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A natureza inspira a criatividade da criança, 

demandando a percepção e o amplo uso dos sentidos. 

Dada a oportunidade, a criança leva a confusão do 

mundo para a natureza, lava tudo no riacho e vira do 

avesso para ver o que há do outro lado. 

                                       Richard Louv 
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RESUMO 
 

 

 

 Onde está a natureza em nossa vida cotidiana? E na vida das crianças? Como as 

crianças experienciam a natureza? Como seus corpos reverberam ao sentir suas texturas, 

a descobrir suas infinitas camadas de sentido? Como vivem a relação com os elementos 

da natureza – folhas, terra, águas, plantas, pedras, estrelas, tudo o que há ao nosso 

redor? Estas intrigas impulsionaram-me à pesquisa, desejando investigar as relações e as 

percepções das crianças com e sobre a natureza. Observar como interagem com as áreas 

verdes disponíveis na instituição que frequentam; capturar seus olhares sobre a natureza 

revelados em fotografias produzidas por elas no processo de pesquisa; ouvi-las acerca 

das experiências em ambientes naturais e sobre suas produções fotográficas e, por fim,  

produzir com as crianças um Diário da Natureza, foram os objetivos traçados que 

sustentaram a travessia da pesquisa. Para desenvolver os objetivos propostos, contei 

com a colaboração de cinco crianças, com idades entre os quatro e cinco anos, que 

frequentavam uma unidade de educação infantil pública federal na cidade de Niterói/RJ. 

A metodologia fundou-se na pesquisa-intervenção (JOBIM E SOUZA, 2006) e na teoria 

dialógica (GERALDI, 2012), trazendo atenção às especificidades da pesquisa com 

crianças (PEREIRA, 2015) e à utilização de fotografias como dispositivo de geração de 

dados (FRANGELLA, MOTTA, 2013). Observei os tempos em que as crianças 

estavam nas áreas verdes, disponíveis na instituição, buscando capturar olhares, 

movimentos, gestos, expressões infantis na natureza, ou seja, perceber formas de 

interação das crianças com os espaços e os elementos que compunham tais áreas.  

Fotografias, realizadas com e pelas crianças, as notas de campo e a criação de um Diário 

da Natureza – um portfólio pessoal, onde os registros fotográficos ganharam vida, na 

composição com desenhos, pinturas e colagens de elementos naturais – constituíram o 

conjunto de dados. Além dos conceitos trazidos por pesquisadores que discutem as 

relações entre infâncias e mundo natural (LOUV, 2016; PIORSKI, 2016,2018; TIRIBA, 

2018), a pesquisa buscou inspiração nas infâncias dos povos e comunidades tradicionais 

indígenas e quilombolas e dialogou com teóricos que propõem uma visão integrada e 

orgânica do ser humano com o planeta. (BENITES, 2015; KRENAK, 2019; SANTOS, 

2016; MARTINS, 2015). A análise do material reunido revelou uma visão de natureza 

bastante ampla, marcada por um olhar infantil que duvida do óbvio, imagina mundos, 

ilumina frestas, fiapos e pequenas nuances de luz e sombra. Ao lhes ser proposto que 

fotografassem a natureza, as crianças não procuraram evidências, mas enxergaram e 

criaram magia em seus cotidianos, buscando, ao fotografar, enquadrar seus lugares de 

intimidade e a cumplicidade de rostos queridos: os amigos, os brinquedos, os cantinhos, 

os espaços afetivos que marcam a memória do corpo e do coração. Fugindo de uma 

lógica adulta e linear, mostraram o que (quase) não se vê: a natureza está em qualquer 

lugar – em pessoas, em coisas, em plantas, no que for. Os meninos e a menina 

participantes da pesquisa mostraram que, na prática, ainda há crianças que se aventuram 

na natureza e nela encontram o prazer de brincar. 

 

 

Palavras-chave: infância e natureza; Diário da Natureza; pesquisa com crianças; 

fotografia, brincadeira; imaginação; experiência estética. 

 



* 

 

ABSTRACT 
 

 

 

Where is nature in our everyday life? And where is nature in children's lives? How do 

children experience nature? How do their bodies reverberate as they feel nature’s 

textures and discover their infinite layers? Moreover, how do they perceive their 

interaction with the elements of nature - leaves, earth, water, plants, stones, stars, and 

everything that surrounds us? These were the questions that inspired me to investigate 

the children’s relationships with nature and their perceptions about it.The main 

objectives of the research were 1) to observe how children interact with the green areas 

available at the institution they attend; 2) to capture their views on nature as revealed in 

photographs produced by them; 3) to listen to their accounts of experiences in natural 

environments and to observe their photographic productions and, finally, 4) to produce 

a Nature Diary with children. In this study I observed the experiences of five children 

between four and five years of age, who attended a federal public early childhood 

education unit in the city of Niterói/RJ.The methodology was based on intervention 

research (JOBIM AND SOUZA, 2006) and on dialog theory (GERALDI, 2012), with 

focus on the specificity of research with children (PEREIRA, 2015), and the use of 

photographs as a data (FRANGELLA, MOTTA, 2013). I observed the children as they 

spent time in the green areas available at the institution, their interactions with the 

spaces and the elements that made up that environment, seeking to capture looks, 

movements, gestures, their expressions in nature. Photographs, taken with and by the 

children, field notes and the creation of a Nature Diary - a personal portfolio containing 

the photographic records as well as drawings, paintings and collages of natural elements 

– were used as the data set . In addition to the concepts brought up by researchers who 

discuss the relationships between childhood and the natural world (LOUV, 2016; 

PIORSKI, 2016,2018; TIRIBA, 2018), the research sought inspiration in the childhood 

of traditional indigenous and quilombola communities, and conversed with theorists 

who propose an integrated and organic vision of the human being with the planet. 

(BENITES, 2015; KRENAK, 2019; SANTOS, 2016; MARTINS, 2015). The analysis 

of the material revealed a vision of a very broad nature, marked by a perspective that 

doubts the obvious, imagines worlds, illuminates cracks, lint and small nuances of light 

and shadow. When asked to photograph nature, the children did not seek to portray the 

most evident landscape, but saw and created magic in their daily lives, seeking to frame 

their places of intimacy and the complicity of dear faces: friends, toys, corners, the 

affective spaces that mark the memory of the body and the heart. Fleeing from an adult 

and linear logic, they showed what is almost not seen: nature is anywhere - in people, in 

things, in plants, whatever. The boys and the girls participating in the research showed 

that, in practice, there are still children who venture into nature and find the pleasure of 

playing in it. 

 

 

Keywords: childhood and nature; Nature Diary; research with children, photography, 

child's play; imagination; aesthetic experience.  
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* 

A NASCENTE 

 

Pensar criança e natureza não foi, para mim, uma escolha 

simples. Mas foi inevitável. Partiu de dentro, como tromba 

d’água que assola um rio, destrói suas margens, carrega 

certezas e pedras para estacioná-las mais abaixo. Foi de 

uma tempestade arrancando minhas raízes, concretudes, 

alagando meus pensamentos com ideias nunca antes 

pensadas. Mas é como qualquer caos: depois nasce uma 

estrela.  As margens se alargam, o solo fica mais fértil, o 

mundo brota de possibilidades. Este trabalho é fruto do 

meu caos, de uma semente que se plantou em mim e que 

cresce um pouquinho a cada encontro no meu caminho. 

Às vezes fértil; às vezes árido, ele é resistência e afeto, vida 

e pesquisa, é dele que nasceu esta dissertação.  
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Minha vida sempre foi nos livros, nos idiomas e nas descobertas pelo corpo. Não 

foi por acaso que me tornei professora de língua alemã e artista circense. Desde pequena 

dancei, subi em palcos, convivi em camarins. Sonhava ser poliglota. Desejo curioso, eu 

diria. Onde já se viu, criança querer ser poliglota? Mas foi assim; eu queria mesmo 

ganhar o mundo, viajar sem fronteiras e falar com todos, sem barreiras e sem sotaque. 

Aos 16 anos falava inglês fluente e aos 24 me tornei professora de alemão. Terminei a 

faculdade e comecei a dar aulas particulares para crianças e adultos.  

Ao longo do tempo de prática docente, fui me transformando em educadora. O 

encontro cotidiano com as crianças me tornou mais sensível e atenta às pequenas coisas 

ao meu redor, àquilo que neste trabalho chamarei de “o que (quase) não de vê”: espaços, 

sons, cheiros, discursos, práticas discretas, nem sempre evidentes aos olhos adultos, mas 

percebidas, com certa frequência, por crianças. Surgiu então a consciência de que para 

ser realmente uma educadora seria preciso me (re) educar.  

Dei início a um processo subjetivo no qual precisei fisgar memórias, iluminar 

meus medos; criar porosidades para sentir o mundo e me posicionar enquanto 

“pesquisadora-poeta”. Caminhei para dentro buscando valores, memórias, crenças que 

pudessem me orientar e enraizar minhas certezas. Ao mesmo tempo, busquei 

surpreender meu olhar, desfazer antigos hábitos, afinar silêncios, ver o “fundo das 

coisas”. Foi aí que encontrei a natureza. Encontrei-me na natureza, criança, com os pés 

no chão e a cabeça nas nuvens. Encontrei-me no alto de uma goiabeira, sentindo o vento 

bater no meu corpo, o cheiro apodrecido do verão nas frutas do quintal, o som das 

folhas do abacateiro mareando meu sono no balanço de madeira. 

Por que a natureza? Como ela participa do processo de (re) educação do olhar de 

um adulto?  Na educação infantil, qual é o papel que a natureza representa?  Comecei a 

buscar significações para minhas bucólicas memórias infantis, entendendo que talvez o 

processo de resgate dos aprendizados sensoriais na natureza fosse a resposta que eu 

buscava. Quais particularidades existem no convívio com a natureza, e como elas 

podem contribuir para a construção de experiências mais sensíveis e significativas, 

hidratadas de sentido?  

Ao longo do caminho percebi o surgimento de questões e incômodos que me 

fizeram repensar aquilo que vinha construindo até então. As crianças com as quais pude 

me relacionar como professora, acompanhando-as semanalmente durante meses e anos, 
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demonstravam não ter mais ânimo para ir às aulas de Alemão e às vezes até para a 

escola. A maioria delas tinha uma rotina de casa – sala de aula – pátio cimentado – 

curso de inglês – videogame. E todo dia aquilo se repetia. Notei que os pais negociavam 

com os filhos uma espécie de gratificação pelos tempos de estudo, como se aprender 

aqueles conteúdos fosse uma espécie de castigo. Ademais, sentia que meus alunos 

encontravam-se distantes dos seus próprios corpos, da natureza, dos processos 

orgânicos, dos cheiros e gostos, dos sons do verde, dos ambientes ao seu redor. 

Mas que ambiente é esse em que vive a criança?  Que mundo as acolhe? O 

mundo fez-se para mim um lugar hostil, carregado de desavenças, drenado de energia 

vital, desidratado de experiências sensíveis. Nos noticiários havia só violência, morte, 

corrupção, desastres naturais. Fui encontrando meus alunos agitados, ansiosos e 

desconectados de suas necessidades corporais. Aprender Alemão, para quê? Tenho um 

aplicativo que traduz as palavras. Minha ocupação foi perdendo o sentido para mim; 

minha ideia de mundo foi por água abaixo. Afinal, de que adiantava viajar o mundo 

quando não houvesse mais mundo para ir? 

A prática diária com crianças me fez ver a urgência que há, hoje em dia (e 

sempre), em oferecer-lhes uma educação que as faça desenvolver não só a cognição, 

mas a sensibilidade do corpo e do espírito, a autonomia, a empatia, a liberdade e a 

curiosidade.  A educação que eu comecei a vislumbrar na época era inspirada naquela à 

qual tive acesso: livre, autônoma, que motiva, que conecta e que valoriza a vida e o 

movimento.  

Na busca por respostas e referências, encontrei a natureza em diversos lugares. 

Pesquisando ao meu redor, me deparei com inúmeras pessoas, grupos de pesquisa, 

coletivos, publicações, seminários, e iniciativas em geral que buscam compreender e 

estudar a relação da criança com a natureza. Fui a palestras, seminários, participei de 

cursos e eventos sobre infância e natureza, visitei creches parentais, fui a imersões, 

entrando em contato com novos conceitos e empreendimentos educacionais 

interessantes com os quais me identifiquei.  Tudo que havia pensado até então fazia 

cada vez mais sentido. O mundo hostil e violento que acolhe crianças, o sistema 

educacional antiquado, a falta de autonomia e de brincadeira nos espaços escolares, o 

pouco contato infantil com áreas verdes - todas essas questões vinham sendo debatidas 

exaustivamente bem embaixo do meu nariz. E existe solução?  
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Disse Lydia Hortélio no filme Tarja Branca (2014): “Eu estou pela revolução 

que falta, que é esta revolução da criança.” Para mim, ficava cada vez mais claro que a 

solução estava nas crianças. E também em nós, adultos que pensamos (com) as crianças. 

Trata-se de dar lugar ao olhar sensível e curioso das infâncias – aquele que enxerga 

aquilo que (quase) não se vê – de modo que os seres humanos poderão atentar-se mais 

para seus corpos e sentimentos, ver o mundo e os fenômenos de forma integrada e ter 

respeito e cuidado com a natureza que os acolhe. Cuidar e respeitar da natureza como 

cuida-se de si próprio. Afinal, quanto tempo mais teremos de Planeta Terra se 

continuarmos o destruindo nessa velocidade?  

Aílton Krenak (2019) nos alerta para o fato de estarmos vivendo na era do 

Antropoceno, na qual o ser humano e suas diversas atividades já provocam estragos 

significativos na estrutura climática e no ecossistema do nosso planeta. Estamos 

destruindo nossa natureza em grande escala.  E por que fazemos isso? Desde quando 

passamos a não nos sentir parte da natureza? Quando esquecemos que nossa vida e 

nossa saúde dependem da saúde da nossa morada?  

Porque, se nós imprimimos no planeta Terra uma marca tão pesada 

que até caracteriza uma era, que pode permanecer mesmo depois de já 

não estarmos aqui, pois estamos exaurindo as fontes da vida que nos 
possibilitaram prosperar e sentir que estávamos em casa, sentir até, em 

alguns períodos, que tínhamos uma casa comum que podia ser cuidada 

por todos. (KRENAK, 2019, p.46-47) 

 

 Desde quando passamos a olhar um rio, uma queda d’água, um pedaço de 

árvore, como recursos? Nosso afastamento da natureza provocou também um não 

reconhecimento do valor das inúmeras comunidades ancestrais que veneram e respeitam 

montanhas, florestas, animais. No seu lugar de fala como liderança indígena, Krenak 

(2019) sugere a tentativa de reconhecermos a importante conexão entre nós, o povo 

desconectado da natureza, e os povos que mantêm essa conexão em suas práticas 

diárias. Ele diz: 

[..] a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta 

desse organismo que é a terra. Os únicos núcleos que ainda 
consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que 

ficaram esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas 

beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São 
caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes - a subhumanidade. 

(KRENAK, 2019, p.21-22) 
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Em busca de compreender melhor as inúmeras questões que vinham tomando 

lugar em mim desenvolvi em 2016, em parceria com outros profissionais, o projeto 

chamado Brincando no Jardim dos Sentidos. O objetivo era oferecer a grupos de 

crianças a partir de quatro anos atividades sensoriais que promovessem sua integração 

com a natureza: árvores, flores, frutos, insetos, pedras, areia, terra, barro, etc. A nossa 

mediação também estimulava a percepção das crianças da natureza que se fazia presente 

em seus corpos. Mediante a exploração dos elementos naturais, investigávamos os cinco 

sentidos corporais (tato, olfato, visão, paladar e audição), trabalhando a expressão 

corporal livre, o brincar lúdico e oferecendo atividades de plantio de mudas, colagem e 

desenho com tintas naturais.  

Uma das premissas do projeto Brincando no Jardim dos Sentidos é que só se 

pode alterar o panorama ambiental por meio da promoção da consciência ambiental das 

crianças com base na intimidade com a natureza, no brincar livre e no reconhecimento 

de suas potencialidades corporais. Buscávamos trazer para as crianças questões como: O 

que seria de nós sem o ar que respiramos, sem o fogo que nos aquece, sem a água que 

nos hidrata e a terra que nos alimenta? O que é a natureza? Onde ela manifesta de forma 

mais clara em nosso cotidiano?  
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Subir um rio é uma metáfora pra vida: é primeiro preciso 

firmar um pé para poder dar o próximo passo.  As pedras 

estão sempre lá, (quase sempre) inertes, como caminhos 

possíveis. Acolhem escolhas e pés com seu silêncio mineral. 

E eles, os pés, se abrem como garras. Tateiam, deslizam, 

às vezes escorregam. O corpo busca algum equilíbrio 

inseguro enquanto suspende-se no ar. Às vezes é preciso 

recuar para poder seguir. Tateia, respira, firma o pé e 

continua o caminho rio acima.  

A próxima pedra sempre vai estar lá.  
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Reinventando meus caminhos, como quem caminha em zigue-zague em pedras 

de rio, fui achando novos percursos. Dessa vez não no ensino de línguas ou na prática 

como artista circense. O rio correu diferente, criando novos afluentes em direção a 

outros tipos de conhecimento. Minha trajetória me levou até o Mestrado em Educação 

na UFF. Frente às novas questões que me foram postas e os desafios que enfrentei como 

educadora, quis buscar referências teóricas que me auxiliassem a compreender melhor 

as crianças e as infâncias – suas particularidades, formas de habitar os espaços, de ver e 

descobrir o mundo.  

Já no mestrado, no processo da pesquisa continuei levantando questões acerca 

dos meus valores, memórias e vivências que me formaram como mulher, artista, 

educadora e amante da natureza. Esse meu movimento da vida teve acolhida e juntou-se 

às perspectivas do FIAR – Círculo de estudo e pesquisa Formação de Professores, 

Infância e Arte, grupo de pesquisa do qual comecei a fazer parte, que tem em suas bases 

teórico-metodológica as abordagens narrativas e autobiográficas. Assim, pelas 

reminiscências, fui conduzida ao (re)encontro de experiências que tiveram crianças e/ou 

natureza como temática, matéria de poesia da vida vivida, o que me permitiu, além de 

visibilizar histórias pessoais, traçar uma investigação fertilizada na experiência. 

Compartilho, no primeiro capítulo, em forma de crônicas e fotografias, alguns 

encontros poéticos com crianças que me atravessaram e ainda me atravessam. Crianças 

em mim. Também faz parte desse capítulo o Diário da Natureza, produção artística 

própria que resultou de um exercício diário pessoal de deslocamento de olhar enquanto 

pesquisadora e educadora infantil. 

Questões teóricas que envolvem relações crianças e natureza são desenvolvidas 

no segundo capítulo.  Inicio uma discussão acerca da valoração de alguns saberes em 

detrimento de outros, na sociedade contemporânea. Em seguida, discuto aproximações, 

distanciamentos, implicações do contato das crianças com a natureza, trazendo 

vivências inspiradoras de infâncias dos povos e comunidades tradicionais indígenas, 

sem-terra e quilombolas. Por último, discuto a imaginação infantil e sua materialidade 

na natureza, trazendo as peculiaridades de se brincar ao ar livre com elementos vivos.  

No terceiro capítulo, trago para a discussão as particularidades dos olhares 

infantis e as especificidades da pesquisa com crianças, apresentando os objetivos e a 

metodologia que foi sendo tecida e sustentou esta investigação. Realizada na Unidade 
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de Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis – COLUNI, da 

Universidade Federal Fluminense (conhecida como Creche UFF), teve por objetivo 

principal investigar/conhecer as relações e percepções das crianças com e sobre a 

natureza na Educação Infantil. Busquei, especificamente, observar como as crianças 

interagem com as áreas verdes disponíveis na escola; capturar, por meio de fotografias, 

olhares infantis na natureza; ouvir as crianças acerca da experiência com a fotografia na 

natureza e produzir com essas crianças um Diário da Natureza. A pesquisa teve seu 

início com a observação de meninos e meninas em seus momentos ao ar livre, a partir 

da qual pude eleger cinco crianças para participar efetivamente do processo de 

investigação.  

Durante a pesquisa de campo, mantive registro no caderno, realizei fotografias e 

gravações de áudio. Os registros do caderno constituíram o Diário de Campo, que será 

apresentado no quarto capítulo, com uma descrição detalhada das ações realizadas no 

período em que estive na instituição. Neste capítulo, trago aquilo que vi e vivi durante 

os três meses de convivência com as crianças: como fui recebida; quais interações pude 

observar; quais brincadeiras e olhares capturei; como procedi perante intercorrências, 

dentre diversos outros detalhes. Ademais, apresento o passo a passo dos movimentos 

propostos, assim como os diálogos e falas das crianças durante a proposta fotográfica e 

a confecção dos Diários de Natureza,  

A análise do material é tecida no quinto capítulo, no qual apresento 

considerações acerca do que foi visto, retornando às minhas inquietações iniciais, 

analisando reverberações e iluminando aprendizados. Refletindo meu papel de 

pesquisadora, trago reflexões acerca das escolhas metodológicas, assim como aponto 

necessidades de mudanças que se anunciaram no percurso da pesquisa. Com o auxílio 

da literatura de referência, busco capturar os olhares e concepções de natureza por parte 

das crianças a partir do exame de suas interações, brincadeiras, fotografias e do 

processo artístico de confecção dos Diários.   

Por fim, para (não) concluir, o curso desta pesquisa desemboca na foz. As águas, 

antes turvas, afirmaram a potência transformadora da relação entre as crianças e o 

mundo natural, hidratando de esperança minha cabeça que buscava enxergar aquilo que 

(quase) não se vê. As pérolas de pensamentos e imagens ofertadas pelas crianças a mim 

e aos leitores que aqui nos leem são afirmações potentes de que, mesmo em um mundo 
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anestesiado, acelerado, repleto de urgências e paredes, as crianças continuam brincando 

com prazer na natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

* 

PRIMEIRO 

 

CRIANÇAS EM MIM - CRÔNICAS E OLHARES  

DE UMA PESQUISADORA-POETA NA NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os ventos 

eu peço coragem. 

A cada estrela e estrada 

Ao mar que não morre nunca 

Eu peço coragem 

E ao sol e à lua 

E a todo o firmamento 

A cada pássaro 

A cada pedra 

A cada bicho da terra e do ar. 

Peço coragem a tudo que vive agora 

E ainda viverá 

Coragem para cavalgar os dias 

Navegar as horas 

E a cada minuto e segundo 

sonhar. 

     

 

 

                                Roseana Murray 
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Crônicas da margem: flores que transbordam do concreto 

 

 

- I - 

Ana 

 

Yan desce daí! Quero subir também! Olha só, mamãe tá te chamando pra 

almoçar.   

Não tá, nada.. ainda não está na hora de ir pra escola. 

Desisto, inconformada. Aquela não era a única goiabeira do quintal, mas ela era 

a melhor de todas para sentar: seus galhos pareciam anatomicamente construídos para 

uma criança encostar-se e apoiar os pés com conforto. Sentia-me a rainha da árvore. No 

cantinho direito do meu trono havia um galho quebrado, perfeito para prender as sacolas 

que eu gostava de levar lá pra cima. Minha mala, eu dizia. Dentro dela quase sempre 

uma maçã e um livro.  

A tal goiabeira ficava de frente para a porta da cozinha, por isso era fácil ver 

quando estava na hora de almoçar para ir à escola. Enquanto meu irmão não descia, eu 

tinha que achar outras coisas para explorar. Gostava das pedras que moravam feito uma 

caverna embaixo da casa, mas confesso que tinha medo de me aventurar sozinha. Nos 

cantos moravam também ratos e aranhas peludas.  

O caminho de grama era pontilhado por bolas de cimento. Um dois, três, quatro, 

cinco, seis, sete... borboleta azul! Era minha preferida. Esquecia daquilo e corria 

perseguindo o voo. Pena que ela sempre fosse parar em algum lugar que eu não 

alcançava. Os micos assobiavam por banana. Acho que eles já tinham passado pela 

varanda hoje. Um deles era pequeno e se agarrava nas costas da mãe, como uma 

mochila.  

Às vezes eu gostava de riscar a terra com gravetos. Desenhava meu próprio 

mundo, com minha própria árvore, e nela subia sem chateações. Mas logo os cachorros 

cavavam um buraco e voava terra para todo lado. Adeus para o desenho; partia para 

outra. Será que já tinha crescido aquele fruto que explode ao mais simples toque? Ele 

estourava rapidinho, transbordando em sementes de onde brotavam flores cor de rosa e, 
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com elas, novos frutos explosivos. Eu já sabia como funcionava, mas o susto e o prazer 

eram sempre os mesmos.  

Chegava a hora de ir para a escola. Contentava-me em só passar pela minha 

goiabeira e arrancar um pedaço da sua casca. Amanhã vou chegar primeiro, eu pensava.  

                                  

 

O vento e o mar  Fonte: Álbum de família 

 

 

 

- II - 

Maria Eduarda 

 

Madre Terra, nossa esperança 

Onde a vida dá seus frutos 

O teu filho vem cantar 

 Ser e ter o sonho por inteiro 

Sou Sem Terra, sou guerreiro 

Co'a missão de semear 

A Terra, Terra 

 

                              Pedro Munhoz 
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Quem vem lá?  Fonte: Arquivo pessoal 

 

  Quando cheguei, ela foi a primeira que vi. Eu vinha de mochila nas costas, 

roupas de aventura e olhos curiosos. Peguei uma carona de carro para percorrer os quase 

seis quilômetros que separavam a entrada do assentamento da casa da família. Ao longe, 

vi que ela também me olhava com curiosidade. Parecia usar um pijama colorido, 

sentada no chão ao lado da porteira aberta.  

Fui entrando sem cerimônia, batendo palmas para chamar a família. Logo veio a 

mulher, o homem, e a menina. Percebi que era tímida e tinha sido arrastada para 

cumprimentar a visita. Fala oi, Maria Eduarda, fala oi pra menina. Estava realmente de 

pijama, e de pijama ficou até o cair do dia. O resto da luz do sol, aproveitamos 

trabalhando na plantação. Eu, como não sabia muito o que fazer, só seguia ordens. 

Minha avó pediu pra você buscar a enxada. Agora vamos regar a abóbora. É aquela 

ali, ta vendo? Laranja e grandona naquele canto. E saía como um foguete. Sempre com 

alguma coisa na mão: uma pedra, uma flor, um punhado de terra. Um dia construiu uma 

fortaleza só com gravetos e folhas. Cavou a terra e colocou água. É piscina da minha 

boneca, dizia. Quando a água era sugada pela terra, ela tornava a encher a piscina. Até 

esvaziar de novo. E novamente.  

Maria gostava de correr pela plantação até o topo da sua cabeça sumir no meio 

do milho. Voltava com carrapicho grudado nos cabelos, mas nem percebia. Certa hora 
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apareceu com um besouro morto na palma da mão, como um prêmio. Ele era dourado 

como uma moeda de ouro. Se ele fosse de ouro mesmo eu ia vender pra ganhar muito 

dinheiro pra minha mãe não precisar mais trabalhar. E onde está sua mãe? 

Trabalhando. Ela não mora aqui. Jogou o besouro no chão e pôs a cavoucar um buraco 

com o dedo do pé. 

À noite, Maria Eduarda dividia a cama com os avós.  

 

 

- III - 

Diogo 

 

 

Estava de costas, enfiando manivas na terra. Abrir o buraco, enfiar, fechar, regar. 

Escuto passos na areia e me viro para trás. O menino vinha na minha direção, agitado, 

fazendo sons que não pude compreender. Acho que ele ainda não falava. Mas se 

comunicava expressivamente. Quando me dei conta, ele estava com um facão na mão. 

Enferrujado e enorme, quase do seu tamanho. Levantei-me na mesma hora na intenção 

de evitar uma tragédia. Foi quando ouvi:  

Dioooooooooooooogoooo pelo amor de Deus, menino, volta aqui!!, Chamou, 

desesperada.  

Apressei o passo. Sua mãe também está preocupada, pensei. Como não? Um 

simples tropeção e seria o suficiente. E crianças desse tamanho vivem tropeçando. Que 

horror. Onde já se viu um menino desse tamanho com um...  

 Diogooo, já falei, volta aqui!!! Você está todo mijado, menino!! Vem trocar 

esse short!  
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O ajudante. Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

- IV - 

A menina dos olhos de jabuticaba 

 

A menina dos olhos de jabuticaba me olhava desde o primeiro instante que subi 

no ônibus. Estava sozinha no banco, brincando de balançar os chinelos puídos. 

