
 
 
 
 

 
 

 

 

  

RELATÓRIO 
DE PESQUISA  



 
  

INTRODUÇÃO  
  

Esta pesquisa é fruto de uma parceria realizada entre o Projeto 
Criança e Natureza do Instituto Alana e o Programa Rede da 
Associação Vaga Lume.  

O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos que tem 
como missão honrar a criança.  

Já a Associação Vaga Lume, é uma organização sem fins 
lucrativos, que tem como missão criar oportunidades para 
intercâmbios culturais por meio da leitura, da escrita e da 
oralidade. Valorizando assim o protagonismo de pessoas e de 
comunidades rurais da Amazônia Legal brasileira. 

Em seu Programa Rede, a Vaga Lume faz a mediação entre 
educadores, escolas e ONGs da cidade de São Paulo e 
comunidades rurais da Amazônia Legal brasileira. Trata-se de 
uma iniciativa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, 
realizada por meio de um intercâmbio cultural a partir do tema 
“Nós e nosso meio ambiente”.  

O programa é estruturado em ciclos anuais de intercâmbio: os 
estudantes de São Paulo e da região amazônica produzem 
trabalhos coletivos e trocam correspondências constantemente. 
Ao final de cada ano, a Vaga Lume realiza um acampamento, que 
é considerado o maior momento de integração do ciclo, pois é o 
evento que reúne representantes dos adolescentes e educadores 

de todas as instituições envolvidas. A programação inclui 
apresentações culturais, gincanas colaborativas, visitas a 
equipamentos culturais e uma feira cultural, onde os estudantes 
apresentam e compartilham os trabalhos confeccionados ao 
longo do ano. 

De 25 a 27 de novembro de 2015, aconteceu o 6º 
Acampamento Vaga Lume, em Sobradinho, Brasília. Na 
ocasião, o Instituto Alana liderou uma pesquisa com os 
participantes para investigar como eles percebem o ambiente a 
sua volta e avaliar sua relação com a natureza. 

Este relatório foi redigido de forma colaborativa pelas equipes de 
Educação e Cultura da Infância e do Projeto Criança e Natureza 
do Instituto Alana e pela a equipe de Educação do Programa 
Rede da Vaga Lume. 

UM DIÁLOGO ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE SÃO PAULO E DA AMAZÔNIA, POR MEIO DE SUA 

RELAÇÃO COM A NATUREZA 

 



 

  

METODOLOGIA 
 

O público alvo da pesquisa foram os estudantes que 
participaram do 6º Acampamento Vaga Lume, todos com 
idades entre 11 e 14 anos. O grupo era composto da seguinte 
forma:  
→ 10 estudantes da Amazônia, residentes das comunidades de 
Marará (Barcelos/AM), Tracajatuba (Macapá/AP), Atins 
(Barreirinhas/MA), Boa Vista (Oriximiná/PA) e Murumuru 
(Santarém/PA). 
→ 10 estudantes da Região Metropolitana de São Paulo, 
provenientes das escolas Vera Cruz Alecrim, Santi e da 
Fundação Tide Setúbal, localizadas em São Paulo; e do Projeto 
Âncora, localizado em Cotia. 
 
 

 
FERRAMENTAS USADAS PARA A COLETA DE DADOS:  

! Entrevistas individuais com os estudantes; 
! Vivência direta na natureza: confecção de barquinhos e trilha 

do conhecimento; 
! Discussão em grupo com os estudantes; 
! Avaliação do trabalho; 
! Entrevista com os educadores; 
! Registro audiovisual; 
! Registro fotográfico; 
! Observação; 



 
 

 

 

 

  

  

DADOS E CONTEXTOS 
 

→ Meninos e meninas da Amazônia Legal Brasileira vivem em uma 
extensa área de floresta contínua, que abriga cerca de 50% da 
biodiversidade mundial. Já as crianças e adolescentes da cidade de 
São Paulo, usufruem de muito pouco verde: na cidade há apenas 
2,6m² de área verde por habitante, muito aquém da recomendação 
da ONU.  
→ São Paulo possui enormes contradições: ao mesmo tempo que a 
capital faz parte do estado com o segundo maior Índice de 
Desenvolvimento Humano do país, é também o 2º no ranking de 
maior concentração de crianças e adolescentes em situação de rua.  
→  Já a população da Amazônia Legal é 35% composta de crianças 
e adolescentes. Contudo, 50% deles vivem em famílias pobres. A 
região tem atualmente a maior taxa do país de gravidez na 
adolescência, e o homicídio de meninos alerta para a vida em risco 
dos adolescentes. 
→ A cidade de São Paulo ainda tem 31.302 estudantes do Ensino 
fundamental com idade acima da recomendada para a série, quase 
8% do total de crianças e adolescentes desse segmento, mesmo 
com a diminuição desse número nos últimos anos. Na Amazônia, a 
distorção idade-série chega a 31,4%, tão preocupante quanto os 
10% de crianças e adolescentes que continuam fora da escola na 
região. 
→ Para chegar em algum ponto da cidade de São Paulo, crianças e 
adolescentes enfrentam, em média, no período da manhã, um pico 
de 95,98 km de trânsito pelas avenidas e ruas. Além disso, apesar 
dos esforços em relação à redução de velocidade, o trânsito na 
cidade ainda tira a vida de 1.249 pessoas anualmente (dados de 
2014). 
→ A população é diversa em São Paulo, possui imigrantes italianos, 
portugueses e, mais recentemente, bolivianos e haitianos. Além de 
migrantes de todo Brasil. A Amazônia Legal também possui uma 
grande diversidade étnico-racial, incluindo 56% dos povos indígenas 
do Brasil.	
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ATIVIDADES NO TEMPO LIVRE 

brincar jogar bola alguma tecnologia ler 

  

