1987). Segundo Korpela (2002), o espaço territorial da criança é delimitado pela 

curiosidade, pela disponibilidade e pelas liberdades e limitações de acesso. O modelo 

das preferências de lugar parte da ideia de que em fases diferentes da vida, e mesmo da 

infância, a interação com o ambiente assume diferentes significados (Malinowski & 

Thurber, 1996). Os ambientes externos têm significado emocional mesmo quando se 

passa pouco tempo nele, como por exemplo, em visitas a florestas, bosques ou 

montanhas (Korpela, 2002). Conforme Kaplan e Kaplan (1989), a preferência infantil 
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por ambientes ao ar livre está vinculada à sobrevivência em longo prazo, já que conduz 

a pessoa a observar e explorar oportunidades ambientais. Nessa visão, a interação com o 

contexto ecológico impõe a necessidade de classificação da informação ambiental 

relevante em escalas temporais e espaciais variadas. 

A partir do reconhecimento da importância da natureza para o desenvolvimento, 

surge um alerta para o risco da progressiva diminuição de oportunidades interativas em 

ambientes naturais (Chawla, 2002; Kellert, 2002). Mesmo que, segundo Shepard 

(1967), ainda possa ser observada preferência por espaços abertos como adequados para 

as crianças em seu desenvolvimento, a extinção da experiência interativa em ambientes 

naturais, gerada pela urbanização dos espaços, conduz à falha da biofilia que pode gerar 

indiferença para com os seres naturais e até mesmo a biofobia (Pyle, 2003). O cotidiano 

urbano priva as crianças de ambientes verdes e as expõe a ambientes poluídos (Strife & 

Downey, 2009). As crianças são cada vez mais sedentárias e a maioria de suas 

atividades, sistematizadas pelos adultos, as coloca ligadas a equipamentos, e diminuem 

seu tempo livre (Darbyshire, 2007; White, 2009). Uma rotina de atividades em 

ambientes fechados tem promovido a obesidade, com suas nefastas consequências em 

longo prazo como diabetes e hipertensão, além do aumento da prescrição de 

medicamentos psicotrópicos para depressão infantil e distúrbios de atenção (Strife & 

Downey, 2009). 

Como vimos, pesquisas recentes indicam que as crianças e as pessoas, 

necessitam de interações com ambientes naturais, relativamente selvagens, para seu 

desenvolvimento e seu bem-estar psicológico. As interações em contextos naturais 

estimulam substratos cognitivos e emocionais próprios de nossa evolução adaptativa, ou 

seja, a natureza fornece possibilidades interativas, exploratórias e inventivas não 

substituíveis por qualquer contexto construído pelo homem, por mais complexo que este 
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último possa ser. O confinamento das crianças em espaços protegidos limita as 

oportunidades do espaço urbano, até mesmo o de interação com espaços naturais 

quando existem. Strife e Downey (2009) destacam as desigualdades ambientais que 

fazem com que as crianças dos grupos subordinados e economicamente desfavorecidos 

tenham menos oportunidades interativas com os ambientes naturais. Contudo, no 

cenário brasileiro, as crianças menos favorecidas se distribuem também pela zona rural 

onde têm interações recorrentes com ambientes naturais. Nos ambientes urbanos de 

desenvolvimento predominam as experiências simbólicas e substitutivas em relação à 

natureza, situação que pode ser disfuncional, comprometendo o equilíbrio do contato 

cotidiano com o mundo real (Kellert, 2002). Por esta razão, ainda que não possam ser 

desprezados, os benefícios das visitas a parques e zoológicos são limitados e 

insuficientes. De modo geral, o funcionamento psicológico depende dos contextos 

ambientais que dão suporte ao desenvolvimento, e os ambientes naturais assumem 

importância vital neste processo. 

 

2.4 – Como a criança percebe e conhece a natureza 
 

De acordo com a perspectiva realista que fundamenta a psicologia ecológica, o 

conhecimento ambiental se extrai diretamente do mundo concreto que existe 

independentemente da experiência do sujeito (Corral, 2001). Na interação com a 

natureza as crianças tendem a adotar um modo de pensamento teleológico, ou seja, a 

raciocinar acerca de eventos e elementos em termos de propósitos (Evans, 2001; 

Kelemen, 2004). É apenas na ausência do conhecimento acerca dos eventos que elas 

adotam uma visão generalizada das entidades e dos seres como sendo intencionalmente 

causados por alguém e para algum propósito (Kelemen, 2004). Esta espécie de teísmo 
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intuitivo, que caracteriza a abordagem explicativa infantil, é também utilizada pelo 

adulto, quando se encontra desprovido de conhecimento explicativo. De acordo com 

Kelemen (2004), seus traços também podem ser reconhecidos no pensamento científico. 

Na mesma direção, autores como Guthrie (2002) acreditam que a visão infantil mais 

inicial é a de detectar agenciamentos, e que a inteligência emerge como habilidade em 

reconhecer e sentir a ordem natural (Kidner, 1999). Nessa abordagem, a inteligência se 

apoia na percepção de um mundo que existe no lugar de uma elaboração para substituir 

o mundo. As crianças reconhecem e apreciam as oportunidades oferecidas pelos 

ambientes naturais que, por sua configuração e autonomia, solicitam exploração 

(Simmons, 1994).  

As crianças interagem com o ambiente por meio de esquemas de percepção e 

compreensão diferentes daqueles dos adultos. Conforme Kellert (2002), as crianças 

estão mais próximas da experiência, já que ainda não sofreram (ou se beneficiaram) do 

pensamento reflexivo, enquanto os adultos atendem mais diretamente às atividades 

práticas da vida. De acordo com Heerwagen e Orians (2002), os padrões de respostas 

comportamentais na relação com o ambiente são diretamente vinculados à idade, o que 

faz com que uma informação ambiental não seja igualmente útil durante todo o ciclo de 

vida.  

Para Kidner (1999), a forma como a inteligência foi tradicionalmente 

compreendida, ou seja, como habilidade de ordenar e manipular o mundo, legitimou 

uma visão antropocêntrica e serviu de base a uma orientação patológica na relação das 

pessoas com o mundo natural. O conceito psicológico tradicional da inteligência indica 

a facilidade com que um sujeito relativamente autônomo pode manipular o mundo 

constituído de matérias-primas (Kidner, 1999). Assim, o crescente desprendimento do 

intelecto em relação ao resto do mundo é a base de nossa construção de um reino 
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humano que, frequentemente, surge em oposição ao mundo natural e se apodera dele 

(Winter, 1996)  

Em abordagem mais ampla que a tradicional, a teoria das inteligências múltiplas 

é proposta por Gardner (1984, 2006)2 com o objetivo de apreciar a complexidade e 

diversidade da inteligência, procurando superar uma tradição de conceituações 

simplificadoras e limitantes. Gardner diferenciou uma inteligência naturalística que, 

provavelmente, serviu de base para todas as demais que já haviam sido distinguidas e 

que foi definida como a “capacidade de reconhecer exemplos como membros de um 

grupo ou espécie, distinguir membros de uma espécie, reconhecer a existência de 

espécies vizinhas diferentes e determinar as relações, formal ou informalmente, entre as 

diversas espécies” (Gardner, 2001, p. 55).  

Em suas linhas gerais, a inteligência naturalística nos remete ao conhecimento 

do mundo vivo, desenvolvendo-se com o auxílio dos diversos canais perceptivos 

(visuais, tácteis, auditivos, olfativos).  Como Gardner (2001) destaca, “assim como a 

maioria das crianças normais domina facilmente a linguagem em tenra idade, também a 

maioria das crianças apresenta predisposição para explorar o mundo da natureza” (p. 

56). Novas habilidades se constroem na exploração e uso do ambiente físico, em uma 

tendência de complexidade e sofisticação crescentes. A inteligência naturalística 

aguçada faz com que a criança se sinta envolvida com os problemas ambientais e as 

espécies ameaçadas (Nicolier & Velasco, 2008; Wilson, 1998).  

Alguns interesses e comportamentos permitem identificar as crianças que 

manifestam inteligência naturalística preeminente. Na criança naturalista as habilidades 

sensório-perceptivas são aguçadas, e ela consegue empregá-las na descrição e 

                                                
2 As sete inteligências múltiplas inicialmente definidas por Gardner foram: lógico-matemática, linguística, 
espacial, corporal-cinestésica, musical, interpessoal, intrapessoal. A oitava inteligência definida foi a 
naturalista, seguida da existencial (Gardner, 1984, 2001).  
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categorização do mundo vivo. Acrescentam-se especial sensibilidade às mudanças 

climáticas e temporais, o prazer em atividades ao ar livre, sejam lúdicas ou de 

observação. A criança descreve facilmente padrões ambientais do entorno, e é capaz de 

compará-los; interessa-se e cuida de animais, repara traços no ambiente que geralmente 

passam despercebidos à maioria e se interessa desde muito cedo por imagens, livros e 

programas acerca de temas naturais ou científicos, aprendendo rapidamente suas 

características e categorizações.  

As oportunidades naturalistas contribuem ao desenvolvimento de competências 

processuais, ou seja, de ferramentas básicas para o aprendizado e a resolução de 

problemas.  Estas são: a observação, efetuada com os cinco sentidos ou ainda auxiliada 

por instrumentos ou equipamentos científicos; a coleta de informações, observação e 

mensuração de forma sistemática através desenhos, descrições, relatos, mensurações; a 

predição, expectativa de resultados baseados em inferências, cálculo de estimativas; a 

análise, busca de sentido para as informações através de comparações, classificações, 

ordenações e cálculos; e a comunicação, troca de informações orais ou escritas 

envolvendo a cooperação e a resolução de problemas (Glock, Wertz, & Meyer, 1999). 

Para Gardner (2001), as inteligências raramente operam de forma isolada e as 

estratégias para sua mobilização dependem de experiências holísticas de aprendizado. 

No que se refere à inteligência naturalista, o primeiro estágio consiste em 

conscientização, mais na direção do despertar dos sentidos do que na da transmissão de 

conhecimentos, a imersão em ambientes naturais permite abertura de todos os canais 

sensitivos. Em um segundo estágio, o fortalecimento desta inteligência se efetiva 

através da amplificação dos conhecimentos infantis na interação ativa e direta com 

elementos e processos naturais como, por exemplo, na discriminação de espécies ou 

ainda na criação de animais e vegetais. No estágio de ensino propriamente dito, o 
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terceiro, estas operações/ferramentas são aplicadas ao aprendizado do conteúdo 

acadêmico. No quarto estágio as crianças são capazes de encontrar aplicações para estes 

conhecimentos em contextos extraescolares mais amplos (Lazear, 1992; Roth, 1998).  

Como vimos anteriormente, para a psicologia ecológica, o desenvolvimento se 

dá em uma paisagem de conhecimentos ecológicos compartilhados, ignorados ou 

enriquecidos, ou seja, na interação entre a pessoa e os “recursos eco-psicológicos do 

ambiente” (Heft, 2001, p. 330). À medida que se movimenta, a pessoa explora e 

conhece, acessando as qualidades do ambiente com seus sentidos. As pessoas não são 

apenas indivíduos, mas sistemas relacionais, e as affordances são as propriedades 

significativas percebidas nos ambientes. De acordo com Lewis, a percepção da 

paisagem acontece em um mundo atual e real, “o potencial de movimentação e 

interação com um ambiente é crítico para a percepção humana das affordances de um 

dado ambiente” (Lewis, 2006, p. 86). 

 

2.5 – Crianças e ambientes naturais protegidos 
 

Conforme indicam os estudos pessoa-ambiente, a criança, à medida que percebe 

e interage no seu ambiente, se torna capaz de ampliá-lo progressivamente, e de melhor 

compreender os diversos níveis e a complexidade que compõem sua paisagem. No que 

concerne aos ambientes naturais, estas experiências são cruciais para o desenvolvimento 

das pessoas e para seu bem-estar psicológico. A qualidade das relações afetivas iniciais 

que, evidentemente, acontecem e envolvem as propriedades do ambiente, é elemento de 

base para as relações de apego aos lugares e o compromisso com sua preservação. A 

infância, no período que compreende os cinco e os doze anos de idade, um senso de 

parentesco e unicidade com os elementos e processos naturais revela nossa biofilia, 



 

  

51

herança ancestral e arcaica de nossa espécie. Nesta fase, a criança revela propensões 

mais biocêntricas do que antropocêntricas. No plano intelectual, tudo indica a existência 

de inteligência naturalística que nos orienta na interação com o mundo natural a partir 

da compreensão de sua própria organização e das oportunidades que configura. 

Contudo, esta afinidade com o natural, própria da criança é sempre significada em um 

contexto cultural, através das interações sociais que disponibilizam conhecimentos e 

valorações ambientais.  

Vários pesquisadores salientam que a interação das crianças com ambientes 

naturais selvagens é benéfica para ambas as partes, visto que as experiências na natureza 

durante a infância contribuem para o nível de comprometimento ambiental da pessoa 

(Chawla, 2006, Wells & Lekies, 2006). Pyle (2003) destaca a importância do contato 

direto da criança com a natureza para o compromisso pró-ecológico das pessoas e, 

consequentemente, para a sustentabilidade ambiental. Contudo, para o desenvolvimento 

de atitudes ambientais sustentáveis, é necessária a coordenação do cuidado espontâneo 

da criança com os seres (humanos ou não), com o cuidado em níveis mais elevados de 

organização biológica. Muitos dos problemas ambientais solicitam das pessoas 

apreensão além do contexto imediato; noções como bioma, biodiversidade e 

sustentabilidade, que constituem a base das ações de preservação, não são 

necessariamente dominadas pelos habitantes de áreas protegidas. O ecossistema não é 

um todo unitário animado que mobiliza respostas emocionais e morais pró-ecológicas. 

O nosso naturalismo espontâneo não é capaz de nos orientar diante dos dilemas 

políticos e circunstanciais que se apresentam para a preservação dos biomas. São 

necessários “inputs de conhecimento” (Kalof, 2003, p. 167) acerca dos habitats dos 

animais, da interdependência nos ecossistemas e das formas como os humanos 

interagem com os ambientes. 
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Isto significa que as crianças que vivem em ambientes naturais protegidos têm 

muitas oportunidades para interagir com os elementos e processos naturais, e de 

conhecê-los tanto por suas experiências próprias como por meio do conhecimento 

disponibilizado pelo seu contexto sócio-cultural. Contudo, isto não significa que pelo 

fato de viverem em ambiente natural protegido suas percepções ambientais sejam pró-

ecológicas, e que suas práticas cotidianas não contribuam para a degradação dos 

elementos e processos naturais. O contexto de vida da criança envolve dimensões micro 

a macro, onde são disponibilizados significados, valores e recursos que interferem na 

interação pessoa-ambiente. 

Como vimos, pesquisas recentes indicam que as crianças, e de uma forma geral 

as pessoas, necessitam de interações com ambientes naturais, relativamente selvagens, 

para seu desenvolvimento e seu bem-estar psicológico. As interações em contextos 

naturais estimulam substratos cognitivos e emocionais próprios de nossa evolução 

adaptativa, ou seja, a natureza fornece possibilidades interativas, exploratórias e 

inventivas não substituíveis por qualquer contexto construído pelo homem, por mais 

complexo que este último possa ser. 

O ambiente, além de existir com as pessoas, existe para as pessoas, e a 

reciprocidade deste vínculo inviabiliza a consideração de um sujeito psicológico isolado 

de sua interação com o ambiente.  A interação entre crianças e ambientes naturais 

compõe nossa história biocultural e a limitação na quantidade e na qualidade das 

interações diretas, proporcionada pela vida moderna e urbanizada, pode ter 

consequências nos planos afetivo, cognitivo e valorativo. Os ambientes naturais agem 

como facilitadores, e sua ausência compromete o desenvolvimento. 

A infância, sobretudo no período que compreende os 5 e 12 anos, se apresenta 

como fase crítica para o desenvolvimento de significações e valores ambientais. Esta 
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fase da vida se caracteriza por receptividade e criatividade geral, assim como por sua 

sensibilidade aguçada ao mundo natural. Neste sentido, os contextos de 

desenvolvimento podem estimular a sensibilidade ambiental e, desta forma, promover a 

consciência das consequências das ações das pessoas sobre os ambientes; ou, ao 

contrário, a escassez de experiência significativa com os ambientes naturais gera 

desafeição e instrumentalismo em relação à natureza.  

No próximo capítulo discuto o desenho como estratégia-chave de aproximação 

às percepções ambientais infantis de ambientes naturais, apoiada em experiências e 

investigações precedentes que adotaram este mesmo recurso metodológico. 
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3 – O desenho infantil como instrumento de estudo da 

percepção ambiental das crianças 

 

 3.1 – Breve histórico do estudo do grafismo infantil 
 

A história do estudo do grafismo infantil é recente. Registros de desenhos feitos 

por crianças da pré-história, da época clássica e do Renascimento são praticamente 

inexistentes. Antes da era moderna, poucas pessoas se interessavam ou conservavam os 

desenhos infantis. Apenas com o desenvolvimento das disciplinas científicas o desenho 

se torna objeto de interesse por parte de psicólogos, educadores, artistas, psiquiatras, 

sociólogos e etnólogos, que definem suas funções, qualidades e possíveis usos. A seguir 

apresento uma composição dos principais elementos destacados por autores que se 

dedicaram, de forma mais ou menos crítica, a contar a história do estudo do desenho 

infantil (Bossche, 2006; Cox, 2000; Derdyk, 2003; Gardner, 1980; Greig, 2004; 

Méridieu, 2003; Vigotsky, 1930/2006; Wallon, 2001). 

Os primeiros registros do desenho humano datam de trinta mil anos e 

acompanham a evolução cultural de nossa espécie (Coppens, 1983; Nougier, 1993). 

Tudo nos leva a crer que as crianças também desenhavam, em suportes não perenes 

como a areia, o corpo ou outras matérias naturais. A conservação e valorização destas 

obras é que é recente, e decorre do interesse moderno pela criança e por suas produções. 

Gardner (1980) aponta três tendências que agem como causa da pouca valorização 

artística do desenho infantil no passado recente. A primeira vê o desenho como simples 

reflexo do estado afetivo da criança, e de manifestação de inquietações inconscientes. A 

segunda tendência, de ênfase cognitiva, vê no desenho apenas uma necessidade 
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compulsiva da criança em mostrar o que conhece, e o utiliza como instrumento de 

medida de inteligência. A terceira tendência, formada pelos entusiastas do desenho 

infantil, considera as produções das crianças como índices de fenômenos mais gerais da 

vida, “expressão da nossa busca em ordenar o universo complexo, exemplos de 

comunicação, indícios do tipo de sociedade em que se vive, lembranças de nossa 

vitalidade e de nossa inocência perdida” (p. 25).  

Sob o olhar científico, o grafismo se revela uma oportunidade ímpar para 

compreender a peculiaridade infantil em sua essência e funcionamento. Desde o início 

do século passado, o desenho é interpretado como modo expressivo próprio da criança. 

Enquanto alguns educadores recomendam mínima intervenção adulta no desenhar da 

criança, com a finalidade de garantir o desenvolvimento natural de suas potencialidades, 

outros, ao contrário, destacam a plasticidade da infância como oportunidade a ser 

explorada no ensino diretivo das técnicas do desenho. Além do interesse científico, 

outros fatores modernos, como a diminuição do custo do papel e do lápis e a 

mobilização social e familiar para a educação das crianças, contribuem para a 

importância cada vez maior atribuída ao desenhar infantil. 

Os estudos iniciais atendem a uma orientação descritiva e comparativa, efetuada 

a partir de análise estilística e iconográfica. Este olhar sobre o desenho infantil 

estabelece relação entre os processos de produção artística, de evolução humana e de 

desenvolvimento psicogenético. Coincidindo com os primeiros estudos etnológicos da 

arte primitiva, esta orientação prepara o terreno para os testes psicométricos. Durante o 

primeiro quarto do século XX, a abordagem psicométrica é predominante e orienta o 

estudo do desenho como instrumento de avaliação do nível psicológico (ou QI). Em 

1926, Goodenough formula o teste do personagem, no qual os elementos presentes no 

desenho são pontuados quantitativamente. Esta abordagem parte do princípio de que a 
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evolução do desenho acompanha o desenvolvimento cognitivo da criança, identificando 

o número crescente de detalhes gráficos com uma maior capacidade de conceitualização 

e representação (Gardner, 1980). 

A partir dos anos pós-guerra se desenvolve uma abordagem projetiva de 

inspiração clínica e psicanalítica. Entre seus representantes podemos situar 

Machover/1949 e seu teste do personagem, no qual são destacados os aspectos 

iconográficos e morfológicos, além do simbolismo das diferentes partes do corpo e dos 

detalhes das vestimentas; Porot e Minkowska/1965 e Kos e Bierman/1977, com a 

análise da família desenhada; Koppitz/1968 que inicia uma combinação entre 

abordagem emocional e cognitiva; Aubin/1970 que busca, através da análise dos 

arquétipos, os elementos reveladores da personalidade da criança com auxílio da 

apreciação do contexto infantil e Royer/1977 que se dedica ao estudo da personalidade 

através do desenho (Gardner, 1980). Do estudo de casos individuais, a tendência 

projetiva alcança a análise de grupos, o que permite avançar na direção de uma 

compreensão mais ampliada do grafismo infantil. 