Debruçava-se na janela, levava uma bronca do motorista. Sentava de novo. Me olhava, 

buscando aprovação. Do lado de fora, a estrada de terra suava de calor. A poeira subia, 

deixando peles e janelas embranquecidas. Até a pele da menina, preta como chocolate. 

Roía as unhas, olhava pela janela quando passava uma boiada.  

De pouco a pouco, chegava mais perto de mim. Parecia gostar de surfar pelo 

corredor do ônibus, pois era quando ele andava mais rápido que ela se levantava e 

mudava de fileira. Ninguém ligava para seus movimentos. Ela estava sozinha. Ou 

comigo. 
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Nossa troca de olhares era divertida. Eu a olhava com carinho e curiosidade. 

Para onde ia? De onde vinha? Por que estava sozinha? O ônibus parou. A menina dos 

olhos de jabuticaba levantou, desceu as escadas e correu pelo pasto atrás dos bois. 

Deixou para trás seu olhar e sorriso, guardados na memória e registrados pela foto.  

 
Estou aqui. Fonte: Arquivo pessoal 

 

- V - 

O Guepardo 

 

Tronco inclinado, cabeça para o lado. Meia ponta de pé, joelho rente ao chão. 

Braços encolhidos perto do corpo. Músculos da coxa retesados para o rápido arranque.  

Como um guepardo, Vinícius gostava de correr sempre o mais rápido que 

conseguia. E dele ninguém ganhava. De pés descalços seu desempenho era melhor. Ele 
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era o pombo correio do acampamento: corria para enviar mensagens ou buscar 

mercadorias no portão de entrada.   

Tia, você já viu na televisão como corre o guepardo? É assim, ó:   

 

É assim, ó.. Fonte:Arquivo pessoal 

 

 

  

 

  

- VI - 

Priscila 

Praia Grande da Cajaíba é um pequeno paraíso com aproximadamente um 

quilômetro de faixa de areia, águas claras e calmas, floresta densa e extremamente 

verde. Para chegar lá, é comum pegar um barquinho a motor no porto de Paraty. A 

viagem dura um pouco mais de uma hora; mareada com cheiro de combustível salgado 

e guiada pelas mãos grossas do barqueiro caiçara. Sempre descalços, os homens 
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morenos e fortes levam os passageiros com a certeza de uma aventura. Segura! Lá vem 

onda! 

Os relatos por vezes assustam quem ainda não chegou: barcos virados, turistas 

afogados, tempo que fecha num piscar de olhos. Tem dias que o céu acorda do avesso. 

Aí vai vendo, né... acaba tendo que ficar por lá mesmo e esperar a tempestade passar. 

Motor sempre desligado na hora da onda grande. Se der sorte, o condutor também vira 

guia. Uma mão no leme, outra estendida, apontando as histórias cravadas na terra. Ali 

que morou meu tio; aquela casa era de bacana, gente rica, sabe.. Mas aí abandonou e 

não volta mais. Essa praia daqui é bonita por demais, tem muito peixe graúdo. Tem 

gente que vem por aqui, nessa trilha aqui, ó. Mas é muito é chão. Tem que ter pé e 

muita comida nas costas. Vivido na mata não é fácil não.. tem pessoal que não aguenta. 

É bicho, é cobra, é tudo que é coisa. Segura aí que essa ponta bate um vento danado. 

Já virei o barco aqui, ó, mas hoje tem boia não. Segura a mochila, menina! 

Depois da tempestade vem a calmaria: a virada numa espécie de Cabo da Boa 

Esperança revela o destino. A vastidão de uma praia extensa, mas não infindável; três 

construções contadas a dedo; um rio que desemboca; alguns barquinhos como aquele. 

Quando o barco não pega a corrente do mar, tem que molhar as pernas até acima do 

joelho pra desembarcar. Nisso vai mochila, barraca e sapato. Nada escapa. 

Num esforço de não molhar meus pertences, me distraio com a chegada. Tiro os 

sapatos, ergo a mochila acima da cabeça e ando quase sem pés investigando a areia 

branca submersa. Quando levanto o olhar me deparo com um grupo grande de crianças 

correndo na minha direção. Como num filme, olho para trás para ver se é comigo. Visto 

que atrás de mim só tem água, me convenço do interesse delas pela chegada da 

novidade. Sinto-me na caravela de Cabral, exploradora, branca, consumista.  Aterrisso e 

tento me despir das minhas “capitalices” de mulher branca: mochila, óculos, chapéu, 

canga, e pronto. Até que me sinto tão nua quanto elas que parecem me fitar como eu o 

faço com insetos e animais selvagens: um misto de imensa curiosidade e medo. 

Elas continuam correndo e galopando como golpe de vento. Empurram, 

atropelam, furam a beira d’água com agilidade de peixe. O tempo todo com um sorriso 

no rosto, parecem contentes. Vestem a menor quantidade de roupa possível antes da 

nudez. Vão se aproximando e revelando seus detalhes. Quase todas têm a pele cor de 

chocolate avermelhado, lisa e tesa, cabelos escorridos e dedos dos pés grossos e 
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espalhados. Suas gargalhadas ecoam no fundo do vale, rebatem de volta no horizonte 

esverdeado e voltam aos meus ouvidos como poesia.  

Volta aquiiiiii, Juan!! Ôôôô, Zé, sua disgrama, quero ver tu me pegar lá no alto 

do morro! Prisciiiiiiiiiiiiiiilaaaa, vem dá um jeito no teu irmão! Larga desse galho de 

planta e vem correr comigo! Chamou o menino. 

  Percebo que Priscila é a menor criança do grupo; miúda e esperta. Cabelos 

chegando quase até os pés, claros nas pontas das ondas. Usa uma camisa bege puída e 

um mini short estampado. Ela olha dissimulada para o amigo, diminui o ritmo e fica 

para trás.  Senta na beira da onda e risca o chão com seu graveto fino. Na ponta dele, 

uma folha verde embeleza. O graveto se quebra e cai na água. A menina levanta, 

caminha levemente sobre a areia quente e some por entre as portas de uma das casas de 

palha.  

Quando dou por mim, todos já se foram. Não sei onde se enfiaram, só sei que 

não deram a mínima para a minha chegada. Passaram por mim como foguetes, ágeis 

como felinos em movimento de caça. Eu, a novidade, era só mais uma visitante.  

Caminho em direção ao camping, organizo meus pertences e me ocupo até o fim do dia 

com a árdua tarefa de não fazer nada. As crianças não cruzam mais meu caminho. 

O raiar do sol esquenta a minha barraca e me acorda com lentidão preguiçosa. 

Escuto ao fundo as ondas do mar e mais nada. Talvez alguns grilos? Vozes ao fundo. 

Motor de barco. Panelas. Escuto gritos agudos ao longe e me lembro das crianças do dia 

anterior. Apronto-me e saio, destinada a encontrá-las. O dia está tão belo quanto o 

último; só que agora o sol da manhã ainda é morno, a brisa calma e a maré baixa. A 

praia parece acordar. Meus olhos míopes não veem o fim da areia, por isso sou levada a 

caminhar em busca da fonte daquelas supostas gargalhadas.      

Ando lentamente até onde descubro ser a foz de um rio e encontro rapidamente 

algumas das crianças que cruzaram por mim no dia anterior. Dois meninos sorridentes 

brincam dentro d’água. Sobem em bancos de areia e dão saltos mortais para trás, 

afogando-se, caçando pequenos peixes e jogando pedras mata adentro. Não se ouve uma 

palavra. Os únicos sons são gargalhadas e urros de entusiasmo. Aproximo-me 

lentamente e sento numa pedra próxima. O lugar é lindo, reservado em relação ao resto 

da praia, mas mesmo assim percebo que os poucos passantes escolhem não parar por 
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ali. Seguem seus caminhos e escolhem sentar-se mais adiante, onde seu descanso não 

será interrompido por sons ou espirros d´água daquelas crianças invisíveis, mas que 

tanto atrapalham. Decidida a fazer contato, resolvo entrar no rio onde se banham os 

meninos. Recebo olhares desconfiados, a brincadeira cessa, mas logo depois retorna 

quando percebem minha curiosidade.  

Oi, eu disse. Como vocês se chamam? Eu sou o Juan e esse aqui é o Zé, 

responderam.  Vocês moram aqui? Perguntei. Sim. E é bom morar aqui? É legalzinho. 

A gente gosta sim. E vão pra escola? Vamos. O barco passa aqui e leva nós de 

manhãzinha. Tem dia que tá escuro mesmo..comentou. E vocês já foram pra cidade? 

Indaguei. Já. E gostaram? Sim.  Ah, eu gostei... tem coisa bonita, né? Assumiu Juan. Já 

eu não gostei. Muito barulho e lixo. É fedorento. E dá medo também, confessou Zé.  

Medo de que? Ah.. dos carros, do montão de gente... dos prédios enormes... a gente não 

tá acostumado com a cidade, não, concluiu. E a natureza? O que é natureza pra vocês? 

Perguntei.  

(Silêncio) 

A natureza é tudo. É a liberdade, o mar, a lancha, a garrafa d’água, a madeira, 

explicou Zé. Tudo aqui é natureza. Menos o homem. O homem é de Deus, contou Juan.  

E a natureza? A natureza não é de Deus? 

(Silêncio)  

É.  Então... Então o homem também deve ser natureza, né? Questionou Juan.  

E você, Zé? O que acha? Perguntei. 

O menino olhou para os lados, pensativo, respirou fundo e disse:  

 A natureza é a natureza.  

Perante tamanha retórica, fico sem fala. Nosso silêncio é interrompido pelo 

chamado daquele que depois fui descobrir como Daniel. O menino parece mais novo e 

menos tímido, visto que num piscar de olhos já participa da nossa conversa como um 

velho amigo. Daniel também é filho de caiçara. Mora numa praia vizinha e frequenta a 

mesma escola que os meninos. Diz que andava sozinho em busca de alguma criança 

quando nos viu na foz do rio. Chegou esbaforido. Vocês tão brincando de 

queeeeeeeeee? Depois de integrado na conversa, ele responde sem hesitar: A Natureza é 

o mar. Os prédios não são natureza. 

Respiro fundo, sem palavras. Minha intenção não é trazer respostas, por mais que 

muitas vezes as crianças me respondam em tom de questionário.  



30 

 

Mas é o que, tia? É isso que a gente falou? Insistiu Zé. 

Não sei, respondo. O que vocês acham que é?  

E aí uma nova roda de indagações se inicia, mas logo é interrompida com a 

chegada de uma chuva de verão. As gotas grossas perfuram o espelho d’água e formam 

desenhos nas margens de areia; o mar escurece e o vale de árvores altas estremece com 

o vendaval. Meu primeiro impulso é de correr e procurar abrigo embaixo de uma 

amendoeira. Assim o faço. Não quero ficar doente, penso. Tenho muitos dias de viagem 

pela frente. Não muito distante dali, posso observar a felicidade crescente dos meninos 

que dessa vez encontram pedaços de sementes e frutos côncavos para encher com a 

água da chuva. De boca escancarada para o céu, cantam e gritam com alegria ingênua a 

chegada da chuva.  

Depois da tempestade, sou surpreendida por um dos meninos enquanto tirava um 

cochilo na rede. Sinto sua presença, arfando, sem querer me incomodar, porém ávido 

para contar-me.  

Tia, é também o avião! Reconheceu Juan. 

Algumas horas depois, no almoço, eles aparecem novamente. Desta vez mais 

confortáveis e extrovertidos.  

O prédio também. Disseram, em coro. 

O dia seguinte amanhece mais verde. Tenho a impressão de que as plantas e os 

bichos acordaram mais saudáveis depois de hidratarem-se com a água da chuva. Acordo 

com o farfalhar de folhas. Levanto lentamente e me dirijo até a praia para o desjejum. O 

sol vem pra evaporara água e secar as superfícies antes úmidas. Vejo ao longe meus 

pequenos amigos brincando com caixas vazias de leite à beira d’água. Enchendo e 

esvaziando, enchendo e esvaziando incessantemente, deixando desenhos e buracos na 

areia dura. Percebo que eles me percebem. Aproximam-se: 

E o cimento, gasolina, borracha, pneu, vidro, papel, corda...  

E a lista não acaba. Quando percebo, na minha direção caminha Priscila, a 

miúda que havia visto quando cheguei. Ela vem andando sem deixar marcas na areia, 

olhando nos meus olhos como numa hipnose. Seu olhar me arrebata, porém parece 
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alcançar para além do meu corpo. Ela chega ao meu lado, calada, e sussurra ao pé do 

meu ouvido: A natureza é o girassol. 

                                                  

 
 

Girassóis Fonte: Arquivo pessoal 

 

- VII - 

Clara 

 

Die Natur macht mich demütig und bereit, 

alle Schläge mütig zu ertragen. 1 

Anne Frank 

 

                                                
1“A natureza me torna humilde e preparada para suportar as pancadas da vida com coragem” (FRANK, 2010, p.297, 

tradução nossa) 
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 Quando a vida me parece esmagadora, respiro fundo. Quando penso que meu 

mundo vai implodir, eu – a rainha de todos os problemas, a dona de todas as indecisões, 

responsável por todos os impasses – fecho a janela dos pensamentos e abro os olhos 

com mais força. Olho para fora de mim, para onde quer que ele seja.  

 Vejo formigas comendo meu melado, folhas amarelecendo, nuvens de 

carneirinho, ou aquelas artificiais do avião, a gaivota atrasada do bando, a pena do 

pombo cinzento, o gato embaixo do carro, a lagarta camuflada na folha. Costumo gostar 

de olhar para o céu, mirar em uma estrela e seguir o caminho até ela. Como um foguete, 

subo atravessando as camadas poluídas, quentes e frias e gélidas, rarefeitas, todo lixo 

espacial até encontrar com ela – que continua sendo, na minha imaginação, o um ponto 

brilhoso em um fundo escuro.  

 Vejo planetas boiando no ar do espaço sideral como patinhos de borracha na 

banheira. Água, ares, gases, lava, bolhas e buracos negros. E atrás deles mais universos, 

mais florestas, mais oceanos, mais pessoas esmagadas pelo fardo dos problemas diários. 

A eternidade do mistério da vida me mantém viva. As cores do mato, os cheiros, a 

linguagem dos animais. A força de vida de tudo que é vivo. O fato de ser tudo como é, e 

sempre ter sido algo, e o fato de que algo sempre será. Será?  

 Quando a vida me esmaga, me lembro de Anne Frank, a menina cujo mundo, 

por dois anos, foi um apartamento frio e labiríntico em Amsterdam. E me vêm suas 

palavras: “Não é em imaginação que fico mais calma e que me encho de esperança 

quando olho o céu, as nuvens, a lua e as estrelas. A natureza torna-me um ser humilde, 

capaz de suportar melhor todos os golpes”.  

 Para ela não há substituto.  

 Quando me sinto pequena como uma formiga, esmagada na sola do sapato das 

angústias, é a magia da natureza – e só ela – que consegue trazer de volta minha 

tranquilidade e força de continuar.    
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- VIII - 

 

Arthur e Bubu 

 

 

Numa noite quente, no bairro do Flamengo, dois amigos de escola se encontram 

na calçada. Um parecia ter seus sete anos; o outro, quatro. 

Acompanhados dos pais, as crianças eram as únicas que falavam. 

 

Bubu! 

  Arthur, você tá de gesso!! Eu já tive gesso também! 

 

O barulho do ônibus que passou ao meu lado me impediu de ouvir o resto da 

conversa. Quando o "silêncio" foi novamente estabelecido, os amigos já tinham se 

separado. De longe, de bem longe, Bubu grita: 

 

Eles vão tirar com uma máquina que parece que vai cortar o seu braço, mas 

corta só o gesso! Não se preocupa, 

 

Arthur!! 

 

Corta 

só 

 

o 

 

gesso, 

 

tá?! 

 

Arthur e seu pai já estavam longe, mas eu e o moço da floricultura ouvimos, e 

rimos.  
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-IX- 

 

A colecionadora de folhas 

 

 

Numa passarela da zona norte 

 

Uma mãe dorme sobre o papelão amassado. Seu corpo e seus pés estão sujos. Faz calor 

e uma chuva ameaça cair. 

 

Ao lado, sua menina coleciona folhas amareladas de outono em uma garrafa de plástico  

vazia.  

 

 

 

 

 

Do encontro com as crianças ao reencontro comigo  

 

É preciso prezar a coragem das 

sementes. Apodrecer para inaugurar o 

fruto.  

           Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Crianças em mim. Algumas delas. Variadas infâncias – em tempos, espaços, 

idades, etnias, classes sociais. Quase todas atravessaram meu caminho de forma 

espontânea, não proposital, e os encontros com elas acabaram sendo experiências tão 

marcantes a ponto de me fazerem, em conjunto, despertar para o meu propósito. 

Propósito de vida que ultrapassa a Academia, a folha de papel, as instituições e 

transborda nos meus valores e práticas cotidianas.  

Imersa em leituras sobre infância e natureza, percebi a necessidade de uma 

autoeducação. Fui atravessada pela importância de exercitar a análise das minhas 

memórias de infância. (Re)acessando e revivendo momentos, cheiros, sentimentos, 

frustrações, conquistas e impasses, pude, dentre outras coisas, perceber a importância da 

natureza para minha formação. Tal exercício também me fez reencontrar as crianças em 

mim: meu irmão e minha irmã, as crianças sem-terra, as crianças caiçaras, e as crianças 

à margem.  



35 

 

Tive uma infância rodeada de natureza. Dos seis aos quinze anos morei em casas 

grandes com quintal: grama, terra, cachorros, pássaros e insetos. Era uma criança 

curiosa: explorava os cantinhos do jardim, descobria cavernas, seguia formigas, corria 

atrás de lagartos, cheirava cascas de árvore, comia carne dos frutos da amendoeira, 

procurava plantas dormideiras, brincava com a seiva amarela do pinheiro e observava o 

movimento das minhocas. Fazia, certamente, muitas outras coisas que minha memória 

não é mais capaz de acessar. Recordo-me que a natureza era para mim um lugar de estar 

comigo mesma, de explorar meus sentidos, descobrir novas brincadeiras e me abrir para 

o inesperado, sentindo através do corpo que existiam coisas legais a serem descobertas 

fora do espaço escolar. 

Os encontros com diferentes infâncias – narrados nas crônicas apresentadas 

nesse capítulo – me fizeram descobrir novas formas de existir no mundo quando se é 

criança. Meninos e meninas que nascem e crescem em ambientes abertos, verdes, 

acabam por desenvolver desde cedo uma relação de intimidade e troca com a natureza. 

Essa relação muitas vezes pode ser predatória, visto que muitos desde pequenos 

compreendem de onde vêm os alimentos e o que deve ser feito para adquiri-los; mas, de 

qualquer forma, aparentam construir um vínculo mais forte do que aquele das crianças 

que educadas em apartamentos e inseridas em uma rotina urbana.  

Aos dezesseis anos participei, por intermédio da escola, de um Estágio Vivência em 

assentamentos do Movimento sem Terra (MST). Lá convivi por uma semana com 

famílias que se encontravam em condições difíceis e que tinham um cotidiano de luta e 

militância pelo direito à terra. A maioria das casas nas quais dormi não tinham luz 

elétrica, saneamento ou água encanada e o acesso a qualquer comércio era complicado. 

As estruturas familiares eram variadas: pai e mãe com diversos filhos; mães solteiras; 

avôs e avós e netos; famílias inteiras dividindo um só cômodo.  

A experiência com a infância vivida em alguns assentamentos do MST me conectou 

com crianças que conheciam a natureza como ninguém, afinal de contas, sentiam na 

pele a importância dela para sua sobrevivência. Por lá, a autonomia reinava entre os 

pequenos: eles não eram tidos como adultos em formação, e sim como membros da 

comunidade com suas devidas funções sociais. Todos, desde cedo, exerciam seus papéis 

nos assentamentos e acampamentos, ajudando no plantio, transportando água e 
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manuseando ferramentas. A desenvoltura corporal dessas crianças me surpreendeu: 

eram magros e fortes, corriam ágeis como felinos e nadavam como peixes.  

Essa experiência me marcou por diversos motivos, dentre eles, pela força da 

relação entre os Sem Terra e a natureza. Eles me permitiram construir uma ideia de 

natureza para além de um refúgio: a terra e o verde também são sinônimos da nossa 

sobrevivência, são direitos intrínsecos de todo ser humano. Percebi, então, o verde 

como a forma mais pura de vida, como instinto, fome e sede, espírito e, principalmente, 

como o próprio ser humano. Seremos nós também natureza? 

Iniciou-se em mim, então, um processo de reeducação do olhar. Observar 

atentamente os hábitos urbanos ao meu redor, atenta a crianças existindo na cidade, no 

parque, na interação com quaisquer formas de vida que ultrapassassem seus caminhos. 

A criança olha para ver, repara, enxerga miudezas do chão, restos esquecidos de nada, 

rastros de acontecimentos, brinquedos em potencial, sorrisos ou lágrimas ignoradas. 

Para mim, estar atenta às crianças foi um exercício de estar atenta a mim mesma: 

reeducar o meu olhar para as miudezas da vida viva.  

O processo de duvidar do óbvio foi, então, inserido em minhas práticas 

cotidianas como cidadã e também como pesquisadora. Compreendi, acerca da 

reeducação do olhar, que é necessário:  

Estranhar o familiar ou introduzir o movimento do olhar que insere, 

nas práticas “naturalizadas” do cotidiano, o elemento exótico, o 

diverso, aquilo que, até então, não foi pensado. (..) Assim, tanto o 
pesquisador como os sujeitos de pesquisa podem não apenas despertar 

a atenção para o que antes não percebiam, como também construir 

novos sentidos sobre o que é visto, ressignificando aquilo que se 
mostrava como familiar aos olhos de ambos. (JOBIM E SOUZA, 

2006, p. 212). 

 

 

Diário da Natureza: duvidando do cotidiano  

 

Mesmo quando se tem como objetivo reeducar o olhar, convivendo na cidade de 

forma menos habitual, os múltiplos estímulos aos quais somos expostos não fazem 

desse um processo simples. “A abundância de estímulos visuais dificulta decifrar as 
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imagens em seus significados, fazendo de nossa experiência no mundo um amontoado 

de estilhaços de imagens desconexas que invadem as retinas como choques.” (JOBIM E 

SOUZA, 2006, p. 209). Transformar o habitual em estranho requer atenção e 

distanciamento.  

Nos apêndices do livro A Última Criança na Natureza (LOUV, 2016), encontra-

se um “Guia de campo para a última criança na natureza”.  Na segunda parte deste 

apêndice, sugere-se aos adultos 100 ações que podem ser feitas em prol da aproximação 

das crianças da natureza. São medidas práticas a serem tomadas por qualquer família, e 

iniciativas que permitem que os adultos possam, de fato, oferecer condições para que 

seus filhos e/ou alunos se aproximem dos ambientes naturais e dos animais de forma 

dinâmica e divertida.  

A sugestão de número 23 trata, justamente, da produção de um Diário da 

Natureza, registro individual das “descobertas ao ar livre em palavras, desenhos e 

fotografias” (LOUV, 2016, p. 367). Inspirada nesta sugestão iniciei, no ano de 2017, 

meu próprio diário com a intenção de aguçar meu olhar para o contato com árvores, 

plantas, animais e elementos vivos que circundavam meu cotidiano na cidade grande. 

Os registros fotográficos foram realizados com meu aparelho celular e, posteriormente, 

escrevi textos sobre as imagens, com a intenção de capturar sensações e pensamentos 

acerca dos encontros. 

  Senti, ao longo de um ano, que esta prática de registro afetou profundamente a 

forma pela qual eu via e ainda vejo o ambiente ao meu redor, sensibilizando meus 

passeios de ônibus, minhas caminhadas apressadas e transformando um olhar viciado, 

que só vê aquilo que precisa, em um olhar curioso a toda e qualquer miudeza presente 

nos reinos animal e vegetal. Mesmo os trajetos usuais apresentavam-me possibilidades 

de descoberta, já que fui dando conta de que a natureza nunca estava pronta ou estática, 

por isso sempre tinha uma diferente cena a oferecer.  

As imagens a seguir foram selecionadas do meu Diário da Natureza, confeccionado 

entre Maio de 2017 e Junho de 2018. 
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Vida. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Fonte: Arquivo pessoal Fonte: Arquivo pessoal 

 

Humaitá, 28 de março de 2018. 

 

Tem uma vida crescendo na minha janela! 
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   (Sem título) Fonte: Arquivo pessoal 

 

Rio-Niterói, 2 de abril de 2018 

 

No smoking, diz o aviso. 

Safety first. 

Segurança para quem, meu senhor, se seu navio despeja nos ares 

quilos e litros e nuvens de fumaça preta que ameaça qualquer 

forma de vida? 

Até quando isso vai ser possível, permitido, tolerá vel? O ônibus 

atravessa a ponte sem novidades. A Baía cheia de lixo boiando sem 

qualquer alarde. As gaivotas plainando parecem paradas no ar. O 
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navio polui, mas o céu continua azul. O mar também está azul. 

Mas até quando? 

 

 

 

(Sem título) Fonte: Arquivo pessoal 

 

Lagoa Rodrigo de Freitas, 7 de maio de 2018. 

 

Estava me sentindo presa, então saí. Peguei a bicicleta e fui 

caminhando pelo caminho que conhecia, sem desvios. Como não 

tinha planos, não queria tomar decisões. Parei no sinal e senti o 

calor do motor dos carros. No meu rosto bateu um vento leve. Segui 

o vento. Ele me levou ao sol, raro naquele dia. Vou seguir o sol, 

pensei. Fui parar na Lagoa. Alguns raios de sol arriscam sair, 

riscando na superfície da água um desenho de luz. Pedalei até o 

meu lugar preferido e sentei para observar a saída do sol. As 

nuvens abraçavam as cadeias de montanha com carinho. Meu 

corpo se alegrou com o calor do sol de outono. 
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(Sem título) Fonte: Arquivo pessoal 

 

UFF, 29 de março de 2018 

 

Sentar e tirar os sapatos. Nesta ordem. Se eu pudesse tirava toda 

roupa de uma vez, igual faço quando chego em casa. Que aqui 

também é minha casa só eu sei. E sabendo disso 

me 

espalho 

As formigas me investigam, curiosas. Eu também as investigo, 

mas o faço sem que elas percebam. Uma delas morde a sola do meu 

pé, esperta. Deito de corpo inteiro na grama- menos os pés, que estão 

coçando. O céu em meus olhos é um mosaico de luz e sombra.  

Meu corpo se entrega. 
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* 
SEGUNDO  

PARA PENSAR INFÂNCIA(S) NA NATUREZA 

 

 

Aprendendo sensibilidades 

 

Nesse universo de saberes, sou eu o analfabeto. Não sei ler os sinais 
da terra, das árvores e dos bichos. Não sei ler nuvens, nem o 

prenúncio das chuvas. Não sei falar com os mortos, perdi contacto 

com os antepassados que nos concedem o sentido da eternidade. 
Nessas visitas que faço à savana, vou aprendendo sensibilidades que 

me ajudam a sair de mim e afastar-me das minhas certezas. (COUTO, 

2011, p.15)  

 

O escritor e biólogo moçambicano Mia Couto, em seu conto “Línguas que não 

sabemos que sabíamos” (COUTO, 2011), afirma que viaja por muitos locais nos quais 

as pessoas, inseridas em diferentes culturas, muitas vezes não sabem ler livros, mas 

sabem ler o mundo. O autor reconhece a existência de uma sabedoria ancestral, 

diferente daquela com a qual está acostumado. Inserido nessas outras realidades, então, 

considera-se analfabeto. Não consegue ler os signos da natureza ou compreender seus 

sinais. Não acessa a conexão com sua ancestralidade. Frente a esta percepção, coloca 

em questão seu próprio “universo de saberes”, e se dispõe a despir-se de suas certezas 

para “aprender sensibilidades”, ganhando porosidade no seu corpo e na sua alma.  

O paralelo feito por Couto entre diferentes tipos de saberes me ajudou a pensar a 

relação que, hoje em dia, se estabelece entre nós, os seres humanos, e o mundo natural 

que habitamos. A impressão que se tem é que essas duas categorias foram apartadas e 

colocadas em conflito constante. De um lado, o entendimento dos processos orgânicos 

da natureza, do ciclo da água, da terra e suas texturas; do outro, o conhecimento 

sistematizado ensinado nas escolas, as ‘disciplinas’, nomenclaturas técnicas, fórmulas 

matemáticas, datas históricas listadas por livros didáticos. Pode-se observar uma 

tendência da sociedade contemporânea de dar legitimidade aos conhecimentos 

comprováveis cientificamente, ao mesmo tempo em que condena à desimportância 
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saberes experimentais, intuitivos ou experienciais. Os conhecimentos científicos se 

legitimam no racionalismo, enquanto aqueles considerados “senso comum” são 

mantidos à margem pelo seu caráter empírico (BACHELARD, 1972).  

Certa vez, ouvi que na obra de Nietzsche havia alguma discussão acerca da 

relação homem-natureza. Em busca de tal referência, encontrei no livro O Nascimento 

da Tragédia (1992) uma análise das origens de tal relação. Em uma breve leitura, pude 

compreender que o autor mostra como o afastamento dos seres humanos da natureza é 

datado desde as origens da tradição filosófica ocidental. Os gregos começaram a venerar 

Apolo, o deus da racionalidade argumentativa, e afastaram-se de Dionísio, o deus que 

habitava a natureza e era símbolo da força vital, da música, da festa. Essa seria uma 

importante causa do desequilíbrio patológico entre razão e emoção. (NIETZSCHE, 

1992) 

Encontrei também nos pensamentos de Catherine Walsh (2012) – professora e 

diretora do doutorado em Estudos Culturais da América Latina na Universidade Andina 

Simón Bolívar – contribuições acerca da cisão homem/natureza, inclusive no que diz 

respeito a um projeto de valorização de alguns saberes em detrimento de outros: a 

colonização do saber. Tal processo, recheado de historicidade e de diversas 

significâncias que não pretendem ser aprofundadas neste trabalho, assume, segundo a 

autora, a perspectiva eurocêntrica como superior às outras. Citando Quijano, Walsh 

afirma que a colonialidade é um processo indispensável para “todo o padrão de poder 

mundial, especialmente no que diz respeito às relações intersubjetivas; assim as 

categorias binárias: oriente-ocidente, primitivo-civilizado, irracional-racional, 

mágico/mítico-científico e tradicional-moderno (..)”  (QUIJANO, 2000, apud WALSH, 

2012, p. 3, tradução nossa).  

Ademais, é apresentada uma nova dimensão da colonialidade, que considerei 

bastante pertinente para esta pesquisa. Além da colonialidade do ser, do saber e do 

poder, a referida autora afirma estar em vigência no mundo de hoje também a 

colonialidade cosmogônica, ou da mãe natureza. Trata-se daquela que, de fato, celebra a 

distinção entre homem e natureza, colocando como desimportantes, “primitivas” e até 

“pagãs” (WALSH, 2012) as conexões sagradas das comunidades afrodescendentes e 

indígenas com o mundo natural e com a ancestralidade; aquela que  “[...] visa minar 

cosmovisões, filosofias, religiosidades, princípios e sistemas de vida, isto é, dar 
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continuidade ao processo de civilização das comunidades indígenas e da diáspora 

africana.” (WALSH, 2012, p.3, tradução nossa) 

Diante das análises e críticas traçadas por Catherine Walsh (2012), uma 

pedagogia que transcenda o padrão, que acenda sensibilidades, é vislumbrada; como 

pedagogias do existir, a proposta funda-se na ideia de decolonizar, fugir das imposições 

imperialistas e colonizadoras da nossa forma de existir, pensar e se relacionar.  

Importante frisar que não se trata de impor uma nova forma de ensinar que funcione e 

seja boa para todos, mas sim justamente de sair das amarras da colonialidade, em si 

autoritárias e uniformes, dando lugar às insurgências internas, marginais, que realmente 

atendem às necessidades dos seres humanos em suas múltiplas e complexas camadas. 

Em suas palavras: 

(..) pedagogias que se esforcem para transgredir, deslocar e influenciar 

a negação ontológica, epistêmica e cosmogônica-espiritual que tem 

sido – e é – estratégia, fim e resultado do poder da colonialidade. Ou 
seja, "pedagogia (s) decolonial (is)" (WALSH, 2012, p.15, tradução 

nossa) 

 

Com a ajuda da literatura de referência, escolhi ver, nesta pesquisa, a beleza e a 

potência de uma pedagogia na natureza. Não digo pedagogia como uma teoria definida, 

com métodos, ou trazida de fora por mim como modelo, mas sim como uma inspiração 

para investigar relações que as próprias crianças estabelecem em suas vivências ao ar 

livre. Uma pedagogia de liberdade, que rompa com as distinções cartesianas, com as 

superioridades, e se atente às minúcias, àqueles detalhes que só as crianças percebem e 

celebram com tanta potência. 

Para continuar discutindo o tópico, volto a algumas questões que trago comigo: 

Onde está a natureza em nossa vida cotidiana? E na vida das crianças? Nos dias de hoje, 

qual a importância que atribuímos ao contato com a natureza? Estar ao ar livre tornou-se 

menos prazeroso para as pessoas ou apenas considerado menos importante?  

O estadunidense Richard Louv (2016), importante referência na discussão da 

relação entre criança e natureza, afirma que os conceitos de biofilia e ecopsicologia – o 

estudo do ser humano a partir de noções de Psicologia e Ecologia –, trouxeram para a 

discussão, a partir de meados da década de 1980, a importância de estudar-se mais 

profundamente o inconsciente ecológico humano. Tais conceitos deram início a uma 
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série de pesquisas interdisciplinares que contribuíram e ainda contribuem para pensar 

não só nossa consciência ambiental, mas também possíveis impactos dos ambientes 

naturais em nossos corpos e mentes.  

Tendo o conceito de biofilia como ponto de partida, podemos considerar que 

somos todos seres de natureza, mas vamos nos afastando dela ao longo do tempo. As 

crianças, seres também biofílicos, teriam o amor e atração inata pela natureza ainda 

preservados. Pode-se dizer que, de forma latente, meninos e meninas raramente passam 

inertes em face de eventos naturais – sejam eles grandes ou pequenos. No campo, 

correm; nas montanhas, escalam; na terra, imaginam ou nos surpreendem quando se 

metem a falar com as plantas.  

Os caminhos na natureza são múltiplos e recheados de surpresas, têm a 

imprevisibilidade como marca. Por não poderem ser previstos ou calculados, dão às 

crianças a oportunidade de viverem aquilo que nós, na posição de adultos, muitas vezes 

consideramos desimportantes. Pequenos grandes milagres, experiências de vida, morte e 

renascimento, apodrecimento, comunicação silenciosa entre animais, temperaturas, 

texturas. Aprendendo sensibilidades e acumulando desimportâncias, as crianças vão 

construindo, na natureza, seu acervo de experiências estéticas e afetivas no mundo que 

as circunda.  

Vivências descritas nesta pesquisa e experienciadas tanto pelas crianças quanto 

por mim enquanto pesquisadora me fizeram atentar às variadas formas de se habitar (ou 

não) a natureza. Por meio da experiência e da contemplação, pude descobrir pequenos 

detalhes que antes o meu olhar condicionado não percebia, mas que depois se tornaram 

tão visíveis que quase não podem mais ser “desvistos”.  Com as crianças, aprendi onde 

começar: deslocando o meu próprio olhar. Ao invés de buscar a evidência, reparar no 

fundo; ao invés de falar sobre a grande caverna, imaginar o interior da semente; cheirar 

flores que brotam do chão, achar detalhes em nuvens, rir de insetos coloridos, festejar 

gravetos envergados em forma de coração. Aprendi a dar lugar a detalhes que (quase) 

não podem ser vistos, mas que oferecem leituras de mundo ricas e potentes. Buscando 

desimportâncias, valoriza-se pequenas esperanças, alimenta-se resistências discretas e 

promove-se micro revoluções.  

As experiências micro podem funcionar como exemplo, como lugares 

de experimentação, indicar possibilidades e caminhos, campos de 

intervenção que vão possibilitando o desmonte de ideias, filosofias e 
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ideologias que norteiam as práticas sociais atuais e a produção de uma 

outra cultura (TIRIBA, 2018, p. 185). 

 

Mas como as crianças experienciam a natureza? Como seus corpos reverberam 

ao sentir suas texturas, a descobrir suas infinitas camadas de sentido? Como vivem ou 

imaginam suas relações com os elementos da natureza – folhas, terra, águas, plantas, 

pedras, estrelas, tudo o que há ao nosso redor?  Teriam elas a 

possibilidade/oportunidade de ler suas nuvens? O olhar sensível e o aprendizado 

empírico das infâncias e vivências conectadas à natureza poderiam contribuir para se 

pensar outras formas de leitura do mundo? Estas e outras são intrigas que muito me 

mobilizam. 

 

Criança e natureza no mundo contemporâneo: aproximações, distanciamentos, 

implicações 

 

O título de uma das principais obras de Richard Louv (2016) é impactante: A 

Última Criança na Natureza. E nos faz questionar: o que ele está querendo dizer? 

Estaria ele sugerindo que não haverá mais natureza para “se ir” ou que em um futuro 

próximo crianças não sairão mais do conforto das quatro paredes para buscar os 

ambientes externos verdes? Um pouco dos dois? A extinção da espécie “criança na 

natureza” e a importante relação entre a saúde da criança e a saúde da Terra são 

ideias-chave no livro do estadunidense.   

Ele diz: “Boa parte do aprendizado humano vem de fazer, de criar, de sentir 

com as mãos; e ainda que muitos preferissem acreditar que é diferente, o mundo não 

está totalmente disponível a partir de um teclado.” (LOUV, 2016, p.88). O autor parte 

da premissa que há uma forte tendência, observável tanto nos Estados Unidos quanto 

na maioria dos países industrializados: a infância está cada vez mais se afastando da 

natureza. Está havendo uma redução no tempo em que as crianças brincam do lado de 

fora. A desconexão com o mundo natural tem implicações enormes para o 

desenvolvimento infantil e a saúde humana de forma mais ampla. Com o advento da 

tecnologia, a internet, os smartphones, games e apps, o mundo natural é cada vez 
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menos acessado por elas. Tais práticas infantis vêm aumentando casos de obesidade e 

de diversos distúrbios e transtornos de atenção.  

É inegável que, na atualidade, o distanciamento entre crianças e natureza é bem 

maior que há alguns anos atrás. Este afastamento se dá por uma série de fatores: o 

advento da tecnologia, a realidade econômica/social nas grandes cidades e certa 

prática cultural ocidental que consiste na utilização de suportes que fecham, 

restringem, disciplinam e higienizam o corpo infantil. Vê-se uma geração de crianças 

criadas em espaços fechados, cercadas por aparelhos que transportam seus corpos, 

induzem seus olhares, condicionam ou impedem suas experiências sensoriais.  

Jane Clark, professora de cinesiologia (estudo do movimento humano) 

da Universidade de Maryland, as chama de “crianças enlatadas”, pois 
passam cada vez mais tempo em bancos de carro, cadeirões e até 

cadeirinhas e ver televisão. Quando estão ao ar livre, as crianças 

pequenas costumam ser colocadas em “contêineres” – os carrinhos – e 

empurradas enquanto os pais andam ou correm. A maior parte desse 
confinamento é feita por questões de segurança, mas a saúde dessas 

crianças é comprometida a longo prazo (LOUV, 2016, p.57). 

 

No caso de crianças maiores, Louv (2016) assinala também a falta de tempo 

livre que as mesmas experimentam devido ao excesso de atividades extracurriculares 

com as quais se ocupam. Ele afirma que seus responsáveis, cada vez mais, acreditam 

que uma longa rotina de esportes e ocupações será boa para o futuro dos filhos, visto 

que creem que todas as suas habilidades precisam ser trabalhadas desde cedo. Desta 

forma, mais chances eles terão no futuro de ter sucesso profissional. Inúmeros cursos, 

esportes e métodos inovadores de aprendizagem são oferecidos; tudo pensado para 

desenvolver corpo e mente da criança.  

Esse impulso compreensível é uma das razões pelas quais o 

surgimento de evidências da necessidade da natureza para o 

desenvolvimento saudável das crianças é tão importante. Podemos 
olhar para isso da seguinte forma: o tempo na natureza não é de lazer, 

é um investimento na saúde infantil. (LOUV, 2016, p.140) 

 

 Na tentativa de compreender melhor o efeito da natureza no desenvolvimento 

infantil, pesquisas na Noruega e na Suécia provaram que meninos e meninas que têm 

oportunidade de brincar ao ar livre apresentam melhor coordenação motora, equilíbrio e 

agilidade (LOUV, 2016). Outros estudos também apontam que o convívio com a 
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natureza pode “melhorar as habilidades cognitivas e a resistência das crianças ao 

estresse e à depressão.” (LOUV, 2016, p.57). 

Concordo que não se pode pensar no contato da criança com a natureza 

somente na perspectiva de seu futuro, dos benefícios que essa convivência poderia 

trazer para suas habilidades e respostas cognitivas e motoras quando deixar de ser 

criança, haja vista que a concepção de criança que está em meu horizonte é aquela de 

um sujeito que vive o presente, em suas potências e limites; assim, julgo que a vida ao 

ar livre é essencial porque a criança é humana, tem desejos, necessidades e vontades 

no tempo presente. Todavia, não se pode deixar de reiterar que paisagens naturais 

podem contribuir tanto para a prevenção quanto para o tratamento de diversos 

transtornos de saúde:  

Alguns pesquisadores hoje recomendam que pais e educadores 

propiciem mais experiências na natureza – em especial em lugares 

onde haja verde – para crianças com Transtorno de Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH), oferecendo, assim, suporte 

para a função de atenção e minimizando os sintomas.  (LOUV, 2016, 

p.120) 

 

Ainda que a temática venha sendo cada vez mais discutida, parece haver 

negligência por parte de estudiosos do desenvolvimento infantil no que diz respeito às 

experiências na natureza. Se já existem diversos estudos e conceitos que comprovam os 

benefícios de uma vida na natureza, por qual motivo não se observa com proximidade 

as vivências infantis nos ambientes naturais? O referido pesquisador sugere, então, 

“examinar as primeiras experiências das crianças com a natureza e acompanhar como 

elas influenciam o conforto de longo prazo das crianças com o mundo natural e o 

respeito que ela [a criança] tem por ele [..]” (LOUV, 2016, p.177). 

A natureza acolhe experiências sem fim, causa encantamento, atração, oferece 

mundos onde o olhar é livre e o menor dos detalhes é a maior surpresa. Frente a tantas 

evidências, como as famílias e escolas permitem ou impedem a convivência infantil 

nas áreas verdes, hoje em dia? Qual a qualidade dessa convivência? Será que a forma 

de se habitar a natureza também é condicionada pela visão do adulto? 

Brincar ao ar livre, além de não costumar ser especialmente estimulado, ainda 

é muitas vezes criminalizado pelos adultos. Com frequência, o desconhecimento e a 

insegurança dos próprios responsáveis podem ser empecilhos para a ida da criança 
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para “fora de casa”, pois áreas externas são vistas como sujas e ameaçadoras à 

integridade física dos pequenos. Esse medo, naturalmente, é transmitido para a 

criança. Com isso, ela passa a não se sentir segura, ou pertencente àquele lugar, não 

desejando sair de seu local confortável para aventurar-se no desconhecido. Florestas, 

gramados, rios, transformam-se em locais estranhos e arriscados. “Carentes de 

experiências diretas com a natureza, as crianças começam a associá-la ao medo e 

apocalipse, não a alegria e encantamento.” (LOUV, 2016, p.155).  

Esse afastamento gradual, estimulado pelos adultos, apresenta grandes 

consequências. As crianças são privadas das múltiplas experimentações e sensações 

trazidas pelos elementos da natureza e seus poderes de transformação. Fazer com as 

mãos, tocar, sentir temperaturas, cores e odores. As vivências infantis ficam 

pasteurizadas, ressecadas, plastificadas. “As reprimendas ao fazer livre são muitas – dos 

pais aos higienismos pedagógicos e às regulações de segurança – e amputam a 

possibilidade do fazer real, especialmente o artesanal, com uso de ferramentas.” 

(PIORSKI, 2016, p. 117).  

Como sugestão, em momentos ao ar livre, as famílias podem encorajar meninos 

e meninas a “prestarem atenção” ao invés de “tomarem cuidado”, para que situações 

possivelmente arriscadas possam ser ressignificadas e vividas como degraus na escada 

do desenvolvimento da criança (LOUV, 2016, p.197). Léa Tiriba, educadora-

ambientalista professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO), sugere: 

Um caminho potente é o de apostar nas escolhas das crianças, 

confiando que elas sabem identificar as experiências que se 

caracterizariam como bons encontros. Elas estão interessadas em 
interagir, tanto com o universo que está ao seu redor, especialmente 

em espaços abertos, com a terra, com a areia, com a água, com os 

animais [..] (TIRIBA, 2018, p. 197) 

 

Com o breve panorama de algumas ideias atuais acerca da relação da criança 

com a natureza, conclui-se que, infelizmente, a ausência de momentos ao ar livre vem 

prejudicando meninos e meninas em diversas esferas. A falta de momentos de brincar 

livre na natureza contribui para um processo de anestesia dos sentidos, aumenta a 

dificuldade de atenção e auxilia no crescimento dos índices de doenças físicas e 

emocionais. A infância aparta-se da natureza. 
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Não obstante, tanto minhas experiências quanto pesquisas atuais indicam que 

existem outros contextos e outras infâncias nas quais a vida da criança encontra-se em 

comunhão com a natureza. Educados com diferentes valores, meninos e meninas 

pertencentes a povos ou comunidades tradicionais costumam ter outros modos de ver e 

viver os ambientes naturais, respeitando-os, valorizando-os como valorizam a própria 

vida. A consciência da unidade humano-natureza é a ideia principal dessa relação.  

 

Infâncias outras: quando a natureza está em todo lugar 

 

 

Na mitologia Guarani, o ciclo da lua representa o nascimento e 

também o amadurecimento. Assim como a lua nos influencia, por 

estarmos em conexão direta com este ser, respeitamos seu ciclo. 

Quando a Lua está em fase nova, ela ainda é considerada uma criança 
e nesta fase que nós seres humanos, as plantas os animais, enfim, 

todos os seres vivos estão mais sensíveis. (MOREIRA; MOREIRA, 

2015, p.17) 

 

A primeira vez que tive contato com o que chamo de “infâncias outras” foi nos 

assentamentos e acampamentos do Movimento Sem Terra, no ano de 2009. Pude 

perceber nos meninos e meninas uma grande autonomia e participação ativa na 

coletividade. Na época, tive a chance de aprender com eles diversas particularidades do 

ciclo da terra e da água; da fauna e da flora locais; de ervas medicinais etc. Percebi que 

na minha realidade urbana, as crianças não costumavam ter essa lucidez. Tais 

sensibilidades não podiam ser aprendidas nos livros didáticos. 

O que antes significou para mim “somente” uma nova experiência, uma outra 

realidade, hoje em dia se apresenta como uma afirmação potente de outros modos de 

existência na natureza – tanto de adultos quanto de crianças –, baseados na íntima 

relação com ela. Enquanto nós, homens e mulheres brancos urbanos, vivemos em busca 

de soluções para o desmatamento, para as doenças, para a extinção dos animais e seca 

dos rios, povos e comunidades tradicionais parecem ter em suas culturas milenares 

maneiras orgânicas e sustentáveis de lidar com o espaço onde habitam. Muitas vezes 

nos munimos de pesquisas científicas na tentativa de calcular abordagens eficazes; 
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porém, o que parece faltar para o sucesso das nossas investidas é uma conexão mais 

profunda, um sentimento de pertencimento a algo maior, para que assim possamos 

cuidar da nossa morada com o mesmo respeito e estima com que o fazem, por exemplo,  

as comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e caiçaras. 

Instigada por estas questões, interessei-me em investigar particularidades dos 

povos tradicionais no modo de habitar a natureza e identificar possíveis contribuições 

para formas mais sensíveis de vê-la, senti-la, experienciá-la. Principalmente no que diz 

respeito às infâncias. Quais idiossincrasias infantis indígenas, quilombolas e sem-terra 

seriam interessantes e inspiradoras na discussão ser humano-natureza?  

Em diversas tribos indígenas, independentes de sua etnia, as crianças costumam 

ser educadas ao ar livre, com os pés no chão, com autonomia e responsabilidade por 

terem funções na aldeia. Todos trabalham e se educam mutuamente, possibilitando que 

a educação seja um processo contínuo, coletivo e abrangente. A criança indígena está 

conectada com o ambiente que a circunda, tem contato com os animais, com as águas, 

terras e estrelas. Meninos e meninas indígenas são apresentados a outras perspectivas de 

vida, nas quais a pergunta “O que você quer ser quando crescer?” não faz sentido, como 

nos diz Krenak (2018). O escritor e líder indígena nos alerta para o perigo da referida 

pergunta, tão comum entre nós. Segundo ele, a criança indígena não cresce com a ânsia 

de educar-se para se tornar alguém no mundo. Ela desvenda-lhe em suas minúcias, e, 

assim, já está sendo. 

A etnia indígena Guarani, por exemplo, nos presenteia com a arte do bem viver. 

É um modo de ser e estar no mundo ecológico e conectado com o lugar, radicalmente 

diferente do modo de viver praticado pelas culturas brancas urbanas. Segundo Kaká 

Werá (2019) -– escritor e ambientalista indígena de origem tapuia –, em conversa com 

Daniel Munduruku, escritor e professor brasileiro pertencente à etnia indígena 

Mundurucu, esta filosofia dialoga com a expressão tekoá, que significa “lugar bom de 

se viver”.  

Esse lugar é construído com base em quatro princípios: ter natureza, ter respeito 

aos ancestrais, ter respeito à diversidade e ter inclusão. “Tem que ter rio perto, árvore 

em pé, pedra, montanha, ou seja, tem que ter natureza. Porque a natureza nos conecta 

com a fonte da vida.” (WERÁ, 2019). O respeito àqueles que foram nossos antecessores 
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e responsáveis pela nossa vida, o respeito às relações e um sentimento de unicidade, são 

as características fundamentais do tekoá, daquele lugar bom de se viver. Tal arte que 

nos ensinam os povos guarani é uma afirmação de vida potente, vivida em conexão 

profunda com a natureza, o lugar de onde viemos e no qual habitamos, e com os outros 

seres humanos, irmãos e irmãs de caminhada.  

Os termos “povos e comunidades tradicionais”, segundo o Dicionário da 

Educação do Campo (CALDART, 2012) não possuem uma só definição. Coexistindo 

na sociedade, esses grupos carregam tradições ancestrais milenares e possuem diversas 

particularidades e frentes de atuação na sociedade civil. Muitas vezes não têm 

legitimidade garantida, trilhando, assim, uma trajetória de militância política, 

econômica, ideológica e identitária. “Entender o significado desses termos implica 

discutir sua origem, sua historicidade e suas diversas formas de apropriação como 

categoria de análise.” (CALDART, 2012, p. 596).  

Sem a intenção de trazer para a discussão todas as acepções dos termos, mas 

desejando compreender melhor do que se tratam essas culturas, busquei na literatura de 

referência uma análise que dialogasse com as questões aqui trazidas, ou seja, aquelas 

ligadas à natureza. Segundo Diegues (2000), Little (2006) e Barreto Filho (2006), 

autores apresentados no citado Dicionário, uma das características em comum dos 

povos e comunidades tradicionais é sua relação com a natureza, chamada também de 

“racionalidade ambiental”, assim explicitada: 

[..]essas comunidades têm uma relação profunda com a natureza; os 

seus modos de vida estão diretamente ligados à dinâmica dos ciclos 
naturais; e suas práticas produtivas, e o uso dos recursos naturais, são 

de base familiar, comunitária ou coletiva. Esses grupos possuem 

extraordinária gama de saberes sobre os ecossistemas, a 

biodiversidade e os recursos naturais como um todo (CALDART, 

2012, p. 598). 

Ademais, é de interesse desta pesquisa frisar “o sentido de territorialidade” das 

comunidades tradicionais, visto que são influenciadas e influenciam, reciprocamente, as 

relações de respeito com a natureza. Por terem a tradição de habitar as mesmas regiões 

há gerações, o sentido de pertença àqueles ambientes é forte característica dos grupos. 

Para eles, a terra traz marcas de sua ancestralidade, de afeto, de memória compartilhada. 

A terra que cultivam traz seu sustento; o respeito e empenho para com ela significa zelar 

pela própria vida, pela vida dos filhos e das gerações futuras. 
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O professor guarani Davi Timóteo Martins (2015), traça um breve panorama 

acerca da relação de sua etnia com o território. Com uma análise focada na infância e na 

aprendizagem, ele traz a importância de uma visão integrada, uma cosmovisão, para o 

crescimento das crianças no seio das aldeias. Todo processo de gestação, nascimento, e 

desenvolvimento de uma mitã, ou seja, uma criança, passa pelo encontro sensível entre 

ancestralidade e coletividade em relação estreita com fauna e flora locais. (Martins, 

2015). A discutida racionalidade ambiental (CALDART, 2012) fica, pois evidenciada. 

A natureza está em todo lugar. O lugar de onde se vem, onde se está e para aonde se vai. 

O ciclo de uma semente que voa pelos ares, brota e dá frutos, alimentando uma aldeia. 

A terra não é só chão, mas sim morada, sustento e militância. E vem daí mais uma 

inspiração, mais uma afirmação potente: a infância outra que se vê como natureza.  

A própria cosmologia que envolve sua [da criança] concepção de 

gestação e de nascimento, encontra-se repleta de conhecimentos que 
atrelam religiosidade com aspectos ambientais, nos quais se incluem 

forma de alimentar-se, de ervas medicinais. A relação entre cada 

pessoa com a Tekoa fica evidente, pois estão interligados. As casas de 
barro, o terreiro onde fica sendo o primeiro contato da criança com a 

terra, e uma precisa de outra para sobreviver, sendo que o território 

fica sendo umas das principais questões de vida entre os guarani.  

(MARTINS, 2015, p.53) 

  

Outra inspiração é Sandra Benites (2015), pesquisadora guarani. Ela tece 

considerações acerca da educação indígena que é desenvolvida no seio da aldeia, em 

detrimento à educação institucionalizada oferecida aos moradores de algumas 

comunidades nativas. Não é interesse desta pesquisa pormenorizar tais diferenças, 

porém, a referida pesquisadora, com base nas pesquisas do antropólogo espanhol 

Bartomeu Melià (2010), visibiliza importantes valores da educação indígena que 

contribuem para se pensar uma formação em íntima relação com o ambiente natural, 

voltada para os instintos, para a empatia, para autonomia e para as potencialidades do 

ser humano. Para a autora, os processos educativos indígenas têm “valor de ação” e “de 

exemplo” (BENITES, 2015, p.31).  Seus processos e meios de transmissão se dão de 

maneira “informal e assistemática” em condições harmoniosas com o ciclo de vida, 

possibilitando que o educando se “gradue” conforme seu amadurecimento psicossocial.  

A natureza da transmissão dos conhecimentos considerados essenciais visa possibilitar a 

todos a apropriação e o desenvolvimento da “habilidade para a produção total dos 

próprios artefatos” e “integração dos conhecimentos dentro de uma totalidade cultural” 
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(MELIÀ 2010, apud BENITES, 2015, p.31). Desta forma, a criança na aldeia aprende a 

fazer com as mãos, dando sentido àquilo que produziu.  

Penso que as características da educação indígena apresentadas por Benites 

(2015) e Melià (2010) são fundamentais para ampliarmos a compreensão da importante 

conexão entre o ser humano e o mundo natural, destacando que os modos de educar 

estão em harmonia com os modos de viver a tradição, respeitam o tempo individual de 

cada sujeito e o próprio tempo da natureza. De tal maneira, a criança educada no seio da 

aldeia sente-se não só integrada à natureza que a circunda, mas principalmente, percebe-

se como parte dela. Acerca dessa relação, Benites (2015) testemunha: 

 

Nós Guarani vemos o espaço como nosso mundo (oretava), que seria 
o amba – nosso mundo, de onde surgirmos, a nossa origem, o nosso 

nhe’ẽ. Tudo está ligado ao nosso mundo – a terra, o nosso jeito de ser, 

os animais, as plantas, água, rio, o ar (yytu), as árvores, as frutas, etc. 
Por isso que todas as coisas nós preservamos, respeitamos, tratamos 

como parte de nós. (BENITES, 2015, p. 30-31) 

  

Os estudos sobre as especificidades da vida das crianças em comunidades 

quilombolas também cruzam meus interesses e, nessa direção, encontrei a pesquisa de 

Maria Walburga dos Santos (2016). Segundo a autora, estas comunidades são, muitas 

vezes, afastadas de grandes metrópoles e as famílias que lá moram não têm condições 

de prover seus filhos com brinquedos comprados em lojas – apesar de celulares e jogos 

eletrônicos estarem também presentes no cotidiano infantil. Com o foco na Comunidade 

Quilombola de Bombas, localizada no sul do Estado de São Paulo, o referido estudo nos 

traz peculiaridades sobre a rica relação entre as crianças e a natureza nos quilombos. 