Paralelamente, se configura uma abordagem cultural que se diferencia por 

destacar o papel da arte infantil na arte de qualquer cultura, e por nem sempre 

considerar adequada uma aproximação entre a arte primitiva e a arte infantil. Para a 

abordagem cultural, a criança se apega preferencialmente aos objetos tais como eles 

aparecem na vida concreta, praticando um simbolismo não convencional. Sua produção 

gráfica, ao contrário daquela do adulto, não é destinada a ser compreendida pelos outros 

e, por essa razão, é mais pessoal em seu conteúdo. É possível destacar alguns 

representantes como Ricci/1887, que inicia a análise iconográfica estilística e técnica; 

Levinstein/1905, pioneiro em destacar o caráter expressivo do desenho infantil; 

Durand/1963, com foco na interação entre mundo afetivo e mundo cultural; Rump e 
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Southgate/1967, Cameron/1971 e Lecouvet/1998,1999 com a análise da apreciação da 

arte pela criança; Barbichon/1975 e as representações das cidades; Smart e Smart/1975 

e Cambier/1970 com estudos comparativos entre grupos e culturas; Verbist/1972 em um 

estudo da Unesco visando fomentar a compreensão internacional; Widlöcher/1977 e a 

apreciação das influências do contexto cultural; Knapp e Seagrim/1981 com a ideia de 

que as estratégias de codificação de elementos visuais ou verbais são presentes em todos 

os grupos e refletem diferenças individuais; Goodnow, Wilkins e Dawes/1986 e o 

estudo sobre as diferenças entre as obras espontâneas e aquelas solicitadas pelos 

adultos; Derdyk (2003) e a ênfase no processo criativo e expressivo e Bossche (2006) 

com sua abordagem integrativa intercultural. 

Como vimos, as abordagens psicométricas, projetivas e culturais apresentam 

diferenças, mas, sobretudo, interfaces conceituais. A noção de evolução, subjacente ao 

interesse moderno pelo desenho infantil, conduz aproximações deste com as pinturas 

rupestres, a arte de culturas primitivas e a arte naïf3, todas marcadas pelo espontaneismo 

e minimalismo de suas formas, cores e perspectivas. No desenvolvimento do grafismo 

encontramos a noção de etapas ou ciclos, que “cada criança normal, progredindo em seu 

próprio ritmo, parece passar por esta sequência” (Gardner, 1980, p.17). Em linhas 

gerais, e como veremos em detalhes mais adiante, na abordagem evolutiva 

predominante no estudo do grafismo infantil, a criança segue o seguinte percurso: 

inicialmente, expressa no desenho um ponto de vista particular, o seu próprio, para em 

seguida representar simultaneamente vários pontos de vista e, enfim, ser capaz de adotar 

um ponto de vista comum a todos e correspondente à realidade.  

 

                                                
3 Arte naïf – ou arte primitiva moderna, praticada por artistas sem formação acadêmica tendo como 
características principais a organização desajeitada das formas e das perspectivas, uso de cores primitivas, 
e marcada pela simplicidade. 
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3.2 – A interpretação do desenho infantil 
 

A criança que se expressa por meio do desenho percebe e representa o mundo de 

uma forma bastante peculiar e, sobretudo, radicalmente distinta do modo de perceber do 

adulto. Como vimos anteriormente, é amplamente aceito que o ser criança vem 

acompanhado de um poder de experiência perceptiva e expressiva mágico, inventivo e 

surpreendente. A plasticidade e a capacidade infantil de integrar conceitos e matérias 

em suas próprias representações viabilizam efetiva fusão dos signos e significados que é 

inviável na rigidez do representar adulto (Méridieu, 2003). Até certo ponto, a criança é 

livre da imposição de um espaço único e comum a todos, ou seja, ela vive em um 

espaço experiencial e não efetua, a princípio, diferenciação entre o espaço e os objetos 

que o povoam, entre o continente e o conteúdo. No espaço representativo infantil as 

dimensões corporais, cognitivas e culturais se sobrepõem. 

Na atitude natural, eu não tenho percepções, não coloco este objeto ao lado deste outro 
objeto e suas relações objetivas, tenho um fluxo de experiências que se implicam e 
explicam mutuamente, tanto na simultaneidade como na sucessão (...) Essa inerência do 
sujeito ao mundo, essa absorção na corrente das percepções, caracterizam a visão infantil, 
essencialmente caleidoscópica e proteiforme (Méridieu, 2003, p. 45). 

Se o desenho infantil é relativamente livre em relação às regras, sua leitura deve 

ser sensível aos conteúdos emocionais que nos atingem diretamente (Wallon, 2001). 

Neste sentido, ler o desenho é senti-lo, efetuar uma apreensão distinta da análise e 

apelar aos recursos emotivos. Trata-se de captar sua mensagem, seu desejo, seus meios 

de expressão, sua dinâmica, sua função, seu lugar e seu tempo. Em um continuum 

evolutivo que vai da expressão à comunicação, crianças e adultos se encontram em 

extremos opostos. O desenvolvimento gráfico retrata este processo de simbolização 

progressiva que permite distinguir expressão e comunicação, habilidade ainda 

indisponível nos primeiros anos da infância. Desse modo, o desenvolvimento gráfico da 
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criança acompanha seu amadurecimento psicológico, cuja evolução se desenrola com 

relativa autonomia em relação ao seu meio.  

A diferença entre modos de ser de crianças e adultos impõe reservas às 

interpretações que são dadas aos desenhos infantis.  A imposição adultocêntrica do 

código narrativo na análise do grafismo reproduz uma abordagem reducionista e 

insensível à polissemia das produções. A ideia de empobrecimento da criatividade 

infantil como reflexo da imposição da universalização dos códigos constitui crítica à 

cultura moderna reducionista e classificatória, sendo compartilhada por grande parte dos 

estudiosos e entusiastas do grafismo infantil.  

A abordagem sócio-histórica vê a criação gráfica como processo de 

ressignificação do mundo que atravessa a fantasia e a realidade, o corpo e o 

pensamento, o afeto e a cognição (Leite, 1998; Silva, 2002; Vigotsky, 1930/2006). 

Porém, ao abordar a diferença entre a imaginação infantil e aquela do adulto, se afasta 

da concepção segundo a qual a imaginação da criança é mais rica, e de que a maturação 

ocasiona empobrecimento da capacidade imaginativa. Para Vigotsky (1930/2006), esta 

concepção não pode ser cientificamente aceita, visto que a experiência da criança é 

menor que a do adulto, e que seus interesses são mais simples, elementares e limitados. 

O desenho é capaz de problematizar a percepção, tirar o objeto de seu contexto habitual, 

tornando-se representação ou recriação da realidade, criando um “objeto carregado de 

memória” (Leite, 1998, p. 137).  Na abordagem sócio-histórica, o desenho paralisa o 

momento no tempo, “como instante congelado, não é a passagem do tempo que dá o 

movimento do desenho – este é dado por sua relação com o contemplador” (Leite, 1998, 

p. 136). 

O desenho das crianças também foi apreciado por artistas modernos como 

Baudelaire e Picasso, este último tendo afirmado que, apesar de desenhar como Rafael, 
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havia demorado toda sua vida para aprender a desenhar como elas (Gardner, 1980). 

Correntes menos entusiastas da aproximação entre a criança e o artista argumentam que, 

no caso da primeira, ela é possuída por seu talento no lugar de dominá-lo, praticando-o 

sem consciência. Klee é um dos artistas que, tendo suas obras muito comparadas a 

produções infantis, demarca diferenças entre o mundo gráfico do artista e o da criança, 

argumentando que apenas o primeiro tem preocupação com a composição e com as 

formas de sua obra, sendo sua significação figurativa intencional (Gardner, 1980).  

Gardner aproxima a criança do artista e considera que o desenho pode agir como 

importante veículo de expressão, já que revela “um indivíduo participando de maneira 

significativa dos processos de criação, de elaboração e de expressão de si” (Gardner, 

1980, p. 23). Para o autor, as abordagens tradicionais, que dispensam o contexto cultural 

de produção da obra, permanecem estéreis, apresentando um quadro pouco dinâmico de 

uma criança participante de um ambiente. Uma comparação entre as pinturas rupestres 

de Lascaux com os desenhos efetuados com rígida acuidade por crianças autistas leva 

Gardner (1980) a concluir que ambos são produções de talentos superdotados, ou 

mesmo raros, que passam pelas mesmas fases que os outros, mas em ritmo mais veloz. 

Em sua tentativa de reconstrução filogenética do desenvolvimento do grafismo Gardner 

avança a ideia de que  

em época anterior á linguagem escrita, já com a realização de alto nível mental, pode ter 
havido um grupo de indivíduos que desenvolveram igualmente o hemisfério direito muito 
mais do que hoje em dia. Pode ser que o preço da evolução, que pagamos adotando um 
estilo bastante verbal, seja uma “seleção” que exclua este tipo de indivíduo, com exceção 
de alguns artistas de talento (p. 220). 

Adotando este pressuposto, Gardner (1980) conclui que o desenvolvimento fácil para o 

desenho desapareceu entre os humanos modernos, mas ainda é possível. Os primeiros 

anos da infância são indicados para o estabelecimento de bases para o desenvolvimento 

gráfico, afetivo e cognitivo. Uma fase de latência, determinada pela natureza do 
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desenvolvimento infantil, faz da meia-infância uma oportunidade de recuperar o tempo 

e o saber desenhar que se perdeu entre nós e os pré-históricos ou as crianças autistas.  

Mário de Andrade (1984) considera que o desenho é marcado, ao mesmo tempo, 

pela transitoriedade e pela sabedoria, 

é como que uma arte intermediária entre as artes do espaço e as do tempo, tanto como a 
dança. E se a dança é uma arte intermediária que se realiza por meio do tempo, sendo 
materialmente uma arte em movimento, o desenho é a arte intermediária que se realiza 
por meio do espaço, pois a sua matéria é imóvel (p. 65). 

Sendo essencialmente uma arte intelectual, para o modernista a expectativa de uma 

composição no desenho seria contrassenso ou abusiva: “porque o desenho é, por 

natureza, um fato aberto” (p. 67). A pintura corporal nos recorda da essência caligráfica 

do desenho que é possivelmente mais primitiva que a pintura; as decorações corporais 

simbólicas confirmam o desenho como fato aberto sem o limite da composição; por ser 

mais agnóstico, “é um jeito de definir transitoriamente” (p. 69).  

Gardner (1980) evoca o mito grego do leito de Procusto para caricaturar as 

limitações de uma abordagem evolutiva rígida ou estreita. De acordo com o mito, 

Procusto tinha um leito de ferro que oferecia aos seus hóspedes que, por sua vez, 

deveriam caber exatamente em seu tamanho. Caso fossem maiores tinham seus 

membros amputados, caso fosse menores, eram esticados até atingir a medida exata. O 

que Gardner nos alerta é que muitas vezes buscamos adequar o fenômeno em foco à 

nossa perspectiva teórica, retirando ou acrescentando elementos com o objetivo de fazê-

lo caber em dada conceituação. As diferenças entre crianças, contextos e culturas não 

podem ser homogeneizadas em função das exigências impostas por modelos 

ideológicos e conceituais dominantes. 
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3.3 – As fases do desenvolvimento gráfico 
  

As três grandes fases postuladas pela teoria psicogenética (Piaget & Inhelder, 

1967) servem de orientação e fundamentação teórica para quase todos os pesquisadores 

que se valem do desenho como ferramenta avaliativa, diagnóstica, metodológica e 

comparativa. O período inaugurado pelos primeiros rabiscos se caracteriza pela 

incapacidade sintética, e corresponde ao que Luquet/1927 denominou realismo fortuito. 

O pequeno desenhista inicia por desenhar as formas por elas mesmas, sem intenção 

representativa, mesmo quando esta última já se revela possível em outros domínios da 

linguagem. A ligação entre universo da atividade gráfica e universo da experiência se 

efetua apenas após os três anos de idade (Gardner,1980). O desenho da criança pré-

figurativa em pouco se assemelha ao objeto real; sua nomeação é muitas vezes um 

comentário fortuito, parte do jogo de comunicação em uma cultura que solicita um 

nome para coisas. Neste momento, a figuração do espaço ignora as relações projetivas e 

euclidianas, não existindo constância das grandezas nem qualquer tentativa de 

representar a profundidade. 

Com o passar do tempo, as relações topológicas elementares começam a se 

organizar, as relações de vizinhança passam a ser mais ou menos respeitadas e as 

formas mais ou menos diferenciadas. Mesmo com a compreensão de uma relação entre 

os elementos, esta ainda é representada de maneira inadequada. A aquisição de 

competências se dá por meio do domínio das propriedades do modo de expressão. No 

desenho temos dois grandes fatores que servem de estimulação à realização de 

equivalentes gráficos: a fabulação e a aptidão a executar configurações que começam a 

parecer com objetos. Neste momento, a criança descobre que pode fazer coisas, e até os 

quatro anos observamos a primeira forma denominada pessoa. Para exercício desta 
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habilidade emergente são necessários, “repertório de esquemas gráficos, aptidão a 

discernir similitudes entre entidades físicas e configurações de linhas, capacidade de 

estabelecer e executar um plano” (Gardner, 1980, p. 77-78).  

A partir de um simples círculo central se efetua a entrada no estágio figurativo; a 

criança se dá conta do resultado de sua ação e da possibilidade de manipulação das 

formas para esse fim. Apenas aos adultos preocupa a questão de saber o que o círculo 

representa, as crianças não sentem necessidade de um “isomorfismo pontilhado” 

(Gardner, 1980, p. 81) entre o desenho e o objeto a que se refere, e se satisfazem com 

uma correspondência global. Da imagem global da figura humana surgem variações 

mais detalhadas com dedos e ornamentos, além de uma definição melhor da forma do 

corpo, olhos, nariz e boca. Os traços se tornam menos simbólicos e mais próximos da 

realidade corporal visual, “uma pessoa termina por parecer a uma pessoa” (Gardner, 

1980, p. 82). Pouco a pouco o repertório de coisas representáveis aumenta e, da forma 

inicial, surgem pessoas, personagens, animais e todos os outros motivos se desenvolvem 

em seguida, como a casa, a flor, o sol e as árvores. O realismo fortuito revela uma 

percepção autorreferente e parcial do mundo, e tem como resultado uma representação 

gráfica também fragmentada e momentânea, já que até este momento a criança ainda 

não formou categorias com significativo nível de generalidade, “há a tendência a 

organizar categorias específicas de seu universo em termos de bons ‘exemplos 

principais’ ou protótipos” (Gardner, 1980, p. 85). 

Progressivamente, o realismo fortuito se transforma em realismo intelectual, a 

primeira grande fase do desenvolvimento gráfico, na qual as relações projetivas e 

euclidianas começam a se elaborar, as relações topológicas passam a ser respeitadas e o 

espaço perspectivo nascente entra em conflito com o espaço topológico. No realismo 

intelectual surgem as primeiras estratégias gráficas, como as transparências, utilizadas 
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para que se possa ter uma visão interior dos objetos representados e os rebatimentos, 

que permitem vários ângulos de visão simultâneos. Entre os cinco e sete anos de idade 

os desenhos são muito expressivos e agradáveis ao olhar; este apelo estético peculiar 

revela impulso artístico que, às portas da escolarização, se caracteriza pelo 

florescimento de capacidades e por uma consciência intensa e inspirada e de 

prodigiosidade expressiva (Gardner, 1980). A criança transita entre os diversos modos 

de expressão: da letra para a imagem, o som, a melodia, o toque, o cheiro, o ritmo. O 

livre trânsito do movimento expressivo entre os meios de expressão gera uma 

efervescência já que, como ressalta Gardner (1980), “as linhas de demarcação em torno 

de cada modo de expressão não se formaram ainda: é tão natural como prazeroso para 

cada modo de se alimentar dos outros com os quais compartilha algumas facetas” 

(p.122). A criança agora já tem domínio do vocabulário dos esquemas gráficos, e é 

capaz de representar a realidade. Entretanto, a imaginação infantil goza de autonomia 

em relação ao mundo restritivo que a rodeia, “podemos afirmar que a criança é 

consciente das práticas, das regras, das normas e das opções, mas estas não governam 

nem seu pensamento nem sua ação: ela pode adotá-las ou não” (Gardner, 1980, p. 168). 

É só a partir da meia-infância que a criança passa a orientar sua expressão gráfica pela 

fidelidade ao real. 

A segunda grande fase denominada realismo visual tem início entre oito e nove 

anos e denota preocupação com o respeito às distâncias, às proporções e com a unidade 

do ponto de vista. As relações projetivas buscam determinar e conservar as posições 

reais das linhas em relação umas às outras. Na cultura ocidental escolar observamos o 

abandono das soluções improvisadas em função dos procedimentos de representação 

gráfica verídicos na direção do realismo visual. Sob o compromisso com a exatidão e 

com o real, a criança tem as seguintes tarefas para seu desenvolvimento artístico: a 
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utilização da perspectiva, da luminosidade, das relações espaciais e das sombras. Para 

que o domínio destas habilidades gráficas seja atingido é necessário o estudo aplicado 

do traço por muitos anos, salvo em caso de talentos espontâneos ou autodidatas. Esta 

transição do realismo intelectual para o visual parece indicar a fronteira que diferencia o 

mundo infantil exuberante daquele adulto e conformado; as obras passam a ser mais 

previsíveis, indicando que “o programa da criança passou a se parecer com aquele da 

cultura do ambiente” (Gardner, 1980, p.185). Vigotsky (1930/2006) também destaca 

uma idade de transição, tratada em termos de “porto montanhoso” pelo qual passa a 

imaginação. Nesta fase de coincidência entre desenvolvimento imaginativo e 

intelectual, há profunda mudança da imaginação que passa de subjetiva para objetiva. 

Com oito ou nove anos a criança já desenha com precisão, atenção ao detalhe e 

com pleno domínio das formas geométricas, ao mesmo tempo seus trabalhos parecem 

menos expressivos ou vivos. Encontramos em Gardner, como em tantos autores, o 

pressuposto segundo o qual a melhora da competência técnica se paga com o declínio da 

inventividade. Nesta visão, o desenho que precede a alfabetização é substituído como 

meio de expressão pela escrita que é mais precisa. Com o aumento da precisão e do 

desejo pelo realismo fotográfico ocorre diminuição da originalidade criadora. A 

diminuição do egocentrismo infantil conduz a criança a desenhar antecipando a 

apreciação do outro; para produzir arte, é preciso se colocar no lugar do outro. Por meio 

do grafismo a criança passa progressivamente a participar do mundo simbólico 

compartilhado. Neste trajeto, a capacidade de compreender símbolos antecede a 

capacidade de executar ou criar símbolos. 

 Inicialmente a criança percebe e se expressa no real a partir da intuição e da 

criatividade, denotando apreensão global e interação maciça com os elementos do 

ambiente; posteriormente sua percepção e expressão obedecem a uma apreensão 
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analítica controlada e controladora, capaz de mediar e antecipar o contexto. A aquisição 

de conhecimentos e o desejo de exatidão assumem importância em nossa sociedade 

orientada para a produção e o desempenho. Outros fatores também contribuem para o 

declínio da prática artística, como a influência dos pares e a pressão social exercida 

pelos mais avançados. Tendo como meta final o domínio e a adoção da perspectiva 

gráfica, podemos sintetizar o desenvolvimento gráfico sob uma perspectiva evolutiva da 

seguinte forma: ponto de vista único, conjunção sincrética, busca de profundidade e 

realização efetiva da perspectiva convencional. Cada etapa é uma síntese das aquisições 

anteriores, de acordo com o modelo adaptativo de assimilação e acomodação piagetiano 

(Piaget, 1970; Piaget & Inhelder, 1967). 

O que permite a evolução no desenho é a interação constante e fecunda de todas 

essas forças: maturação motora, diferenciação da forma visual e desejo de adquirir o 

saber-fazer simbólico. O desenho se aperfeiçoa por meio da prática e da observação 

constante. De acordo com Gardner (1980), 

os modelos de seu meio lhe fornecem o dialeto e o sotaque de seu desenho, mais do que a 
sua gramática de base ou sua semântica. (...) Mesmo no desenho das crianças, o produto 
final reflete a totalidade das experiências anteriores (p.115). 