A ludicidade está em todos os cantos. O olhar minucioso das crianças e a 

capacidade transformadora da natureza fazem dos brinquedos obras de arte. Os 

brinquedos da natureza não brincam por si só, como bonecas falantes ou carrinhos à 

pilha. Feitos pelas próprias crianças, os objetos dialogam com elas e não têm como 

única finalidade o brincar, mas o próprio processo de construção, que já se encontra 

integrado à brincadeira. A transformação operada pela criança na natureza desenvolve 

seu potencial criativo, seu pensamento lógico, e possibilita que esta ressignifique os 

elementos que encontra pelo seu espaço e que são, muitas vezes, vistos pelos adultos 

como “restos” ou “sujeira”. Nas palavras da pesquisadora: 

  



55 

 

Em Bombas, [os brinquedos] são construídos rusticamente ou têm 
suas formas originais preservadas, ou seja, galhos e cipós permanecem 

inalterados na natureza e são transformados em brinquedos e 
brincadeiras pela ação das crianças. A natureza é então suporte para o 

jogo, ou seja, o próprio brinquedo, como acontece com outros grupos 

que habitam as florestas. [...] Também é transformada: o barro e a 
madeira se tornam pássaros, objetos, meios de transporte, e depois 

retornam à terra ou às águas, cumprindo o ciclo vital em Bombas 

(SANTOS, 2016, p. 202-203). 

   

 Se na comunidade quilombola de Bombas a natureza é reafirmada como suporte 

para jogos e brincadeiras, na interação viva das crianças com o entorno em que habitam, 

encontro na cultura africana Wolof uma palavra para infância: Ndaw, que significa 

“aquele que sempre corre” (NOGUERA, 2017, n/p). Trago para inspirar-me, também, a 

concepção de infância preconizada pelos Wolof, ou seja, aquela que tem como base o 

brincar, a liberdade de movimento, o convívio com a natureza, o autoconhecimento, a 

empatia e o respeito à diversidade, tanto social quanto ambiental. As atitudes 

implicadas, frente ao mundo, dos povos e comunidades tradicionais em geral, é que lhes 

permitem educar crianças e jovens mais conscientes da natureza e de si mesmos. 

Visibilizar algumas implicações sobre aproximações e distanciamentos das 

crianças com a natureza e possíveis inspirações de infâncias outras, provoca-me a ir 

mais a fundo. Quero investigar detalhes mais íntimos do corpo e mente infantis durante 

esse contato. É evidente que, inseridos no verde, meninos e meninas têm muito a 

descobrir, sentir, construir, fazer com as mãos; nos elementos inacabados aprendem a 

dar forma, a fabricar surpresas, erigir castelos, imaginar mundos e brincadeiras; em um 

sopro de vento ou de maré, tudo se desfaz. Afinal, natureza é transformação.  

Como, ao brincar na natureza, as crianças descobrem e imaginam o mundo 

natural e sua materialidade? A pergunta me conduz ao encontro de autores e teorias que 

me ajudam a compreender um pouco mais esse processo, tecendo os fundamentos que 

complementam o olhar que fui construindo para encontrar-me com as crianças reais e 

concretas nesta pesquisa. 
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Terra, fogo, água e ar:  crianças, brincadeiras e imaginação 

  

O diálogo e as lutas da criança com o mundo 

repercutem e ritmam experiências distantes 

da linearidade racional e vivem, por isso 
mesmo, permanentemente ativadas – pelo 

reino simbólico – de um poder criador e 

gerativo incomuns.                              

                 Gandhy Piorski 

  

         As crianças são movidas por um profundo desejo de intimidade com a vida. 

Conhecem a realidade por meio dos sentidos: pelas sensações táteis em suas peles, 

descobrindo objetos e pessoas com a ponta dos dedos e com a boca; pelo cheiro do leite 

materno; pelo prazer ou desprazer que o gosto dos alimentos lhes provoca; por aquilo 

que enxergam ou deixam de enxergar; por aquilo que ouvem ou buscam ouvir; como a 

voz de uma pessoa querida que lhes traz conforto. Constantemente tendo primeiras 

sensações, encontros e descobertas, criam incessantemente novos contornos para as 

coisas.  

Antes de terem a visão desenvolvida, conhecem o mundo e se reconhecem 

exclusivamente através das sensações que experimentam: sentem fome, sede, sono; têm 

necessidade de afeto. Comunicam-se fisicamente, contorcendo-se com vigor, sorrindo 

amorosamente,  chorando, firmando olhares como chamados de atenção. Com cada 

reação às suas ações, compreendem algo sobre “como funcionam as coisas”.  Mesmo 

após a aquisição da linguagem oral, é majoritariamente através do corpo que 

experimentam o real e constroem, pouco a pouco, suas ideias de mundo.  

 Pensando sob o ponto de vista das crianças que vivem em grandes cidades na 

primeira metade do século XXI, como poderíamos analisar os estímulos sensoriais aos 

quais elas têm acesso?  Seriam eles ricos o suficiente para desenvolver o aparelho 

sensório infantil em sua totalidade, ou seja, o tato, o olfato, a visão, a audição e o 

paladar? Como estão sendo nutridos, hoje em dia, os prazeres e necessidades sensoriais 

das crianças habitantes de grandes metrópoles?  

De acordo com Louv (2016)  “A vida moderna afunila nossos sentidos até o foco 

ser principalmente visual, adequado mais ou menos à dimensão da tela de um 
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computador ou de uma televisão.” (LOUV, 2016, p.197).  A absorção passiva de 

informações através de aparatos que não necessitam de um grande trabalho sensório 

infantil é uma das maiores características desta “vida moderna”.  Esta vivência reduzida 

do real poderia privar as crianças de experiências de inteireza, de momentos prazerosos, 

fundamentais para seu desenvolvimento. Ao compreender a sensorialidade infantil sob 

uma perspectiva social, Montagu (1988 apud TIRIBA, 2018) analisa que uma das 

possíveis consequências da falta de desenvolvimento dos sentidos da criança, da 

privação do seu prazer sensorial, é a violência.  

Tal análise leva-nos a questionar o papel dos ambientes externos no 

desenvolvimento dos campos sensórios infantis ligados ao prazer.  Como esses locais 

diferem de outros ambientes fechados, como pátios, salas de aula com iluminação 

artificial, quadras esportivas cobertas, shopping centers, ambientes fechados com 

aparelhos eletrônicos? Como a imaginação e a brincadeira, estimulados na natureza,  

podem enriquecer o campo sensório infantil?  

A respeito disso, a literatura que tomo por referência (LOUV 2016; PIORSKI, 

2015, 2016, 2018; TIRIBA, 2018) traz a natureza como espaço onde o desenvolvimento 

sensorial da criança se dá de forma mais plena. Por lhes apresentar terrenos 

desnivelados, vegetação diversa, variação de luz e temperatura, dentre outros fatores, 

ela oferece diferentes formas de se colocar no espaço, assim como múltiplas texturas e 

materialidades, solo fértil para a ludicidade e a imaginação.  

O pesquisador da infância Gandhy Piorski, além de reconhecer a importância da 

natureza no desenvolvimento sensório-motor das crianças, vai mais além e em seu livro 

Brinquedos do Chão: a natureza, o imaginário e o brincar (PIORSKI, 2016), chama 

atenção para o fato da estrutura sensória infantil ainda estar em formação. Há uma  

“capilaridade perceptiva” (PIORSKI, 2016, p.102), e nessa interação as formas da 

natureza vão compondo também o corpo infantil, que vai se expandindo em percepções, 

prontidões, imaginações. “A estrutura da natureza refrata-se, espelha-se seus alicerces 

(ossos, seivas, pedras, troncos), como impressão sensória na estrutura da criança que 

agora se forma.” (PIORSKI, 2016, p. 69). De tal maneira, diz o pesquisador: 

Nutrir o aparelho sensorial da criança das formas fundamentais, dos 

materiais primitivos, das substâncias que sustentam as coisas, é 

almejar uma pedagogia de repercussões internas. É trabalhar com o 
eco muito mais do que com o som. É dispor-se a acompanhar até onde 
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alcança, no ser da criança, o efeito impresso pela vida formal da 

natureza. As formas têm efeitos nos corpos. Os corpos também são o 

resultado de sua interação com outros corpos e formas. (PIORSKI, 
2016, p. 70) 

 

A riqueza, e diferencial, da fala enunciada pelo pesquisador citado, reside na 

sensibilidade de tomar como basilar na vida da criança não só a experiência na natureza 

como ambiente, mas também de apresentar como fundamentais e formativos os 

materiais primitivos que nela estão presentes, as formas elementares, as substâncias 

sustentadoras. Como essas particularidades e partículas afetam o corpo da criança? 

Quando se ouve o eco, se escuta a repercussão; o como; o modo. O corpo se molda a 

partir da natureza. Corpo e natureza são uma coisa só.    

A ideia de uma pedagogia das repercussões internas – inspirada na visão que 

Piorski (2018) traz da natureza e da relação que tece entre crianças, elementos naturais, 

brincadeira e imaginação – afirma-se como perspectiva-busca desde o início desta 

pesquisa, ainda quando estava em formato de projeto. Ao trazer à tona o valor das 

pequenas coisas, das coisas que estão no fundo, internas, os regimes do imaginário, 

coisas não vistas com facilidade, o que estou chamando de “o que (quase) não se vê”, 

Piorski (2018) ajuda-me a pensar em uma pedagogia não só como ferramenta para abrir 

meu olhar de educadora e pesquisadora perante as subjetividades infantis, mas também 

como uma ponte entre um mundo racional cognitivo e um mundo mais perceptivo, 

criativo, lúdico. Se as crianças podem entrar em contato com suas próprias ressonâncias, 

descobrir a natureza em seus corpos, explorar sua sensibilidade corporal e imaginativa, 

podem aperfeiçoar suas habilidades, aguçar seus instintos de sobrevivência, sua 

confiança e destreza de espécie em evolução.   

Para Piorski (2016, 2018), mas também para Louv (2016), existiria um processo 

de retorno. Retorno às origens, na qual homem e natureza não se colocavam como polos 

tão opostos. Tornaríamos para uma realidade onde os instintos são levados em 

consideração, as sensibilidades e saberes intuitivos valorados enquanto conhecimentos 

consideráveis. A noção de unidade ser humano-natureza traria de volta à sociedade 

valores há muito tempo perdidos; valores esses presentes nas comunidades e infâncias 

ancestrais indígenas e quilombolas, como apresentado anteriormente. 
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Defendendo a transformação da natureza pela criança, permitida justamente pela 

materialidade de seus elementos, o pesquisador brasileiro afirma a importância de se 

estimular a construção de uma sensação de intimidade com os quatro elementos da 

natureza: terra, fogo, água e ar. A partir da leitura de suas ideias, pergunto-me: Como a 

criança explora a materialidade, plasticidade e efemeridade dos elementos da natureza? 

Como elas lidam com a sujeira, com os resquícios de galhos, folhas e possíveis animais 

que aparecem na construção de seus mundos perecíveis? Responde o pesquisador: é 

pelo tato que a transformação acontece. Apesar das experiências na natureza dilatarem 

todos os sentidos, é com as mãos que meninos e meninas se aproximam daquilo que vão 

descobrindo. É com as mãos que eles agarram, apertam, rasgam, quebram, aproximam 

do rosto, cheiram e até colocam na boca. “A criança, essa criatura por excelência tátil, 

tem olhos nas mãos. [..] A tatilidade é seu mais poderoso recurso imaginador, a porta do 

vínculo onírico com tudo.” (PIORSKI, 2016, p. 109). 

Na maioria das brincadeiras urbanas, o contato tátil é com materiais “frios”, 

como plástico ou vidro, cujas origens são desconhecidas pelas crianças. Tais materiais 

produzem menos reconhecimento e ativam menos sinapses profundas do que aquelas 

ativadas pelas substâncias da natureza – madeira, galhos, folhas, flores, lama, água etc. 

–, com as quais a crianças se identifica e se reconhece como parte do mundo natural dos 

seres vivos. Por isso, afirma Piorski (2015), a materialidade da natureza possibilita que 

as crianças acessem os locais mais profundos e vitais de sua imaginação, estesiando os 

campos sensórios.   

Quanto mais simples a casa de brincar, os esconderijos de materiais 

naturais, maiores a complexidade e os enraizamentos imaginários. 
Mais possibilidades de forjas afetivas e cosmológicas. Por outra via, 

quanto mais sofisticado, de material sintético, frio e imitador de 

realidades, mais pobre e distante dos arcaísmos, menor o 
esthousiasmós (entusiamo – en-theos – possuído por um poder divino, 

inspirado), menores as sinapses de imersão que gravitam e 

aprofundam a imaginação para as constelações simbólicas, para os 

núcleos de totalidade do inconsciente. (PIORSKI, 2016, p. 85) 

 

Brincar com e na natureza requer flexibilidade para lidar com o imprevisto, com 

a aparente desordem, com superfícies molhadas e escorregadias, com elementos 

imperfeitos que exigem da criança o uso constante da sua imaginação.  Ademais, as 

brincadeiras de terra, fogo, água e ar transportam meninos e meninas para o início, as 

conectam com sua ancestralidade, quando homem e natureza eram um só, moldando-se 
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um pelo outro. As casinhas de bambu, barro, madeira, fibras ou palha fazem referência 

às primeiras habitações, quando cada um construía sua casa com as próprias mãos. 

Sentir a temperatura do barro com as próprias mãos, a maleabilidade do cipó ou a 

aspereza da palha possibilitam que as crianças se conectem mais, tenham um “maior 

mergulho imaginário” (PIORSKI, 2016, p. 101). 

Ademais, o pesquisador introduz um conceito importante para se pensar as 

infâncias na natureza: a imaginação. Segundo ele, a vivência em ambientes naturais é o 

melhor combustível para a imaginação: um fenômeno genitivo, ou seja, que tem o poder 

de gerar.  Na natureza a imaginação se concretiza; toma forma através do uso de coisas 

que apodrecem e nascem, de materiais com textura, cheiro, temperatura. Se uma criança 

usa um material vivo como palha ou barro para construir uma casinha, por exemplo, ela 

está se remetendo inconscientemente e ancestralmente aos abrigos primitivos onde o 

homem buscava conforto e segurança;  neste fazer ela pode orgulhar-se de sua 

habilidade. Para ter o que quer, ela precisa fazer com as mãos. (PIORSKI, 2015, n/p) 

A vivência na natureza e a imaginação neste momento tornam-se aliadas da 

criança nos desafios que ela irá enfrentar. De animal a super-herói, ela observa, 

imagina, inventa, aprende, sente prazer, acha vitalidade em si. Há uma beleza ancestral 

na imagem de uma criança na natureza. Tudo parece possível. A imaginação seria, 

então, nosso “astro interior”, este impulso primordial que leva a criar, fabricar.  

A busca pelo fazer livre da criança só se sustem se nos debruçarmos 

sobre as forças que movem esse fazer, os desejos que o dinamizam, as 

vontades que o dotam de infinitos gestos e inúmeras narrativas. 

Forças, desejos e vontades no brincar são sonhos, provêm do mundo 
imaginado, uma região do nosso ser formuladora de verdades muito 

íntimas, empáticas ao conhecimento, à memória e à afetividade. 

(PIORSKI, 2016, p. 25)       

 

Pensar as crianças pelas lentes das brincadeiras e da imaginação, irmanadas com 

os elementos terra, fogo, água e ar; perceber aproximações, distanciamentos e 

implicações nos modos de viver contemporâneos; dialogar com infâncias outras – 

aquelas nas quais a natureza atravessa a vida e os modos de ser criança, em todo tempo 

e lugar, com força, liberdade, intencionalidade –, são partes constitutivas do acervo 

teórico-experiencial recolhido e assumido como fundamento para a presente pesquisa. 

Como discutido até aqui, aprender sensibilidades é, enfim, o caminho.  
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                                                 * 

TERCEIRO 

O OLHAR INFANTIL PARA O QUE (QUASE) NÃO SE VÊ 

 

 

 

 
 

Nós seguramos nossas flautas para frente, e 

então tocamos os três juntos. As melodias 

ficaram cada vez mais bonitas, e eu me 
espantei que nós conseguíssemos produzir 

sons tão magníficos. ‘Que pena que não tem 

ninguém aqui que possa ouvir o quão bem 

nós tocamos’, digo. ‘A grama nos ouve’, diz 
Nonno. ‘E as flores, os ventos, as árvores 

ouvem como nós tocamos... e também os 

campos, que se inclinam pelos barrancos’. 
‘Eles fazem isso?’, pergunto. ‘E eles gostam 

do que ouvem, então?’. ‘Sim, eles gostam 

bastante’, disse Nonno.2 

Astrid Lindgren 

 

Com lentes infantis, o mundo parece ter mais vida e cor. Crianças são 

conhecidas, pelo senso comum, por serem imaginativas, curiosas, alegres. Enxergam o 

que (quase) não se vê – pequenezas do mundo, delicadezas escondidas, cenários de 

aventura, seres imaginários… Da infância, muito sabemos. Ou pensamos que sabemos.  

Afinal, todo e qualquer ser humano adulto já foi criança e costuma relembrar das suas 

memórias de infância, aventuras na escola, machucados traumáticos, mistérios 

escondidos em caixas de sapatos, pequenas-grandes peripécias de quando o mundo 

ainda parecia ser um grande e insolúvel quebra-cabeça. “Bons tempos”, dizemos. Mas 

do que será que, de fato, estamos saudosos? Afinal, o que deixamos de ser quando 

crescemos? O que cessamos de ver e imaginar? O que deixa de nos encantar?  

Na história de Astrid Lindgren (1998), Mio, meu Mio, vemos o mundo pelas 

lentes de um menino de nove anos, Bo Vilhelm Olsson, também conhecido como Mio. 

                                                
1 “Wir holten unsere Flöten hervor, und dann spielten wir drei zusammen. Die Melodien wurden immer 

schöner, und ich wunderte mich, daß wir so herrliche Weisen erfinden konnten.‘Wie schade, daß hier 

niemand ist, der hören kann, wie gut wir spielen‘, sagte ich. ‘Das Gras hört uns‘, sagte Nonno. ‘Und die 

Blumen und die Winde und die Bäume hören, wie wir spielen, und die Weiden, die sich über die Bäche 

neigen.‘ ‘Tun sie das?‘,  fragte ich. ‘Mögen sie es denn?‘. ‘Ja, sie mögen es sehr‘, sagte Nonno. 

(LINDGREN, 1998,p. 45, tradução nossa) 
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Com ajuda de uma maçã dourada e um gênio da lâmpada, Mio sai de sua vida pacata em 

Estocolmo e é transportado para a Terra do Longe, lugar com atmosfera de sonho e 

natureza deslumbrante. Um de seus melhores amigos é Miramis, um cavalo alado. No 

desenrolar da narrativa, Mio passa por situações de perigo, reencontra seu pai biológico, 

constrói vínculos de amizade, descobre o Mal, sente medo, tristeza, angústia, fascínio. 

Sem olhar para trás, o menino explora seu novo mundo com coragem e curiosidade.  

Voando pelos ares com Miramis, Mio conduz o leitor pela natureza que vai 

descobrindo: o Jardim das Rosas, a Ponte da Luz da Manhã, a Ilha dos Campos Verdes, 

a Floresta da Escuridão, o Mar dos Mortos, dentre outros. Os lugares são nomeados de 

acordo com a forma que, neles, a natureza se apresenta.  Ela mostra-se um dos temas 

principais na trajetória do menino, e é nela em que todas as aventuras acontecem. Mio, 

que antes vivia em um apartamento, agora se deslumbra com as possibilidades de 

interação com diferentes seres vivos, vegetações e paisagens. Seu encantamento e 

respeito pela natureza são visíveis ao longo de toda a história; a possibilidade de 

adentrar-se no desconhecido é o que o impele a seguir sua jornada e vencer seus medos.  

O trecho da história trazido na epígrafe exemplifica o caráter mágico que a 

natureza assume tanto para Mio como para seu amigo Nonno. Este, nascido e criado na 

Terra do Longe, mostra para o amigo recém-chegado da grande Estocolmo como se 

pode enxergar vida em elementos até então objetificados: as flores, as árvores e os 

campos. A natureza é viva, e as crianças sabem disso.  Quando se olha para a natureza 

através da ótica infantil, vêm à tona todas as suas formas de vida. Passa-se a não ter uma 

visão dominadora ou predatória: somos todos seres vivos em transformação.   

 
Será que as estrelas se importam quando se 

faz música para elas? 3 
Astrid Lindgren  

 

Há muita vida dentro e fora das paredes de uma escola e o olhar interessado das 

crianças vai além da sala de aula ou da quadra da recreação. O ambiente no qual passam 

grande parte de seus dias é percebido por elas em sua riqueza de detalhes. A terra, por 

exemplo, é elemento de extrema atração pelas crianças: ela pode ser tocada, cheirada, 

                                                
 3 “Kümmern sich die Sterne darum, wenn man für sie Musik macht?“ (LINDGREN, 1998, p. 53, 

tradução nossa) 
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vista, ouvida e até mesmo ter ouvidos. Ela contém segredos e mundos infinitos a serem 

conhecidos e imaginados; ao mesmo tempo em que acolhe de forma natural as crianças 

que nela se aventuram. Pequenos seres vivos curiosos e abertos a esse novo-familiar 

elemento que os acalma, integra e estimula. 

O principal desejo desta pesquisa foi investigar as particularidades do olhar 

infantil na percepção de elementos da natureza no ambiente escolar, tomando diversas 

infâncias como referência e se utilizando do dispositivo fotográfico como principal 

fonte de produção de dados. Para tanto, a pesquisa foi guiada pelo objetivo principal de 

investigar/conhecer as relações e percepções das crianças com e sobre a natureza na 

Educação Infantil. Como objetivos específicos, pretendeu: observar como as crianças 

interagem com as áreas verdes disponíveis em uma instituição de Educação Infantil; 

capturar os olhares infantis sobre a natureza revelados em fotografias produzidas por 

elas no processo de pesquisa; ouvir as crianças acerca das experiências em ambientes 

naturais e sobre suas produções fotográficas; produzir com as crianças um Diário da 

Natureza. 

Neste capítulo, que pretende apresentar os percursos metodológicos, serão 

tecidas considerações acerca da pesquisa com crianças e sobre a fotografia como 

suporte de captura de olhares infantis.  

 

 

 

Pesquisar com crianças: fiando imaginações e afinando silêncios4 

 

 

Caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, não 

reclame dele, reclame de si mesmo, diga pra 
si mesmo que não é poeta o bastante para 

evocar suas riquezas; pois para o criador não 

há nenhuma pobreza e nenhum ambiente 
pobre, insignificante.                     

                                                             Rainer Maria Rilke 

 

                                                
4 O termo ‘afinar silêncios’ foi retirado do conto Eu, Mwanito, o afinador de silêncios, presente no livro 

Antes de Nascer o Mundo, de Mia Couto. Na história, Mwanito recebe essa característica de seu pai, pois 

ele afirma que a tranquilidade do filho o faz entrar em contato consigo mesmo, acalmando-o. “Este é o 

silêncio mais bonito que escutei até hoje” (COUTO, 2009, p. 14), disse uma vez o pai. Afinar silêncios, 

então, não se trata somente ausência de sons, mas sim da habilidade de silenciar por fora para poder 

ouvir-se por dentro.  
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O escritor tcheco Rainer Maria Rilke refere-se ao poeta. Nada mais valoroso 

para este do que um olhar fresco, detalhista e curioso para a realidade que o circunda. 

Quando o poeta perde sua capacidade de enxergar a magia das pequenas minúcias, lá 

se vai seu poema. Versos escorrem pela folha em branco, afinal, ela é apenas uma 

folha e o poeta é um reles mortal. O mundo transforma-se então em uma simples 

morada; pessoas andam pelas ruas para ir ao trabalho, o sol nasce e se põe como de 

costume, os ônibus seguem seus trajetos; nada parece escapar da rotina.  

Partindo desta análise, torna-se possível tecer uma comparação entre o poeta e 

o pesquisador.  Especialmente na pesquisa com crianças, é valioso que o pesquisador 

educacional se valha de um olhar curioso e não “viciado”. A visão da infância perante 

o mundo não é um caminho em linha reta; ele é trilhado a partir de diversos estímulos 

internos e externos à criança. Por esta razão, torna-se fundamental em uma pesquisa 

de campo, que o investigador consiga “evocar as riquezas” daquele cotidiano, as 

sutilezas dos encontros e suas prováveis (e improváveis) ressonâncias no corpo das 

crianças.  

Pesquisar com crianças requer levar em conta a coexistência de diversas 

linguagens. Ao intervir em seu mundo, há de se considerar a complexidade dessas 

múltiplas linguagens infantis, visto que, muitas vezes, os sujeitos da pesquisa não 

dominam as práticas de leitura e escrita e/ou têm um vocabulário oral restrito. Surgem 

algumas indagações: Como comunicar-se melhor com os sujeitos da pesquisa, de 

forma a preservar sua inteireza e a dos fenômenos, “deixando com que as coisas se 

manifestem” (PIORSKI, 2018, n/p)? Como incluir na pesquisa manifestações não 

verbais e subjetivas como o corpo, as emoções, as sensações, a intuição, e as energias 

sutis? Como as crianças relacionam-se corporalmente com as peculiaridades dos 

ambientes naturais? Corroborando com Cruz (2008, p. 45): “Desde já se indica, 

portanto, a necessidade do cruzamento de procedimentos de escuta utilizando 

diferentes suportes expressivos em momentos diversos”.  

Isso significa, portanto, que o pesquisador que deseja captar as crianças em 

suas múltiplas idiossincrasias deve aceitar seus possíveis ilogismos, digressões, 

desejos de expansão corporal, distrações, expressões exageradas de animação ou fúria, 

medo, dúvida e quaisquer outras manifestações que, na maioria dos casos, não são 

esperadas. A pesquisa intervenção e o uso de diferentes procedimentos de escuta 
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auxiliam, justamente, no entendimento da criança como um todo. Ademais, acredita-

se que os próprios procedimentos de escuta podem e devem ser decididos durante a 

pesquisa, de modo a compreender como aquelas crianças em particular gostarão de ser 

ouvidas, observadas e retratadas de forma geral.  

 

A pesquisa intervenção apresenta-se, portanto, como instauração de 

modos de discursividade entre o pesquisador e os sujeitos de pesquisa. 
Nesta abordagem, o pesquisador se vê como um sujeito que tem 

consciência de que sua presença no campo não representa apenas uma 

interferência, mas é responsável por desencadear um determinado tipo 
de produção de linguagem. Tal postura representa a recusa da 

concepção de neutralidade no campo da pesquisa, bem como 

questiona a hierarquia dos saberes. Isto significa dizer que os 
interlocutores, pesquisadores e sujeitos da pesquisa, são coautores. 

Todos participam das estratégias metodológicas de forma ativa, sendo 

estimulados a buscar sempre novas soluções que vão sendo 

incorporadas durante o processo de investigação. (JOBIM E SOUZA, 
2006, p.213) 
 

 

Parte-se do princípio que os sujeitos de pesquisa não só narram, mas também 

interpretam, representam e reapresentam experiências vividas no passado, mesmo que 

essas experiências sejam escassas – visto que as crianças tiveram ainda poucos anos 

para construir memórias. É deveras importante, portanto, ouvir a voz infantil e dar o 

devido valor à visão de mundo infantil – ao pensamento, ao sentimento –, muitas 

vezes tida como ingênua. 

A “inversão da flecha” proposta por Geraldi (2010) nos processos de ensino 

também pode ser pensada para a pesquisa educacional com crianças. Não é somente o 

professor – ou, no caso, o pesquisador – que deve transmitir suas vivências para o 

aluno. A pesquisa é uma vivência, e o pesquisador deve considerar aquela criança 

como um sujeito que tem muito a compartilhar. Os dois devem “reencontrar o vivido 

para nele desvelar o saber auxiliado pelos conhecimentos disponíveis na herança 

cultural” (GERALDI, 2010, p. 95). 

Ademais, pesquisar com crianças pequenas requer tempo. Não necessariamente 

tempo cronológico, mas sim tempo de trocas de qualidade entre os sujeitos da 

pesquisa e o adulto que pesquisa. Sendo o pesquisador uma pessoa geralmente 

desconhecida para as crianças até o dia em que a pesquisa se inicia, o processo de 

entrada na instituição é deveras importante e delicado. É fundamental ouvir as 
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crianças e transmitir-lhes confiança, de modo que a presença de um adulto estranho vá 

cada vez ficando mais natural, ainda que nunca neutra. De modo a apresentar-se 

claramente, as seguintes perguntas podem servir de referência para o pesquisador: 

Quem sou? O que faço? Por que estou aqui? Como vamos fazer isso? O que vocês 

acham disso? 

O estreitamento da relação criança-pesquisador com base na confiança, no 

diálogo, na escuta e no respeito, possibilita que os sujeitos de pesquisa possam ter o 

desejo de expressar-se de forma legítima. O vínculo construído durante a pesquisa 

evita uma relação de “desejabilidade social, ou seja, aquela em que o sujeito da 

pesquisa responde àquilo que percebe ser a expectativa dominante ou a do próprio 

pesquisador” (CRUZ, 2008, p.46).  

Adotei também nesta pesquisa a perspectiva da teoria dialógica defendida por 

Geraldi (2012), que nos mostra a importância de “[..] não definir de antemão os 

pontos de chegada; que inclui não definir de antemão os limites do objeto. Assumir tal 

perspectiva inclui também não definir os corrimãos únicos dos caminhos”. 

(GERALDI, 2012, p. 22). Adotar esta visão inclui responsabilizar-se a apresentar 

sempre ao leitor os processos e descontinuidades da pesquisa; relatar a ele seus 

desafios e novos caminhos, em detrimento de apresenta-lhe somente resultados. 

Recorrendo a esta perspectiva, o pesquisador e o sujeito de pesquisa têm 

menos chance de frustrarem-se, pois estão abertos às mudanças de percurso, de 

formato e até mesmo de conteúdo. Consultar diariamente as crianças acerca da 

pesquisa – de suas ferramentas, heurísticas e objetivos –, não só torna o processo mais 

flexível, mas também permite com que meninos e meninas se sintam “empoderados” 

(CRUZ, 2008, p. 38) e, consequentemente, tenham mais alegria, autenticidade e 

pertencimento durante o processo da pesquisa.  

No que diz respeito à pesquisa com criança, são trazidos também como 

referência os conceitos de linguagem, reflexividade e responsabilidade de Melucci 

(2005). A partir da linguagem reflete-se sobre a importância de se pensar em como fazer 

as perguntas no âmbito da pesquisa. Principalmente quando elas são dirigidas às 

crianças. Em sua grande maioria acostumadas a buscar uma resposta “correta”, elas 

podem ter a tendência a buscar verdades subentendidas na própria pergunta. Desta 

forma, procurarei, no trabalho de pesquisa, cultivar uma atitude de interrogar os sujeitos 

de forma aberta e ampla. Para além de perguntas que suscitem respostas com “sim” ou 
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“não”, caberia constituir um terreno dialógico que provoque e acolha narrativas das 

crianças, em suas múltiplas possibilidades de expressão. 

O conceito de reflexividade vai de encontro à ideia de que somente o 

pesquisador ou a pesquisadora podem produzir conhecimento acerca da realidade dos 

sujeitos de pesquisa. Principalmente no que diz respeito à pesquisa com crianças – que 

investiga as produções de seres muitas vezes entendidos como “adultos em construção” 

e, por isso, ainda sem autonomia para fazer ou compreender diversas coisas – o conceito 

trazido por Melucci (2005) nos ajuda a valorizar as reflexões infantis sobre seu próprio 

cotidiano, estimulando, assim, seu imaginário e a subjetividade. Afinal de contas, a cada 

dia descobrem o mundo em uma velocidade notável. Ficam as questões: como instigar 

em meninos e meninas um pensamento crítico acerca do próprio dia a dia? O que 

pensam sobre o que são, o que veem, sentem e pensam? Como ouvir o que as crianças 

já têm a dizer acerca disso tudo? 

Ter responsabilidade em um projeto de pesquisa envolve ser responsável não 

só durante o processo, mas também com seus resultados. Rita Ribes Pereira (2015), em 

seu texto Por uma ética da responsividade: exposição de princípios para a pesquisa 

com crianças, afirma a importância que o pesquisador educacional legitime a infância 

como categoria responsável por produzir sua própria literatura. Segundo a autora:  

[...] o ponto de vista das crianças sobre a história, sobre o social e 
sobre suas experiências particulares vem sendo apresentado a partir 

da tradução ou da interpretação que os adultos fazem dele. (..) a 

própria história não tem sido contada do ponto de vista de cada um 

dos seus atores, pois nem todos, sobretudo as crianças, têm garantida 
a legitimidade de falar por si. Esse vazio, alteritariamente, afeta 

também aos outros (jovens, adultos, idosos) que, ao não tornarem-se 

ouvintes da história narrada pelas crianças, são expropriados de um 
ponto de vista sobre a história e também de um ponto de vista sobre 

eles, que só as crianças poderiam dar. (PEREIRA, 2015, p.9)  

 

No que diz respeito ao compromisso ético do pesquisador, ressalta-se 

indispensável que ele se responsabilize por transmitir os resultados do trabalho 

acadêmico de modo adequado às linguagens infantis. Como as crianças pequenas 

normalmente ainda não podem ler, ficam excluídas do retorno que o pesquisador 

costuma dar aos professores ou à instituição. Como desenvolver, então, materiais que 

permitam com que meninos e meninas possam ter acesso ao desfecho da pesquisa da 

qual participaram?  
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Fazendo uso da literatura de referência trazida acima, tracei as seguintes 

lições/orientações para o desenvolvimento da pesquisa de campo: ouvir o desejo das 

crianças e fazer uso do resultado desse diálogo para nortear minha análise; considerar 

a autonomia das crianças no que se refere tanto aos registros de suas interações com a 

natureza quanto à forma pela qual elas participam desses – vídeo, foto, desenhos, 

manifestações corporais, entrevistas não estruturadas, diário de campo e/ou gravação 

de áudio, etc.; lembrar, ao longo do campo, que não faria uma leitura sobre a criança, 

e sim com ela.  Ademais,  

 

Se a cultura não é instância rígida e homogênea, podemos pensar na 

cultura produzida pelas crianças como um dos elementos dessa 
heterogeneidade que permite questionar a forma como as crianças são 

representadas pelos discursos hegemônicos elaborados a partir de uma 

lógica adultocêntrica. (FRANGELLA; MOTTA, 2013, p.100) 

 

 

 

A lente mágica das crianças: cultura visual e práticas fotográficas infantis   

 

 
O MURO 

 
O menino contou que o muro da casa dele 

era  
da altura das andorinhas. 

(Havia um pomar do outro lado do muro.) 

Mas o que intrigava mais a nossa atenção 
principal 

Era a altura do muro 

Que seria de duas andorinhas. 

Depois o garoto explicou: 
Se o muro tivesse dois metros de altura 

qualquer ladrão pulava 

Mas a altura de duas andorinhas nenhum 
ladrão 

pulava. 

Isso era. 
 

                                         Manoel de Barros 

 

 

A criança é um também um ser visual: observa cantinhos, miudezas do chão, 

pequenos riscos nas paredes. Olha quase sempre para enxergar, e em sua escala os 

detalhes são gigantes e fazem toda a diferença. Em contraponto à visualidade, aquilo 

que é oculto, secreto, escondido, invisível é algo que também provoca nas crianças 
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grande curiosidade e fascinação. Por isso o gosto por brincadeiras de esconde-esconde, 

casinhas, cabanas de lençol e sustos ao pé da mesa.    

Os adultos, assim como as crianças, também são seres visuais. E no mundo 

contemporâneo esta relação, que sempre foi estreita, entre o homem e a imagem, 

ganhou contornos especiais com a disponibilização da tecnologia. O que, em um mesmo 

ambiente, veriam hoje uma criança e um adulto? O que eles desejariam registrar de uma 

paisagem? Quais sentimentos e pensamentos provocam em nós o desejo de fazer o 

registro de um momento, de um objeto, de uma pessoa amada, de um pequeno ou 

grande achado?  

Segundo Martins, “O homem comum fotografa na intenção de desbanalizar o 

banal” (MARTINS, 2008, p. 53). Temos a intenção, efetivamente, de desbanalizar o 

banal ou será justamente a banalidade das situações que nos deslumbra?  Como 

ponderamos se uma cena vale ser registrada, em detrimento de outras? Como nos 

colocamos atrás das câmeras? Como está o nosso corpo e nossa respiração? Arriscamo-

nos para fazer uma fotografia? Depois dos cliques, o que fazemos com os registros? 

Acessamo-los com frequência para reviver lugares, pessoas e instantes, ou a própria 

ação de registrar já é, por si só, o objetivo final? Quando revemos uma imagem, o que 

sentimos? Conseguimos nos transportar para a hora do registro? Teria ele conseguido 

capturar com exatidão aquele momento? Estas questões ajudaram a nortear minhas 

observações das práticas infantis com as câmeras.  

Por ter a fotografia como umas das principais dispositivos para a produção de 

dados desta pesquisa, considero necessário tecer algumas considerações acerca deste 

procedimento, trazendo referenciais teóricos sobre o tema da imagem e da cultura visual 

contemporânea.  

  Vivencia-se, atualmente, um momento histórico no qual a prática da fotografia 

está difundida entre crianças e adultos por intermédio de smartphones, redes sociais e 

aplicativos. A instantaneidade tornou-se característica principal da atividade: os cliques 

são imediatamente visualizados pelos fotógrafos, editados, ou até apagados e repetidos, 

de modo a obter a melhor pose.  

No que diz respeito à cultura visual, tanto adultos quanto crianças estão sob o 

constante estímulo de anúncios e programas de televisão, propagandas online, cartazes 

espalhados pela cidade, letreiros luminosos e outras formas de influências visuais 
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externas. “A abundância de estímulos visuais dificulta decifrar as imagens em seus 

significados, fazendo de nossa experiência no mundo um amontoado de estilhaços de 

imagens desconexas que invadem as retinas como choques.” (JOBIM E SOUZA, 2006, 

p. 208-209). Na maioria das vezes não há opção: aquela provocação penetra nos olhos e 

nas mentes daquele que a vê sem pedir permissão. A criança pequena, quando ainda não 

sabe ler, tem a tendência a absorver somente o conteúdo imagético, descartando seu 

conteúdo verbal. Segundo Da Ros (2006):  

O sujeito da contemporaneidade está acompanhado pela imagem em 

todos os momentos, produzindo-a e sendo produzido por ela. O que 

liga os sujeitos em seus encontros diários com a TV e o que os prende 
à frente da máquina, embora a imagem televisiva seja acompanhada 

por enunciados orais simultâneos, é antes a imagem do que a 

verbalização. (DA ROS, 2006, p.102)  

 

Mesmo não sendo ainda usuárias de redes sociais como Facebook ou Instagram, 

as crianças na primeira infância costumam ter contato com elas em casa por intermédio 

da mãe, do pai e dos irmãos. Essas ferramentas de comunicação pela imagem 

inauguram um novo momento da cultura visual, adicionando novas significações e 

subjetividades à prática da fotografia.  

As imagens, quando postadas em redes sociais, muitas vezes podem vir 

acompanhadas de legendas: comentários, sentimentos, letras de música, recados, ou até 

mesmo emojis – do japonês a junção dos elementos ‘e’ (imagem) e ‘moji’ (letra) – 

pequenas figuras representativas de sentimentos, lugares ou objetos. Ou seja: aquele que 

produz a imagem também tem o desejo de expressar-se sobre ela e de compartilha-la 

com amigos e conhecidos. E esses comentários, por sua vez, também podem sugestionar 

a interação da rede com aquela imagem.  

As fotos são capturadas, visualizadas pelo fotógrafo, possivelmente editadas, 

legendadas, compartilhadas com a rede de amigos e depois recebem comentários. De 

acordo com Da Ros (2006), os discursos atuais reproduzidos em nossa sociedade em 

geral, sejam eles na arte, publicidade, moda ou veículos imagéticos informativos, 

possuem características pós-modernas. Nesse mundo pós-moderno, então, tudo seria 

“produzido para ser visto” (PEIXOTO, 1988, p.361)  

É interessante observar como tais particularidades da atualidade transformam o 

ato de fotografar, visto que adicionam diversas etapas que antecedem e sucedem o gesto 

de fazer uma foto. Considerando que “Aquele que olha produz discursos sendo 
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‘audiência’ ativa, pois a interlocução supõe trocas sociais entre produtor e leitor do 

outro.” (DA ROS, 2006, p.103), qual será a importância que o fotógrafo, em uma rede 

social, dá aos comentários que são tecidos acerca de suas produções fotográficas?  

Muitas vezes parece que a intenção inicial da foto era, na verdade, os 

comentários que seriam feitos a partir desta. É certo que muitas crianças na primeira 

infância ainda não fazem uso de tais redes, mas será que essas não incutem em meninos 

e meninas a vontade de fazer “para ser visto”? Hoje em dia, o que será que uma criança 

pensa quando tira uma foto? Será que a fotografia já está carregada desta 

intencionalidade, a de produzir repercussão? Como essa peculiaridade afeta o olhar da 

criança perante o lugar, objeto ou momento a ser fotografado?  

Nesta pesquisa, a fotografia foi escolhida por permitir a coexistência de diversos 

elementos como subjetividade e objetividade, olhar global e focado, percepção do 

ambiente e momento presente, entre diversos fatores que serão ainda abordados. Além 

disso, considerou-se o ato de fotografar uma prática deveras difundida entre adultos e 

crianças, por isso os sujeitos da pesquisa poderiam sentir-se confortáveis com a 

proposta. Ademais, pensou-se oferecer câmeras fotográficas para serem manuseadas 

pelo grupo de crianças com autonomia e liberdade: cada criança com sua própria 

câmera em mãos, poderia focalizar naquilo que a interessava individualmente, trazendo 

para o grupo seu olhar único sobre a mesma natureza presente na escola.  

Por sua vez, adotei uma compreensão mais ampla do conceito de imagem em 

detrimento de uma concepção estereotipada, que, por muitas vezes, considera a foto um 

congelamento de um momento ou uma imagem fixa que está bem escolhida e 

enquadrada. Apesar de parecer simples e reveladora da realidade, uma simples imagem 

pode ter muitas facetas recheadas de subjetividade.  Concordo que 

A fotografia não documenta o cotidiano. Ela faz parte do imaginário e 

cumpre funções de revelação e ocultação na vida cotidiana. Portanto, 

as pessoas são fotografadas representando-se na sociedade e 

representando-se para a sociedade.  (MARTINS, 2008, p.47).  

 

A fotografia expressa não só subjetividades e posicionamentos daqueles que 

estão sendo fotografados, mas também dos que estão por trás das lentes.   

 

A imagem, assim, não é somente algo que reproduz a realidade, mas 

algo que fala de um outro jeito de ver aquilo que se apresenta como 
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realidade. Isto porque ela mesma se apresenta também de um outro 

jeito sendo, então, ‘uma outra realidade’, esbarrando e deslocando as 

já antigas formas de pensamento que lidavam com o que se chama de 
representação. (DA ROS, 2006, p.106) 

 

 

Quais serão, os detalhes ocultos em cada opção de fotografia? O que uma 

criança deixou de fotografar no momento em que escolheu fotografar certa cena ou 

objeto? Quais serão as imagens, sentimentos e símbolos presentes no imaginário infantil 

que podem estar representadas nas fotos tiradas por meninas e meninas? Quantas 

memórias recheadas de sentimentos bons e ruins cabem naquelas imagens? Será que o 

tempo entre o dia do registro e a análise das fotos faria com que os sujeitos de pesquisa 

se atentassem a novos detalhes ou mudassem de opinião acerca dos detalhes antigos? O 

que as escolhas de recorte podem nos dizer sobre os autores da foto?  

 

 

Fotografar o fundo das coisas: o traçar de uma metodologia para e com as crianças 

 

 

A vida complexa, cheia de demais, cheia de gente, de edifícios, de 

coisas sem vida, congestionada de solicitações visuais, encontrou na 

fotografia um meio de registrar e guardar o que ‘vale a pena’, o que 

queremos que fique. (MARTINS, 2008, p. 40) 

 

A afirmação de Martins, feita há dez anos ganha novos possíveis contornos. 

Como já dito anteriormente, as crianças de hoje vivem em uma sociedade intensamente 

visual que vem ganhando cada vez mais acesso à tecnologia e às redes sociais. Na era 

dos smartphones, aplicativos e mensagens instantâneas, essa dependência da imagem se 

faz cada vez maior. Nas mãos de quase todas as crianças estão celulares e tablets 

capazes de tirar dezenas de fotos por minuto. Antes demorada e custosa, a fotografia se 

tornou um item descartável e espontâneo. Será, então, que a fotografia ainda é um 

“meio de registrar o que vale a pena”?  

O processo de pesquisa com crianças não foi considerado, nesta pesquisa, algo 

pragmático. O pesquisador, assim como a poeta, nunca se posiciona de forma neutra. 

Utilizamos diversas linguagens, vemos o mundo com lentes infantis, esticamos o tempo, 



73 

 

atentamo-nos ao fundo das coisas, buscamos a natureza, valorizando o que é pequeno, 

quase invisível. Mas como registrar olhares infantis? Seria isso possível? Como a lente 

fotográfica, por exemplo, poderia captar o que os pequenos veem e os adultos, quase?  

Ao pretender utilizar a fotografia como dispositivo de produção de dados na pesquisa 

com crianças, considerando o referencial explicitado anteriormente, realizei um estudo 

piloto5 que validou o uso da fotografia com/por crianças na natureza, com foco e 

disparos escolhidos por elas, de forma autônoma e independente.  

Das aprendizagens apropriadas no âmbito do estudo piloto, o desenho da 

pesquisa, relativo aos instrumentos de produção de dados no encontro com as crianças, 

foi sistematizado em seis grandes movimentos: 1º movimento: Entrada na escola e 

observação; 2º movimento: Fotografando a natureza; 3º movimento: Roda de 

conversa/escuta com as fotografias impressas; 4º movimento: Mini exposição, escolha 

das fotos e produção dos Diários da Natureza; 5º movimento: Leitura do material; 6º 

movimento: Depois da pesquisa.  

A ideia de pensar o encaminhamento da pesquisa por meio da composição de 

movimentos vem da concepção praticada no grupo de pesquisa FIAR, já referido, tendo 

em vista que proporciona uma visão ampliada e fluida do percurso, sem etapas 

estanques e definidas previamente com começo-meio e fim, mas prevê ações articuladas 

ainda que não sequenciais (OSTETTO, 2019). A organização da dinâmica do campo por 

meio de movimentos também dialoga, em coerência e complementaridade, com a 

perspectiva da teoria dialógica, defendida por Geraldi (2012) e já apresentada. 

A pesquisa de campo realizou-se na Unidade de Educação Infantil do Colégio 

Universitário Geraldo Reis – COLUNI, da Universidade Federal Fluminense (conhecida 

como Creche UFF). Percorrendo a dinâmica do desenho projetado, que será detalhado a 

seguir, caracterizando cada um dos seis movimentos, um grupo de cinco crianças 

participou diretamente da pesquisa.  

 

                                                
5 O estudo exploratório foi desenvolvido no espaço da disciplina “Fotografias e filmes na pesquisa 

biográfica: teoria e método em perspectiva sociológica”, ministrada pelo professor Paulo Carrano, 

cursada no 2° semestre de 2018 no Programa de Pós-graduação em Educação da UFF. O estudo ocorreu 

em dezembro de 2018, na Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói, Rio de Janeiro. Os sujeitos 

participantes foram duas crianças, do meu círculo familiar, um menino e uma menina, com idades de seis 

e oito anos.  
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1º movimento: Entrada na escola e observação 

 

Integrei-me ao cotidiano da instituição por quatro meses, de setembro à 

dezembro de 2019, de modo a observar como as crianças interagiam com as áreas 

verdes disponíveis no local. Realizei um exercício de observação de modo a 

compreender melhor a rotina das crianças, entender suas interações com a natureza e 

levantar elementos que me ajudassem a decidir/escolher o grupo que participaria das 

propostas. Como a instituição trabalha com grupos multi-idade6, observei crianças de 

todas as faixas etárias da Educação Infantil. Os grupos são nomeados por cores: 

Vermelho, Amarelo, Azul e Verde. À princípio, como desejava interferir o menos 

possível na rotina dos grupos, pensei utilizar como critério de decisão o horário, visto 

que considerei que os sujeitos de pesquisa precisariam estar frequentando a área externa 

no mesmo horário em que eu estivesse no local para realizar a observação. Porém, como 

será elucidado posteriormente no Capítulo Quinto, os critérios precisaram ser alterados.   

Algumas perguntas guiaram este período inicial de observação: Como a criança 

explora a materialidade, plasticidade e efemeridade dos elementos da natureza? Como 

elas lidam com a sujeira, com os resquícios de galhos, folhas e possíveis animais que 

aparecem na construção de seus mundos perecíveis? Elas teriam preferência por algum 

tipo de vegetação, temperatura, ou brincadeira?  

 

2º movimento: Fotografando a natureza 

Após frequentar o campo por um mês, nove dias completos, decidi as cinco 

crianças com as quais eu iria pesquisar mais de perto. Durante este período, fui 

registrando no caderno de campo cada criança que ia aparecendo em interação com a 

natureza. Ao final do período de observação, dispunha de uma lista com os meninos e 

meninas que mais pareciam inter-essar-se pelas brincadeiras miúdas com a terra, com a 

água, e com os pequenos animais que surgiam. A idade não foi critério de escolha, e 

nem o grupo ao qual pertenciam. O interesse e a curiosidade em interagir comigo 

                                                
6  Na Educação Infantil do COLUNI/UFF, as crianças não são divididas por idades, e sim por Grupos. 

Com exceção do Grupo Azul, que abrange crianças menores, os grupos observados nesta pesquisa 

continham crianças de 3, 4 e 5 anos.  
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também foram critérios importantes, pois esta proximidade, em minha opinião, poderia 

trazer maior profundidade e diálogo durante os próximas propostas no âmbito da 

pesquisa.  

Neste segundo movimento, reuni o grupo e, durante uma conversa, me 

apresentei, busquei conhecê-los melhor e apresentei a ideia da brincadeira: a proposta 

era que capturassem suas visões da natureza a partir de fotografias tiradas nas áreas 

externas da escola. Minha única tarefa foi disponibilizar equipamento fotográfico – 

câmeras descartáveis com 27 poses – para que as crianças pudessem fazer seus 

registros. Os fotógrafos foram avisados que como a máquina era “diferente”, era normal 

que algumas fotos não “funcionassem”.  

Reconheceu-se a priori, que a habilidade no manuseio das câmeras descartáveis 

pelos sujeitos seria significativa para o prosseguimento de cada uma das fases do 

projeto. Para facilitar, cada criança ficou com a sua própria câmera, sinalizada com um 

adesivo contendo seu nome. Algumas perguntas serviram de inspiração para a 

elaboração da metodologia e, mais tarde, para a observação das crianças no ato da 

pesquisa: Como será que vão agir frente ao fato de que não terão cliques ilimitados? 

Haverá frustração ao saber que certas fotos podem não “funcionar”, saindo como 

borrões – ou simplesmente não saindo – ao serem reveladas? Ademais, como lidar com 

a ansiedade de só poder ver as fotos algumas semanas depois? 

A quantidade de dias necessários para o período de adaptação à câmera e para as 

capturas foi definida ao longo da pesquisa. Para a adaptação, foram necessários somente 

alguns minutos, pois logo a vontade de começar fez com que as crianças quisessem 

experimentar as câmeras já na prática. No decorrer dos dois dias de fotografia, porém, 

precisei ajudá-las e relembrá-las do funcionamento do equipamento fotográfico, visto 

que às vezes esqueciam-se de girar o filme da câmera, impossibilitando o botão de 

disparar a foto.  

 

3º movimento: Roda de conversa/escuta com as fotografias impressas 

 

Depois de impressas as fotos, propus uma roda de conversa para que as crianças 

pudessem ver suas produções e expressar histórias, desejos, sentimentos e ideias 

concernentes à natureza e às interações capturadas em imagens. A intenção foi ouvir as 

crianças acerca das experiências nesses e/ou outros ambientes naturais. Como se 

sentiram ao estar na natureza? Como foi a experiência de fotografar? Busquei entender 
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quais eram as histórias que os sujeitos da pesquisa estavam contando com aquelas 

imagens; quais eram as motivações por trás daquele registro.  

Como levaram oito dias para a impressão de todas as fotos, eu estava curiosa 

para saber se todas as crianças se lembrariam de suas fotos, reconhecendo-as e sendo 

capazes de contar as histórias por trás delas.  

 

4º movimento: Miniexposição, escolha das fotos e produção dos Diários da 

Natureza 

 

Por fim, montei uma pequena exposição com as fotos de cada criança, que foram 

penduradas na grade que cerca a Creche. Mostrei a elas o meu próprio Diário da 

Natureza, no qual inseri minhas fotos e visões da natureza no meu cotidiano, e sugeri 

que cada um escolhesse seis fotos para compor seus próprios diários.  

Neste movimento, os meninos e a menina produziram seus Diários da Natureza, 

no qual os registros fotográficos foram base para a confecção de outras possíveis obras 

e/ou intervenções artísticas. Elementos da natureza como folhas, frutos, insetos mortos, 

terra, areia e flores foram coletados para compor o Diário. As crianças foram 

convidadas a colar, desenhar, e incluir nas páginas elementos da natureza encontrados 

em suas buscas. Cada qual fez o seu diário pessoal e único. A intenção era que 

pudessem, utilizando diversas linguagens, externar impressões, desejos e sensações 

acerca dos momentos registrados em câmera e dos temas que surgirão ao longo da 

pesquisa.   

 

 

5º movimento: Leitura do material   

 

Ao final da pesquisa, o material coletado se tratou de: anotações em diário de 

campo, gravações de áudio, fotografias tiradas por mim durante o período de 

observação, fotografias tiradas pelas crianças e diários da natureza confeccionados pelas 

crianças. Com o extenso e diverso material em mãos, analisei-o com base em questões 

levantadas ao longo da pesquisa; tanto aquelas que surgiram na prática cotidiana com as 

crianças, quanto às trazidas com o auxílio da teoria de referência.  

Guiaram minha análise perguntas como: de que modos as crianças conceituaram 

‘natureza’ a partir da captura dos seus olhares? Quais elementos da natureza 
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despertaram maior interesse dos meninos e meninas no ambiente escolar? Eram eles 

evidentes ou discretos? Visíveis, audíveis, imaginados? Quais seriam as particularidades 

infantis na percepção do mundo natural que as envolve? Como foi a receptividade das 

crianças à proposta e ao processo de produção do Diário da Natureza, Como se deu a 

intervenção artística com o material fotográfico? As crianças escolheram utilizar 

elementos da natureza como galhos, folhas, sementes ou quiseram desenhar, colorir, 

pintar suas experiências com giz de cera ou lápis colorido? Como os elementos externos 

à imagem relacionam-se com aquilo que foi capturado?  

 

6º movimento: Depois da pesquisa  

 

Tenho como objetivo realizar, posteriormente à defesa da dissertação, um 

encontro com a equipe da escola para apresentar os resultados e conversar sobre os 

efeitos da pesquisa na instituição e possivelmente sugerindo futuras ações que visem 

maior integração da escola com as áreas verdes. Nessa ocasião ou assim que possível, 

também serão entregues às crianças seus Diários da Natureza.  

 

 

 

 

* 

QUARTO 

 

DIÁRIO DE CAMPO: CONVIVENDO COM OLHARES 

 

Neste capítulo compartilho narrativas textuais e fotográficas, compondo uma 

espécie de retrato, não linear e não enquadrado, do convívio com as crianças no 

percurso da pesquisa em campo. Conto de minhas observações, de minha forma de 

olhar e capturar focos de atenção e interesse de meninos e meninas nos espaços externos 

escolhidos como territórios de investigação. A partir de minhas anotações do caderno de 

campo selecionei aspectos e episódios que considerei relevantes e contribuem para a 

contextualização do processo e, no conjunto, compõem os dados que serão analisados 

no capítulo seguinte. 
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Por estar inserido no campus do Gragoatá/UFF, eu já conhecia o espaço da 

Unidade de Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis, a antiga Creche 

UFF. Situa-se em uma área arborizada, tranquila e ventilada do campus. A Creche é 

cercada por grades baixas, de modo a evitar a saída indesejada das crianças. Dentro do 

local, podem-se observar diversas árvores, chão de grama e brita. Conta com três áreas 

externas, os parques; segundo me foi informado por uma professora, os parques foram 

nomeados pelas próprias crianças.  