Os estudos interculturais (Bossche, 2006) concluem pela existência de um 

percurso do desenvolvimento gráfico de etapas universais, que pode ser assim 

resumido: de uma movimentação basicamente motora, a criança passa ao domínio de 

traços e formas, para em seguida desenhar representações de figuras iniciais que 

servirão de base para a produção de cenas em realismo intelectual até atingir, ou não, 

um realismo visual. A pesquisa intercultural busca identificar estilos de caráter pessoal e 

coletivo, visando descobrir significações de ordem psicológica, cultural e pedagógica. A 

partir do estudo da complexidade iconográfica e da técnica da arte infantil, é possível 

estabelecer correspondências e diferenças entre desenhos de diferentes crianças do 
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planeta, discernindo traços comuns (universais), traços da psicologia individual 

(idiossincrasia) e traços culturais (comuns ao grupo). Para compreensão da arte da 

criança é preciso apreciar as dimensões histórica, psicológica, sociológica, cultural e 

pedagógica (Bossche, 2006).  

Cox (2000) critica a ideia de uma evolução universal que vai do rabisco ao 

desenho figurativo, mas compartilha do pressuposto segundo o qual o conhecimento 

que a criança expressa em seu desenho não é mero reflexo do conhecimento que ela tem 

do mundo e dos objetos representados. A concepção de que a criança desenha o que 

sabe e não apenas o que vê, faz com que os modelos sejam os conceitos e não os objetos 

reais. Neste sentido, o desenho pode ser considerado não apenas um meio de 

autoexpressão, mas também como uma linguagem passível de ser compartilhada com os 

outros (Cox, 2000, Derdyk, 2003). Esta última motivação explica a progressiva 

tendência para o realismo visual que encerra a fase de ouro e espontaneidade dos anos 

anteriores à puberdade. A racionalização do desenho, observada na busca da criança por 

atingir o realismo visual, é qualificada em termos de perda e decadência na 

espontaneidade e na originalidade. A busca que era da criança é substituída por outra 

busca, a de se conformar às regras de representação visual disponíveis, e de saber 

executá-las. Esses anos são marcados por ampliação das expectativas da criança em 

relação ao desenho, que podem tanto estimular a sua prática como conduzir ao seu 

abandono. 

Como foi destacado ao longo de nossa exposição, as teorias acerca do desenho 

infantil apresentam alguns consensos particularizados nas abordagens apresentadas. 

Podemos, sem pretender ignorar as diferenças entre os modelos teóricos e 

metodológicos, vislumbrar referências comuns no que diz respeito à evolução do 

grafismo na criança. É possível vislumbrar em primeiro plano um percurso que vai dos 



 

  

68

elementos aos conjuntos figurativos, do realismo intelectual ao realismo visual. Este 

caminho se dá por meio da passagem por uma fase de ouro de autonomia expressiva e 

criativa em relação às expectativas do contexto e da influência ambiental e cultural nos 

temas e conteúdos. O desenho vai da expressão à comunicação, existindo sempre uma 

decalagem entre percepção e expressão. Os estudos do desenho infantil fazem emergir 

aproximações da criança com o primitivo, sugerindo que a ontogênese realiza o mesmo 

programa da filogênese, e que a infância seria uma recapitulação do desenvolvimento 

simbólico, artístico e linguístico, tanto da espécie como da cultura. 

 

3.4 – O desenho como ferramenta de acesso às percepções infantis de 
ambientes naturais 

 

O desenho infantil é tradicionalmente utilizado como ferramenta avaliativa e 

diagnóstica por psicólogos e educadores (Abraham, 1963; Bossche, 2006; Cox, 2000; 

Derdyk, 2003; Gardner, 1980; Goodnow, 1977; Greig, 2004; Méridieu, 2003; Silva, 

2002; Vigotsky, 1930/2006; Wallon, 2001). Mais recentemente, o desenho e outros 

suportes imagéticos como a fotografia têm contribuído para compreender a visão que as 

crianças, e mesmo os adultos, têm de seu ambiente (Elali, 2003; Katz, 1983; Improta & 

Pinheiro, 2008; Milgram, 1973; Pinheiro, 1998; Ring, 2006; Saarinen, 1973; Simmons, 

1994). Nos estudos das interações entre a pessoa e o ambiente, muitas pesquisas 

utilizam o desenho como ferramenta de coleta de dados acerca da percepção ambiental.  

Para Milgram (1973), os instrumentos projetivos, como o desenho, funcionam 

melhor como estimulantes do que como fontes de evidências, pelo fato de gerar muitos 

dados suscetíveis de diferentes interpretações. Como instrumento projetivo o desenho é 

ao mesmo tempo técnica de complementação, ou seja, fornece base sobre a qual a 
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pessoa desenvolve sua ideia, e de expressão acerca do tema sugerido. Sua inclusão 

como estratégia metodológica em uma abordagem multimétodos, triangular ou do tipo 

mosaico, é especialmente indicada quando se tem por objetivo uma apreciação 

abrangente e refinada das percepções ambientais (Clark, 2001; Günther, Elali, Pinheiro, 

2008; Whyte, 1977). Segundo Lodge (2007), o produto gráfico, acompanhado pela 

discussão de seus elementos com os desenhistas, instala abertura ao diálogo e à 

renovação de significados. Desse modo, a produção gráfica das crianças permite 

insights ao pesquisador, confere estrutura e foco à discussão e identifica e sintetiza o 

conhecimento potencial de um grupo (Yuen, 2004). Acrescenta-se também que o caráter 

supralinguístico do grafismo infantil facilita a comparação dos resultados entre 

diferentes pesquisas que tenham utilizado este mesmo instrumento (Köse, 2008; 

Saarinen, 1973).  

No desenho a criança encontra espaço para o que não é facilmente colocado na 

palavra, e seu caráter relaxante e envolvente tem sido explorado por pesquisadores 

interessados na perspectiva infantil. De acordo com Barraza, Ahumada e Ceja-Adame 

(2006), os desenhos permitem o diagnóstico de conhecimentos do participante acerca de 

determinado tema ou fenômeno, porque sua produção estimula a recriação de conceitos 

e objetos. Desta forma, o desenho infantil constitui-se tanto como materialização de 

dimensão não consciente da percepção ambiental, quanto como acesso legítimo às 

dimensões concretas do cotidiano do desenhista (Antonio & Guimarães, 2005). No 

plano pessoal, os desenhos são influenciados pelo conhecimento, pela idade e pela 

habilidade em desenhar; no plano coletivo, pela cultura, pelo desenhar local e pelo 

repertório de imagens disponíveis no contexto (Barraza, 1999). Contudo, se por um lado 

o desenho pode facilitar a expressão de pensamentos, sentimentos, interesses e 

conhecimentos, por outro pode se revelar uma técnica limitante para algumas crianças 
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que se sintam incapazes de desenhar ou inibidas pelos demais participantes (Martinho & 

Talamoni, 2007). Assim, ao mesmo tempo em que demonstra o conhecimento que a 

criança detém acerca de determinado tema, o desenho também omite o que ela não se 

considera apta a representar (Cronin-Jones, 2005). De modo geral, o desenho se 

constitui como forma privilegiada de acesso à percepção ambiental; como técnica, serve 

tanto para estimular a reflexão sobre o tema como para recolher informações acerca do 

conhecimento da pessoa ou grupo. No intuito de complementar seus dados e compensar 

suas limitações, o desenho deve sempre ser auxiliado por outros recursos. 

Apresento a seguir alguns estudos que utilizaram o desenho para ter acesso à 

percepção ambiental de contextos naturais e aos conhecimentos ecológicos de grupos 

infantis. Trata-se, em sua maioria, da visão que crianças urbanas têm de ambientes 

naturais, e se apoiam na ideia de que a escassez de interações entre pessoas e natureza é 

prejudicial tanto para o desenvolvimento humano como para a preservação ambiental 

(Chawla, 2006; Miller, 2005; Turner, Nakamura & Dinetti, 2004). Nesta direção, muitas 

propostas de educação ambiental em escolas brasileiras propõem a realização de aulas 

nos próprios ambientes naturais que estão sendo estudados, em abordagem participativa 

(Bergmann & Pedrozo, 2008; Janke & Tozoni-Reis, 2008; Seniciato & Cavassari, 

2004). 
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3.5 – O ambiente natural desenhado pelas crianças 
 

Em estudo que envolveu 40 crianças de contexto urbano, alunas de escolas 

primárias em Nebraska e Nova Jersey, o desenho foi utilizado para apreciar a concepção 

que os participantes tinham da floresta e de seus habitantes (Strommen,1995). Para tal 

fim foi solicitado um desenho com o tema: “a floresta e as coisas vivas nela”. Foram 

avaliadas as classes e os elementos retratados, assim como a propriedade da relação de 

um elemento com os demais. A investigação concluiu que os participantes desenham 

mais árvores e mamíferos e apenas um tipo por desenho. Segundo o autor, nos desenhos 

analisados as relações entre os elementos em cena não são condizentes com o que se 

observa em ambientes naturais reais. Contudo, as crianças que haviam recentemente 

visitado florestas, realizaram desenho mais detalhado e diversificado (Strommen,1995). 

Em investigação que envolveu crianças mexicanas e inglesas de sete a nove anos 

de idade, Barraza (1999) utilizou o desenho para efetuar análise da percepção ambiental 

e das perspectivas de futuro. A partir da análise de 247 desenhos, a autora identificou 

profundo envolvimento das crianças com o ambiente, além de tonalidade pessimista em 

relação ao futuro, o que considerou como uma resposta infantil às mensagens sociais da 

crise ambiental. Apesar das grandes diferenças paisagísticas e culturais, foi possível 

encontrar mais similaridades do que diferenças entre crianças inglesas e mexicanas, 

reforçando a hipótese de um padrão universal de desenho infantil. Observou-se também 

a preferência por paisagens externas e atividades ao ar livre. Contrariando o que seria 

esperado, os alunos de escolas com foco em educação ambiental não se revelaram mais 

conscientes que os demais. Para Barraza (1999), o desenho se reafirma como fonte de 

informações preciosas acerca da consciência ambiental infantil, abrindo verdadeira 

janela sobre seu pensamento. A autora também enfatiza a necessidade de mais 
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investigações acerca das percepções ambientais infantis e suas expectativas em relação 

ao futuro. 

Cronin-Jones (2005) utilizou o desenho infantil para abordar como as 

experiências de aprendizagem influenciam a compreensão de conceitos ecológicos. Seu 

estudo envolveu a análise de 77 desenhos de alunos de nível elementar na Flórida, 

EUA, sob o tema “espaços escolares ao ar livre”. As imagens foram submetidas a 

análise do conteúdo que procurou desconsiderar as habilidades técnicas. Sua pesquisa 

empregou instrumento de cotação quantitativo de 0 a 5. Segundo o autor, de maneira 

geral, o escore no desenho aumenta à medida que o nível de habilidade acadêmica, ou 

seja, quanto mais a criança é competente escolarmente, mais ela se revela consciente do 

habitat escolar. As meninas obtiveram escore superior ao dos meninos, o que, segundo 

o autor, pode ser consequência de maior estímulo social à expressão gráfica e maior 

capacidade de perseverança na tarefa (Cronin-Jones, 2005).  

Eloranta e Yli-Panula (2005) conduziram investigação qualitativa, descritiva e 

comparativa acerca dos animais representados nos desenhos infantis de paisagem.  Esta 

pesquisa envolveu 946 crianças russas e finlandesas de sete a quinze anos de idade, 

alunas de escolas que participavam de programa de educação ambiental conjunto entre 

os dois países. O tema proposto para desenho foi: “a paisagem que querem conservar”. 

Na análise da produção gráfica a natureza se impôs como a paisagem mais frequente, 

sendo retratada por 82% dos participantes. Os animais, presentes em 31% dos desenhos 

foram em sua maioria aves, seguidos pelos mamíferos. De acordo com os autores, os 

animais se encontravam adequadamente situados em seu ecossistema, o que indica boa 

compreensão por parte das crianças acerca do habitat natural retratado. Entre as 

crianças russas as espécies selvagens foram mais comuns, enquanto entre as finlandesas 

foi observada predominância de espécies domésticas. Os elementos ecossistêmicos mais 



 

  

73

populares em ambos os grupos foram os elementos aquáticos, as árvores e as florestas. 

Os pesquisadores concluíram que o termo paisagem, proposto como tema, não apresenta 

ambiguidades, e que os desenhos expressaram o conhecimento que as crianças têm das 

espécies e seus habitats, adquirido pela experiência tanto direta como indireta (Eloranta 

& Yli-Panula, 2005). 

Barraza et al. (2006) utilizaram o desenho para inventariar as representações de 

biodiversidade entre crianças mexicanas. A partir de um concurso de desenhos com o 

tema “uma viagem pela natureza do México” foram selecionados 500 desenhos por 

estado, de um total de 15000. A análise de conteúdo das imagens revelou que, à medida 

que aumenta a idade da criança, também aumentam a diversidade biológica, o número 

de detalhes e as cenas que representam interações das espécies com o ecossistema. A 

identidade local das crianças pôde ser associada às paisagens de sua comunidade de 

origem. Em sua maioria, as crianças desenharam ambientes limpos em paisagens 

românticas. Enquanto os menores se incluíram nas cenas de natureza, os mais velhos 

pareceram mais sensíveis aos problemas ambientais. Para os autores, as representações 

de natureza produzidas foram influenciadas tanto pelo contexto em que vivem as 

crianças como pelos conhecimentos escolares, e ainda por informações oriundas de 

outras fontes, como a mídia (Barraza et al., 2006).   

Martinho e Talamoni (2007) efetuaram a comparação entre representações sobre 

meio ambiente de 42 alunos da quarta série do ensino fundamental em duas escolas do 

interior de São Paulo, uma rural e a outra urbana. Para este propósito foi conduzida 

pesquisa qualitativa, que contemplou a análise de documentos e pesquisa de campo. Os 

pesquisadores utilizaram o desenho como suporte para a entrevista projetiva e buscaram 

identificar nele representações sociais de cunho antropocêntrico ou naturalista. A partir 

da análise foi possível observar que as representações de meio ambiente de 70% dos 
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alunos investigados nas duas escolas estavam associadas à visão naturalista, apesar de 

incluírem a presença humana em 20 %. Em relação à vegetação houve destaque para as 

frutíferas, o que para os autores denota referencial utilitarista que não considera a 

importância de espécies nativas para a biodiversidade (Martinho & Talamoni, 2007). Os 

alunos da escola rural desenharam espécies animais e vegetais regionais ou 

domesticadas, enquanto os alunos da escola urbana desenharam ambiente natural alheio 

ao seu cotidiano, povoado por espécies exóticas como leões. Enquanto 54% dos 

desenhos retratavam florestas, rios, animais e plantas, os outros 46% revelaram 

preocupações com poluição ambiental e extinção de espécies. Como sugestões para as 

intervenções de cunho ambientalista, os pesquisadores advertem que a complexidade 

das questões ambientais solicita abordagem múltipla que contemple dialogicamente as 

diferenças entre os saberes populares e acadêmicos (Martinho & Talomoni, 2007). 

Schwarz, Sevegnani e André (2007) utilizaram os desenhos para ter acesso às 

representações infantis da Mata Atlântica e de sua biodiversidade. A partir da análise de 

395 desenhos de crianças urbanas de classe alta, com idades entre seis e catorze anos, 

sobre o tema “Mata Atlântica”, foi possível a apreciação do conhecimento dos 

participantes acerca de sua biodiversidade. A paisagem de floresta representada em 

51,9% dos desenhos pôde ser relacionada com a Floresta Umbrófila Densa de relevo 

acidentado. Os elementos paisagísticos mais frequentes foram, em ordem: árvores, 

ervas, nuvens, sol, mar, fontes hídricas, colinas ou serras e aves. A média geral de 

elementos desenhados por criança foi 6,5, apenas pouco superior entre as meninas. A 

maioria das árvores desenhadas não pôde ter sua espécie identificada, e apenas 7,3% 

tinham alguma característica que permitiu a sua designação, como no caso de coqueiros, 

araucárias e demais pinheiros. As aves foram presentes em 52,2% dos desenhos, mas 

apenas 11,9 % tinham forma específica definida, as demais sendo retratadas com linhas 
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simples. Depois das aves, os animais mais frequentes foram, pela ordem: onças, cobras, 

borboletas, peixes, macacos e outros. Somente 7,6% dos desenhos representaram a 

figura humana. As crianças menores desenharam mais elementos celestes e hídricos que 

as mais velhas, assim como mais flores, borboletas e demais animais. Já as mais velhas 

tenderam a retratar colinas e aves e também a incluir a presença humana nas paisagens. 

Enquanto as crianças menores representaram a Mata Atlântica em bom estado de 

conservação, as mais velhas tenderam a ser menos positivas em sua apreciação. Esta 

mesma tendência também foi observada entre as meninas, que parecem mais otimistas 

quanto à conservação da floresta do que os meninos. No entanto, as crianças menores 

fizeram mais recomendações para a conservação da floresta que as mais velhas. Houve 

também correspondência entre os principais traços da paisagem local e da mata 

desenhada (Schwarz et al., 2007). A partir dos dados gerados pela investigação, os 

pesquisadores consideram que as crianças têm noção da diversidade do bioma de Mata 

Atlântica mas que, na hora de representá-la, encontram dificuldades na expressão 

gráfica do ecossistema. Para os autores, a alta frequência de sol e nuvens nos desenhos 

se deve a sua real importância no ambiente tropical. Ainda que algumas crianças tenham 

desenhado interações de fauna, flora e pessoas, a maioria dos desenhos retratou o 

entorno natural como cenário desprovido de efetividade interativa entre seus elementos 

e processos. Este analfabetismo natural foi atribuído ao estilo de vida urbano dos 

participantes, com pouca ou nenhuma interação com ambientes selvagens. De modo 

geral, através de seus desenhos, as crianças manifestaram apreço e simpatia pelo bioma 

de Mata Atlântica, mas também revelaram a ausência de conhecimento mais 

aprofundado sobre ele (Schwarz et al., 2007).  

Snaddon, Turner e Foster (2008) utilizaram o desenho para acessar as 

percepções infantis acerca da biodiversidade da floresta tropical em um grupo de 
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crianças inglesas de três a oito anos de idade, alunos de escola primária de Cambridge. 

Em visita ao Museu Universitário de Zoologia, por ocasião de evento direcionado para a 

conservação das florestas, os estudantes participaram de concurso de desenho com o 

tema: “a floresta tropical ideal”. Segundo os pesquisadores, através da análise da 

frequência dos elementos naturais, é possível ter acesso ao conhecimento que as 

crianças têm do ambiente de floresta tropical. Na metodologia de análise dos dados foi 

efetuada comparação do número relativo dos taxa4 desenhados com a participação 

destes na biomassa de uma porção de floresta na Amazônia central, e com o índice de 

biodiversidade global (Snaddon et al., 2008). Os desenhos revelaram visão sofisticada 

da floresta, com a incorporação de elementos do habitat e ampla gama de espécies 

animais. Houve super-representação de mamíferos, aves e répteis e sub-representação 

de insetos e anelídeos, em relação tanto à sua real participação na biomassa como à 

diversidade de espécies na floresta tropical. Para os autores, a riqueza de detalhes 

desenhados por um grupo que nunca viu uma mata ao vivo é indicador de que há 

consciência pública das qualidades e do valor da floresta para a humanidade e o planeta. 

Contudo, os pesquisadores alertam que, apesar de constituir o primeiro passo crucial 

para a conservação, esta consciência ambiental é ainda insuficiente para a reversão da 

perda de biodiversidade global (Snaddon et al., 2008). 

Como assinalamos antes, muitos programas de educação ambiental incluem o 

desenho como um dos seus instrumentos de avaliação junto ao público infantil. Hollweg 

(1997) analisou os elementos animais, vegetais e as relações ecológicas retratadas em 

105 desenhos produzidos antes e depois da intervenção de um programa de educação 

ambiental. Os critérios observados foram: mudança significativa, alguma mudança ou 

nenhuma mudança entre um desenho e outro, no que se refere a aplicação durante a 

                                                
4 Unidade de classificação dos seres vivos, ex. gênero, família, espécie. 
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tarefa, organização e complexidade. As mudanças referentes à aplicação foram 

significativas entre um desenho e outro. Menos da metade do grupo apresentou 

alterações no que se refere à complexidade e à organização retratada o que, para o autor, 

indica a necessidade de avaliação criteriosa e efetiva das ações de educação ambiental 

(Hollweg, 1997). 

Em estudo comparativo entre grupos infantis urbanos e rurais do interior de 

Minas Gerais, Fandi e Melo (2000, 2001) analisaram desenhos de 60 alunos de oito e 

nove anos de idade cujas escolas estiveram envolvidas em um programa de educação 

ambiental. Foram realizadas coletas de desenhos antes e após a execução do programa. 

A coerência com o tema ambiental trabalhado no conteúdo escolar, o número de 

elementos desenhados, assim como o número de cores utilizadas por cada criança 

serviram como indicadores de transformações do conhecimento ambiental. As autoras 

interpretaram a utilização de menor número de elementos como um avanço na 

compreensão dos temas ambientais, revelando que a criança é capaz de indicar com 

mais precisão uma representação adequada ao tema proposto. O aumento de cores 

utilizadas foi também observado na comparação entre o pré-teste e o teste de retenção. 