 

Do lado de fora: áreas externas, cantinhos de exploração 

 

O Parque da Casinha: fica na lateral da escola, e é acessado pelos grupos 

Verde, Amarelo e Vermelho através das suas próprias salas de referência. Segundo pude 

notar, é a área externa preferida das crianças e aquela mais visitada por elas. Segundo as 

professoras, o motivo é a oferta de brinquedos e o tamanho do espaço. O parque possui 

chão de grama, dois brinquedos grandes feitos de madeira e plástico com escadas, 

cordas, gangorras, balanços e escorregas. Nele também há um grande balanço duplo e 

uma casinha de tijolos. Dentro da casinha não há objetos, somente um espaço livre para 

as crianças brincarem. O espaço dispõe de algumas árvores de grande porte: duas 

mangueiras e três leucenas. A maioria dessas árvores tem seus troncos fora da Creche, 

mas suas copas, por sorte, crescem para dentro do parque da escola.   
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Parque da Casinha Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

O Parque dos Balanços: fica nos fundos da Creche. Segundo minhas 

observações, é o segundo espaço preferido das crianças. É bastante ventilado e 

sombreado, sendo escolhido para brincadeiras em dias de sol muito quente. Possui 

quatro grandes árvores: uma espécie de Falcataria, uma figueira, uma acácia-branca e 

um espinheiro da Virgínia. Nas árvores, as professoras penduraram pedaços de tule para 

funcionarem de balanços para as crianças. No canto do espaço, um brinquedo de 

madeira e corda. Um pouco de grama invade as cercas pelos cantos. Grande parte do 

seu chão de terra foi coberta por brita. Segundo uma professora, a instituição resolveu 

cobrir a terra para evitar a formação de lama em dias de chuva. A partir daí, afirmou que 

as crianças passaram a não brincar mais espontaneamente com a terra, visto que não 

conseguem cavar a brita fundo suficiente.  
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Parque dos Balanços. Fonte: Arquivo pessoal  

 

O Parque das Pedrinhas: é o espaço de entrada da creche. O lugar tem chão de 

cimento, grama e brita, bancos de madeira, uma grande árvore pata de vaca, alguns pés 

de palmeira e outras plantas em canteiros. Separa-se do resto do campus por uma grade, 

mas a atmosfera que transmite é de um espaço bastante arborizado e ventilado. Durante 

minhas observações, foi o espaço menos utilizado pelas crianças, sendo algumas vezes 

escolhido para atividades de Educação Física e contação de história.  
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Parque das Pedrinhas/entrada da Creche. Fonte: Arquivo pessoal 

 

1º movimento: Entrada na escola e observação: Em busca das companheiras de 

aventura 

 

Primeiro dia de observação (23/09/2019) 

 

Era uma segunda feira de sol. Cheguei e fui apresentada para às professoras dos 

grupos Amarelo, Vermelho e Verde. Introduzi brevemente meus objetivos e coloquei as 

questões relativas à metodologia. Precisava, principalmente, entender se as crianças 

estariam do lado de fora das salas nos horários que eu teria disponíveis para a 

observação. Minha intenção era afetar o mínimo possível o cotidiano daqueles grupos. 

As professoras mostraram-se interessadas e contaram logo sobre dois projetos da 

escola que tinham a natureza como temática. Um deles chamava-se Caixa da Natureza, 

no qual crianças do Brasil todo coletaram pedacinhos de natureza de suas escolas e os 

enviaram em uma caixa para alguma outra escola do país. Segundo elas, um minucioso 

trabalho foi feito no que concerne à ideia de natureza pelas crianças. Mesmo sem ter 

participado, posso afirmar que esse projeto ajudou a aguçar ainda mais o olhar das 

crianças para a natureza na escola e nos espaços que habitam, visto que passaram um 

bom tempo olhando para o chão em busca de miudezas para compor a caixa.  
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Outro projeto desenvolvido - ainda em andamento na ocasião da minha chegada 

- foi o Projeto da Horta. Por meio dele, as professoras conversaram com as crianças 

sobre jardins e hortas, fazendo leitura de histórias que complementassem o tema. Uma 

professora afirmou ter explicado às crianças que os seres humanos também eram 

natureza. Nosso corpo também fazia parte dela. Depois de um entendimento teórico e 

sentimental, as crianças deram início ao plantio das mudas da horta. Cada grupo com o 

seu. Trabalhavam com sementes, plantando-as e observando seu crescimento 

coletivamente. 

Ter conhecimento desses projetos anteriores à minha entrada me fez pensar na 

necessidade ou não de iniciar as conversas com as crianças retomando temas que foram 

trabalhados desde o início do ano. Perguntando sobre os projetos anteriores e retomando 

esses temas - que são semelhantes àquele da minha pesquisa - teria a possibilidade de 

acessar mais profundamente conexões já feitas anteriormente pelas crianças. Apesar 

disso, resolvi não mencionar os projetos às crianças e somente observar se, em nossa 

interação, elas trariam à tona as experiências vividas anteriormente com a natureza 

observada, coletada, e plantada.    

 Já no mesmo dia, iniciei a observação. Acompanhei, junto com as professoras, 

os grupos Vermelho e Verde no Parque da Casinha. Duas vezes perguntaram para mim 

quem eu era. Eu respondia: “Ana Clara, e você?” As crianças geralmente respondiam 

com seus nomes e saíam, satisfeitas com a resposta. A princípio, observei que as 

brincadeiras das crianças eram somente nos brinquedos: escorregas, balanços, gangorras 

e casinhas. Dois meninos brincavam de futebol. Nenhuma interação miúda foi 

observada. Nenhuma criança tateando o chão, olhando para a grama, para o céu, 

vasculhando os tantos cantos do parque. 

Fiquei um pouco decepcionada e pensei nos próximos passos do campo. Pensei 

que seria um pouco difícil competir com esses grandes brinquedos prontos com funções 

pré-estabelecidas. Surgiu-me a ideia: quando finalizada a fase de observação, eu iria 

propor a brincadeira com as câmeras em espaços que não oferecessem tantas 

possibilidades de um brincar estruturado.  
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Segundo dia de observação (24/09/2019) 7 

Cheguei e me apresentei para as outras professoras. Comecei no grupo dos mais 

novos, de dois anos. Informada sobre o tema da minha pesquisa, uma das professoras 

logo se animou e disse: então vem ver uma coisa! Fui ao Parque dos Balanços para ver. 

Algumas crianças estavam sentadas à mesa, desenhando.  

O que você está desenhando aí? Conta pra ela. Pediu a professora.  

Um tomate. É o tomate da nossa horta. Respondeu ele. 

Que legal! E o que mais tem na horta de vocês? Perguntei, curiosa. 

Alho, cenoura e uma flor vermelha.  

 

Sigo a observação do grupo. Alguns me abordaram com curiosidade, sentando 

no meu colo, pegando minha caneta e desenhando no meu diário de campo. Depois 

saíam e voltavam para brincar. Da mesma forma que o dia anterior, notei preferência 

pelas brincadeiras nos brinquedos de madeira e plástico: casinha, escorrega e balanço. O 

pedaço de tule pendurado na árvore também divertia alguns.  

Eis que brotou um fio de esperança! Um único menino interessou-se por 

elementos achados no chão. Com dois grandes gravetos, finos e maiores que ele, riscava 

o chão de pedrinhas, embaralhando-as de lugar enquanto mordia os lábios.  

 

A menina do slime de grama 

No Parque da Casinha, vi uma menina e um menino sentados na grama. 

Comecei a me aproximar. Eles estavam olhando para o chão, como se catassem algo. 

Surgiu um dilema. Como observar e captar essa interação com a natureza sem me 

aproximar, sem interferir na brincadeira?  Eles pareciam brincar com a natureza e eu 

precisava saber do que se tratava.  Pensei que se eu ficasse só olhando, nunca iria 

descobrir. 

Oi! O que vocês estão fazendo aí? Perguntei, enquanto me aproximava. 

Slime. Disse a menina. 

[Ela segurava uma lata cheia de fiapos de grama. O menino, seu ajudante, cortava 

chumaços com a mão e entregava para ela. O conteúdo era mexido com uma colher.] 

Uau!! E como faz slime? Questionei, curiosa. 

                                                
7 Todos os diálogos foram transcritos de áudio gravação.  
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Cola, glitter, corante e mexe. [A cada ingrediente, a menina ia adicionando mais um 

pouco de grama]. Tomara que fique no ponto! 

E o que você está botando agora? Quis saber. 

O corante! Contou-me. 

 

  

       Mão na massa. Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

O menino do carrapicho 

Um menino mais velho chegou chorando muito, afirmando que tinha um 

espinho em sua perna. Todos se mobilizaram para ajudar, preocupados, quando viram 

que sua calça estava repleta de carrapicho. Tiraram um a um, e ele se acalmou.  

Pensei que era espinho... Disse o menino. 

 

O menino da manga 

Peguei a manga! Peguei a manga!  E deu sua volta olímpica pelo pátio, 

estendendo a mão com a manga para o alto. Fui até ele para observar.  
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Colheita orgulhosa. Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

De onde você tirou essa manga? Perguntei 

Da árvore. Afirmou. 

Mas como, se a árvore é tão alta? 

Com isso aqui, olha... [e foi me mostrar] 

 

Subiu na casinha de madeira e tirou, de cima do telhado, uma folha seca de 

palmeira. Com facilidade, usou a folha para puxar a manga. Arrancou-a com a mão. 

Assim o fez com duas outras.  

 
 

Esgueirando-se. Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

 

E você vai fazer o que com isso agora? Quis saber. 

Suco, oras! Vai ser maravilhoso! Vociferou. 
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O menino continuou arrancando mangas verdes do pé, até que uma das 

educadoras o repreendeu, dizendo que desta forma elas nunca ficariam maduras. Ele 

entendeu e parou, mas mangas continuaram pulando de mão em mão, virando até 

motivo de disputa. Me dá a manga! Eu quero! 

Outro menino tentou, sozinho, derrubar com uma colher o fruto de uma 

mangueira vizinha. A colher voou e caiu do outro lado do muro da escola, onde parecia 

ser a casa de alguém. Olhou para os lados, fingiu normalidade, e desistiu da missão.  

             

            

Terceiro dia de observação (25/09/19) 

 

O menino da horta 

Vejo um menino agachado, mexendo na terra. Aproximo-me devagar e vejo que 

está cavando a terra com as mãos e colocando-a em uma garrafa pet cortada. No início, 

minha vontade de perguntar se confunde com o medo de interromper o fluxo da 

narrativa. Mas resolvo perguntar. Antes de isso acontecer, ele me vê.  

Eu tô cavando. Contou o menino. 

Eu tô vendo! Muito legal! [Me aproximo]  

Tem que tomar cuidado com a raiz, senão a planta morre. Explicou-me, com cuidado. 

Entendi.. Mas e depois de cavar? Procurei saber. 

Vou botar na horta da minha sala. Sabia que a gente tem uma horta? Contou. 

[Continuo observando].  

 

Surge um amigo e repara em um besouro: Olha o besouro! Ele vive na terra! 

Vamos enterrar ele. Enterram o besouro, colocam a terra de volta na garrafa e correm 

para a casinha.  
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O enterro do besouro. Fonte: Arquivo pessoal 

Agora falta a semente! [disse o menino que cavava a terra]. Saem correndo e 

entram na casinha à procura da semente. Quando saem, são chamados pela educadora. 

Hora de ir embora.  

Na semana seguinte, capturo o momento em que um dos meninos leva a 

educadora na casinha para mostrá-la a “horta” que tinha guardado no seu cantinho 

escondido. Chegando lá, não encontra nada.  

 

Quarto dia de observação (30/09/2019) 

Cheiro de mar 

 

 Olha que cheiro de mar!. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Segunda feira de sol e vento. Algumas nuvens esparsas refrescavam a tarde de 

início de primavera. Uma educadora propôs a brincadeira de comidinha. A ideia seria 
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cavar as pedrinhas até achar terra. No meio da brincadeira, uma concha marinha usada 

para temperar a sopa vai até o nariz da menina. Olha que cheiro de mar, ela diz.  

 

             

Semeando Fonte: Arquivo pessoal 

Encontrei crianças brincando no que havia sido, na semana anterior, a famosa 

“sopa de pedras”. Dois meninos cavavam, investigavam o fundo. Cavaram tanto que 

encontraram uma bolinha verde. Um tatu bola! , Uma azeitona! , Não! Uma plantinha 

caída só, disse o primeiro menino. Concluiu-se que ela precisava de água. Foi colocada 

na terra e molhada com a água que vinha em parcelas, carregada a quatro mãos em 

pequenos recipientes de plástico.  

Assim ela vai crescer, disse um dos meninos.  

[Me deram um galho para ajudar a cavar.] 

 Um curioso se aproximou. 

Vem brincar! Chamou um dos meninos.  

Não posso me sujar, respondeu o recém-chegado.  

Poucos minutos depois, o amigo novo já corria para o banheiro e voltava todo 

molhado, regando com afinco a plantinha caída, ou azeitona, ou tatu bola. A brincadeira 

atraiu mais um. Foi chegando e dizendo Isso é veneno. Essa bolinha verde é veneno. 

Enfiou a mão na terra molhada, pegou a bolinha, botou numa caixa de plástico e jogou 

para longe. O gato gosta de veneno, constatou. 
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Quinto dia de observação (1/10/2019) 

Percebo um desejo constante das crianças de reinventarem objetos e brincarem 

de transformar seus usos convencionais. Os corpos descobrem novas possibilidades e 

caminhos, esgueiram-se por frestas, escalam obstáculos inventados. Isso acontece o 

tempo todo, mesmo com brinquedos com funções definidas como, por exemplo, 

balanços e gangorras. Parece mais interessante investigar novos percursos, 

transgredindo os usos e as funções que já vêm no “manual”. A despeito do imenso valor 

dessa criatividade ímpar, dessa riqueza de repertório e imaginação, os educadores 

insistem em dar comandos negativos, interrompendo o fluxo da inventividade. Isso não 

é pra isso, Faz direito, Não é assim que faz, dizem. Dizemos todos, inclusive eu como 

educadora.   

 

Sexto dia de observação (8/10/2019) 

Vem pra cá, na grama tem formiga, diz um educador a uma criança que se 

dirigia para fora da área cimentada. O mato é alto. A ponta da grama bate, em média, na 

altura do umbigo da criança. 

 

Sétimo dia de observação (16/10/2019) 

Observo o Grupo Amarelo brincando no Parque das Pedrinhas. Coletam 

sementes (pedrinhas de brita) e colocam dentro de grandes folhas de pata de vaca. Essa 

pedra pode ser minha? Pergunta uma das crianças. Em um segundo, uma folha vira 

borboleta. A borboleta que chupa sangue.  

Alguns dias depois que notei que as crianças (aparentemente) não exploravam os 

cantos do Parque da Casinha por conta da grama alta; ela foi cortada. Percebi, logo, a 

mudança de atmosfera. O cheiro de mato era forte, mini pedaços de verde espalhados 

pelo chão, o espaço parecia maior. Mas ninguém, pelo menos durante a minha 

observação, parecia disposto a explorar a área que antes era coberta.  
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Logo descobriram um grilo. Virou atração principal. Por muitos minutos, o 

animal foi alimentado com grama, colocada dentro d’água. Será que ele sabe nadar? 

Até que veio um menino e pisou no grilo sem querer. Morte súbita. Acontece, né.. 

Vamos procurar então outro grilo para brincar, disse a educadora. Depois de algum 

tempo, o mesmo menino achou outro grilo e resolveu persegui-lo com uma bola. Eu 

gosto de matar grilos. Já matei 31, agora faltam 37., ouvi ele dizer. 

Um caracol! Disse uma menina. Quando fui fotografar o caracol, ela me disse, 

aproximando-se do bichinho: Tira foto disso. Pegou o celular das minhas mãos, 

aproximou a imagem com um zoom, fotografou e depois ainda abriu a galeria de fotos 

para ver seu registro. Eu vou matar esse bicho, falou.  

 

 

Oitavo dia de observação (17/10/2019) 

 

 

Silêncio em movimento.  Fonte: Arquivo pessoal 
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          Crianças brincando na água 

 

 Em silêncio 

 Enchendo e esvaziando potes 

 Cavando  

 Enterrando  

 Transportando água para o escorrega  

 Fazendo-a escorrer ladeira abaixo  

 Não há papéis a serem representados 

 Só matéria e textura 

 O silêncio em movimento.  

 

Nono dia de observação (18/10/2019) 

Neste dia, após a observação, levei à coordenação a lista com os nomes das 

crianças com as quais eu gostaria de pesquisar diretamente. Trazia comigo o Termo de 

Compromisso, e me foi sugerido que eu falasse diretamente com os responsáveis, 

naquele mesmo dia, visto que a maioria deles iria à escola buscar seus filhos (algumas 

crianças voltariam de transporte e/ou com outros familiares que não poderiam assinar o 

Termo). Como esperado, alguns familiares não estavam presentes, o que fez o processo 

demorar um pouco mais.  Aos que lá estavam, me apresentei, assim como as condições 

de participação, obtendo, felizmente, ótimas reações de todos.  

Na minha infância eu só brincava do lado de fora, era tão bom.. Não sei o que 

acontece com as crianças de hoje, todo mundo trancado em casa. Gostei muito da 

pesquisa, parabéns, meu filho vai adorar., disse uma das mães na ocasião da nossa 

conversa.  
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Décimo dia de observação (31/10/19) 

 

Brincadeira com lama 

Que delícia essa brincadeira! Exclamei. 

Mas você não brinca. Algum deles respondeu, sério. 

Mas posso olhar? Arrisquei. 

Pode. Permitiu o menino. 

Que nojo! Disse algum deles.  

 

 

 

 

Terra líquida Fonte: Arquivo pessoal 
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2º movimento: Fotografando a natureza 

 

 

Apresentando os fotógrafos participantes: 

 

 

    
 

 

    
 

 

   

  

Fotógrafos-brincantes. Fonte: Arquivo pessoal 
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Primeiro dia da fotografia (29/10/2019)   

Cheguei e recolhi os Termos de Compromisso assinados pelos responsáveis. 

Descobri que uma das crianças que participaria entrara de licença médica, por isso 

ficaria ausente da escola por algumas semanas. Em uma conversa com a coordenação da 

escola, resolvi escolher outra criança que já havia aparecido nas minhas anotações de 

interações com a natureza. Por fim, três crianças seriam do Grupo Amarelo e duas do 

Grupo Vermelho. Como o tempo era curto, decidi começar a proposta com as três 

primeiras crianças naquele mesmo dia, aquelas que estavam presentes e tinham o Termo 

assinado pelos responsáveis: João Guilherme, João Leandro e Heitor.  

Para a proposta de brincadeira com as câmeras, minha ideia era aproveitar uma 

ocasião em que eles já estivessem no Parque da Casinha, lugar onde costumavam ser 

quase todos os momentos ao ar livre. Pensei que por ser o lugar mais frequentado por 

eles, seria interessante para capturar relações afetivas e de intimidade com o espaço. Eu 

insistia em tirá-los da rotina o mínimo possível, para que a pesquisa se adequasse à 

rotina escolar das crianças, e não as crianças se adequassem à pesquisa. Porém, fui aos 

poucos percebendo que, na prática, havia outras prioridades.  

No momento em que eu estava lá, disponível para fazer a proposição, nem todos 

os grupos estariam do lado de fora. Um deles iria ao parque, mas o outro permaneceria 

em sala. Por isso, contrariada, precisei tirá-los do grupo. Como fazia muito calor, as 

professoras sugeriram ir para o Parque dos Balanços, pois lá há mais árvores. Pensando 

no bem estar das crianças, aceitei.  

Chegando lá, logo se distraíram com os brinquedos, balanços, e outras crianças 

de outro grupo lá presentes. Tive dificuldade de juntar os três participantes. A ajuda da 

professora foi essencial, afirmando que eu tinha um objeto do qual eles iam gostar 

muito. Consegui a atenção dos três. Sentamos no chão. Nesse dia, como não houve 

gravação de áudio, não pude registrar a quem pertencia cada fala.  

Quem aqui já me viu na escola? Perguntei.  

Já! Lá no Parque da Casinha! 

Sim! 

Eu não.  
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Disse meu nome, expliquei que estudava na UFF, apontando para os prédios do 

campus. Disse que eu gostava muito de natureza e gostava de estudar as crianças e a 

natureza. Olhavam-me ainda um pouco desconfiados, pareciam querer mesmo sair 

correndo e subir nos brinquedos. Resolvi mostrar logo as câmeras.  

Quem sabe o que é isso? Indaguei. 

Uma máquina de foto! Disse um deles. 

[Os outros olhavam, duvidosos.] 

Sim! Uma máquina de antigamente. 

 

  E onde tira a foto? Onde vê a foto? Essa era a dúvida geral. Expliquei que não 

dava pra ver. Para fotografar, era necessário olhar pelo buraco e esperar vários dias para 

ver a foto. Eles pareciam desconfiados e queriam logo pegar a câmera nas mãos. Uma 

das crianças parecia querer voltar para os brinquedos, então usei a estratégia de colocar, 

em cada câmera, uma etiqueta com o nome da criança responsável por ela. Assim, os 

meninos começaram a mostrar curiosidade e excitação perante o objeto que tinham em 

mãos.  

Expliquei que faríamos uma brincadeira com a natureza: a tarefa seria tirar fotos 

dela. Obtive uma escuta atenta e percebi a ansiedade deles por começar. Vocês topam 

participar? Responderam em coro: Sim!  

De modo a não dispersá-los, li rapidamente o Termo de Assentimento e pedi que 

cada criança escrevesse seu próprio nome na linha assinalada. Nem todas conseguiam 

escrever seus nomes alfabeticamente, porém o que importou para mim foi que 

soubessem do que estavam participando e colocassem seu assentimento escrito no 

papel. Alguns já conseguiram escrever seus primeiros nomes, colocando todas as letras 

em ordem; outros espelharam algumas letras e outros fizeram somente “rabiscos” na 

intenção de deixar sua assinatura pessoal. De qualquer forma, estávamos prontos para 

começar. 

A câmera funciona assim: primeiro precisamos girar essa parte [mostrei, 

fazendo o movimento com uma câmera reserva] até a peça ficar dura. Quando não der 

mais pra girar significa que já pode tirar a foto, apertando nesse botão. 
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As primeiras fotos de teste foram um dos outros, ou de mim. Quando pareceram 

ter entendido, saíram correndo para fotografar. Interessada em estar presente em 

observação, não capturei com meu celular fotos das crianças durante seus registros. 

Diferente do imaginado, a movimentação não gerou interesse do resto do grupo, que se 

manteve entretido com brinquedos de plástico (escavadeiras, bolas, casinhas de encaixe, 

formas geométricas) e com o balanço, escorrega e outros brinquedos do parque. 

Olha! Fotografei uma borboleta! Disse Heitor, enquanto apontava para a câmera 

no lugar onde estava a etiqueta com o seu nome.  Mesmo que não fosse possível ver a 

fotografia, ele viu. Não só viu, como fez com que eu visse. Um pássaro também!, 

completou. Depois de um tempo, vociferou: Vou fotografar uma planta! Já sei! A horta. 

Plantas mortas. 

Na correria e no calor, eu tentava capturar todas as frestas de momento. Eles 

rapidamente passavam por mim, às vezes gritando, às vezes em silêncio, buscando 

sempre um novo alvo para seus registros. Heitor estava realizando a tarefa sozinho, 

duvidoso. Enrolava-se sob os pés e fotografava o chão. Preciso achar uma formiga!, 

dizia 

Quando me dei conta, João Leandro fotografava sua amiga. Depois, fotografou 

os brinquedos do parque. A natureza como área verde: plantas, animais e flores ia 

ficando para trás. Dez minutos foram o suficiente para a tarefa não parecer mais tão 

interessante. Davi estava tentando subir em um balanço de pano com a máquina em 

mãos. Quase escorregou, não conseguiu, e pediu minha ajuda.  

Mas você já acabou de fotografar? Perguntei, decepcionada. 

Acabei.  

Mas ainda faltam 17 fotos! Insisti. 

 

 

Ele me olhou, em silêncio, e subiu no balanço. 

Recolhi as câmeras e a professora chamou as crianças para o lanche. Para um 

deles foi difícil aceitar que a brincadeira tinha acabado. Isso é meu, vou levar para a 

minha casa, afirmou, apontando para a câmera. Expliquei que a brincadeira iria 

continuar outro dia, e que eu iria devolver as câmeras para eles. 
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Passado algum tempo, as crianças voltaram para o parque, por isso resolvi 

retornar com elas. Como ainda havia algumas poses restantes, perguntei quem gostaria 

de continuar. Quando eu acabar de brincar eu vou., disse o primeiro. O segundo 

preferiu brincar. O terceiro não estava no parque, e quando fui chamá-lo já era hora de ir 

embora.  

O primeiro menino terminou de brincar e apareceu, mostrando interesse em 

continuar. Pegou a câmera das minhas mãos, aquela com o seu nome, e fotografou o 

chão de pedrinhas. Você lembra qual é a brincadeira?, perguntei. Ele balançou a 

cabeça, afirmativamente. Continuou fotografando, mas dessa vez tirou uma foto de mim 

e de seus amigos. 

No final do dia, decepcionada, refleti acerca das minhas escolhas. Depois de 

quase dois anos pensando sobre esse momento, o momento em que eu iria finalmente 

ter o encontro com as crianças na natureza, não imaginava que haveria desinteresse por 

parte do grupo. Nunca quis interferir na rotina das turmas, impondo uma atividade 

externa, avulsa, sem vontade e envolvimento crianças. Não gostaria de sentir que eles 

foram "pescados" de algum momento em que estivessem aproveitando coletivamente e 

levados para o lado de fora.  

A meu ver, a presença dos amigos e dos brinquedos atrapalhou bastante o foco e 

concentração das crianças no momento da minha explicação e na hora da brincadeira. 

Levantei também a possibilidade de ter tido uma conversa mais longa com as crianças 

acerca da temática da natureza. A dispersão das crianças, o calor, o barulho e a presença 

de outras crianças foram fatores que me fizeram adiantar esse processo, dando logo 

início às capturas.  
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Segundo dia da fotografia (04/11/2019) 

No segundo dia, consegui reunir as cinco crianças. Precisei novamente adaptar 

meus desejos iniciais ao cotidiano da escola e às condições do momento. Como já dito 

anteriormente, gostaria de ter feito a proposta com fotografia no local onde as crianças 

mais costumavam ir. Mas como esse lugar, o Parque da Casinha, estava nesse dia 

ocupado por outros grupos e minha experiência no primeiro dia havia sido de dispersão, 

resolvi mudar de estratégia e optar por ir a um parque vazio, com menos distrações. 

Fomos então ao Parque das Pedrinhas.  

 Antes de começar, mostrei o Diário da Natureza confeccionado por mim 

mesma, explicando seu processo de confecção. A ideia era que o diário pudesse ser para 

eles uma inspiração e que essa conversa inicial pudesse ser uma boa (re) introdução ao 

tema.  Mostrei as fotos e expliquei o processo de captura delas. O sol, o mar, que 

lindo... Disseram eles. As crianças que já tinham participado foram minhas ajudantes, 

pois explicaram para as outras duas do que se tratava a brincadeira. Como funciona essa 

câmera?, perguntei. Tem que girar.. e quando não der pra girar mais... Respondeu um 

deles; Aí você pode tirar a foto, completei.  

Como não tinham esgotado as 27 poses do filme, os meninos do primeiro dia 

também tiveram a chance de terminar suas capturas. As crianças rapidamente 

espalharam-se pelo espaço para fotografar cantinhos interessantes. De vez em quando, 

vinham até mim para compartilhar algum achado: Aqui! Tirei foto de uma dormideira! 

Ela dorme. Faz carinho nela pra você ver o que vai acontecer., propôs Heitor.  

Um mico apareceu e foi motivo de grande festa. Movimentava-se pelo galho 

grosso da árvore. Sua família chegou. Uma mãe mico com um filhote das costas desceu, 

curiosa. Mas eles não paravam de se mexer e as crianças tiveram alguma dificuldade em 

girar o botão da câmera, colocar o olho no buraquinho e mirar no mico antes dele mudar 

de lugar. Eu não tirei foto do mico. Lamentou João Leandro. Depois de reveladas as 

fotos, poucos micos foram vistos no papel fotográfico. Mas o momento ficou na 

memória.  

Mas cadê a foto? Perguntou Alice. 

Ela não aparece agora. Só depois. É como uma mágica... Disse eu 

Mas aparece como? 
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Sabe o que eu vou fazer? Tenho que levar em uma loja, tem um moço, o moço faz uma 

mágica e a foto aparece, respondi. 

Mas vai logo! A gente fica aqui sozinho, brincando. Propôs Alice. 

 

  

Espelho Fonte: Arquivo pessoal 

 

O mico Fonte: Arquivo pessoal 
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Miúdos. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao final da brincadeira, tentei juntar o grupo. Alguns saíram correndo para 

explorar o espaço. Com os que restaram, expliquei novamente que iria retornar em 

breve com as fotos todas no papel. Alguns reagiram com tristeza, outros com 

entusiasmo. 

O que vocês acharam dessa brincadeira da foto? Procurei saber. 

Eu quero tirar foto de novo. Confessou João Leandro  

Ele arrancou a natureza! Delatou Heitor, referindo-se ao momento em que João 

Guilherme tinha puxado uma planta do chão.  