Não foi observada diferença significativa entre os desenhos pré-teste e os de retenção no 

que se refere à coerência com o tema proposto. Ainda que em um primeiro momento os 

alunos rurais tivessem tido melhor desempenho na coerência com o tema ambiental 

proposto durante do pré-teste, no teste de retenção houve nivelamento com os alunos 

urbanos, o que, para as pesquisadoras, indica a efetividade do programa de educação 

ambiental conduzido nas escolas (Fandi & Melo, 2000). Para as autoras, as crianças 

possuem valores menos rígidos do que os adultos e, portanto, são mais sensíveis a 

mudanças estimuladas por intervenções ambientais. Como importantes aspectos de um 

programa de educação ambiental adequado, as autoras destacaram o resgate cultural do 
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conhecimento ambiental, a valorização da vivência pessoal e coletiva e a importância da 

ludicidade e da criatividade (Fandi & Melo, 2001). 

Smith, Meehan e Castori (2003) utilizaram o desenho infantil como ferramenta 

de avaliação alternativa para programas de educação ambiental, capaz de efetuar o 

registro de mudanças no conhecimento e na percepção do tema trabalhado. Seu estudo 

envolveu 77 crianças de cinco turmas de nível elementar na área urbana de Sacramento, 

na Califórnia. Quatro turmas foram submetidas a um currículo escolar denominado 

“animal embaixador” que consistia em atividades interativas e participativas 

envolvendo animais. Foram solicitados desenhos antes e depois, com o tema “desenhe 

você com um animal”. Os critérios de análise da produção gráfica foram: relação neutra, 

positiva ou negativa entre self e animal; interação direta, indireta ou ausente; distância 

relativa entre a criança; e identificação do animal em contextos reais ou imaginários. A 

diferença antes e depois foi significativa na comparação entre as quatro turmas que 

participaram do programa e a turma controle. Não foi observada influência do gênero ou 

instrução, mas os pesquisadores concluíram que o background cultural exerce forte 

influência sobre as produções gráficas infantis. Como sugestões para próximas 

investigações, os autores sugerem o aprofundamento do uso do desenho como 

ferramenta diagnóstica e avaliativa e, sobretudo, o interesse em saber se os desenhos 

efetuados em dois momentos diferentes podem ser comparados e utilizados para 

registrar transformações nos conhecimento/atitudes (Smith, Meehan & Castori, 2003). 

Goldberg, Yunes e Freitas (2005) analisaram desenhos infantis produzidos no contexto 

de um projeto ambientalista de arte-educação no extremo sul do Brasil. A partir da 

análise do conteúdo e das técnicas dos desenhos solicitados, foi possível constatar que o 

contato mais próximo e continuado com os ambientes naturais costeiros, viabilizado 
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pelas atividades ambientais de arte-educação, contribuiu para o enriquecimento e 

detalhamento das formas e cores observados nas produções gráficas. 

A partir da breve e sintética revisão de literatura apresentada destacamos alguns 

elementos que julgamos relevantes para as investigações que utilizam o desenho como 

acesso à percepção que as crianças têm do ambiente natural. Em primeiro lugar, 

devemos considerar a importância das influências culturais e contextuais que incidem 

sobre o desenho infantil, tais como o repertório imagético dos participantes, a 

valorização e prática do desenho na escola e a familiaridade com o tema proposto. 

Acreditamos também que a discussão do desenho e seus elementos com os desenhistas, 

nos moldes da abordagem centrada na criança, pareça ser a maneira mais indicada para 

sua análise, compensando assim o viés do pesquisador na interpretação da imagem 

produzida. Como vimos anteriormente, o desenho pode nos fornecer perspectiva tanto 

do ambiente desenhado como de parte do conhecimento que a criança tem dele, do que 

ela se sente capaz de representar e do que lhe é significativo diante da solicitação feita 

pelo pesquisador. Ao se engajar na tarefa de desenhar, cada criança ingressa na busca do 

que é mais importante, do seu efeito estético e do significado dos elementos.  
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4 – Proposta de Estudo 

Os capítulos anteriores prepararam terreno para minha investigação acerca da 

percepção ambiental infantil em ambientes naturais protegidos. Conforme as 

abordagens ecológicas examinadas no primeiro capítulo, o ambiente comporta 

dimensões físicas e psicológicas, percebidas pelas pessoas, inseridas em dado contexto 

cultural. O ambiente participa do desenvolvimento humano, tanto direta como 

indiretamente, e se organiza em diferentes níveis, dos mais próximos aos mais distantes 

e ampliados. Quando discuti o papel do ambiente na interação pessoa-ambiente, 

examinei diversos referenciais teóricos que partem da ideia de que as pessoas detectam 

as organizações disponíveis, ou seja, as affordances, aquilo que lhes é relevante em seu 

contexto e que coordena suas ações. As percepções ambientais envolvem conteúdos 

cognitivos, afetivos e valorativos. 

Ao me debruçar sobre a interação da criança com os ambientes naturais no 

segundo capítulo, constatei o quanto ela é fundamental para o desenvolvimento e para o 

bem-estar das pessoas, mas também compreendi sua importância para a preservação da 

natureza. Por nossa própria condição evolutiva, os ambientes naturais ativam potenciais 

afetivos, cognitivos e valorativos cruciais para o desenvolvimento da pessoa. A biofilia 

nos remete a esse sentido de continuidade com o mundo natural que vem sendo 

sistematicamente ameaçada pela predominância de ambientes urbanos no 

desenvolvimento infantil.  

À medida que crescem e ampliam seu campo de movimentação, as crianças se 

apropriam progressivamente do espaço e desenvolvem sua crescente capacidade de 

percepção e compreensão. Em um ambiente natural, este processo envolve todos os 

canais sensitivos e estimula a inteligência naturalística, ou seja, detona uma facilidade 
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de perceber e classificar a organização dos elementos e processos naturais, no sentido de 

orientar a interação pessoa-ambiente. Outras escalas e dimensões ecológicas como 

biomas e ecossistemas podem ser compreendidas à medida que o conhecimento local 

das pessoas é relacionado com questões ambientais mais amplas e mesmo globais. 

Conforme a perspectiva da ecologia psicológica, as crianças são propensas a 

detectar as affordances dos ambientes naturais e a selecionar e extrair aquelas que são 

relevantes. Contudo, mesmo estando dispostas e sensíveis em relação aos seres e 

processos naturais, é a significação disponibilizada pelos contextos ecológicos, em seus 

níveis micro a macro, que dará sentido e opções de comportamento para as interações 

entre as crianças e seu ambiente natural. A relevância de uma affordance natural e as 

práticas que envolvem seu uso são culturalmente configuradas e oferecem às pessoas 

significações e padrões interativos que orientam as interações pessoa-ambiente. Neste 

sentido, as crianças, sobretudo durante a meia-infância, se encontram em um momento 

de vida crítico para a facilitação de valores e compromissos ambientais.  

Razões teóricas e metodológicas discutidas no terceiro capítulo me fizeram optar 

pelo desenho como principal ferramenta investigativa. Adotei a análise do desenho 

como via de acesso à percepção ambiental da criança, considerando-o como suporte 

para expressão e comunicação de suas impressões e daquilo que considera significativo. 

O desenho pode nos fornecer uma perspectiva tanto do ambiente desenhado como de 

parte do conhecimento que a criança tem dele, do que ela se sente capaz de representar e 

do que lhe é significativo diante da solicitação. Ao se engajar na tarefa de desenhar, 

cada criança ingressa na busca do que é mais importante, do seu efeito estético e do 

significado dos elementos. Na imagem produzida se dá um compromisso, 

momentaneamente satisfatório, entre o que a criança sabe desenhar e o que ela supõe 

que deva desenhar. Por outro lado, tenho clareza de que o desenho da criança não 
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encerra o seu conhecimento ambiental, mas apenas representa parte dele que encontrou 

expressão no que a criança se sente motivada e capaz a realizar graficamente. 

 Como linguagem de apropriação simples e imediata, o desenho que a criança 

faz de seu ambiente cria um todo significativo, mas também um ponto de partida para a 

discussão de seus elementos. O grafismo da criança é, ao mesmo tempo, uma linguagem 

visual e narrativa que pode ser explorada junto com ela. O conjunto de informações, 

trazido por meio do desenho e do contexto, ganha sentido quando a criança explica para 

o pesquisador aquilo que desenhou. Ainda assim, reconheço limitações do desenho 

como instrumento, sobretudo quando ele visa apreciar o conhecimento que a criança 

tem de seu ambiente que é, sem dúvida, muito mais amplo e complexo do que o seu 

desenho. Por esta razão, a análise do desenho deve ser complementada pelas demais 

estratégias. 

Condizente com o modelo exploratório (Stebbins, 2001), não estabeleci 

hipóteses conceituais de partida; as informações fornecidas a partir dos dados e da 

própria exploração são posteriormente concatenadas, no momento da redação final da 

síntese de pesquisa, aos resultados fornecidos por estudos anteriores. A revisão de 

literatura no estudo exploratório visa destacar conceitos sensibilizantes e apreciar o 

instrumental metodológico até então empregado. Neste sentido, não há intuito 

confirmatório de teorizações anteriores, e a revisão de literatura conduzida nesta 

investigação não pretende ser conclusiva nem tampouco compreende todos os estudos 

que se interessaram pela percepção ambiental infantil. O pesquisador-explorador, ao 

efetuar a revisão, seleciona os estudos que lhe parecem mais significativos para o 

problema ou fenômeno em questão. 

 Contudo, julgo apropriada a consideração de expectativas inerentes a todo 

processo investigativo, seja ele exploratório ou confirmatório. As expectativas se 
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organizam para o pesquisador a partir dos insights que este pode depreender do estudo 

teórico e dos resultados de pesquisas anteriores. 

 Parto da ideia de que a familiaridade dos participantes com o ambiente natural 

lhes permite representação adequada de seus elementos e processos no desenho. Nesta 

direção espero reconhecer semelhanças entre a paisagem retratada e a paisagem real, 

revelando a inteligência naturalística como capacidade de detectar arranjos e 

configurações relevantes nos ambientes naturais. O conhecimento ecológico das 

crianças está presente nos desenhos sem que isto signifique afirmar que os desenhos 

retratem fielmente o contexto ecológico, nem que expressem sua totalidade. O desenho 

nos permite apreciação parcial do conhecimento ecológico, e necessita ser 

complementado por outros meios de expressão. A análise descritiva dos elementos e 

interações ecológicas do desenho visa fornecer informações acerca da percepção 

ambiental dos participantes e permitir a comparação com outros estudos que se 

interessaram pelo conhecimento ecológico revelado pelas paisagens desenhadas.  

Conforme a ideia da apropriação progressiva dos contextos ecológicos, o 

domínio do ambiente é um processo que se amplia à medida que a criança cresce. Neste 

sentido, é esperado que as crianças mais novas desenhem menos elementos do que as 

mais velhas. Com menos experiência no grafismo, podem tender a ser mais genéricas do 

que específicas na representação de elementos naturais.  Na mesma direção, espero que 

entre as crianças mais novas os elementos do desenho apareçam dispostos sem a 

evidenciação de uma cena que os organize, capacidade que se desenvolve à medida que 

a criança cresce e se torna capaz de expressar a interação de seus elementos. Ainda 

conforme este raciocínio, as crianças mais novas tendem a desenhar paisagens mais 

proximais enquanto as maiores vão se tornando capazes de desenhar paisagens mais 

amplas.  
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Como vimos, a percepção ambiental envolve aspectos cognitivos, afetivos e 

valorativos. Certamente esta exploração não pretendeu contemplar a complexidade 

dessas dimensões, mas apenas indicá-las e estimar qual a que melhor se revela por meio 

das ferramentas de análise escolhidas. O mesmo pode ser dito para a identificação de 

affordances nos desenhos, por meio da análise de figurações de interações pessoa-

ambiente em que estejam evidentes as habilidades das pessoas em relação com 

determinados aspectos do ambiente. 

Acredito também ser possível encontrar cenas que tratem de problemáticas 

ambientais nos desenhos das crianças. Como já foi assinalado antes, a zona tampão de 

uma reserva biológica é alvo de campanhas e intervenções de educação ambiental. De 

algum modo, direta ou indiretamente, as crianças devem integrar concepções e valores 

preservacionistas na retratação do ambiente protegido em que vivem. Pode-se mesmo 

arriscar que seus desenhos adotem perspectiva mais biocêntrica que antropocêntrica, 

visto que a faixa etária em que se encontram é especialmente sensível para a biofilia.  

O presente estudo tem por objetivo geral explorar e descrever a percepção 

ambiental infantil de ambientes naturais, mais especificamente de crianças que vivem 

em remanescentes florestais protegidos. Os objetivos específicos que se depreenderam 

são: delinear um perfil grupal de percepção ambiental a partir da análise inventarial dos 

desenhos produzidos pelas crianças, aprofundar o conhecimento da percepção ambiental 

dos participantes por meio do grupo de discussão e efetuar uma aproximação entre as 

paisagens desenhadas e fotografias realizadas pelos membros da equipe durante a 

investigação. No capítulo seguinte descrevo mais detalhadamente os participantes, as 

ferramentas e os procedimentos escolhidos para a exploração. 
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5 – Método 

5.1 – Exploração e descrição 
 

A pesquisa descritiva se caracteriza por “descrever e avaliar, o mais 

precisamente possível, uma ou mais características e suas relações em um determinado 

grupo” (Zeisel, 1981, p. 61). Com esta investigação pretendi apreciar como as crianças 

que vivem em ambientes naturais protegidos o percebem, o que envolve as dimensões 

cognitiva, afetiva e valorativa. Para tal fim, optei por uma perspectiva abrangente que 

contemple aspectos da criança que percebe, do ambiente percebido e da interação entre 

eles. Conforme Sommer (1990), explorar problemas e pessoas em seus próprios 

contextos exige do investigador a capacidade de ajustar constantemente seu foco e 

também de perceber sua interferência no fenômeno investigado. Esta investigação busca 

descrever, a partir de diferentes ângulos, a percepção que as crianças têm do ambiente 

natural em que vivem. 

De um modo geral, a pesquisa exploratória é vista como fase preliminar da 

investigação propriamente dita e, portanto, dispensável quando as regras, os 

procedimentos e as teorias em determinado campo científico já estão estabelecidos 

(Selltiz, Jahoda, Deutsch & Cook, 1974; Stebbins, 2001). Contudo, a área de estudos 

ambientais, e mais especificamente o campo da interação pessoa-ambiente, expõe a 

recorrente inadequação das estratégias científicas rigidamente estabelecidas para melhor 

compreensão dos complexos problemas levantados. A exploração para descoberta se 

apresenta como mais adequada à apreensão de fenômenos complexos e multifacetados, 

como a percepção ambiental infantil, já que possibilita apreensão “ampla, intencional, 

sistemática, pré-organizada, delineada com o objetivo de maximizar a descoberta de 
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generalizações que conduzem à descrição e compreensão acerca de algum aspecto da 

vida social ou psicológica” (Stebbins, 2001, p. 3). Nesta mesma direção, Stebbins 

(2001) argumenta a favor de uma exploração concatenada, que “se refere ao mesmo 

tempo a um processo de pesquisa e ao conjunto resultante de estudos de campo que se 

encontram juntos e relacionados, em uma cadeia principal constituída pelo acúmulo ou 

geração indutiva de teoria” (p. 12). 

A primeira vantagem da exploração concatenada é que ela possibilita a 

generalização, uma vez que se insere em um conjunto de estudos sobre determinado 

fenômeno. A experiência do pesquisador, sua expertise ou savoir-faire, é incrementada 

através de cada exploração, o que constitui uma segunda vantagem de sua utilização. 

Uma terceira vantagem procede de sua tendência comparativa, o que a diferencia da 

pesquisa qualitativa de foco em casos individuais, que coloca em evidência a 

importância do contexto. Outra vantagem da exploração concatenada é sua abertura para 

a pesquisa coletiva e multidisciplinar, o que diminui o risco de isolamento e 

marginalidade do explorador (Stebbins, 2001). Longe de se limitar a uma fase pré-

científica, a pesquisa exploratória faz parte do processo de produção de conhecimento 

científico; ela fornece ideias e generalizações passíveis de ser aprofundadas e também 

de estimular o conjunto de informações acerca do fenômeno em questão, seja pela 

evidência do problema para além dos limites disciplinares e científicos, ou a partir da 

revelação de interesses e perspectivas dos participantes. Novas pistas encontradas na 

realidade investigada conduzem o pesquisador a questionar caminhos estabelecidos e a 

abrir novas trilhas. Em uma abordagem participativa, explorar fenômenos infantis se 

transforma em explorar com crianças, investindo em sua peculiaridade perceptiva capaz 

de gerar novas informações acerca dos dados produzidos (Profice & Pinheiro, 2009). 
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Os estudos da interação pessoa-ambiente se caracterizam tanto por seus 

múltiplos interesses como por sua diversidade metodológica (Barker, 1965; Bowen, 

2005; Günther et al, 2008, Sommer & Sommer, 1997; Whyte, 1977, Zeisel, 1981). 

Neste sentido, as investigações acerca das interações ambientais se empenham em 

“buscar maneiras de agregar disciplinas, teorias e métodos, a fim de integrar 

experiências diferenciadas, validando construtos mediante uma perspectiva 

multimétodos” (Günther et al., 2008, p.1). A estratégia multimétodos, abordagem 

adequada para a apreciação de fenômenos complexos, consiste na utilização de diversos 

métodos para atacar um problema, possibilitando a realização de pesquisa 

qualitativamente significativa. Ao colocar em ação distintas técnicas de observação das 

interações ambientais, a estratégia multimétodos permite que uma exploração possa ir 

além da mera identificação de variáveis significativas (Barker, 1965). A utilização de 

multimétodos visa reduzir o viés do pesquisador e requer considerável esforço de 

síntese que lhe permita compreensão ampla da realidade em estudo.  

 

5.2 – Participantes, Ferramentas e Procedimentos 
 

Participantes 

Os participantes desta investigação são crianças de seis a onze anos de idade, 

alunos das séries iniciais do ensino fundamental de sete escolas municipais na zona 

tampão da Reserva Biológica de Una, Bahia. As turmas são, em sua maioria, 

multisseriadas e, mesmo as que comportam apenas uma série, são multietárias. As 

crianças, em seu cotidiano, participam de atividades agrícolas com os familiares, 

sobretudo no que envolve o plantio e a produção de farinha de mandioca. Os rios e 

córregos são explorados para pesca, coleta de água e lavagem de roupas e utensílios 
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domésticos. Em atividades livres ou organizadas passam a maior parte de seu dia em 

ambientes ao ar livre, com ou sem supervisão adulta. Suas residências são modestas e 

muitas não dispõem de água corrente ou energia elétrica. 

 

Equipe 

01 pesquisador orientador (psicólogo ambiental) 

01 pesquisadora (psicóloga ambiental) 

02 pesquisadoras colaboradoras (biólogas e educadoras ambientais - IESB) 

Professoras das escolas 

Estudantes universitários voluntários 

Colaboradores eventuais 

 

Ferramentas 

a) Desenho com entrevista 

Objetivo: Delinear um perfil grupal de percepção ambiental a partir da análise 

inventarial dos desenhos produzidos pelas crianças. 

Como suporte para o desenho, fiz opção por uma folha branca quadrada (21 cm 

x 21 cm). Este formato busca não induzir a realização de um plano horizontal ou 

vertical; fornece um espaço quadrado, diferente e menor do que as folhas de papel em 

formato A4 tradicionalmente utilizadas em tarefas escolares. O material para desenho 

fornecido é uma caixa com doze lápis de cor.  

No primeiro encontro com as crianças realizei a apresentação da equipe presente 

e solicitei sua colaboração em um trabalho de pesquisa. Inicialmente distribuímos para 

cada criança uma folha de formato A4 e a caixa de lápis com a seguinte orientação: 

“antes do início de nossa atividade gostaria de esclarecer que não existe desenho certo 



 

  

89

ou errado, nem bonito nem feio, todas as crianças sabem desenhar, cada uma de sua 

maneira. Cada um deve se concentrar no seu desenho sem procurar saber o que os 

demais estão fazendo. Nesta primeira folha vocês podem desenhar o que quiserem, o 

tema é livre. Em seguida faremos outro desenho em outra folha, este primeiro serve 

como um aquecimento para o próximo”.  

Este primeiro desenho tem por objetivo descontrair as crianças, criando uma 

oportunidade para que possam expressar livremente seu potencial gráfico e 

experimentar o material fornecido. Após quinze minutos solicitei que começassem a 

finalizar o desenho para iniciarmos o próximo. A segunda folha (quadrada) é fornecida 

com as seguintes instruções: “nesta segunda folha peço que vocês desenhem o meio 

ambiente à sua volta, a natureza do lugar onde vocês vivem. Você pode fechar os olhos 

um minuto e pensar como é o meio ambiente do lugar em que você mora e depois 

desenhar na folha”. 

À medida que terminavam suas produções, as crianças foram individualmente 

entrevistadas por um dos membros da equipe. A entrevista conduzida após a execução 

da obra permite seu detalhamento por meio da análise dos elementos que a criança 

desenhou. Seu objetivo é o esclarecimento das intenções e informações acerca do 

conteúdo dos desenhos, bem como da apreciação da criança acerca da atividade 

proposta. Durante a entrevista é importante a instalação de um clima de descontração e 

interesse sobre o desenho e a fala dos participantes. Os entrevistadores foram 

previamente treinados e orientados a seguir o roteiro de modo a que os elementos 

desenhados pudessem ser identificados. As falas explicativas e consideradas relevantes 

foram destacadas e transcritas. 

Diante de seu desenho as crianças são entrevistadas a partir do seguinte roteiro: 

Como você se chama? 
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Quantos anos você tem? 

Conta para mim o que você desenhou... 

(Estimular o detalhamento e especificação do que não veio no relato 

espontâneo). 

O que é que esta acontecendo aqui no seu desenho? 

Foi fácil ou difícil desenhar? 

Você gostou de desenhar? Do que mais gostou? 

Tem mais alguma coisa sobre o seu desenho que você gostaria de acrescentar? 

Se você fosse dar um nome qual seria? 

Posso ficar com o seu desenho? 

 

Na análise dos desenhos não pretendi avaliar a capacidade técnica das crianças 

nem tampouco distribuí-las em um esquema de fases pré-estabelecido. Meu principal 

interesse está no conteúdo e no significado dos elementos e paisagens desenhadas. A 

apreciação de elementos quantitativos extraídos do conjunto de desenhos permite 

melhor concatenação com estudos anteriores, além de conferir validade às 

generalizações geradas a partir da exploração. As categorias foram estabelecidas por 

esta pesquisadora, tomando por base estudos e descrições precedentes. 
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Informações extraídas dos desenhos: 

1) Número de elementos desenhados 

2) Organização dos elementos em cena 

3) Categorias de elementos desenhados:  

a) Natural – compreende elementos animais, vegetais, geográficos e celestes 

 Animais – domésticos ou silvestres 

 Vegetais – genéricos (árvore, pé de flor, etc.) ou específicos 

 Geográficos (rio, morro, lagoa) 

 Celestes (nuvens, sol, lua, estrelas, etc.) 

b) Artificial – compreende edificações (casa, escola, ponte, etc.) e transportes 

(carro, ônibus, bicicleta, etc.) 

c) Humano – compreende figurações humanas. 

4) Tipos de interação pessoa-ambiente: 

 Antropocêntrica – o interesse humano está em evidência 

 Biocêntrica – o interesse do elemento ou processo natural está em 

evidência 

 Neutra – não há interatividade explícita 

5) Identificação de affordances por meio da visualização da relação entre uma ou 

mais habilidades da pessoa figurada com elementos do ambiente retratado. 

6) Tipos de paisagem: 

 Natural – sem a presença humana ou de elementos artificiais 

 Mista – elementos naturais e/ou humanos e/ou elementos artificiais 

7) Facilidade da tarefa 

8) Gostou ou não de desenhar. 
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Não houve dificuldades na aplicação do instrumento; as crianças, de modo geral, 

demonstraram disponibilidade e interesse em participar da atividade proposta. Durante 

as instruções destaquei que todas as crianças sabiam desenhar e acredito que esta 

orientação possa ter influenciado positivamente no sentido da competência de cada uma 

delas. Cabe lembrar que na ocasião cada criança ganhou uma caixa de lápis de cor – o 

que, sem dúvida, influenciou a receptividade dos participantes. As sessões de desenho 

fluíram com tranqüilidade; à medida que concluíam, as crianças foram entrevistadas por 

um membro da equipe que solicitava uma descrição de seu desenho e seus elementos, 

além de informações acerca da própria experiência de desenhar conforme o roteiro 

acima detalhado. No decorrer das entrevistas perguntamos por que consideravam fácil 

ou difícil a atividade proposta, e as respostas mais comuns foram “porque é fácil”, 

“porque eu sei”, “porque é só ir fazendo”, “porque eu gosto”, “porque fica bonito”, etc. 

 

Grupo de discussão 

Objetivo: aprofundar o conhecimento da percepção ambiental dos participantes. 

O grupo de discussão visa a ampliação das informações que as crianças 

forneceram por meio dos desenhos e das entrevistas. Para iniciar a discussão, os 

desenhos realizados pelas crianças são ampliados e projetados na parede da sala de aula. 

Os temas de discussão durante a apresentação dos slides são a percepção e 

conhecimento do grupo sobre o meio ambiente, as fontes de informação ambiental e o 

conteúdo da informação. Como modalidade de entrevista coletiva, o grupo de discussão 

se inspira no grupo focal (Darbyshire, MacDougall & Schiller, 2005), mas se diferencia 

por não limitar o número de participantes; seu foco está voltado mais sobre a percepção 

do grupo e menos para a experiência pessoal relatada em profundidade. Nesta direção, o 

interesse da discussão se volta para a percepção ambiental das crianças e buscamos 
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detectar seus aspectos cognitivos, afetivos e valorativos.  A utilização do grupo de 

discussão com crianças se revela uma estratégia valiosa para abordar suas visões e 

experiências, além de criar oportunidade para geração de insights a partir das 

observações das crianças e das professoras locais. As discussões foram anotadas e 

posteriormente discutidas pelos membros da equipe.  

Os grupos de discussão foram realizados após um ano com duas turmas das 

dezoito em que foram realizadas as sessões de desenho, a primeira com 15 alunos e a 

segunda com 32, totalizando 47 crianças. Não houve um critério especial de seleção das 

turmas, as escolas revisitadas foram uma da sede de Vila Brasil, onde há separação por 

série e a outra em uma escola mais afastada e que tem apenas turmas multiseriadas.  . 

Algumas crianças que participaram da sessão de desenhos estavam presentes, mas 

muitas haviam mudado de escola ou simplesmente abandonado os estudos.  
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Na primeira turma iniciei o grupo relembrando nossa primeira visita (Figura 3). 

As crianças presentes na ocasião lembraram-se do encontro, mencionando que naquela 

oportunidade haviam ganhado uma caixa de lápis de cor.  

 

Figura 3. Foto do primeiro grupo de discussão. (Ana Roberta Gomes) 

 

Quando perguntei se alguém se lembrava do tema do desenho, o meio ambiente 

e a natureza foram citados por algumas crianças. Havíamos nos programado para 

projetar os desenhos ampliados em uma tela, mas como a imagem não ficou clara e 

nítida, resolvemos exibi-los no próprio notebook, o que aproximou as crianças do 

equipamento e de nós. Comentei de forma geral acerca dos desenhos e solicitei a ajuda 

dos participantes para melhor entendê-los. As imagens foram comentadas e, juntamente 

com a equipe, buscamos direcionar a discussão sobre quais eram aquelas árvores e 

animais, e por que haviam sido desenhados. Por meio de anotações foi possível elencar 

as espécies animais e vegetais conhecidas pelas crianças, mesmo aquelas não 

desenhadas. 
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Na segunda turma adotamos o mesmo procedimento da turma anterior, exibindo 

os desenhos e estimulando comentários acerca de seus elementos. Como no outro 

grupo, também encontramos crianças que haviam participado das sessões de desenho e 

demais que haviam ingressado na escola mais recentemente. A ocasião e o tema dos 

desenhos foram prontamente relembrados. As informações acerca das espécies locais 

foram anotadas pelos membros da equipe.  

 

Fotografias 

As fotografias da paisagem realizadas pelos membros da equipe visaram 

contribuir para a análise dos tipos de paisagem e dos elementos desenhados pelas 

crianças, além de ilustrar a exploração conduzida. As imagens foram realizadas com 

aparelho digital pelos membros durante as visitas a Vila Brasil e nos permitiram uma 

aproximação entre o ambiente real e o ambiente desenhado. 

 

Fontes auxiliares de informação: 

 Reuniões com os pesquisadores colaboradores 

 Encontros com as professoras locais 

 Interações e relatos ocasionais 

 

Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa obteve parecer favorável emitido pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc-Ilhéus-BA). Todas as crianças 

participaram com autorização formal tanto das escolas como de seus responsáveis para 

participação na pesquisa. A cada criança foi verbalmente solicitada sua colaboração e 

autorização para ficar com o desenho produzido. Cm a finalidade de garantir o 
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anonimato das crianças seus nomes foram substituídos por fictícios. Os resultados deste 

estudo devem ter serventia prática não só para a comunidade acadêmica como para a 

comunidade diretamente envolvida (Sommer, 1990; Sommer & Amick, 2003). 
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6 – Resultados e discussão 

A seguir apresento e discuto os resultados obtidos por meio da análise 

inventarial dos desenhos, das entrevistas, das informações recolhidas nos grupos de 

discussão, e das fotografias. Participaram 209 crianças e jovens que desenharam e foram 

entrevistados; cada imagem desenhada foi digitalizada e seus elementos foram 

inventariados e categorizados conforme veremos adiante. Com duas turmas de 15 e 32 

alunos realizamos os grupos de discussão, totalizando 47 crianças. 

 

6.1 – Elementos desenhados: quantidade 
 

Do grupo de 209 crianças, 95 são meninas e 114 meninos, uma proporção de 

45,5% e 54,5%, respectivamente (Tabela 1). Os desenhos foram realizados por crianças 

entre seis e onze anos de idade, com média de 8,5 e mediana de 9 (Tabela 2). Apenas 24 

crianças das 209 não consideraram a tarefa fácil, e somente nove afirmaram não ter 

gostado da atividade.  

Tabela 1 
Distribuição dos participantes por gênero  

                 Frequência     Porcentagem  
                   absoluta                           
Feminino         95           45,5  
Masculino      114          54,5  
N                    209         100,0 

 
Tabela 2 
Média e mediana da idade 

  N                Média         Mediana 
  209               8,55            9,00         
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O grupo de participantes foi dividido configurando dois blocos etários, um com 

idade inferior a nove e o outro com idade superior (Tabela 3). 

Tabela 3 
Divisão de grupos pela mediana  

                                         Frequência        Porcentagem 
                                           absoluta 
Abaixo de nove anos            102                       48,8 
Acima de nove anos             107                       51,2 
N                                           209                     100,0 

 
 

Cada criança desenhou em média 13 elementos; 10,58 para seis anos, 10,63 para 

sete anos, 13,59 para oito anos, 12,44 para nove anos, 16,48 para dez anos e 14,70 para 

onze anos (Tabela 4). Esta tendência não apresenta diferença expressiva entre meninas e 

meninos, as médias de elementos desenhados para o gênero feminino e masculino são, 

respectivamente, 13,81 e 12,39. Deste modo distinguimos apenas dois grandes blocos 

seccionados pela mediana etária, o primeiro composto pelas crianças com idade abaixo 

de nove e o outro pelas que estão acima desta marca. A partir desta divisão, as crianças 

com idade abaixo de nove anos obtiveram uma média de 11,79 elementos desenhados, 

enquanto aquelas com idade acima obtiveram uma média de 14,21 (Tabela 5). 

 
Tabela 4 
Total e Média de elementos desenhados por idade 

                           Seis     Sete     Oito     Nove     Dez     Onze 
n                           24       41       37          43         3 1        33 
Total                   254     436      503       535       511       485 
Média                10,58  10,63  13,59    12,44    16,48    14,70 
 
 
 

Tabela 5 
Total e Média de elementos desenhados por grupo etário 

                                               n        Total      Média 
Abaixo de nove anos            102        1203     11,79 
Acima de nove anos             107        1521     14,21 
N                                           209        2724     13,03 
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Estes resultados concordam com outras pesquisas que também observaram 

maior número de elementos e detalhes no desenho de crianças mais velhas, quando 

comparado com o das mais novas (Barraza et al., 2006).  A familiaridade com o tema 

retratado também incide sobre a habilidade em representá-lo no desenho. Schwarz et al. 

(2007) obtiveram uma média de 6,5 elementos nos ambientes naturais desenhados por 

crianças urbanas, reforçando a ideia de que a média de 13 obtida em nossa investigação 

pode ser atribuída ao fato de nossos participantes viverem na paisagem retratada e, 

portanto, dominarem maior repertório dos elementos e seres que a povoam. Como 

outros investigadores destacaram anteriormente, quanto maior o conhecimento que a 

criança tenha do ambiente, mais detalhado pode ser o seu desenho (Fandi & Melo, 

2000; Snaddon et al., 2008; Strommen, 1995; Goldberg et al., 2005).  
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6.2 – Elementos desenhados: organização 
 

Os desenhos selecionados são a seguir apresentados com a indicação da idade de 

seu autor e com seu respectivo título, caso a criança o tenha definido. Trechos da fala 

das crianças durante a entrevista acompanham a maioria dos desenhos. Como dissemos 

antes, os nomes verdadeiros foram substituídos por fictícios. O conjunto formado pelos 

desenhos recolhidos não permitiu o sequenciamento etário das fases do 

desenvolvimento gráfico. As características das fases pré-figurativa, realismo fortuito, 

realismo intelectual e realismo visual puderam ser reconhecidas, mas sem rigorosa 

vinculação com a idade determinada pelas teorias tradicionais (Gardner, 1980). 

Há desenhos que se situam na transição entre o pré-figurativo e o realismo 

fortuito, como o de Mauro, com oito anos, em que apenas algumas figuras como os 

carros podem ser facilmente reconhecidas (Figura 4).  

.  

     Figura 4.  Mauro, 8 anos. “Rogério”. 
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Segundo as classificações formais, com esta idade, ele já estaria superando o 

realismo intelectual que caracteriza o desenho de crianças entre cinco e oito anos, e 

ingressando na fase de realismo visual, ou seja, seria mais habilidoso e interessado em 

retratar os objetos com seus atributos e características reconhecíveis. 

A fase de realismo intelectual, caracterizada pelo esforço da criança em 

demonstrar o que sabe acerca do objeto desenhado, pôde ser observada no uso de 

transparências e rebatimentos conforme vemos no desenho de Ana Rita com seis anos 

(Figura 5). As paredes transparentes da casa nos permitem ver o que acontece em seu 

interior. No detalhamento dos personagens e descrição da cena ela enumera atividades 

individuais sem relação aparente: “essa aqui tá brincando, essa tá jogando a bola para 

cima, essa tá passeando com o cachorro, essa daqui tá indo dormir, essa já ta 

dormindo”. 

 

 

Figura 5.  Ana Rita, 6 anos.  
 
Nesta fase, que antecede o realismo visual, as crianças desenham figuras sem a 

preocupação de isomorfismo com o objeto retratado, mas por meio de uma 
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correspondência global. Já Romel, também com seis anos, foi menos detalhista em seu 

relato, procurando resumir a cena de modo a integrar seus participantes - “os pássaros 

foram buscar comida para seus filhotes” (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Romel, 6 anos. 
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O desenho de Lia, com dez anos, também se situa no realismo intelectual, em mais um 

exemplo de diferença entre o momento da criança e aquilo que é esperado para sua 

idade conforme as teorias de evolução do desenho (Figura 7). Lia gira o papel e efetua 

rebatimentos para representar os diferentes planos que percebe no ambiente. Seu 

desenho expressa a decalagem entre aquilo que a criança é capaz de perceber e sua 

habilidade em representá-lo graficamente. 

 

 

Figura 7.  Lia, 10 anos. 
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Anselmo, com nove anos, também procura mostrar seu conhecimento acerca do 

ambiente trazendo o ninho sobre a árvore para nosso ângulo de visão. Seu desenho não 

revela a intenção de realizar um desenho fotográfico, podendo ser situado na fase de 

realismo intelectual (Figura 8). Quando perguntado por que não havia pessoas em seu 

desenho, Anselmo respondeu – “por que não tem pessoas? porque as pessoas foram 

embora”. 

 

Figura 8. Anselmo, 9 anos. “Meu Amigo”. 
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A partir dos nove anos é esperado que a criança denote mais preocupação em 

relação a distâncias, proporções e unidade do ponto de vista, no que foi denominado 

realismo visual. O desenho de Carine, com onze anos, deixa claro o ponto de vista 

adotado. Desta margem do rio podemos ver o pássaro de costas voando (Figura 9). 

Amenina não quis detalhar ou explicar seu desenho na entrevista. 

 

 

Figura 9. Carine, 11 anos. 
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Flavio, com nove anos, fez uma floresta em vários planos, ao fundo vemos as colinas 

(Figura 10). Seu desenho retrata a paisagem a partir de um ponto de vista unificado, 

traço característico da fase de realismo visual. A comparação com uma foto tirada no 

local demonstra que o menino é capaz de perceber a organização da paisagem em 

distintos planos e tonalidades e de expressá-los em sua obra (Figura 11). Quando 

perguntado pelos personagens ele justificou sua ausência – “porque é só floresta”. 

 

Figura 10. Flávio, 9 anos. 

 

Figura 11. Arredores de Vila Brasil (Christiana Profice). 
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 Estes exemplos nos levaram a considerar que se por um lado as fases do 

desenvolvimento gráfico nos auxiliam na compreensão do desenho fornecendo 

referências de como as habilidades da criança podem encontrar expressão, por outro 

lado fica claro que não podem ser rigidamente atreladas a determinado período etário, 

sobretudo em um contexto escolar multisseriado e multietário. Neste sentido, 

acreditamos que as habilidades gráficas das crianças sofrem influências ambientais 

determinantes como a oportunização de situações de desenho, a oferta de material, a 

estimulação no contexto familiar e o repertório imagético disponível. 

No desenho de Maia (Figura 12), os elementos foram dispostos de modo que a 

relação entre eles não está evidente. Seus títulos também indicam um foco mais voltado 

para os elementos do que para o conjunto por eles formado. 

 

Figura 12.  Maia, 6 anos. “A televisão”. 

 

 

 



 

  

108

Lucas, com oito anos, privilegiou a exploração de formas e cores sem clareza na 

composição de uma cena (Figura 13). Em seu relato a criança indicou -  “os pássaros, as 

cobras que mordem e os peixes”. 

 

Figura 13. Lucas, 8 anos. 
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Eduardo (Figura 14), com apenas seis anos, ainda que não tenha estabelecido 

conexões visíveis, já insinuou uma organização adequada para os elementos animais, 

vegetais e geográficos. Na sua paisagem as árvores e as flores flutuam como as 

borboletas sobre um rio sem margens precisas. Quando questionado acerca de 

personagens em cena, respondeu – “a natureza é sem gente, só com animais”. 

 

 

Figura 14. Eduardo, 6 anos. 
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No desenho de Manoel, com seis anos (Figura, 15), também foi possível notar 

sua intenção de relacionar os elementos vegetais, humanos, animais e construídos em 

cena por meio das linhas de chão. Segundo a criança, “o cachorro foi procurar o bicho 

que tava dentro do mato, que era o tatu. O lobo é que está dirigindo o carro”. O nome 

dado à obra foi “Tubarão Negro”, acompanhando a sobreposição dos ambientes reais 

com os imaginários.  

 

 

Figura 15. Manoel, 6 anos. “Tubarão Negro”.  
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O desenho de Ricardo, com dez anos, expressou preocupação com a organização 

dos elementos em cena (Figura 16). As interações entre os elementos naturais são mais 

evidentes e o nome dado à sua obra é “A Mata”, indicando também compreensão da 

integração dos elementos que desenhou. Ricardo considerou a tarefa fácil – “foi fácil 

porque eu sabia o que ia fazer”. 

 

Figura 16. Ricardo, 10 anos. “A Mata”. 
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Na cena desenhada por Laura, onze anos, percebemos maior integração dos 

elementos naturais do ambiente. A criança foi capaz de retratar seus aspectos 

geográficos principais, como as colinas e as matas que as ocupam, e o rio em seu curso 

sinuoso margeado por pedras (Figura 17 e Figura 18). Uma cobra se estende à beira do 

rio, e Laura chamou sua obra de a “Ciência da Natureza”, o que denota sua capacidade 

de compreender a coerência que relaciona os seres vivos em seus ambientes. 

 

Figura 17. Laura 11, anos. “Ciência da Natureza”. 

 

Figura 18. Rio do entorno de Vila Brasil. (C.P.) 
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6.3 – Categorias de elementos desenhados e tipos de paisagem 
  

Os elementos desenhados foram distinguidos em três categorias: Natural, 

Artificial e Humano. Na categoria Natural se encontram os elementos animais, vegetais, 

geográficos e celestes. Na categoria Artificial estão incluídas as edificações, como casa 

ou ponte, e os meios de transporte. Na categoria Humano se encontram as 

representações de pessoas. 

 
Tabela 6 
Total e Média de categorias de elementos desenhados por criança (N=209) 

                      Natural       Artificial        Humano 
Total               2444              196                  84 
Média              11,69            0,94                0,40 

 

Os elementos da categoria Natural são os mais desenhados pelas crianças, e 

estão presentes em 205 dos 209 desenhos (Tabela 6). Acredito que este resultado se 

deve tanto à predominância natural do ambiente em que vivem, como à orientação dada 

quando foram solicitadas a desenhar o meio-ambiente e a natureza à sua volta.  