Eu gostei! Disse Davi.  

Vai trazer minha foto de árvore? Quis saber Heitor. 

Sim! Respondi. E depois vamos fazer nosso Diário da Natureza. Cada um com o seu. 

Com foto, com colagem, pedra, terras. 

Com conchas. Eu tenho conchas no meu grupo. Eu tenho um cantinho da natureza! 

Lembrou Heitor.  

Eu tenho uma folha rosa em casa. Contou Alice.  

 

Enquanto tentava repassar a mensagem para o resto dos fugitivos, Davi subia na 

beira do tronco da árvore: Ei, Davi, você pode descer? Eu preciso falar com você.  Ao 

que ele responde: Não! Eu sou um canguru.  
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3º movimento: Roda de conversa/escuta com as fotografias impressas 

Retorno das fotos (12/11/2019)  

No dia do retorno das fotos, encontrei as crianças um pouco dispersas e 

enérgicas. Fomos até uma sala e espalhei na mesa as fotos de cada criança; uma de cada 

vez. Com a intenção de me manter inteira no processo, construindo com eles um 

diálogo aberto e interessado, resolvi não tirar fotos ou filmar a nossa roda de conversa. 

A única forma de registrar o momento foi a gravação de áudio e minha própria 

memória. Por isso, infelizmente, não consigo associar todas as falas das crianças às 

fotos sobre as quais estavam se referindo.  

 

Antes de ver as fotos, uma pergunta: a gente ia tirar foto de quê? Perguntei, iniciando a 

conversa.  

Da natureza! Respondeu corretamente Heitor. 

Propus: Primeiro vamos ver então as fotos do João Leandro. Preparados? 

 

As fotos do João Leandro 

 

[espalho as fotos na mesa] João, você está lembrando?  

Eu também tirei de uma planta! Afirmou Alice. 

Eu tirei essas fotos “tudo”! Eu tirei muita foto. Lembrou João Leandro.  

Resolvo ir mais a fundo: João, se a brincadeira era tirar foto da natureza, o que você 

acha dessas fotos que você tirou?  

Eu tirei tudo!  Ele disse. 

Tento outra estratégia: Onde aqui [aponto para as fotos] tem fotos do que você acha que 

é a natureza?  

Essa aqui. [aponta para a foto que ele mesmo aparece] 
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Essa aqui Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

Então essa é a natureza para você? Questionei. 

[JL não responde.]  

Uma selfie? Eu pergunto.  

Sim, ele diz.  

 

 

Tentamos lembrá-lo do momento em que a foto aconteceu e descobrimos que a 

professora da turma havia registrado o exato momento em que João pedira para uma 

grande amiga de sua sala tirar seu retrato. Minutos antes ele também havia tirado uma 

foto dela.  

 

Nessas fotos, onde você vê mais natureza?  

Maria Luisa. Ele afirma, sem hesitar. 

Por quê?  

Maria Luisa tá sentada na grama! Disse o menino.  

[Bota o dedo onde está a natureza.]  

[Aponta para todas, esfregando o indicador pela superfície brilhosa das fotos.]  

Mostro a foto da grade, com a grama e o campus da UFF, pergunto: Qual natureza você 

fotografou aqui?  

O carro. 

O carro é natureza? Questionei. 

O carro tá lá fora.. Concluiu João Leandro. 
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As fotos do João Guilherme  

                       

 

Chorando Fonte: Arquivo pessoal 

 

Eu tirei foto do Miguel chorando. Contou o menino. 

Isso aqui você sabe o que é? Sabe o que está escrito? Perguntei, apontando para uma 

foto que tinha uma placa. 

Sim. Letras. Ele disse, assertivo. 

Onde está a natureza nessas fotos? Indaguei. 

Nessa! O Heitor. Aqui, ele é natureza. E aqui. Falou, enquanto apontava para foto com 

pedrinhas e folhas. 

 

 

 

Natureza. Fonte: Arquivo pessoal 
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As fotos do Heitor 

Eu tirei foto de árvore, de um tronco. 

[Resolvo mostrar uma foto de cada vez, ao invés de espalhar todas na mesa.] 

Essa é você com cara de animal. Brincou ele. [Mais tarde deu o nome da foto de 

“Caça”] 

Uma árvore, dois balanços. Disse ele, grudando o dedo no papel fotográfico. 

[Na medida em que eu ia mostrando as fotos, ele ia descrevendo, sem qualquer 

hesitação. Quase não foi necessário fazer perguntas.] 

Graminha, plantinhas mortas.. porque estão mais marrons. Concluiu. 

 

 

 
 

Plantinhas mortas Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

Qual foto você mais gostou? Perguntei. 

Todas. Ele disse. 

 

 

As fotos do Davi 

São plantas carnívoras. [Aponta para uma foto invertida, na qual copas de árvores 

parecem vir do céu] 
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Plantas carnívoras Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

O que é uma planta carnívora? Indaguei. 

Que come todo mundo. Mas ela não comeu eu... Brincou o menino. 

Que bom, né, porque aí você não ia conseguir tirar essa foto! Eu disse, continuando a 

brincadeira.  

Eu ia tirar foto dentro dela. Concluiu. 

 

As fotos da Alice 

Tirei foto de lá fora. Uma planta, e o chão cheio de plantinhas. Lá fora mais uma vez! 

Mostrou a menina, orgulhosa. 

Por que você tirou tantas fotos de “lá fora”? Questionei, curiosa. 

Eu queria... eu queria sair da escola lá pra... pra tirar foto dos carros... mas eu tirei 

foto daqui. Porque o carro não é natureza. Disse ela. Gostei dessa porta. Afirmou, 

apontando para uma foto. 

Por quê?  

É porque a gente sai toda hora e aí eu queria tirar a foto porque eu adoro esse lugar. 
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Gostei dessa porta   Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Então o que você sente quando olha pra essa foto? Indaguei. 

Eu não sinto nada. Respondeu ela. 

E o que você sente quando olha pra essa foto bem de natureza, lá dentro do seu 

coração? Tentei novamente.  

Eu acho escuro, ela disse. 

E você sente o quê? Sente medo, se sente feliz..? Insisti. 

Eu sinto medo, é escuro... Eu acho também que... pra mim também acho que... tem um 

monstro... Eu queria tirar foto pra mostrar pra minha mãe. Pra minha mãe ver se existe 

monstro de verdade. Porque minha mãe acha que não existe monstro.  

 

 

Foto da foto da porta  Fonte: Arquivo pessoal 
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4º movimento: Vamos contar a história das fotos? Confeccionando os Diários da 

Natureza 

 

Os últimos dias da pesquisa trataram-se da confecção dos Diários da Natureza. 

Esta etapa foi a culminância dos períodos de observação, das fotografias e das conversas 

acerca das fotografias e da natureza. Para a escolha dos materiais, houve uma extensa 

pesquisa com o objetivo de definir a estética desejada, as texturas que gostaria de 

propor, as cores e aromas. Precisei também entender como a gramatura do papel 

interferiria na absorção da tinta, na duração das “obras de arte”, qual era a força de 

fixação da cola, como as fotos estariam dispostas no papel, dentre outras questões 

técnicas. Por fim, os portfólios de cada criança foram produzidos com papéis de dois 

tipos (Kraft e Vergê); cola; pinceis; tintas orgânicas8 e as fotos feitas pelas crianças. 

Peguei emprestado no ateliê da escola lápis de cor, caneta hidrocor e rolos pequenos 

para pintura. 

 

 

 

 

Primeiro dia da Confecção dos Diários da Natureza (26/11/2019)  

 

No primeiro dia, de modo a explicar a proposta, levei novamente meu próprio 

Diário da Natureza. Como numa exposição, dispus as fotos de cada criança na grade do 

Parque das Pedrinhas. Guiando-me pela experiência nas últimas propostas, resolvi 

chamar somente uma parte do grupo. Alice, João Leandro e Davi foram os primeiros. 

Depois que as crianças tomaram um tempo olhando suas fotos, as convidei para 

conversar. 

 

 

                                                
8 https://www.manchaorganica.com.br/ 



108 

 

 

Exposição Fonte:  Arquivo pessoal 

 

 

As nossas fotos! Eba! Exclamou Alice 

Vocês lembram do meu Diário da Natureza?[pergunto, mostrando o material] Vocês 

querem fazer o de vocês também? Que tal? Vamos contar a história das fotos? Quem 

quer fazer? Propus. 

Eu acertei! Comemorou a menina 

Eu quero! Respondeu Davi 

Só que pra fazer o Diário, a gente só vai poder escolher seis fotos, pra ele não ficar 

muito grande.. Vamos contar até seis? Sugeri. 

Contamos até seis e escolhemos as fotos de cada criança, uma por uma. A 

pergunta que fiz foi Quais fotos você quer escolher para seu Diário da Natureza? Cadê 

a natureza nessas fotos? 

Não influenciei na escolha, apesar de precisar ser firme nos momentos em que 

algumas crianças queriam escolher mais de seis fotos para compor o Diário. Sentamos à 

mesa, embaixo da sombra da grande árvore.  
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Criando em conjunto. Fonte: Arquivo pessoal 

Mostrei os materiais que tínhamos à disposição. Cada um poderia usar o que 

quisesse. Expliquei que as tintas eram especiais, pois eram tintas de natureza, tinham 

cheiro de natureza. Abri as tintas e sentimos os cheiros. 

Tem cheiro de natureza!  

Parece tomate! 

Pode comer?! 

Tem cheiro de laranja! 

Tem cheiro de cabrito! 

É chocolate! Tem cheiro de chocolate! Eu quero comer essa! 

 

Foram tantas falas atravessadas e empolgadas que não consegui registrar quem 

tinha falado o quê. Terminada a degustação olfativa, era hora de começar. De um lado, 

ficaria uma das fotos; do outro, o papel em branco. Primeiro de tudo, perguntei se eles 

gostariam de nomear as fotos: Qual é o nome dessa foto?, perguntei. Na medida em que 

iam me dizendo, eu anotava no canto da folha. Ao lado, no outro papel, eles poderiam 

fazer desenhos e/ou pinturas sobre essa foto, respondendo à pergunta: Qual é a história 

dessa foto? As crianças então, ávidas, começaram suas produções. Pegaram direto as 

tintas e os pincéis, tingindo o papel com as “cores da natureza”.  
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Eu quero misturar aqui, no papel! Vociferou João Guilherme 

Vou pegar um galho grandão pra pintar, adiantou-se Heitor. 

Tô fazendo chocolate, olha! Com morango. Mostrou Davi, misturando com as tintas.  

 

Depois de um tempo brincando com as tintas, resolvi mostrar uma produção 

minha com tintas, lápis, e colagem de galhos e folhas. Minha intenção era dar às 

crianças outra possibilidade de criação.  

O que vocês gostariam de colar? Perguntei. 

Eu quero fazer um igual ao seu! Disse uma delas. 

Igual ao meu? Você vai fazer um mais legal ainda! Ponderei. 

Ela pergunta: Mas eu posso não imitar?  

Claro! Você vai usar a sua imaginação. Respondi. 

Mas eu vou imitar. Finalizou, decidida, a criança. 

 

Eu fiz uma cenoura Fonte: Arquivo pessoal 
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Segundo dia da Confecção dos Diários da Natureza (28/11/2019) 

No segundo dia, chamei as duas crianças restantes. Como proposto 

anteriormente, elas deveriam selecionar seis fotos para fazer parte do Diário. Mostrei 

novamente o que eu havia feito, apresentei os materiais e expliquei a proposta de 

desenho/pintura/colagem. Enquanto selecionávamos as fotos para o Diário, fui 

surpreendida por Heitor:  

 

O mar é natureza, o sol não. Árvore é, grama, folha e ar. 

Mas por que o sol não é? Indaguei 

O sol não é porque ele não vai...  

Não vai o quê? 

Não vai ser natureza. Concluiu. 

Mas você tem alguma ideia de por que acha isso? 

Tá morta, ele disse, enquanto apontava para uma formiga no chão.  
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Pequena pausa. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Vocês querem começar colando? Perguntei. 

Eu quero começar tintando! Respondeu Heitor. 

Eu vou fazer uma parede elétrica. Era uma parede elétrica, alguém tocou e tomaram 

um choque depois foram embora. Por isso que eu tirei essa foto. Afirmou João 

Guilherme, instigado a fazer a história de sua foto.  

[A foto em questão era um retrato meu capturado por ele]. 
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O menino do carro. Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Terceiro e Quarto dia da confecção dos Diários da Natureza (02/12, 03/12/2019) 

Os dias seguintes foram para a finalização dos Diários. Como os meninos e a 

menina já sabiam do que se tratava, apresentavam-se mais autônomos e seguros. O 

processo, de forma geral, foi mais ágil. Eles chegaram animados e colocaram-se 

rapidamente em seus lugares à mesa, caçando os pincéis, a cola, e buscando elementos 

para comporem as páginas. Na medida em que iam terminando ou cansavam-se, 

afirmando que não queriam mais pintar ou que queriam voltar para a sala, eu chamava 

os outros, de modo que as cinco crianças participassem todos os dias.  
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Paciência em grãos de brita. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Eu tiro ela, depois eu pinto ela, depois eu boto a cola e colo Fonte: Arquivo pessoal 
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Último dia da confecção dos Diários da Natureza; Último dia da pesquisa de 

campo (04/12/2019) 

Este dia foi reservado para a feitura das capas dos Diários e para a finalização da 

pesquisa de campo.  Neste ponto, já havia bastante intimidade entre mim e as crianças. 

Eu sentia que elas já conseguiam se comunicar diretamente comigo, sem hesitações, e 

expressar seus desejos e sentimentos mais profundamente. Eu também já conhecia 

melhor cada criança em seu jeito peculiar de agir, e pude me relacionar com elas de 

forma mais individualizada, compreendendo seus ritmos e processos.  

Tivemos conjuntamente a ideia de fazer uma capa de colagem com a figura 

humana de cada criança: cabeça, braços, tronco e pernas foram representados por 

folhas, galhos e pedrinhas coletados após exploração pelo jardim. O que você vai pegar 

para ser sua cabeça? Vamos procurar alguma coisa aqui no parque para ser seu 

tronco, seus braços? Como uma caça ao tesouro, fomos em busca de elementos 

interessantes para a composição. Depois, cada um escreveu seu nome do jeito que sabia. 

Neste dia, não houve gravação de áudio.  

Ao final, quando a confecção dos Diários foi concluída, chamei o grupo para 

conversar e perguntei se eles permitiam que eu mostrasse suas produções para outros 

adultos, e para os colegas da escola.  Eles consentiram, mostrando-se curiosos por ver o 

resultado final.  
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Construção. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Próximos movimentos  

No próximo capítulo, será apresentado o resultado da leitura do material 

coletado na pesquisa empírica. Serão analisadas: as interações com a natureza, a 

receptividade da proposta com a fotografia; a relação com a câmera fotográfica; os 

registros fotográficos; a conversa com as crianças acerca das fotografias tiradas por elas; 

as produções artísticas dos Diários da Natureza, dentre outros detalhes que chamaram 

atenção ao longo do campo.  

 As análises foram feitas tendo como base minhas perguntas inspiradoras e as 

teorias que me auxiliaram a pensar os olhares infantis na natureza; a relação com a 

imagem e com os elementos naturais encontrados. Ademais, será tecida uma breve 

análise acerca da metodologia utilizada, de modo a compreender como, na prática, as 

heurísticas planejadas foram executadas ou como precisaram ser adaptadas para 

adequarem-se à realidade da pesquisa.  
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 Infelizmente, no contexto da pandemia do COVID-19, o último movimento 

proposto precisou ser colocado em espera. Porém, assim que possível, pretendo retornar 

à escola para entregar em mãos os Diários da Natureza às crianças participantes e, por 

fim, promover um encontro com a equipe da Educação Infantil do COLUNI/UFF para 

apresentar os resultados da pesquisa e conversar sobre os efeitos desta na instituição.  

 

 

 

* 

QUINTO 

 

ENTRE VER E IMAGINAR TER VISTO:  

AQUILO QUE RESSOA 

 

Há mais ou menos três anos atrás, quando esse projeto de pesquisa-

vida começava a brotar em minha cabeça e coração, eu nunca 

poderia imaginar como seria chegar ao momento em que estou 

agora. Corpo doído. Costas curvadas; roupa esbranquiçada do chão 

de pedras. Os joelhos doendo de tanto sentar e levantar. Na minha 

barriga, picadas de formiga. Dedos sujos de tinta, unhas grudentas 

de cola. Um pedaço de grama no cabelo. Engatinhei no mato, 

argumentei, conversei, ouvi ‘não’ como resposta. Presenciei uma 

menina, aos prantos, perguntando por que ela também não poderia 

participar. Fracasso.  

Cheguei à escola e as crianças não estavam lá. Faltaram. Doentes. 

Viajando. Ocupadas. Propus uma brincadeira, mas preferiram o 

escorrega. Choveu, as crianças não saíram pra brincar. Avistei uma 

interação interessante e, quando cheguei perto, pararam de brincar. 

“Posso brincar?” “Não”. Algumas respostas ecoavam na minha 

cabeça como erradas. Não eram como eu gostaria. O que elas querem 

saber mesmo é do plástico, da televisão, dos bonecos, dos doces 

açucarados. Escalaram-me, agarraram meu caderno de campo e 

rabiscaram quase todas as páginas com os meus registros. “O sol 
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não é natureza”, disse um menino. “Não? Mas por quê?”, indaguei. 

“Porque não é.” 

Todo esse processo de se despir de certezas não foi fácil, mesmo 

sabendo de antemão que a pesquisa está cheia de descobertas e 

surpresas. Na sociedade capitalista ocidental onde vivemos, costuma 

crescer-se com uma ideia de natureza exterior. A natureza como 

tudo aquilo que não é humano, que não foi transformado, 

industrializado, cimentado, medicalizado. A natureza é o verde das 

plantas e árvores, os animais que causam fascinação e medo, o mar, 

o céu, o calor do sol. A força da natureza é o desconhecido, o perigoso, 

o incontrolável.    

Aos poucos fui transformando minhas crenças e entendendo que ela 

pode ser mais, que ela está dentro de nós. Nossos músculos, nossos 

ossos, nossas menores partículas são grãos de natureza em forma 

humana. Demorei pra entender essa nova perspectiva, e até hoje 

ainda preciso ressignificar certos conceitos. As crianças que 

encontrei nessa pesquisa, muitas vezes verbalizaram uma 

compreensão menos global de natureza, visto que a compreendiam, 

também, como aquilo que é externo ao homem. Por outro lado, 

muitas vezes, pareciam fugir de compreensões lógicas, de querer 

compreender o que é e o que não é, e simplesmente interagiam com 

as miudezas de forma genuína e espontânea.  

Desde o início, buscaram os elementos naturais como opção mais 

tranquila às brincadeiras formais dos parques. Na lama, na 

semente, na grama, no fruto, entraram em contato com a 

flexibilidade de seus corpos, com a força da matéria, da força 

transformadora dos elementos da natureza. Percebi a potência da 

relação criança e natureza desde o primeiro dia de observação. E, 

apesar de tudo, elas me acolheram, toparam minhas propostas com 

alegria e verdade, inclusive para dizer que não queriam brincar. 

Elas apostaram em mim e eu apostei nelas.  

Certa vez ouvi do mestre Roquinho que é muito caro para a criança o 

adulto que está ao seu lado. Que lhe dá a mão e confia na sua ideia. 

Que (co)move-se e é movido pela sua brincadeira. Que lhe dá 

possibilidade de arvorar, criar raiz e engrossar o tronco com 

nutriente afetivo. A criança também é porque o adulto é; porque ele a 

legitima, a apoia, a observa em cada um de seus passos com zelo e 

orgulho.  

Ser “esse” adulto na pesquisa com crianças é a tarefa mais 

gratificante, ainda que a mais difícil. É dar condições sem 
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condicionar, é estar dentro estando fora, é querer não atrapalhar 

enquanto desarranja por completo aquelas práticas cotidianas. É 

entrar no mundo da criança pedindo licença, um adulto 

desconhecido, estranho, mas cheio de curiosidade e expectativa.  

 

 

Depois de três meses conhecendo, (con) vivendo, com este grupo de quatro 

meninos e uma menina que me permitiram adentrar em seus universos, dividindo 

comigo aventuras e visões de mundo únicas, que (quase) não são vistas, uma análise 

puramente acadêmica dificilmente captaria a sutileza deste “quase” ou a potência que se 

encontra entre ver e imaginar. Como então falar o que não se exibe?   

Durante o período de pesquisa fui presenteada com pequenos gestos, silêncios, 

brincadeiras, falas, fotografias, colagens; mas, sobretudo, com uma espécie de lupa que 

se direciona para o que é menor – seja em tamanho ou representatividade – e que nessa 

pesquisa nomeei “o que (quase) não se vê”.  Penso que analisar nossas interações 

buscando concluir algo ou tentando responder questões, seriam atitudes 

“adultocêntricas”. Fui movida pelo desejo de investigar as percepções menores das 

crianças na natureza. Respostas, como afirmações do que é ou deixa de ser ou do que se 

vê ou se deixa de ver, não caberiam nesta reflexão.  Para adentrar no universo destas 

crianças, precisei me despir de meu próprio olhar e atentar para o que é menor em 

tamanho, mas não em potência.  

Esta investigação pretendeu considerar a subjetividade de cada visão e a 

singularidade de cada olhar, de cada interação, de cada acontecimento, inclusive a 

minha enquanto pesquisadora. Sabendo que não há neutralidade possível nesta tarefa, 

insisto na ideia de que por trás de cada vivência há uma construção de sentido possível e 

ao menos uma pergunta inspiradora… Eis então, aqui, aquilo que acho que vi.  
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 Será que ela viu? - As crianças na natureza e o outro  

 

As formigas 

Tracey Hill era menina num povoado de 
Connecticut, e se divertia com diversões 
próprias de sua idade, como qualquer outro 

doce anjinho de Deus no estado de 

Connecticut ou em qualquer outro lugar 
deste planeta. Um dia, junto a seus 

companheirinhos de escola, Tracey se pôs a 

atirar fósforos acesos num formigueiro. 

Todos desfrutaram muito daquele sadio 
entretenimento infantil; Tracey, porem, 

ficou impressionada com uma coisa que os 

outros não viram, ou fizeram como se não 
vissem, mas que deixou-a paralisada e 

deixou nela, para sempre, um sinal na 

memória: frente ao fogo, frente ao perigo, as 
formigas separavam-se em casais e assim, de 

duas em duas, bem juntinhas, esperavam a 

morte. 

 

Eduardo Galeano 

 

Quando cheguei à Creche UFF e me posicionei ao lado de fora – lugar onde eu 

ficaria por algumas semanas – meninos e meninas aparentavam timidez, olhando-me 

atravessado com olhos desconfiados e, ao mesmo tempo, distraídos. Com tantas coisas 

legais a se fazer na escola, conversar com uma adulta desconhecida não parecia ser tão 

interessante. Eu, sendo o outro, também tímida, tentava não atrapalhar. Minha 

comunicação com as crianças sempre foi preferencialmente pela presença, pelo corpo, 

pelo silêncio. Eu olhava para as professoras e, pensava, na minha posição de também 

professora, que o fato de eu estar ali poderia se tornar uma grande chateação, uma 

interferência no planejamento. Mas como uma pesquisadora não “atrapalha”? 

Impossível. Minha presença ali mudaria, automaticamente, o curso de muitas coisas.  

Logo que entrei no parque, recebi um punhado de grama nos cabelos. 

Gratuitamente, mas com bastante intencionalidade. Talvez um chamado para brincar, 

mas que não pude aceitar.  Era o meu momento de apenas observar.  

Será que ela viu? Cochicharam, em bando. As crianças riram, e eu ri também.  
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              Recepção  Fonte: Arquivo pessoal 
 

Encontrei no COLUNI/UFF crianças de diferentes classes sociais, raças, 

estruturas familiares, visões de mundo. O valor de se pesquisar em uma instituição 

pública é imensurável. Além da diversidade que encontrei nas pessoas, descobri uma 

natureza variada e em muitos espaços: brotavam do cimento ervas daninhas e pequenas 

flores; folhas secas invadiam os cantos. Nas copas, as grandes árvores davam flores e 

frutos. Tudo à disposição de quem quisesse olhar para ver.  

 A natureza é de graça. Não tem preço. Ter realizado esta pesquisa de Mestrado 

em uma instituição pública foi a reafirmação da importância de se valorizar a natureza 

que cresce em pequenas frestas, em praças, parques, na rachadura do chão no meio da 

rua. Nas raízes que crescem tanto que estufam o concreto. Ir à natureza não deveria ser 

uma dificuldade. As desigualdades socioeconômicas não deveriam ser um impeditivo 

dessa relação, já que a natureza é de todos, os espaços externos com árvores, gramas, 

flora e fauna deveriam ser acessíveis a todos. E foi justamente isso que encontrei em 

minha pesquisa de campo: uma instituição pública na qual a natureza brota pelos cantos 

e grandes espaços, se afirmando majestosamente e representando papel fundamental na 

rotina das crianças.  

O tempo na natureza faz parte do dia a dia de todos os grupos e os educadores, 

em sua maioria, permitem que meninos e meninas explorem os ambientes de forma 

autônoma e livre. Percebi a ida à natureza, nos espaços externos às salas, como uma 

válvula de escape, o momento de liberar as amarras do corpo, da voz, botar os cabelos 

ao vento. Os pés, nem sempre no chão. Acho que consideravam perigoso. Objetos 

cortantes? Fezes de gatos ou ratos do terreno vizinho? Não sei ao certo.  
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Evidente que, certos momentos, a forma de se habitar a natureza também era 

condicionada pela visão do adulto. Isso vai te sujar, Vai molhar, Não vai tanto pro 

cantinho não, Vem pra cá, aí tem formiga!, Não posso me sujar, Desce daí!, foram 

algumas frases que capturei dos educadores e das próprias crianças ao longo do período 

de observação e que me incomodaram um pouco justamente por afirmar uma relação 

com a natureza pautada no medo, no perigo e no desconhecimento. Mas posso afirmar, 

com satisfação, que essa postura apareceu bem menos do que eu imaginava, mostrando 

que tanto a instituição quanto as crianças pareciam prezar por uma relação de 

intimidade com os ambientes externos verdes.  

                           

A experiência estética e sensorial partilhada na natureza  

 

O interesse da criança por formas, sons, gestos, afazeres, cores, 
sabores, texturas, assim como suas perguntas sem fim, sua vontade de 

tudo agarrar e examinar, e seu amor às miniaturas que comportam o 

grande em menor tamanho, pode ser traduzido por um desejo de se 

intimar com a vida. Esse desejo embrenha a criança nas coisas 
existentes. É um intimar para conhecer, pertencer, fazer parte, estar 

junto daquilo que a constitui como pessoa. (PIORSKI, 2016, p. 63)  

 

 

  Cavucando. Fonte: Arquivo pessoal  



123 

 

 

No pátio, era comum encontrar pequenas mãos cavucando a terra, futucando 

pequenas frestas de cimento em busca de algum valioso trunfo. De fato, as crianças me 

mostraram que enxergam muito além do que nossos olhos adultos podem ver, mesmo 

em locais onde a natureza já foi em partes cercada, cimentada, encoberta.   

Um exemplo dessa bonita relação registrei na foto em epígrafe, intitulada 

“Cavucando”, na qual uma menina, sozinha, esforçava-se para resgatar uma 

formiguinha de um buraco de concreto. Buscou folhas e fiapos de grama para evitar 

uma possível queda de sua amiga, mas logo a perdeu de vista e, um pouco contrariada, 

foi atrás de outra brincadeira.  

 Apesar de abundante, a natureza que encontrei na creche já é, em grande parte, 

escolarizada. Os brinquedos de plástico são numerosos. Coloridos, chamativos, 

brilhantes. Os famosos “brinquedos de criança”. Além disso, muitas áreas já foram 

cimentadas e diversos espaços com terra foram cobertas por pedras de brita, de modo a 

evitar a formação de poças de lama em dias de chuva. E o que faziam as crianças?  

             

 

            Transgredindo Fonte: Arquivo pessoal 
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Carregavam água do chuveiro em todo e qualquer possível recipiente e enchiam, 

incessantemente, o buraco que se formara (ou que elas mesmas haviam formado) na 

parte do chão sem grama ou pedrinhas.  Aquela poça virava a diversão de dias, semanas, 

abrigando mistérios e segredos que só eles entendiam. Até secar. Mas logo voltava a se 

encher, e a brincadeira recomeçava. Cavar o solo, investigando as profundezas do 

mundo, os buracos que chegam à China, os bichos misteriosos. Neste processo, as 

crianças enraízam nas profundezas da terra, hidratando de intimidade e ludicidade esse 

elemento que tanto nos presenteia com alimento e lar.  

De fato, dar esse tempo e espaço às crianças é algo precioso e raro.  Isso porque, 

muitas vezes, estão ocupadas com tarefas ou são estimuladas a interagirem com os 

brinquedos plastificados e prontos para brincar. Ou nós, como adultos ou educadores, 

estamos com medo do desconhecido, cansados, ou com pressa.  E é esse o mundo que 

acolhe uma grande parcela das crianças de hoje: afobado, anestesiado, preocupado.  

Para mim, como pesquisadora e educadora, esta pesquisa foi uma centelha de 

esperança, pois pude perceber como, na luta contra a velocidade do cotidiano, meninos 

e meninas continuam brincando na natureza com brilho nos olhos, corpos ativos e 

sorriso no rosto. Pude resgatar meu olhar para “miniaturas que comportam o grande” 

(PIORSKI, 2016), observar desimportâncias, e afirmar que, mesmo em um ambiente 

escolarizado onde brinquedos “prontos” são oferecidos, as crianças ainda buscam 

vasculhar o proibido, o não óbvio, inventando brincadeiras com miudezas. Acumulando 

estas desimportâncias, as crianças vão construindo, na natureza, seu acervo de 

experiências estéticas e afetivas no mundo que as circunda. 

 

 Um pedaço de grama acaricia meu rosto... Brinquedos e transmutações 

 

No período de observação presenciei e vivenciei muitas brincadeiras infantis, 

registrei-as no diário de campo e falei de um modo geral sobre algumas delas no 

capítulo quatro. Como eram essas brincadeiras? Como as crianças exploravam, 

descobriam e imaginavam a flora em sua materialidade? Transformando pedaços de 

grama em slime, por exemplo, exercitaram a imaginação e experimentaram a 

materialidade dos elementos disponíveis na natureza. Em um momento, os fiapos estão 
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presos ao chão, espessos de água. Quando arrancados, ao poucos vão ressecando, 

perdendo a elasticidade, até ficarem amarronzados e secos.  

A criança, com sua tatilidade, entrava em contato com a transformação operada 

por um simples fiapo de grama. Sua textura, sua temperatura, seu cheiro de frescor ou 

de folha seca.  E se imaginava o que queria: cozinheira, cientista, amiga, todos os 

personagens que fossem necessários para a feitura da massinha caseira… Depois jogava 

tudo no chão, e a grama voltava à sua origem, decompondo-se e devolvendo os 

nutrientes ao solo. Um pedaço de grama acaricia meu rosto, descreveu a menina, 

enquanto fazia um afago na pele suave.  

Escondido e evidente. Miúdo e Gigante. Olhando para cima e verificando 

detalhes, as crianças encontram surpresas que nós, adultos, muitas vezes não vemos em 

nossos caminhos cotidianos: enormes árvores frutíferas recheadas de alimento. Sem 

hesitar, foram atrás da aventura. Quando coletam frutas direto da árvore, conectam-se 

com uma das necessidades mais primitivas do ser humano: a busca por alimento. O 

reconhecimento da natureza como provedora de toda e qualquer provisão. Mesmo sem 

verbalizar, mesmo sem que ninguém explique para ela, a criança entendeu a origem, o 

movimento, o processo. 

Uma delas esgueirou-se por entre troncos, subiu na ponta dos pés, esticando seu 

corpo todo como um animal e vociferou: Vou fazer um suco, oras! Os pedaços de 

natureza possuem diversas possibilidades sinestésicas que os outros brinquedos de 

plástico jamais poderiam oferecer.  

 

Olha que cheiro de mar! Sentidos do corpo, rememorações, mistérios 

Enquanto levava uma concha ao nariz, exclama a menina: Olha que cheiro de 

mar! O objeto, que antes era tempero de sopa, logo ganhou outro cheiro, outro sabor. A 

sinestesia, essa vivência potente dos sentidos do corpo, pode viabilizar também a 

rememoração. Uma menina, ao cheirar uma concha, é capaz de revisitar uma praia na 

qual esteve há bastante tempo atrás, lembrar-se da sensação dos seus pés na areia 

quente, na água salgada, e do sabor doce e gelado do picolé. Na natureza, a imaginação 

se concretiza; toma forma através do contato com coisas que apodrecem e nascem, de 



126 

 

materiais com textura, cheiro. Os ambientes naturais estimulam os campos imaginário e 

afetivo da criança, criando uma relação extremamente potente entre os dois.  

Neste processo observei também a potência assustadora do desconhecido 

material, dos perigos inerentes dos ambientes naturais: insetos, buracos, animais 

peçonhentos, venenosos. A solidão no verde, no “selvagem” desvela a nossa 

insignificância perante os inúmeros mistérios da natureza. Coloca-nos em alerta, nós e 

nós mesmos, compreendendo que precisamos buscar em nosso corpo a sagacidade para 

sobreviver. Assim como fazem os animais. As crianças pareciam gostar desse perigo; 

gostam de imaginar ferrões, sementes envenenadas, monstros mutantes, ou até mesmo 

carrapichos que parecem espinhos. Em contato com um mundo novo, não controlado, 

não cercado, meninos e meninas podem desenvolver-se em seu autocuidado. Tateiam 

seus passos, entendem para aonde podem ir e de onde devem recuar. E, é claro, a hora 

de pedir ajuda.  

Evidente que, no ambiente da creche, a natureza não era, de fato, selvagem, e as 

crianças não estavam tão autônomas em sua exploração. Os educadores constantemente 

estavam atentos a possíveis riscos. Porém, foi possível ver, nas crianças que 

demonstravam interesse por brincadeiras no verde, como o afastamento era essencial 

para o prazer da aventura. Estar sozinho ou em pequenos grupos (como as formigas de 

Galeano), abrindo-se para o inesperado em suas arriscadas explorações, era uma grande 

satisfação. Vasculhar o chão fazia com que a criança explorasse outros níveis, se 

esticando, se espremendo, descobrindo novos apoios, rastejando pela terra, trabalhando 

a força sustentadora do seu corpo, o equilíbrio, saindo da verticalidade cotidiana e 

explorando a horizontalidade. Percebi corpos infantis explorando novas possibilidades, 

testando pelo erro ou pelo acerto o limite das aventuras.  
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O chão onde piso  Fonte: Arquivo pessoal  

 

A gente vai tirar foto da natureza.  Gigantes minúcias se revelam 

Estar com as crianças, observar o percurso particular de cada menino e menina, 

me permitiu identificar como gostavam de se divertir, quais eram seus cantos favoritos, 

seus amigos ou amigas de aventuras. No momento da proposta com fotografia, entendi-

os em suas individualidades e pude observar como cada um interagia e reagia a uma 

tarefa. Conforme eu já esperava, houve certa dispersão por parte das crianças, 

principalmente no dia em que havia outros amigos frequentando o mesmo espaço e 

interagindo com brinquedos que não faziam parte da tarefa que eu propus.  

 Espalhando-se pelo espaço na velocidade da luz, esgueirando-se pelo chão, 

subindo na ponta dos pés e no tronco inclinado da árvore pata-de-vaca em busca do 

clique desejado, os quatro meninos e a menina capturaram todo e qualquer tipo de coisa. 

Alice demonstrou preferência em fotografar aquilo que comumente chamamos de 

natureza: grande parte de suas fotos continha árvores, folhas e gramado. Ao mesmo 

tempo, capturou fotos de cantinhos e objetos aparentemente aleatórios mas que, mais 

tarde, relatou serem valiosos para ela. Cantos de experiências e memórias vividas 

diariamente na escola. A menina fotografou de forma dinâmica e tranquila, alternando 

momentos de cumplicidade comigo e com os amigos com momentos de introversão e 

aparente busca por um ambiente mais vazio.  
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João Leandro aparentou fotografar de forma mais quieta, observadora, como se o 

clique perfeito não pudesse ser alcançado com afobação. Nesta busca, encontrou 

diversas frestas do chão, lugares marginais habitados por folhas e ervas daninhas. 

Demonstrou também bastante interesse em capturar os momentos vividos por outros 

amigos, inclusive fazendo-os participar da brincadeira.  O menino foi o único do grupo 

que deu a câmera na mão de uma amiga para que ela pudesse registrá-lo do “lado de lá” 

das lentes.  

Para João Guilherme, a natureza reinou: quase todas as suas capturas foram de 

ambientes em que o verde prevalecia.  Heitor teve seu jeito único de percorrer todos os 

espaços do parque. Interagia com todos, comunicativo, e gostava de fazer comentários 

perspicazes e brincadeiras alegres sobre o que estava fotografando e que via registrado 

na tela, até mesmo da câmera descartável. Suas diversas fotos da natureza encontraram 

ângulos inéditos, verticalidade e movimento. Já Davi demonstrou interesse em incluir os 

amigos e demais pessoas em sua brincadeira de fotografar a natureza: dentre todos os 

fotógrafos, foi o mais brincalhão, extrovertido e aquele que buscou mais vezes registrar 

rostos e corpos conhecidos.  Por vezes, cansou-se da tarefa e desejou parar. Por sorte, 

logo voltava a se interessar e tomava a câmera em mãos.  

Analisando individualmente e coletivamente as fotos, me pareceu que a 

intencionalidade por trás de cada registro não era de produzir repercussão. Ao invés 

disso, buscavam capturar tudo aquilo que a natureza e que cada momento singular 

repercutira internamente em seus corpos e mentes. Imaginar aquilo que deseja é muito 

mais rico do que ter que moldar-se à realidade, porque “[...] a imaginação é uma 

potência autônoma, criadora e multiplicadora de imagens, que está além da organização 

do entendimento racional.” (PIORSKI, 2016, p.60) 

O diálogo e as lutas da criança com o mundo repercutem 
e ritmam experiências distantes da linearidade racional e 
vivem, por isso mesmo, permanentemente ativadas – pelo 

reino simbólico – de um poder criador e gerativo 

incomuns.                              

 (Gandhy Piorski, 2016,p.52) 

Os elementos da natureza que despertaram maior interesse nas crianças, a partir 

da análise de suas fotografias, foram as folhas, as árvores, as pedrinhas e as plantas.  O 

mico que apareceu no segundo dia foi também um sucesso, mesmo que só um menino 
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tenha conseguido capturá-lo na câmera. Contudo, posso afirmar que no rolo de filme de 

cada criança, possui ao menos uma foto que representa a tentativa de congelar a imagem 

do mico. O céu foi fotografado somente uma vez. Bancos de madeira e brinquedos 

também apareceram com frequência nos registros.  

Constatei uma grande quantidade de fotos do “fora”, do outro lado das grades da 

escola. Muitas vezes o mesmo pedaço de grama estava presente dentro da creche, mas 

as crianças pareciam querer registrar aquilo que estava para além do alcance das suas 

mãos. O fundo, aquilo que está por trás. Talvez elas sentissem que o lado de fora da 

escola era mais arborizado, ou que continha mais natureza. Ou que as flores e folhas do 

lado de lá eram mais bonitas e interessantes, afinal, a grama do vizinho é sempre mais 

verde… Quem sabe, as fotos para além da grade demonstrem o desejo das crianças de 

sair, de poder explorar com seu olhar fotográfico uma área que não costumam poder ir 

com os seus pés.  Mas os “olhos” da câmera podem.  

         

         

             Fotos de fora. Fotógrafos: Alice, João Guilherme, João Leandro, Heitor. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Todas as crianças fotografaram outros amigos; tanto aqueles que estavam 

participando da proposta, quanto aqueles que não. Interpreto isso não só como uma 

forma de incluir outras meninas e meninos na dinâmica, mas também como um impulso 

carinhoso em mostrar a afetividade das relações, o íntimo, os fios de amizade que tecem 
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diariamente na creche.  Além disso, todos os pequenos fotógrafos tiraram retratos de 

mim, o que pode significar também o desejo de documentar o vínculo que construímos 

ao longo dos dias em que estive presente na instituição. 

 

Duvidar do óbvio em nuances de luz e sombra 

Analisando os rolos de filme das crianças, quais concepções de natureza 

podemos capturar a partir das escolhas de registro? Acredito que as crianças-

pesquisadores desta investigação desejaram ver tudo, registrar tudo, capturar tudo e 

qualquer coisa que lhes interessassem. Como a proposta inicial não foi rígida, evitando 

assim um objetivo único a ser alcançado, percebi que os meninos e a menina sentiram-

se bastante livres em sua exploração fotográfica. Em momento algum me dirigiram a 

palavra para saber se o que haviam fotografado estava dentro da proposta, ou para pedir 

qualquer tipo de ajuda que não fosse no manejo da câmera. A brincadeira fluiu de forma 

livre e autônoma.  

Os elementos que apareceram nos registros infantis vão para além daquilo que 

poderíamos esperar: discretos, evidentes, quase invisíveis. O olhar infantil, nessa 

pesquisa, provou que duvida do óbvio, iluminando frestas, fiapos e pequenas nuances de 

luz e sombra. Ao invés de buscar evidências, as crianças repararam no fundo, 

enxergaram seus cotidianos de ângulos inesperados. Buscaram cumplicidade em rostos 

queridos, cantinhos de memória, objetos valiosos, interações interessantes, reações 

valiosas.  

Encontrei registros que, muitas vezes, poderíamos dizer que foram 

“despropositais”. Porém, esses “despropósitos” são as verdades infantis recheadas de 

significação, modeladas pelo ponto de vista daqueles que, por enxergar muito mais do 

chão, acabam notando todos os tipos de beleza escondida. 
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Despropósitos. Fotógrafos: Alice, João Guilherme, João Leandro, Heitor. Fonte: Arquivo 

pessoal. 

 

Eu queria tirar a foto porque eu adoro esse lugar. Conversa sobre as fotos, 

captura de sentidos e concepções de natureza  

 

No momento de ouvir as crianças acerca de suas fotografias, percebi a 

importância da escolha metodológica de se cruzar “procedimentos de escuta utilizando 

diferentes suportes expressivos em momentos diversos” (CRUZ, 2008, p.45). Até então, 

as crianças tinham falado e agido praticamente só de forma espontânea, expressando-se, 

verbalmente ou não, durante as brincadeiras no parque ou durante a proposta com as 

câmeras fotográficas. Com a roda de conversa, minha intenção foi de travar com os 

meninos e com a menina um diálogo aberto e amplo. Para além de perguntas que 

suscitavam respostas com “sim” ou “não”, foi construído um terreno dialógico que 

provocou questionamento e acolheu as narrativas das crianças em suas múltiplas 

possibilidades de expressão.  
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Certamente os oito dias que se passaram entre o último dia de fotografia e a roda 

de conversa exerceram influência na receptividade das crianças. Elas pareciam não se 

lembrar das fotos que haviam tirado, talvez por isso não houve frustração de certos 

cliques não terem “funcionado” ou terem saído como borrões. Uma pergunta que eu 

imaginei que seria frequente não aconteceu: “Cadê aquela foto que eu tirei de X, Y?”. A 

ansiedade que eles demonstraram ao terminarem de fotografar e não conseguirem ver as 

fotos foi visivelmente dilatada pelo tempo. Essa dilatação afetou uma possível 

expectativa, como aquela do fotógrafo que, ao revelar o rolo de filme em um estúdio 

escuro, torce para que todas as poses tenham saído conforme seu desejo.  

Muito além das questões técnicas, da qualidade das fotografias, das poucas 

expectativas e lembranças que testemunhei, fui presenteada com uma conversa cheia de 

riquezas e significâncias. A sensação era de reviver novamente aquele dia: foram 

diversas surpresas, buscas, e também estranhamentos. As crianças ficaram maravilhadas 

vendo suas próprias fotos. Frente às perguntas: Onde aqui tem fotos do que você acha 

que é a natureza?, Nessas fotos, onde você vê mais natureza?, Bota o dedo onde está a 

natureza., obtive respostas muito diversas. 

Fugindo de uma lógica adulta e linear, eles me mostraram que veem a natureza 

em qualquer lugar: em pessoas, em coisas, em plantas, no que for. O que, para mim, 

ficou mais evidente foi a busca dos meninos e da menina por enquadrar seus lugares de 

intimidade: os amigos, os brinquedos, os cantinhos, as plantas “carnívoras”, os espaços 

afetivos da escola que marcam a memória do corpo e do coração.  

A intimidade pressentida do mundo chama a criança para um trabalho 
de extroversão em direção à matéria. Cada parte é passiva de ser um 

universo, ou se fará um universo, pelo poder colonizador das imagens. 
Encontramos o rastro onírico de sua alma tanto nos materiais dos 

brinquedos como no seu corpo e no trabalho de suas mãos. (PIORSKI, 

2016, p.64) 

 

Os pequenos pesquisadores-brincantes-fotógrafos-artistas desta pesquisa me 

ensinaram que todo esse processo de investigação coletiva – do início ao fim, em todas 

as suas fases – não se daria de forma pragmática, linear, nem se proporia a responder às 

minhas perguntas de forma previsível. Neste momento da roda de conversa, em busca 

de uma concepção infantil de natureza capturada nas fotografias, descobri que, para as 



133 

 

crianças, ela poderia ser: “Maria Luisa.”; “O Heitor. Aqui, ele é natureza.”; “[...] foto de 

árvore, de um tronco.”; “Pedrinhas e folhas” e até as próprias crianças que, em diversos 

momentos, reconheceram-se como a natureza naquelas fotos. Precisei novamente 

despir-me de minhas certezas e contemplar o vivido, a quebra da lógica, da 

temporalidade, da verticalidade e da estética operada pela criança.   

 

 

 Tem cheiro de natureza! Contando a história das fotos com arte 

                                      

  

 

Convite.  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Minha intenção com a confecção do Diário era ao grupo a oportunidade de 

expressarem-se com as mãos: sujando-se, explorando novos materiais, tateando 

texturas. Estava curiosa para saber como iriam interagir com as próprias imagens, e 

ansiava por momentos de quietude nos quais eles pudessem ouvir suas vozes interiores, 

capturando ressonâncias, memórias e sentimentos transmitidos por aquelas fotos e pelos 
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momentos que elas simbolizavam. As produções infantis trariam à tona o reflexo do seu 

vivido naquele espaço, com aqueles amigos e com aquela pesquisadora que, aos poucos, 

foi se tornando mais próxima.  Eles encerrariam, então, esse processo de pesquisa com 

um portfólio artístico em mãos – algo feito à mão que poderia ser guardado para sempre 

para rememorar este momento.  

Ao pedir às crianças que dessem nomes às fotos, considerei que poderiam ter 

mais chance de pensar em temáticas, sentimentos, ações por trás daquelas capturas, e, 

talvez, surgissem outras memórias que pudessem adicionar sentido aos desenhos. 

Analisando a escolha de cada criança, me surpreendi com a variedade temática dos 

títulos. Por vezes, eles corresponderam de forma “lógica” à foto; porém houve ocasiões 

em que as crianças escolheram nomes que para nós, adultos, não fariam qualquer 

sentido, não apresentando correspondência aparente com o que aparecia no registro 

fotográfico. Surgiram títulos poéticos, descritivos, românticos, engraçados e alguns 

bastante inusitados.  

Tendo nomeado as fotos, os meninos e a menina deram início à confecção das 

páginas do Diário: desenharam, pintaram e colaram no papel elementos coletados pelo 

chão. Entusiasmaram-se bastante com a possibilidade de colar “pedaços de natureza”, 

agachando-se rapidamente pelos cantos do parque em busca de miudezas valiosas que 

pudessem contar a história das fotos junto com eles. Os elementos que mais apareceram 

foram folhas secas e verdes, pedrinhas de brita, pedaços de grama e galhos.  

Percebi que, por vezes, a proposta de contar a história da foto “funcionou” 

bastante, visto que eles se esforçavam por produzir pinturas e colagens que, de alguma 

forma, relacionavam-se com a imagem. As crianças observavam o que haviam 

fotografado, algumas vezes em silêncio, algumas vezes apontando curiosidades sobre 

ela, e em seguida iniciavam a pintura, desenho ou colagem. Olhavam para a foto e em 

seguida para o papel, repetidamente. Como um pintor que busca reproduzir uma 

paisagem.  

Ao longo de todo processo, pude notar o impulso à criatividade e inventividade 

dos meninos e meninas. Empolgados com as diversas alternativas de criação, escolhiam 

não se ater à proposta, e preferiam expressar-se livremente O simples fato de fazer um 

desenho que corresponda a uma foto, relacionando-se com ela logicamente, parecia por 
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vezes uma tarefa tediosa e desinteressante. Por que não inventar? Por que não criar sua 

própria história, inventando caminhos e encontros inesperados? 

Os dedos alcançavam os potes de “tinta de natureza” e agarravam papéis com 

avidez. O tubo de cola era esmagado com vontade, espalhando líquido transparente por 

todos os cantos. E depois vinham as folhas, os galhos, às vezes até maiores do que o 

papel. Eu procurava não interromper o processo. Quando as crianças sinalizavam que 

haviam terminado, passávamos para a outra fotografia. Assim foram sendo fabricados 

os Diários da Natureza. 

Aos poucos, no aprendizado como pesquisadora, fui conseguindo compreender 

os processos infantis de forma menos viciada e adultocêntrica. Mesmo amparada por 

diversas teorias acerca do tema, não foi tão fácil, na prática, me acostumar a não ouvir 

aquilo que eu esperava ouvir com as minhas perguntas. Justamente quando buscava 

entender as idiossincrasias da relação criança-natureza, ouvi-las falando de carros, 

paredes elétricas, portas – categorias compreendidas, grosso modo, como não naturais, 

ou seja, modificadas pelo homem – me dava a impressão de estar fugindo do centro da 

relação que eu buscava analisar.  

Nos pequenos portfólios feitos pelas crianças, podemos capturar, então, toda 

potência e minúcia do olhar infantil perante a vida e aquilo que (quase) não se vê, mas 

que elas enxergaram nas inúmeras vivências na natureza que esta pesquisa presenciou 

e/ou ofereceu. Seja pelo ângulo da fotografia, pela escolha da cor da tinta e dos 

elementos colados no papel foto, seja por aquilo que escolheram expressar: as 

manifestações não verbais e subjetivas da criança estão representadas em cada página 

do Diário. Suas emoções, suas percepções, sua abertura perante as propostas. Cada 

material é único e merece ser prestigiado pela sua delicadeza.  

Através da imaginação, da brincadeira, da espontaneidade, da sinceridade e da 

sensibilidade, Alice, Davi, Heitor, João Guilherme e João Leandro me ensinaram a ser 

pesquisadora. Despiram-me das minhas certezas e perguntas e me provaram que a 

natureza, para eles, pode ser tudo. Desde a folha, a árvore, o mico, até o amigo, si 

próprio, alguém, uma porta de alumínio, um banco de madeira. Mostraram-me que as 

lógicas infantis são propriedade e direito das crianças, e não é nosso papel querer 

destrinchá-las em análises e definições de ilogismo.  
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Na prática, pude ver que ainda há crianças que buscam a natureza e nela 

encontram o prazer de brincar. Sujam-se, colocam as mãos onde querem, rolam pela 

lama e pela grama sem medir ou até entender consequências negativas. Dentro e fora 

dos contornos da pele, os meninos e meninas experimentam texturas e sensações de 

liberdade, de descobrimento único e próprio que só acontece na infância. Na terra, 

rastejam; na água, se entregam, explodindo de alegria ingênua. No ar e no fogo, 

observam atentos, buscando jogar-se no perigo desconhecido. Cada um na medida do 

seu possível, do seu jeito peculiar de ser. Mas o corpo está ali, atento, operante, pulsante 

de vida. O corpo da criança na natureza é território livre. Terra de ninguém e de todo 

mundo. 

 

                                             * 

     A FOZ 

 

Seguindo o curso das águas, chego à foz. E nela tudo desemboca. Deságuam 

nessas páginas gotas de suor e lágrimas produzidas em todos os meus esforços por 

entrar na Academia, por ter um espaço para estudar aquilo que me instiga, por encontrar 

pessoas dispostas a pensar junto comigo. Lembro-me com clareza dos momentos em 

que passei à beira da Baía de Guanabara, no Campus da UFF / Gragoatá, enquanto 

esperava para realizar as provas de seleção para o Mestrado em Educação. Ao invés de 

passar os últimos minutos relendo conteúdos, sentava na grama, recostava-me no tronco 

dos coqueiros e tirava os sapatos, espalhando meus dedos dos pés na grama. Algumas 

formigas me examinavam, mas eu não ligava para elas. Ouvia as gaivotas voando sob a 

minha cabeça, o som das ondas fracas batendo nas pedras, e, entre um e outro gole de 

café, pensava: é aqui que quero estudar.  

Quando olho para trás, me encontro ainda menina, aprendiz de pesquisadora-

poeta na natureza em busca de melhor compreender o universo infantil. Minhas 

memórias de infância e meus aprendizados de mulher foram me fazendo tecer as tramas 

dessa pesquisa; tudo aquilo que germinava dentro de mim, me movendo em direção 

àquilo que eu (quase) via e queria muito enxergar. Aos poucos, a infância foi se fazendo 
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categoria em mim e veio à tona como uma enxurrada irresistível. Olhei para dentro, me 

vi criança, me revisitei, e, no encontro com as crianças desta pesquisa, entrei em contato 

com mundos imaginados feitos de grama, folhas, pedras, frutos e lama. E aqui me 

encontro totalmente transformada, encharcada de experiências e de novas referências 

que me fazem querer, cada vez mais, explorar o terreno fértil da pesquisa com crianças.  

Agora disponho de um acervo fresco de olhares e vivências, porém continuo 

caminhando como aprendiz no longo e agradável caminho da investigação acadêmica. 

Sigo o leito do rio, caminhando sobre pedras lisas, às vezes pontudas, às vezes 

escorregadias, às vezes bambas. Mas sempre presentes, acolhendo os pés, apontando 

caminhos e escolhas.  

Observar as crianças em interação espontânea com os elementos naturais me 

trouxe muita alegria e esperança de que, mesmo em espaços emparedados, cercados e 

com grande oferta de brinquedos plastificados, os meninos e meninas ainda sentem forte 

atração por brincadeiras de terra, de fogo, de água e de ar. Apesar de algumas 

reprimendas por parte dos educadores, o grupo que pude observar ao longo desta 

investigação mostrou que, do lado de fora, sente-se livre para criar e explorar, 

vasculhando cantinhos, descobrindo animais e criando alegorias. Por meio da 

observação, percebi a potência do corpo em meio aos ambientes verdes: pernas e braços 

alcançam o mundo, rastejando-se pelo chão, pairando pelo ar, reivindicando a 

porosidade alegre da água, entrando de cabeça nos mistérios da terra como animais 

primitivos.  

Quando chamados para fotografar a natureza, as crianças surpreenderam-me 

com sua destreza e perspicácia. Fotografaram tudo que quiseram: folhas, chão, árvores, 

pedrinhas, plantas, amigos, objetos, pequenas nuances de luz e sombra. Os meus cinco 

pequenos-grandes parceiros de pesquisa me fizeram desconstruir, na prática, a lógica 

adulta e linear que insistia em me acompanhar em busca por padrões, concepções 

enquadradas e semelhanças de comportamento. No fim das contas, compreendi que esse 

comportamento é escorregadio, foge do real e constrói suas próprias camadas de 

sentido: lugares de intimidade, rostos e corpos conhecidos, brinquedos inventados, 

cantinhos, plantas “carnívoras”, espaços inundados de memória do corpo e do coração. 

Para eles, tudo foi e é natureza. A natureza está em toda parte. Inclusive, dentro deles.  
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Posso afirmar que os movimentos que propus durante a minha pesquisa de 

campo na Educação Infantil do COLUNI/UFF foram passos caminhados em direção à 

compreensão da visão infantil do mundo, das miudezas, das magias enxergadas naquilo 

que (quase) não se vê. A pesquisa me provou que as crianças são, de fato, uma caixinha 

com múltiplas surpresas que nos ensinam a fazer, refazer e desfazer nossas certezas e 

nossos passos firmes. Para mim, pesquisar com criança foi um sopro; como uma 

correnteza forte de mar que tira nossos pés da areia e nos faz boiar para a calmaria, 

investigando qual é o caminho mais orgânico para se voltar à praia. E a criança é como 

uma formiguinha, animal pequeno e curioso que explora o mundo com coragem e força 

inimagináveis. A formiga não sabe do seu tamanho. Não entende sua pequenez perante 

as outras coisas, visto que é gigante.  

Faço, enfim, um convite ao leitor desta pesquisa a deliciar-se com as páginas dos 

Diários da Natureza fotografadas por mim e apresentados em forma de vídeo. Como já 

indiquei, assim que possível, as produções serão entregues em mãos às crianças que o 

produziram. 
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