As categorias Natural, Artificial e Humano compõem as paisagens desenhadas 

que são tipificadas como Natural, quando há somente presença de elementos naturais, e 

Mista, quando os elementos naturais entram em composição com elementos artificiais 

e/ou humanos.  
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As paisagens de tipo Mista são as mais frequentes e não foi encontrada diferença 

expressiva entre as crianças mais velhas e as mais novas (Tabela 7). 

 
Tabela 7 
Freqüência absoluta e porcentagem de tipo de paisagem desenhado por criança (N=209) 

             Frequência       Porcentagem 
                absoluta     
Mista       133                    63,6 
Natural      76                    36,4 
 
 

Tabela 8 
Frequência absoluta e porcentagem de tipo de paisagem desenhado por grupo etário (N=209) 

 
               Frequência     Porcentagem 
                  Absoluta 

Abaixo de nove anos Mista              64               62,7 
  Natural           38               37,3 
  n                   102             100,0 
 
Acima de nove anos 

 
Mista              69               64,5 

  Natural           38                35,5 
  n                    107             100,0 
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No desenho de Marcelo, oito anos, a paisagem é do tipo Natural e articula os 

elementos animais e vegetais sob a nuvem chuvosa, indicando a noção de relação entre 

os seres e os processos naturais (Figura 19). O descompromisso com a exatidão das 

cores denota a atenção da criança na forma dos elementos e em suas relações, mais do 

que em sua fidedignidade fotográfica. 

 

 

Figura 19. Marcelo, 8 anos. 
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Na paisagem de Carla, com nove anos, também de tipo Natural, vemos colinas 

com um curso de água, elementos geográficos característicos da região (Figura 20). A 

perspectiva adotada nos informa sobre a capacidade da criança para perceber e 

expressar os aspectos geográficos determinantes da paisagem. Questionada acerca da 

ausência de personagens Carla respondeu - “porque você pediu para desenhar a 

natureza. Quando o entrevistador perguntou “você tem algo mais a dizer sobre o seu 

desenho?”, - a menina respondeu – “só se você me perguntar, quatro montanhas, três e 

quatro com a cachoeira do lado”.  “Natureza é vida”, foi o nome que a criança deu a seu 

desenho. 

 

Figura 20. Carla, 9 anos. “Natureza é vida”. 
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No desenho de Gregor, com onze anos (Figura 21), os animais da paisagem de 

tipo Natural são bem desenhados e testemunham seu domínio gráfico. Na entrevista ele 

descreveu um tatu e duas araras. Quando o entrevistador perguntou – “por que não tem 

gente?”, Gregor respondeu -  “porque eu não quis, comecei mas apaguei. (...)”. O 

menino considerou a tarefa fácil e comentou – “foi fácil porque eu desenhei coisas 

simples, do cotidiano”.  

 

 

Figura 21. Gregor, 11 anos. “A floresta”. 
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A paisagem de tipo Natural de Cida, com onze anos, retratou o rio e sua margem 

com vegetação (Figura 22). Na fotografia podemos perceber que a menina reconheceu e 

evidenciou a sinuosidade do rio que corre através da vegetação (Figura 23). O nome 

atribuído à sua obra foi “Meio Ambiente”.  

 

Figura 22. Cida, 11 anos. “Meio Ambiente”. 

 

Figura 23. Córrego do entorno de Vila Brasil (A. R. G.).  
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Mércia, também com onze anos, trouxe em seu desenho uma paisagem Natural 

que mostra as colinas e sua variedade vegetal (Figura 24). Ao descrever seu desenho a 

menina destaca – “a montanha com um bocado de árvores (...) árvore de fruta, maçã e 

flor”. No meio de sua floresta verde surgem cobis amarelos como na fotografia tirada no 

local (Figura 25). 

 

Figura 24. Mércia, 11 anos. “A Floresta”. 

 

Figura 25. Mata do entorno de Vila Brasil (A.R.G.). 
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Como foi apresentado (Tabelas 7 e 8), as paisagens de tipo Mista são 

predominantes entre os desenhos tanto dos mais velhos como dos mais novos. No 

desenho de Reinaldo, com seis anos, onças, carros e um pé de coco estão juntos sem que 

suas relações sejam evidentes (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Reinaldo, 6 anos.  
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No desenho de Arnaldo (Figura 27) a paisagem Mista combina elementos naturais com 

artificiais por meio de um barco que navega o rio. 

 

 

Figura 27. Arnaldo, 10 anos. “Natureza” 
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Cibele, com 10 anos, desenha uma paisagem Mista que retrata bem como são as 

habitações dos moradores da região (Figura 28 e Figura 29). 

 

Figura 28. Cibele, 10 anos. “Casa”. 

 

Figura 29. Habitação na zona tampão da Rebio-Una (C.P.). 
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6.4 – Elementos naturais 
 

Como foi possível verificar, os elementos naturais são predominantes nas 

paisagens Naturais e Mistas. Entre os elementos naturais, os vegetais foram os mais 

desenhados, seguidos pelos celestes, animais e geográficos.  

 
Tabela 9 
Freqüência absoluta e Média de tipos de elementos naturais (N=209) 

                     Vegetais   Celestes   Animais  Geográficos 
Frequência        1160           553          536            195 
  absoluta 
 
Média                5,55           2,65          2,56          0,93 
 

 
A proporção entre elementos animais, vegetais e humanos condiz com a paisagem local 

de pouca presença humana e dificuldade de visualização de animais, em função da alta 

densidade vegetal característica do bioma de Mata Atlântica. Este resultado é 

compatível com outras pesquisas que também encontraram similaridade entre a 

paisagem real e a desenhada, denotando a adequação do conhecimento ambiental 

empírico acerca do contexto ecológico entre crianças (Antonio & Guimarães, 2005, 

Eloranta & Yli-Panula, 2005; Schwarz et al. 2007; Strommen, 1995; Goldberg et al., 

2005).  

a) Animais 

A divisão taxonômica dos animais por classe que encontramos é a seguinte: 41% de 

Aves, 31% de Peixes e Crustáceos, 13% de Insetos, 8% Mamíferos e 7% de Répteis e 

Anfíbios (Tabela 10). Entre os animais, as aves são predominantes, mesma tendência 

observada nos estudos de Eloranta e Yli-Panula (2005) e Schwarz et al. (2007).  
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Tabela 10 
Frequência absoluta por espécie e porcentagem por classe de animais citados nas entrevistas 

   Frequência    Porcentagem 
    Absoluta 

 Aves 
Pássaro                 105 
Urubu                     39 
Sete cores                8 
Galinha                    6 
Papagaio                  6 
Beija-flor                 6 
Periquito                  6 
Pato                          5 
Gavião                     5 
Sangue-de-boi         5 
Pássaro preto           3 
Canário                    3 
Curió                        3 
Arara                        3 
Urubu-rei                 2 
Sabiá                        2 
Bem-te-vi                 2 
Rolinha                    2 
Outros                      5 
n                            216               41% 

  Peixes e 
Crustáceos 

Peixe                  103 
Piaba                   27 
Maraubá             14 
Traira                  11 
Tambaqui             2 
Beré                      2 
Tacunaré               2 
Pirarucu                2 
Lagosta                 2 
Outros                   3 
n                        168                31% 

 Insetos 
Borboleta             63 
Formiga                 2 
Outros                   6 
n                          71              13% 
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 Mamíferos    
                        Cachorro                15 
                        Tatu                       10 

Gato                        7 
Bovino                    4 
Onça                       4 
Burro                      3 
Porco                      2 
Preguiça                  2 
Leão                        2 
Outros                     5 
n                            54                10%                            

 Répteis e 
 Anfíbios 

Cobra                 23 
Tartaruga             2 
Outros                  2 

                        n                         27                  5% 
 Total                 536               100% 

 
 

Aqui, mais uma vez, é possível perceber uma coincidência entre o que é 

facilmente visualizado no ambiente, no caso, as aves, e um elemento que não exige 

muita habilidade gráfica em sua representação. As borboletas também atendem a estes 

critérios. Durante a exibição dos slides no grupo de discussão mencionei a elevada 

frequência de borboletas e foi unânime a resposta de que de fato ali era uma região de 

muitas borboletas, de todas as cores e que elas viviam procurando comida e se 

alimentando nas flores. Realmente, a região do entorno da Rebio-Una se compõe de 

cabrucas, áreas de mata destinadas ao plantio de cacau, e que também se caracterizam 

pela presença importante de plantas frutíferas que atraem borboletas. Ainda que no 

ambiente dos participantes as borboletas e aves sejam frequentes, as crianças indicaram 

que estes animais são fáceis de desenhar e permitem o uso de muitas cores.  
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Durante as entrevistas foram mencionadas cinquenta e seis espécies animais, 

excluindo generalizações como “pássaro”, “peixe” e “bicho que voa”. Das espécies 

citadas 8% são domésticas enquanto 92% são silvestres (Tabela 11). 

Tabela 11 
Classificação dos animais citados nas entrevistas 

Animais         Frequência      Porcentagem 
                          absoluta 
Silvestres              492                92% 
Domésticos            44                  8% 
n                            536                100                  

 

Nos grupos de discussão foi possível identificar animais que as crianças 

conheciam além daqueles desenhados e citados nas entrevistas. As cobras, 

especialmente, foram nomeadas com grande variedade: bico-de-jaca, cobra-cipó, jibóia, 

cainana, jararacussu, iscuçu, jararaca e anaconda. A citação da anaconda por uma das 

crianças gerou discussão, e ficou esclarecido que esta era uma cobra que aparecia num 

filme mas que também existia de verdade na Amazônia.  

 

b) Vegetais 

Durante as entrevistas foram citadas trinta espécies vegetais, excluindo mato, pé 

de árvore, moita e folhas (Tabela 12).  

Tabela 12 
Freqüência absoluta e porcentagem de vegetais citados nas entrevistas 

                    Frequência        Porcentagem 
                      absoluta 
Arvore              548 
Flor                  340 
Moita/Mato        23 
Folhas                  6 
Genéricos        917                      89% 
 
Específicos      243                     11% 
n                      1160                    100% 
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Tabela 13 
Frequência absoluta e porcentagem de vegetais específicos citados nas entrevistas 

                        Frequência                Porcentagem 
                          Absoluta 

Comestíveis 
Coco                     47 
Laranja                  32 
Maça                     28 
Alface                   14 
Jaca                       13 
Manga                   11 
Jambo                   10 
Cacau                     9 
Araçá                     8 
Cana                       8 
Goiaba                    8 
Jabuticaba              5 
Pequi                      4 
Banana                   4 
Morango                3 
Abacate                  2 
Milho                     2 
Limão                     2 
Uva                         2 
Outros                     5 
Total                     217                              89% 

 
Demais 

Baraúna                8 
Rosa                      7 
Girassol                 4 
Orquídea               4 
Cactos                   2 
Seringa                  1 

Total                                                26                                  11% 
n                                                      243                                100% 
 

Dos vegetais retratados, 89% foram designadas generalizadamente como árvore, 

flor, folha ou mato, enquanto 11% tiveram suas espécies distinguidas. Estes resultados 

vão na mesma direção da investigação de Schwarz et al. (2007) que também não 

puderam identificar as espécies da maioria dos vegetais desenhados. Foram citadas 30 

espécies vegetais (Tabela 13). Das espécies vegetais nomeadas pelas crianças, 89% são 

utilizadas como alimento, sendo em sua maioria frutas e produtos de pequenas lavouras, 

mesma tendência encontrada por Martino e Talamoni (2007). Aqui, mais uma vez, as 



 

  

128

informações dos grupos de discussão esclarecem as opções das crianças. A presença de 

pés de maçã, que não existem na região, foi justificada por sua beleza e facilidade para 

desenhar. Conforme as crianças, as árvores frutíferas são “boas de comer” e “mais 

fáceis de desenhar para ficar bonito”. Além das espécies vegetais elencadas nos 

desenhos e entrevistas, outras 24 árvores que fazem parte do conhecimento ecológico 

dos grupos foram citadas nos grupos de discussão: candeia, nonio, imbaúba, pau-brasil, 

ibira, amargosa, cobi, pequi, munduru, roxinho, fidalgo, uritiba, jacarandá, matatauba, 

bambu, aletrina, pau-d’arco, biriba, jatobá, oiti, baraúna, pau-óleo e louro-ferro. Estas 

espécies vegetais são, em sua maioria, não comestíveis e as crianças declararam que 

serviam para fazer tábuas e estacas, para a produção de remédios, além de ser utilizadas 

pelos indígenas para fazer saias. 

 

c) Geográficos 

 
A média de elementos geográficos por criança foi de 0,93. As crianças abaixo de 

nove anos obtiveram uma média de 0,75 enquanto as outras, acima dessa idade, 1,11 

(Tabela 14).  

Tabela 14 
Frequência absoluta e média de elementos geográficos por grupo etário (N=209) 

  Frequência   Média 
      absoluta 

Abaixo de nove anos            76          0,75 
Acima de nove anos             119        1,11 
n                                           195 
                                          

 

Este resultado reforça a ideia acima discutida de que o domínio do espaço pela criança é 

progressivo em seu desenvolvimento; ou seja, quanto mais velha, mais ela é capaz de 

perceber e retratar organizações ambientais mais amplas tais como vales e colinas. 
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d) Celestes 

Os elementos celestes estão presentes em 65% dos desenhos das crianças e cada 

uma desenhou em média 2,65. Este dado traz pouca informação específica ao grupo, já 

que sol, lua, estrela e nuvens constituem universais do desenho infantil. Aqui, como no 

caso das borboletas e aves, não nos é possível estimar em que medida as nuvens 

desenhadas retratam a paisagem, que é de fato nebulosa, ou se são tão frequentes devido 

à facilidade de seu traço e sua função de preenchimento de espaços vazios. 

 

6.4.1 – Elementos artificiais 
 

Tabela 15 
Freqüência absoluta e porcentagem de elementos artificiais desenhados por criança (N=209) 

                  Frequência       Porcentagem 
                     absoluta 
Ausente           104                    49,8 
Presente          105                     50,2               
N                    209                     100 

 
Os elementos artificiais estão presentes em metade dos desenhos e constituíram-

se, em sua maioria, por casas, escolas e carros (Tabela 15). Cada criança desenhou, em 

média, 0,94 elementos artificiais. Não efetuamos análise detalhada e qualitativa dos 

elementos artificiais, visto que nosso foco está voltado para as interações pessoa-

ambiente e para os ambientes naturais. As casas nos remetem a um tema universal do 

desenho infantil, e sua apreciação nesta investigação é apenas superficial e especulativa.  
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Claudio, com sete anos, fez da casa o centro da paisagem, apesar de o nome da 

obra remeter ao elemento natural burrico (Figura 30). Ele foi uma das poucas crianças 

que consideraram a tarefa difícil.  

 
Figura 30 – Claudio, 7 anos. “Budi, o burrico”. 
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Em sua paisagem, Melina, de seis anos, trouxe para um mesmo plano a igreja, a 

casa e a árvore, além de indicar a presença de um solo vegetal. A paisagem desenhada é 

semelhante ao contexto local, trazendo seus elementos mais distintivos (Figura 31). 

Quando perguntada se havia sido uma tarefa fácil ou difícil Melina respondeu – “foi 

fácil porque a igreja é fácil de fazer, a casa eu sei, minha irmã me ensinou a fazer”. Ela 

disse que o nome da obra era “Desenho feio”, apesar de ter declarado gostar dele. 

 

 
Figura 31 . Melina, 6 anos. “Desenho feio” 
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Marlene, com dez anos, também incluiu a casa em sua natureza, o que pode 

indicar, em um plano subjetivo, a aproximação entre o caráter protetor da casa e os 

elementos naturais que a cercam (Figura 32).  

 

 

Figura 32 – Marlene, 10 anos. “Natureza é vida”. 
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Na mesma direção Edmilson, com nove anos, integrou a casa à paisagem (Figura 

33). O nome dado à obra foi “Itaju do Colônia”, outro município da região cacaueira  

onde ele morava. No seu desenho ele retratou a serra em que o pai trabalhava, e fez 

questão de indicar que “estava de noite”. 

 

Figura 33.  Edmilson, 9 anos. “Itaju do Colônia”.  
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6.5 – Elementos humanos 
 

As pessoas estão presentes em apenas 25,8 % dos desenhos. A grande maioria 

das crianças preferiu não incluir seres humanos em suas paisagens (Tabela 16). Como 

foi antes assinalado, a instrução que acompanha a aplicação do instrumento pode 

interferir no seu resultado, e é possível que a orientação dada, a de desenhar o meio 

ambiente e a natureza à sua volta, tenha deixado subentendido que não era necessário 

desenhar pessoas. Ao mesmo tempo, a ideia de que os seres humanos não fazem parte 

da natureza constitui a base de uma visão antropocêntrica dos ambientes naturais.  

 
Tabela 16 
Freqüência absoluta e porcentagem de elementos humanos desenhados por criança (N=209) 

                  Frequência       Porcentagem 
                    absoluta 
Ausente           155                    74,2 
Presente           54                     25,8          
 

 
O interesse em identificar affordances nos desenhos encontrou muitas 

limitações, mas também indicou possíveis caminhos. Foram selecionados apenas os 

desenhos em que a relação entre uma habilidade da pessoa e um elemento ou processo 

natural estivesse visualmente explícita. Certamente, mesmo quando pessoas não estão 

presentes nos desenhos, a percepção ambiental retratada pela criança contempla as 

affordances que ela identifica no ambiente, mas não são graficamente representadas. 

Estas affordances se encontram subentendidas nas opções que a criança efetuou para 

realizar seu desenho e, apesar de não serem visuais, podem ser exploradas durante uma 

entrevista que contemple este objetivo. Mesmo com a presença de pessoas, nem sempre 

foi possível identificar as affordances. Como veremos, a maioria das crianças desenhou 

pessoas sem movimento ou ação explícita, ou ainda em atividades que não envolviam 

diretamente os elementos e processos naturais em cena, como, por exemplo, 
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“passeando” ou “andando”. Este tipo de presença humana no ambiente natural não nos 

permitiu identificar alguma habilidade da pessoa que esteja em clara interação com um 

aspecto do ambiente, condição que nos permite a visualização de uma affordance no 

desenho. Aqui também acredito que, durante a entrevista posterior à produção da obra, a 

exploração da percepção ambiental subentendida, e mesmo não consciente, possa 

revelar as affordances relevantes para a criança. É importante também considerar que 

desenhar pessoas fazendo coisas exige habilidade por parte do desenhista que, sem 

muita destreza, tende a optar por representações humanas frontais que tenham o 

ambiente como pano de fundo. Por esta razão, fica evidente que as affordances 

identificadas pela criança em seu ambiente não correspondem às affordances que ela é 

capaz de representar graficamente, estas últimas são indiscutivelmente mais limitadas. 

Esta tentativa de detectar affordances nos desenhos constitui apenas uma incursão 

exploratória orientada por uma referência conceitual da psicologia ecológica. 

Entre os 209 desenhos foram distinguidos quatro tipos de interação pessoa-

ambiente. Inexistente, quando não há pessoas na cena; biocêntrica quando a ação das 

pessoas desenhadas se orienta pelo interesse dos elementos naturais; antropocêntrica 

quando as ações são orientadas pelo interesse das pessoas; e neutra quando as pessoas 

não estão agindo ou quando sua ação não envolve de forma intencional os elementos 

naturais em cena.  
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Os seres humanos estão ausentes em 74,2% das paisagens (Tabela 17), mesma 

tendência encontrada na investigação de Schwarz et al. (2007), na qual apenas 7,6% dos 

desenhos de natureza trouxeram representações de pessoas. 

Tabela 17 
Frequência absoluta e porcentagem de tipo de interação pessoa-ambiente (N=209) 

                           Frequência       Porcentagem 
                             absoluta 
Inexistente               155                    74,2 
Biocêntrica                  3                       1,4 
Antropocêntrica          6                       2,9 
Neutra                        45                     21,5 

 
 

Apenas os desenhos em que a interação pessoa-ambiente é Biocêntrica ou 

Antropocêntrica permitiram a elucidação das affordances retratadas. 
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Os desenhos de interação pessoa-ambiente Biocêntrica foram apenas três. Breno 

descreveu seu desenho, no qual indicou uma pessoa cuidando do animal, no caso, um 

porco (Figura 34). Além do porco e da pessoa, Breno descreveu piabas e traíras no rio 

próximo à sua casa, e um pássaro. A árvore é uma baraúna e, ao fundo da cena, vemos a 

mata. A habilidade do menino – cuidar do animal – está relacionada com o elemento do 

ambiente – animal doméstico de uso alimentar; esta relação entre a criança e um aspecto 

ambiental constitui uma affordance.  

 

 
Figura 34. Breno, 8 anos.  
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No desenho de Marlucia, ela mesma está regando a planta (Figura 35). No 

primeiro plano a menina desenhou um rio com dois berés, ao fundo vemos as colinas 

cobertas de vegetação.Ao comentar seu desenho a menina indica - “as montanhas são de 

Buerarema, de lá de casa a vista mora no alto. (...) eu tô molhando as plantas”. A 

affordance identificada se constitui pela habilidade da menina – cuidar/regar – com o 

elemento vegetal que demanda cuidado/água.  

 

Figura 35. Marlucia, 9 anos. “A natureza”. 
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Priscila, com nove anos, desenhou uma menina regando a flor, ação que não 

ficou clara no desenho e só pôde ser conhecida por meio da entrevista (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Priscila, 9 anos. 

Nesta cena, a affordance identificada é a mesma do desenho de Marlucia (Figura 

34), se constitui pela relação entre a habilidade da menina – cuidar/regar – e o elemento 

natural do ambiente – “flor” – que necessita de cuidado/água.  
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Seis crianças desenharam cenas de interações Antropocêntricas. Betânia, com 

oito anos, descreveu sua cena - “a escola, um rio com peixes e uma mulher carregando 

um balde de água na cabeça (...) a mulher está levando água para a escola” (Figura 37). 

Neste desenho a menina interage com um recurso natural, água, que tem serventia para 

as pessoas na escola desprovida de saneamento. A habilidade da menina – transportar 

água – se relaciona com o elemento natural água, configurando uma affordance. 

Utilizando a transparência, a criança nos revelou o interior da escola, composta por uma 

sala de aula vazia. Curiosamente o nome dado a sua obra foi “Escola dos Alunos”. 

 

 

Figura 37. Betânia, 8 anos.”Escola dos alunos”. 
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Jair, com sete anos, desenhou uma situação de pesca na qual a natureza foi 

retratada a partir de sua utilidade para as pessoas, em um tipo de interação 

Antropocêntrica (Figura 38). As aves desenhadas foram um tucano e um sabiá, os 

peixes foram descritos como lagostas, apesar de em nada se assemelharem com esta 

espécie marinha ausente na fauna local. As árvores são: um pé de maçã, também 

inexistente nas lavouras locais, e um coqueiro, já este muito comum na paisagem. A 

affordance destacada é a relação entre a habilidade da pessoa – pescar – e o elemento 

natural lagosta, que serve como alimento. 

 

 

Figura 38. Jair, 7 anos. 
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Segundo Fabíola, em seu desenho “a mulher está cortando uma árvore que suja 

seu terreiro” (Figura 39). Mais uma vez a interação pessoa-ambiente é de tendência 

Antropocêntrica, ou seja, visando o interesse humano. A affordance identificada está na 

relação da habilidade da mulher em derrubar a árvore, com a árvore que suja seu 

quintal. 

 

 
Figura 39. Fabíola, 7 anos. “Floresta”. 

 



 

  

143

Vitória, com sete anos, desenhou uma mulher pescando no rio em frente à sua 

casa (Figura 40). Ao descrever a cena a menina diz – “no desenho tem água e tem terra, 

uma mulher pescando”. Sua percepção do ambiente destaca seus elementos básicos e 

também sua serventia. Nesta cena foi possível destacar a affordance que relaciona a 

habilidade de pescar da pessoa com os peixes que servem de alimento, tal como no 

desenho de Jair (Figura 38). 

 

 
Figura 40. Vitória, 7 anos. “A flor”. 
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No desenho de Raí, com dez anos, um homem caça o tatu enquanto outro 

passeia de helicóptero (Figura 41). Quando foi solicitado o relato da cena o menino 

descreveu apontando para os elementos - “várias árvores, flores, borboletas, cactos que 

tem do lado da minha casa, helicóptero, sol e um caçador com um tatu na mão”. O nome 

dado ao desenho foi “A natureza é feliz”- “porque no final o caçador vai preso”. Neste 

caso, a affordance em evidência é a relação entre a habilidade do caçador, e o tatu como 

caça. Este desenho foi classificado como Antropocêntrico, porque o que está encenado é 

o homem armado carregando a caça. Mas a partir da entrevista fica claro o 

posicionamento biocêntrico da criança que, em seu relato, aplica punição ao caçador.  

 

 

Figura 41. Raí, 10 anos. “A natureza é feliz”. 
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Conforme Murilo, “o menino tá matando a cobra com um revólver de 

brinquedo” (Figura 42). Na cena ele se defende do animal que busca atingi-lo, em uma 

interação pessoa-ambiente claramente conflitante e defensiva. A affordance destacada 

relaciona a habilidade de defesa da criança com o elemento natural perigoso. Nesta 

interação pessoa-ambiente, de tipo Antropocêntrica, fica evidente o conflito de 

interesses da criança e da cobra. 

 
 

 

Figura 42. Murilo, 9 anos. 

Como vimos (Tabela17), a maioria das pessoas desenhadas estão em cena sem a 

evidência de uma ação, em um tipo de interação pessoa-ambiente que caracterizamos 

como Neutra. Vale lembrar que a imobilidade das personagens não significa que as 

crianças não percebam interatividade entre pessoas e ambientes, isto seria absurdo. A 

dificuldade de desenhar figuras humanas em atividade pode orientar as opções da 

criança em uma direção mais estética, ou seja, menos preocupada em retratar uma ação 

do que com a aparência das personagens e a harmonia do conjunto. Estes desenhos não 

nos permitiram a identificação de affordances.  



 

  

146

Os títulos dados aos desenhos refletem a tonalidade positiva das paisagens 

produzidas pelas crianças. Roni, com dez anos, desenhou um menino soltando pipa 

(Figura 43) e descreve seus elementos - “três pássaros, um menino brincando de pipa, 

árvores, estrelas lua e nuvem.(...) Tem coqueiro, pé de manga e pé de laranja”. 

 

 
Figura 43. Roni, 10 anos. “A floresta arco-íris”. 
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Os nomes dados às paisagens remetem a um lugar agradável e harmônico como 

nos desenhos “A Vida é Linda” de Maria Lucia, com onze anos (Figura 44) e no “Lugar 

Bonito”, de Zilma, com oito anos (Figura 45). 

 
Figura 44.  Maria Lucia, 11 anos. “A Vida é linda”. 

 

 
Figura 45.  Zilma, 8 anos. “Lugar bonito”. 
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Nos desenhos em que as interações pessoa-ambiente são de tipo Neutra, a 

natureza constitui o pano de fundo dos personagens. A natureza de Jéssica, dez anos, 

comporta toda sua família, sua casa e uma rodovia de tráfego intenso (Figura 46). 

Apesar de trazer elementos naturais da paisagem, seu interesse está mais nas pessoas 

que lhe são significativas do que na retratação da natureza. O nome do seu desenho é 

“Floresta”. 

 

Figura 46. Jéssica, 10 anos. “Floresta”. 
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Na cena desenhada por Raimundo, com nove anos, não observamos uma 

interação definida entre a pessoa e o ambiente (Figura 47). Um pombo, uma andorinha, 

um inguacho e um gavião são as aves que Raimundo, em sua entrevista, declarou ter 

desenhado. Entre os vegetais a criança identificou apenas os pés de coco, os demais são 

pés de árvores e pés de flor. Conforme relatou - “esse menino sou eu, andando por 

dentro da mata, da floresta”.  

 

 

Figura 47. Raimundo, 9 anos. “Floresta Azul”. 
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6.6 – Concatenação dos resultados 
 

Os resultados encontrados por meio da articulação dos desenhos, das entrevistas, 

dos grupos de discussão e das fotografias me permitiram delinear a percepção ambiental 

que as crianças têm do ambiente protegido em que vivem. A concatenação destas 

distintas fontes de informação permitiu conclusões que não seriam possíveis com a 

adoção de um único instrumento. O desenho, como instrumento de exploração da 

percepção ambiental infantil, é de fácil aceitação pelas crianças, mas deve sempre ser 

acompanhado por outros recursos. As entrevistas nos permitiram apreciar o desenho por 

meio do olhar de quem o realizou, conduzindo nossa percepção para os elementos que 

julgou relevantes. Os esclarecimentos prestados pela criança, por meio da entrevista, 

trazem informações não explícitas de seus desenhos, mas que compõem sua narrativa. 

Como pudemos observar no desenho feito por Raí (Figura 41), uma imagem 

antropocêntrica revela uma posição biocêntrica. Os grupos de discussão e as fotografias 

trouxeram outras referências para a compreensão da percepção ambiental dos 

participantes. 

No que se refere à habilidade infantil em perceber e retratar o ambiente, os 

resultados desta exploração reforçam a ideia de que quanto mais velha a criança, mais 

ela é capaz de diferenciar elementos em seu ambiente. Neste ponto concordamos com a 

geografia humanista que postula que à medida que a criança cresce, sua ideia de lugar é 

cada vez mais específica e geográfica (Tuan, 1983).  Os resultados também apoiam os 

demais achados de investigações que buscaram compreender a percepção ambiental 

infantil de ambientes naturais por meio do desenho (Barraza et al, 2006; Fandi & Melo, 

2000; Schwarz et al., 2007; Snaddon et al., 2008; Strommen, 1995; Goldberg et al., 
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2005) e que indicam que quanto mais a criança conhece seu ambiente, mais detalhado 

pode ser o seu desenho acerca de seus elementos e relações. 

A análise da organização dos elementos em cena foi realizada a partir de 

apreciação qualitativa; nosso principal norteador foi a percepção da gestalt do desenho, 

ou seja, da configuração visual na disposição de seus elementos e das funções nele 

envolvidas. Nesta direção, busquei distinguir desenhos em que a disposição dos 

elementos em cena não evidencia graficamente suas relações, daqueles em que a 

organização entre os elementos aparece mais bem definida. A exploração deste aspecto 

trouxe informações tanto sobre o desenvolvimento da habilidade gráfica como da 

percepção ambiental das crianças, já que ambos os processos partem da identificação 

dos elementos na direção de progressiva percepção de suas relações (Bossche, 2006, 

Gardner, 1980; Tuan, 1978). Assim, as crianças mais novas tendem a desenhar os 

elementos sem que as relações entre eles sejam graficamente estabelecidas e, à medida 

que crescem, vão tornando estas relações mais explícitas.  Na mesma direção, 

concordamos com Barraza et al. (2006) cuja investigação indicou que à medida que 

aumenta a idade da criança, também aumentam a diversidade biológica, o número de 

detalhes e as cenas que representam interações das espécies com o ecossistema.  

De acordo com os modelos tradicionais de desenvolvimento gráfico, os 

elementos no desenho se organizam de forma mais clara à medida que a criança cresce. 

Apesar de também identificar esta tendência, os desenhos analisados demonstram que 

nem todas as crianças mais velhas são capazes de evidenciar a relação entre os 

elementos da cena desenhada, e que nem todas as mais novas são incapazes de 

expressar relações entre os objetos de seu desenho. Na mesma direção de Barraza et al. 

(2006), pode-se concluir que, do mesmo modo que em relação às fases do 

desenvolvimento gráfico, outros fatores além da idade, como a valorização do desenho 
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em seus contextos, a prática e o repertório de imagens da criança, interferem em sua 

habilidade gráfica. Outra importante influência sobre os participantes desta pesquisa é o 

fato de suas turmas serem multisseriadas e multietárias, o que contribui para que a 

estimulação e a prática do desenho não apresentem diferenças acentuadas entre as 

idades do grupo. Decerto foi possível encontrar diferenças quanto ao modo de 

organização dos elementos em cena, mas não é possível afirmar que sua evolução esteja 

rigidamente atrelada à faixa etária. 

No plano afetivo encontramos tonalidade positiva da interação pessoa-ambiente 

quando esta foi retratada, tendência já apontada por demais pesquisadores que 

analisaram mapas esquemáticos de ambientes familiares (Seibert & Anooshian, 1993, 

apud Pinheiro, 1998). Das quatro formas de apego ao lugar, definidas por Chawla 

(1992), afeição, transcendência, ambivalência e idealização, a primeira foi mais 

facilmente identificada nos desenhos. A afeição, de caráter autocêntrico, indica o lugar 

da pessoa e os sentimentos de familiaridade e segurança, traços que puderam ser 

observados em grande parte dos desenhos que são, com raríssimas exceções, paisagens 

agradáveis às pessoas e com presença considerável de casas, o que nos leva a concluir 

que, de modo geral, o apego ao lugar em que vivem é positivo. Decerto aspectos 

negativos do ambiente preservado existem e incidem no cotidiano das crianças, mas 

estas preferiram retratar seus recursos mais que suas limitações. 

A paisagem vista constantemente pelos participantes é a Mata Atlântica, com 

suas árvores portentosas, diversas e abundantes, de coloração verde intenso 

contrastando com o azul do céu e suas nuvens brancas. Esta paisagem é visualizada na 

maior parte do ano, com a presença constante da água sob forma de chuva e também de 

cursos d’água de dimensões variadas, tais como riachos e cachoeiras. Essas 

características marcantes da paisagem se revelaram com clareza nos desenhos 
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produzidos pelos participantes, por meio da predominância de espécies vegetais e pela 

presença significativa de aves e peixes, estes últimos sempre desenhados em rios ou 

cachoeiras. Chamou atenção a ausência de fogo nos desenhos, já que queimadas são 

frequentes no entorno da reserva. Acredito que esta omissão possa ser atribuída à 

desejabilidade dos participantes em atender ao que consideram como a expectativa dos 

pesquisadores. De forma geral, foi possível destacar a proximidade entre a paisagem 

local e a paisagem desenhada, ao mesmo tempo em que se observam aspectos próprios 

do desenhar infantil que se manifestam em diferentes contextos culturais. Diferente de 

um retrato fiel do real, o desenho revelou complexo arranjo do que a criança percebe e 

conhece, com o que considera esteticamente adequado e se considera capaz de desenhar.  

. 
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7 – Considerações Finais 

Pelos elementos apresentados é possível afirmar que nosso estudo atingiu o 

objetivo de explorar e descrever a percepção ambiental infantil de ambientes naturais 

protegidos. A utilização de estratégia multimétodos foi crucial, e deve ser ampliada 

tanto em termos instrumentais como na concatenação dos resultados. Os desenhos e o 

diálogo são oportunidades expressivas e interativas que podem ser fácil e 

prazerosamente apropriadas pelas crianças, mesmo que seu contexto não proporcione 

ocasiões similares. Por meio da análise inventarial do desenho e da entrevista foi 

possível traçar um perfil grupal de percepção ambiental e identificar affordances. Os 

grupos de discussão complementaram estas informações, assim como as fotografias 

retrataram paisagens que foram identificadas e destacadas pelas crianças. 

Algumas das crianças participantes percebem o meio ambiente de forma 

integral, lançando mão de seus recursos perceptivos e habilidades que se transformam 

durante seu desenvolvimento Os aspectos afetivos da percepção ambiental denotam 

tendência positiva e harmônica. A interação cotidiana com o ambiente natural estimula 

a biofilia e facilita sentimentos positivos em relação aos seres vivos que participam 

diretamente de seu cotidiano. Por outro lado, não podemos ignorar que a retratação de 

um lugar ou espaço familiar tende a destacar os aspectos positivos e não contemplar os 

negativos, tendência reforçada pela desejabilidade em atender à expectativa do 

pesquisador. 

 Os aspectos cognitivos indicam conhecimento adequado dos elementos naturais 

do ambiente e das características determinantes da paisagem. Isto nos leva a crer que a 

inteligência naturalística é facilitada pela interação recorrente entre a criança e o 

ambiente natural protegido. Contudo, a articulação destes elementos e aspectos naturais 
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em uma compreensão mais complexa e ampliada da natureza foi pouco observada. 

Acreditamos que isto se dê em parte porque na faixa etária dos participantes a 

compreensão de sistemas naturais mais amplos não esteja ainda consolidada, mas 

também por limitações do ambiente escolar e comunitário que, dada sua precariedade, 

não oferecem inputs de informação que facilitem esta ampliação de perspectiva.  

Os aspectos valorativos da percepção ambiental tendem a ser antropocêntricos e 

utilitaristas. Os elementos naturais são valorizados em função do interesse das pessoas 

que deles se utilizam, sobretudo no que se refere ao seu uso alimentar. A partir desta 

visão, o ambiente natural deve ser preservado para que as pessoas possam desfrutar de 

seus recursos com segurança.  

Como foi acima destacado, ficou claro que o desenho, mesmo acompanhado da 

entrevista e das fotografias, necessita ser complementado por outras formas de acesso à 

percepção ambiental. Nos grupos de discussão se revelou o conhecimento das espécies 

vegetais não frutíferas e de suas utilidades que não foram desenhadas. Se esta pesquisa 

se detivesse apenas na análise dos desenhos poderíamos erroneamente concluir que os 

participantes desconheciam as espécies vegetais madeireiras presentes na zona tampão 

da Rebio-Una.  Também no grupo de discussões foi possível constatar que as borboletas 

são muito desenhadas tanto por sua presença na fauna local como pela facilidade de 

seus traços, sua simetria, sua possibilidade de cores e de preenchimento de espaço. 

Quando discutimos em grupo sobre a diferença entre o que a criança conhece e o que 

desenha, alguns participantes argumentaram que muitas vezes a criança não sabe 

desenhar uma coisa e acaba não desenhando. Neste sentido, é possível afirmar que no 

desenho a preocupação com a estética contribui para a escolha de formas e cores e 

integra-se à percepção ambiental da criança em seus aspectos cognitivos, afetivos e 

valorativos. Ao mesmo tempo em que as árvores frutíferas predominam entre as 
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espécies vegetais por seu apelo estético, essa escolha também revela percepção 

utilitarista dos recursos naturais, mesmo quando não há nenhum elemento humano na 

paisagem.  

Nos grupos de discussão surgiu a preocupação com a preservação do ambiente 

local, sobretudo no que se refere à água e ao lixo. De acordo com os participantes, nos 

ambientes degradados as pessoas morrem, a água deixa de ser boa; o desmatamento, o 

lixo no rio e a violência são citados como causas da degradação. As crianças 

demonstram consciência de que para a preservação é fundamental não desmatar, não 

jogar lixo dentro do rio e não matar os animais. Esta consciência ecológica pode ser 

vista como repercussão das intervenções ambientalistas na zona tampão da Rebio-Una, 

e dos programas de educação ambiental conduzidos com as professoras das escolas.  No 

entanto, as crianças não se sentiram constrangidas em relatar que já haviam caçado e 

comido animais silvestres, como pássaros, cobras e macacos, práticas proibidas na zona 

tampão. 

Em visita recente nossa equipe foi informada de que duas das sete escolas 

envolvidas na pesquisa haviam sido fechadas, seus alunos se distribuíram pelas demais, 

e também por escolas indígenas abertas pelo movimento de demarcação da reserva 

indígena que, em parte, se sobrepõe às unidades de conservação. Na mesma ocasião, em 

visita à escola-sede de Vila Brasil, não encontramos alunos porque eles haviam sido 

dispensados mais cedo, em função da falta de merenda escolar. De um modo geral, suas 

atividades cotidianas são pouco variadas e voltadas para a subsistência, como a pesca ou 

o cuidado com a roça. Por outro lado, a estreita e cotidiana relação das crianças com o 

ambiente natural é oportunidade de diversidades interativas. Esta exploração não incluiu 

a observação do microcontexto de desenvolvimento onde essas interações em tempo 

real acontecem, objetivo que deve ser contemplado em investigações futuras. Acredito 
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que as informações trazidas pelo registro das atividades cotidianas possam evidenciar as 

affordances das interações entre as crianças e o ambiente natural protegido. A 

observação das demais dimensões dos contextos ecológicos de desenvolvimento, ou 

seja, os meso, exo e macrossistemas, também pode contribuir para a apreciação da 

percepção ambiental infantil. 

Esta exploração revelou que as crianças que moram no entorno da Rebio-Una 

conhecem a paisagem em que vivem e os seres que a habitam, e que têm consciência 

dos problemas ambientais locais. Este conhecimento advém das experiências interativas 

cotidianas com o ambiente natural degradado, da influência dos programas de educação 

ambiental para professoras e também das informações fornecidas pelos meios de 

comunicação. Foi também possível perceber que o apego que manifestam ao ambiente 

em que vivem é positivo. Interagir cotidianamente em ambientes naturais, estabelecer 

laços positivos com a natureza, conhecer seus elementos e processos e ser consciente de 

seus problemas, são as condições necessárias para que as pessoas desenvolvam atitudes 

preservacionistas. Porém, observação mais cautelosa nos conduz a acreditar que estas 

condições são necessárias, mas ainda insuficientes. 

As interações ambientais infantis são cruciais para o desenvolvimento do apego 

ao ambiente natural; elas interferem diretamente na forma como a criança tende a se 

relacionar com seus elementos e processos ao longo de sua vida. O apego seguro é 

fundamental para o desenvolvimento de atitudes cuidadoras do ambiente e de 

preocupação com seu bem-estar. Como foi visto, o concernimento ético com o mundo 

natural é desenvolvido com mais facilidade nesta fase de vida. A biofilia e a inteligência 

naturalística regem sua máxima influência neste período que se torna especialmente 

crítico para a facilitação de tendências pró-ecológicas. Porém, apenas a receptividade 

afetiva para os elementos e processos naturais, característica deste momento de vida, 
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não conduz a criança a um conhecimento complexo do mundo natural em suas 

diferentes dimensões.  

Para que possa fundamentar atitudes pró-ecológicas, o conhecimento ecológico 

que as crianças detêm de seu ambiente deve ser ampliado dos seus elementos para as 

relações entre eles em diferentes escalas; noções como ecossistemas e bioma precisam 

ser apropriadas e integradas. A inteligência naturalística deve ser explorada nesse 

sentido, por meio de atividades dirigidas e interações pessoa-ambiente que facilitem seu 

aprimoramento por meio de inputs de conhecimento ecológico, seja ele científico ou 

tradicional. Especial atenção deve ser dada ao conhecimento da fauna e flora locais, 

além de sua importância para a manutenção da biodiversidade nas escalas regional e 

global. O caráter multietário das turmas em escolas rurais pode agir como facilitador de 

apropriação de conhecimentos mais complexos e amplos acerca dos elementos e 

processos naturais, proporcionando ambiente interativo que comporta vários níveis 

cognitivos que se potencializam entre si.  As crianças que vivem em ambientes naturais 

preservados apresentam todos os facilitadores para esta transição, para que possam 

reconhecer o valor das espécies e dos processos naturais em si, e não apenas a partir de 

sua serventia para os humanos. Diferente da situação das crianças urbanas, os 

participantes de nossa investigação têm oportunidades diretas de explorar o ambiente 

natural. Esta possibilidade deve ser explorada pelos professores que podem utilizar o 

entorno da escola como uma “sala de aula ao vivo”. O ambiente natural disponibiliza 

oportunidades exploratórias insubstituíveis, mas estas são influenciadas pelos valores 

das pessoas que o percebem e nele interagem, de modo mais antropocêntrico ou 

biocêntrico. 

As pessoas fazem parte e interagem em um ambiente de oportunidades e 

limitações.  Sua percepção ambiental se orienta pela sinergia entre a disponibilidade 
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afetiva, o seu conhecimento ecológico e os valores atribuídos ao ambiente. Nesta 

direção o conceito de affordances da psicologia ecológica nos parece um caminho 

adequado para a compreensão da percepção ambiental. A mesma árvore que hoje 

oferece uma affordance para ser derrubada e utilizada como lenha pode, a partir de 

informações e vivências que agreguem a ela novos valores, proporcionar uma 

affordance para ser cuidada e contribuir para a conservação da Mata Atlântica. Os 

ambientes naturais protegidos não podem ser alterados no sentido de sofrer adaptações 

às exigências humanas. Ao contrário, as pessoas que habitam em áreas naturais 

protegidas são mais solicitadas em seu biocentrismo, o que nem sempre é um exercício 

compatível com as restrições impostas pela precariedade das condições de vida. Neste 

sentido, intervir nas affordances significa propor nova percepção ambiental, ou seja, 

criar oportunidades para ampliação e transformação do conhecimento que as crianças já 

detêm do ambiente natural em que vivem, de modo a facilitar a descoberta de novas 

habilidades e a adequação de seus valores a estas experiências.  

Os ambientes naturais protegidos oferecem oportunidades de desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social, além de ser fonte direta de significação pessoal para sua 

preservação. A proteção dos ambientes naturais e a proteção do desenvolvimento e 

bem-estar humanos são questões intimamente imbricadas, e nesse cruzamento se 

encontra a criança que vive em áreas protegidas. Acreditamos que estas crianças são 

atualmente, e certamente futuramente serão, atores fundamentais para a preservação e 

sustentabilidade dos ambientes naturais em que vivem. Neste sentido acreditamos que 

esta exploração possa contribuir com informações relevantes, passíveis de serem 

utilizadas por aqueles que planejam e aqueles que implantam políticas ambientais e 

educacionais em contextos semelhantes. 
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Apêndice 
 

Exemplos de desenhos e respectivas grades de análise  
 
 

 
 
 
 

GAD 
Desenho:  
Número da Criança: 175 
Escola 
(  ) 1   (   )2   (  )3  ( x  )4  (   )5   (   )6  (   )7  
 
Sexo  (  x) feminino   ( ) masculino 
 
Idade 
(   ) 5   (   )6   (  )7  (  )8  ( )9   (x )10  ( )11  (   )12  (   )13  (   )14  (    )15  (   )16    
(  )17   (   )18   (   ) 19  (   ) 20  (   )21 
 



 

  

172

172

Desenho 
(  x) primeiro  (    ) segundo 
 
Animais 
(  ) ausente 
Nº total 
( ) 1   ( x )2   ( )3  (  )4  ( )5   (  )6  (   )7  (  )8 (   )9 (  )10  (   )11  (   )12    
(  )13   (   )14   (   ) 15  (   ) 16  (  )17 (   )19 
Tipos e espécies identificadas: 
 
Mamíferos 
(  ) cachorro    (  ) gato    (    ) cavalo    (   )burro/mula   (    )leão  (   ) mico (  )sagüi 
(   ) boi/vaca (  )onça  (   )lobo  (   )porco  (   )preguiça  (   )bode  (  )coelho 
 
Aves 
(  ) pássaro/passarinho      ( ) urubu   (   ) gaivota   (  ) beija-flor    (    ) pardal  
(   )galinha/galo  (   ) urubu-rei   (   ) gavião  (  )canário   ( )sabiá  (  )curió (  )bem-te-vi 
(  ) periquito   (  )tucano  (  )sangue de boi  (   )pato  (   ) papagaio ( )arara  (  )louro 
Peixes 
(  )  peixe ( ) piaba      (     ) tubarão  ( ) beré    (    ) peixe d’água  (  ) lagosta (  ) pirarucu   
(  )tucunaré  (  )caranguejo (  )arraia (  )tubarão 
Répteis 
( ) cobra  (   )cascavel    (  ) pico de jaca     (    ) jacaré  (  ) tartaruga  (  ) tatu 
(  ) cobra cipó 
Anfíbios 
(    ) sapo 
Insetos 
(2 )borboleta   (     )formiga    (     )aranha (   )bicho q voa (  ) abelha (  )gongo (  )cupim 
(  )besouro 
(   ) brinquedos   (    ) bicho que morde 
(   ) não-identificável 
 
Nº de espécies animais 
( x ) 1   (  )2   (  )3  ( )4  (  )5   (   )6  (  )7  (   )8 (   )9(   )10  (    )11  (   )12    
Vegetais 
(    ) ausente 
Nº total 
(  ) 1   ( )2   (x )3  ( )4  (  )5   (   )6  (   )7  (  )8 (   )9(   )10  (   )11  (  )12    
(  )13   (   )14   (   ) 15  (   )16  (   )17 (   )18 (  )19  (  )20 (  )26 (   )37   (  )48 (  ) 67 
 
Tipos e espécies identificadas:  
 
( ) pé-de-árvore/árvore    ( 2) pé-de-flor/flor  ( ) pé de fruta    (    ) árvore da mata     
( ) jambri/jambo   (  ) moita  (  ) pé de morango  (  )jaca  (   )rosa 
(1 )laranja  (    )tangerina   (    )limão ( ) folhas  (  )goiaba  (  )milho (  ) alface 
( ) maçã     (  ) jabuti   (  ) manga   (   ) árvore de natal   (  )seringa           (  ) pé-de-coco                    
(   ) uva  ( ) mato  (  )banana   (   )cenoura  (  ) coentro  (  )abacate 
(   ) galho  (  )cana  (  ) araçá-boi  (   )girassol         (   ) cactus                 (   ) orquídea 
 



 

  

173

173

Nº de espécies vegetais 
(  ) 1   (x )2   ( )3  (  )4  (  )5   (   )6  (   )7  (   )8 (   )9(   )10  (    )11  (   )12    
 
Humano 
(  ) ausente 
(  ) 0   ( )1   (   )2  ( x  )3  (  )4   (   )5  (   )6  (   ) grupo 
( x ) no interior da edificação/na escola escutando a pro falar 
(  ) no exterior da edificação 
(  ) em interação com a natureza 
(  )  no interior do transporte  
(  ) na TV/foto/quadro 
(  ) estático   ( ) em movimento  
(  ) sem identificação de gênero 
(  ) figura girino 
(  ) decalcado 
( 1 ) menino     ( 1 ) menina (   ) adulto    ( 1) adulta    (     ) bebe   
(  ) auto-inclusão –  
(  ) figura fantástica ou sobrenatural – 
(  ) parentesco: 
(  ) trabalhando 
(  ) dirigindo 
(  ) brincando  
(  ) dormindo 
(  ) pescando 
(  ) caçando 
(  ) passeando 
(  ) olhando 
(  ) derrubando 
(  ) matando 
(  ) comportamento anti-ambiental 
(  ) comportamento pró-ambiental 
(  ) qualidade humana em vegetais 
(  ) qualidade humana em animais 
(x ) qualidade humana em elementos celestes 
(  ) qualidade humana em paisagem 
(  ) qualidade humana em transporte 
(  ) qualidade humana em edificação 
(  ) qualidade animal em humano 
 
Paisagem 
(x ) ausente 
(  ) solo vegetal/mato 
(  ) morro/montanha  
(  ) rio 
(  ) cachoeira 
(  ) lagoa 
(  ) pedras 
(  ) mar  
(   )mangue 
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174

(  ) mata 
(  ) floresta 
 
Fogo 
(x ) ausente (   ) presente    
 
Elementos celestes 
( ) ausentes   ( 1 ) sol   (   )lua (  ) estrelas   (     ) planetas   (2  )nuvens  (  ) chuva   
(  )arco-íris 
(   ) noite 
 
Edificações/elementos de urbanização 
( ) ausentes   ( ) casa   ( 1  )escola (   ) igreja   (     ) posto de saúde   
(  ) estrada/pista/rodagem   
(   ) farol  (  ) outros  (   )represa  (   )quintal/terreiro/horta 
 
Transportes 
(x ) ausente (  ) carro   (   ) ônibus   (   )trator (   ) caminhão   (    ) avião   (   )barco (   ) 
carroça        (    )bicicleta  (  )moto    (  )helicóptero  (   ) outros  
 
Elemento gráfico (   ) 
Perspectiva 
( x) ausente  (  )indícios (   ) rebatimentos   (  ) transparência   (  )profundidade  
(  )retorcida (   ) convencional  (  ) planos paralelos 
Cores 
(  ) ausentes 
(x ) azul 
( x) azul escuro 
( x) verde 
( x) verde escuro 
( x) vermelho 
( x) laranja 
(x) amarelo 
( x ) marrom 
( ) marrom claro 
( x) preto 
( x) rosa 
( ) roxo 
( ) branco 
( ) vinho 
Total: 10  
Sombreamento 
( x) ausente   (  ) presente 
Assinatura 
( x) ausente   ( ) presente 
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( x) Palavra(s): escola, professora, quadro  
 
  X X X 

 X X X 

X X x 

Fácil  (x )    Difícil (  ) 
(  ) porque eu desenhei rapidinho/fiz ligeiro 
(   ) porque eu consegui 
( )porque tava bom desenhar/porque eu gostei/porque é bom desenhar 
(  )porque eu sei/porque eu sabia 
( ) porque sim/porque foi 
(  ) porque eu fiz 
( ) porque eu sabia o que ia fazer/foi só fazer ... 
(  ) porque eu sempre faço/desenho/estou acostumado/a pessoa pratica mais e aprende 
mais/já treinou muito em casa 
(  )porque eu prestei atenção 
(  ) porque foi fácil/é muito fácil 
( x ) porque é fácil desenhar/porque no desenho tudo é fácil 
(  ) porque foi desenhar 
(  ) porque é pouco/eu desenhei pouca coisa/só fiz dois desenhos 
(   ) porque é difícil de fazer 
(  )porque tentou várias vezes 
( ) porque desenhou coisas simples do cotidiano 
(  ) porque eu não sou bom desenhista/não sei desenhar 
(   ) porque não gosta de desenhar   
( ) porque eu tava pensando/pensou muito/ficou pensando na natureza 
( )porque gosto de desenhar 
(   ) porque eu aprendi a fazer 
(  ) porque saiu bonito 
(  ) porque é um desenho assim básico 
(  ) porque é só desenhar e pintar 
(  ) porque isso aí eu sabia desenhar 
(  ) porque eu sei desenhar 
(  ) porque eu vi no livro 
(   ) porque teve a maravilha de desenhar 
Ausência de personagens:  
Gostou? (  x ) + - escola 
Nome do desenho:  
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GAD 
Desenho:  
Número da Criança: 187 
Escola 
(  ) 1   (   )2   (  )3  (   )4  (   )5   (  x )6  (   )7  
 
Sexo  (  ) feminino   (x ) masculino 
 
Idade 
(   ) 5   (   )6   (  )7  (  )8  ( )9   (x )10  ( )11  (   )12  (   )13  (   )14  (    )15  (   )16    
(  )17   (   )18   (   ) 19  (   ) 20  (   )21 
 
Desenho 
(  x) primeiro  (    ) segundo 
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Animais 
(  ) ausente 
Nº total 
(x ) 1   (  )2   ( )3  (  )4  ( )5   (  )6  (   )7  (  )8 (   )9 (  )10  (   )11  (   )12    
(  )13   (   )14   (   ) 15  (   ) 16  (  )17 (   )19 
Tipos e espécies identificadas: 
 
Mamíferos 
(  ) cachorro    (  ) gato    (    ) cavalo    ( 1  )burro/mula   (    )leão  (   ) mico (  )sagüi 
(   ) boi/vaca (  )onça  (   )lobo  (   )porco  (   )preguiça  (   )bode  (  )coelho 
 
Aves 
(  ) pássaro/passarinho      ( ) urubu   (   ) gaivota   (  ) beija-flor    (    ) pardal  
(   )galinha/galo  (   ) urubu-rei   (   ) gavião  (  )canário   ( )sabiá  (  )curió (  )bem-te-vi 
(  ) periquito   (  )tucano  (  )sangue de boi  (   )pato  (   ) papagaio ( )arara  (  )louro 
Peixes 
(  )  peixe ( ) piaba      (     ) tubarão  ( ) beré    (    ) peixe d’água  (  ) lagosta (  ) pirarucu   
(  )tucunaré  (  )caranguejo (  )arraia (  )tubarão 
Répteis 
( ) cobra  (   )cascavel    (  ) pico de jaca     (    ) jacaré  (  ) tartaruga  (  ) tatu 
(  ) cobra cipó 
Anfíbios 
(    ) sapo 
Insetos 
( )borboleta   (     )formiga    (     )aranha (   )bicho q voa (  ) abelha (  )gongo (  )cupim 
(  )besouro 
(   ) brinquedos   (    ) bicho que morde 
(   ) não-identificável 
 
Nº de espécies animais 
(  ) 1   (  )2   (  )3  ( )4  (  )5   (   )6  (  )7  (   )8 (   )9(   )10  (    )11  (   )12    
Vegetais 
(    ) ausente 
Nº total 
(x  ) 1   ( )2   ( )3  ( )4  (  )5   (   )6  (   )7  (  )8 (   )9(   )10  (   )11  (  )12    
(  )13   (   )14   (   ) 15  (   )16  (   )17 (   )18 (  )19  (  )20 (  )26 (   )37   (  )48 (  ) 67 
 
Tipos e espécies identificadas:  
 
(1 ) pé-de-árvore/árvore    ( ) pé-de-flor/flor  ( ) pé de fruta    (    ) árvore da mata     
( ) jambri/jambo   (  ) moita  (  ) pé de morango  (  )jaca  (   )rosa 
( )laranja  (    )tangerina   (    )limão ( ) folhas  (  )goiaba  (  )milho (  ) alface 
( ) maçã     (  ) jabuti   (  ) manga   (   ) árvore de natal   (  )seringa           (  ) pé-de-coco                    
(   ) uva  ( ) mato  (  )banana   (   )cenoura  (  ) coentro  (  )abacate 
(   ) galho  (  )cana  (  ) araçá-boi  (   )girassol         (   ) cactus                 (   ) orquídea 
 
Nº de espécies vegetais 
( x ) 1   ( )2   ( )3  (  )4  (  )5   (   )6  (   )7  (   )8 (   )9(   )10  (    )11  (   )12    
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Humano 
( x ) ausente 
(   ) 0   ( )1   (   )2  (   )3  (  )4   (   )5  (   )6  (   ) grupo 
(   ) no interior da edificação 
(  ) no exterior da edificação 
(  ) em interação com a natureza 
( )  no interior do transporte  
(   ) na TV/foto/quadro 
 (   ) estático   ( ) em movimento  
(  ) sem identificação de gênero 
(   ) figura girino 
(  ) decalcado 
 (  ) menino     (  ) menina (   ) adulto    ( ) adulta    (     ) bebe   
(   ) auto-inclusão –  
(  ) figura fantástica ou sobrenatural – 
(   ) parentesco: 
(  ) trabalhando 
(  ) dirigindo 
( ) brincando  
(  ) dormindo 
(  ) pescando 
(   ) caçando 
(  ) passeando 
(   ) olhando 
(   ) derrubando 
(  ) matando 
 (   ) comportamento anti-ambiental 
(   ) comportamento pró-ambiental 
(  ) qualidade humana em vegetais 
(  ) qualidade humana em animais 
(  ) qualidade humana em elementos celestes 
(  ) qualidade humana em paisagem 
(   ) qualidade humana em transporte 
(  ) qualidade humana em edificação 
(  ) qualidade animal em humano 
 
Paisagem 
(  ) ausente 
( x) solo vegetal/mato 
(  ) morro/montanha  
(x ) rio 
(x ) cachoeira 
(  ) lagoa 
( ) pedras 
(  ) mar  
(   )mangue 
(  ) mata 
(  ) floresta 
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Fogo 
( x) ausente (   ) presente    
 
Elementos celestes 
(x ) ausentes   (  ) sol   (   )lua (  ) estrelas   (     ) planetas   (  )nuvens  (  ) chuva   
(  )arco-íris 
(   ) noite 
 
Edificações/elementos de urbanização 
( x) ausentes   ( ) casa   (   )escola (   ) igreja   (     ) posto de saúde   
(  ) estrada/pista/rodagem   
(   ) farol  (  ) outros  (   )represa  (   )quintal/terreiro/horta 
 
Transportes 
(x ) ausente (  ) carro   (   ) ônibus   (   )trator (   ) caminhão   (    ) avião   (   )barco (   ) 
carroça        (    )bicicleta  (  )moto    (  )helicóptero  (   ) outros  
 
Elemento gráfico (   ) 
Perspectiva 
( ) ausente  ( x )indícios (   ) rebatimentos   (  ) transparência   (  )profundidade  
(  )retorcida (   ) convencional  (  ) planos paralelos 
Cores 
(  ) ausentes 
(x ) azul 
( ) azul escuro 
(x ) verde 
( ) verde escuro 
( ) vermelho 
( ) laranja 
( ) amarelo 
( x ) marrom 
( ) marrom claro 
( ) preto 
( ) rosa 
( ) roxo 
( ) branco 
( x) vinho 
Total: 4 
Sombreamento 
(x ) ausente   (  ) presente 
Assinatura 
( ) ausente   ( ) presente 
 



 

  

180

180

(  ) Palavra (s):  
 
  X   

 X X X 

X X x 

Fácil  (x )    Difícil (  ) 
(  ) porque eu desenhei rapidinho/fiz ligeiro 
(   ) porque eu consegui 
(x )porque tava bom desenhar/porque eu gostei/porque é bom desenhar 
(  )porque eu sei/porque eu sabia 
( ) porque sim/porque foi 
(  ) porque eu fiz 
( ) porque eu sabia o que ia fazer/foi só fazer ... 
(  ) porque eu sempre faço/desenho/estou acostumado/a pessoa pratica mais e aprende 
mais/já treinou muito em casa 
(  )porque eu prestei atenção 
(  ) porque foi fácil/é muito fácil 
(  ) porque é fácil desenhar/porque no desenho tudo é fácil 
(  ) porque foi desenhar 
(  ) porque é pouco/eu desenhei pouca coisa/só fiz dois desenhos 
(   ) porque é difícil de fazer 
(  )porque tentou várias vezes 
( ) porque desenhou coisas simples do cotidiano 
(  ) porque eu não sou bom desenhista/não sei desenhar 
(   ) porque não gosta de desenhar   
( ) porque eu tava pensando/pensou muito/ficou pensando na natureza 
( )porque gosto de desenhar 
(   ) porque eu aprendi a fazer 
(  ) porque saiu bonito 
(  ) porque é um desenho assim básico 
(  ) porque é só desenhar e pintar 
(  ) porque isso aí eu sabia desenhar 
(  ) porque eu sei desenhar 
(  ) porque eu vi no livro 
(   ) porque teve a maravilha de desenhar 
Ausência de personagens:  
Gostou? ( x  ) + - de tudo 
Nome do desenho: tá meio difícil 
 
 