  RESULTADOS 
 

EXPOSIÇÃO À NATUREZA 

O que os estudantes gostam de fazer em seu tempo livre? 
→ 50% dos estudantes de ambas as regiões responderam que 
gostam de jogar bola e 60% mencionaram gostar de brincar.  
→ As crianças e adolescentes de São Paulo mencionaram que o 
acesso ao espaço natural (montanha, parque e praia) exige um 
deslocamento, ou seja, não está no dia-a-dia deles. Nenhum 
estudante dessa região mencionou atividades realizadas ao ar livre. 
Porém, a tecnologia foi citada em 30% das respostas (internet, 
celular, games, TV e filmes).  
→ Nas respostas dos estudantes da Amazônia, a tecnologia não 
aparece e percebe-se que o brincar muitas vezes tem a natureza 
como lugar de acontecer (pescar, colher frutas). A interação social 
é ressaltada (divertir-se com os amigos, conversar com os amigos) e 
as atividades mencionadas exigem um espaço físico grande (jogar 
taco e queimada). A leitura foi mencionada por 40% dos 
estudantes, um excelente resultado do Programa da Expedição 
Vaga Lume, que vem trabalhando no incentivo à leitura nessas 
comunidades. 
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ONDE GOSTAM DE BRINCAR? 

apartamento quintal campo 

 
  

Onde gostam de brincar e por quê? 
→ 60% das crianças e adolescentes de São Paulo responderam que 
a casa (ou o apartamento) é o melhor lugar para brincar, 
mostrando um distanciamento dos espaços naturais e a importância 
dos espaços internos em suas vidas.  
→ Já entre as crianças e adolescentes da Amazônia, 70% 
mencionaram o quintal de casa e 60% mencionaram o campo, 
apontando a prevalência do estar ao ar livre.  
→ Entre os estudantes de São Paulo que brincam em casa, a 
segurança, a distância e a falta de tempo dos pais são os maiores 
impedimentos para brincar ao ar livre. A necessidade de supervisão 
restringe sua autonomia. 
→ Entre as crianças e adolescentes da Amazônia que brincam ao ar 
livre, os principais motivos são: “Tem mais espaço, tem sombra, é 
ventilado”. 
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POR QUE NÃO BRINCAM AO AR LIVRE? 

falta tempo pais não permitem falta transporte 

 

 

 
  

 

 

Quais são as principais barreiras do brincar ao ar livre? 
→ Entre as crianças e adolescentes de São Paulo: 50% por falta de 
tempo dos pais; 30% porque os pais não deixam; 20% por falta de 
transporte. 
→ Entre as crianças e adolescentes da Amazônia: 40% por falta de 
tempo, pois trabalham nos afazeres domésticos. 
→ Em todas as respostas há um fator externo, nenhum estudante 
citou falta de interesse e/ou vontade. 
 

O que os estudantes sentem quando estão na natureza? 

→	As respostas mais comum são feliz (40% dos estudantes de  
São Paulo e 50% dos da Região Norte) e livre (20% dos de São 
Paulo e 40% dos estudantes da Região Norte). 
Depreende-se da nuvem de palavras mais utilizadas que, as 
crianças e adolescentes, quando em contato com a natureza, 
sentem-se com a privacidade resguardada e por isso mais 
relaxados e contemplativos.  
 

Nuvem com as palavras mais utilizadas para descrever como se sentem na natureza 
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mais de 2h sem tempo 

 

Quanto tempo livre, por dia, os estudantes têm para brincar? 

→	 60% dos estudantes de São Paulo responderam “mais de 2 
horas”.  

→	30% dos estudantes da Amazônia responderam “mais de 2 horas” 
e 30% disseram não ter tempo para brincar durante a semana. 
O "tempo livre" inclui o horário das refeições, ou seja, deduz-se que 
ambos não têm muito tempo livre, por razões diferentes. As crianças 
e adolescentes da Amazônia estão ocupados com os afazeres 
domésticos e familiares, e os de São Paulo têm uma rotina repleta 
de atividades escolares e extracurriculares. 
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BRINCAR (DES)ACOMPANHADO 

sempre acompanhado metade do tempo nunca acompanhado 

  

 

 
  

Existe o brincar livre e desacompanhado na natureza?  

→	40% das crianças e adolescentes de São Paulo responderam que 
estão sempre acompanhados de um adulto, 30% estão 
acompanhados em metade do tempo e apenas 30% nunca estão 
acompanhados.  
→	 Entre as crianças e adolescentes do Norte, 50% responderam 
nunca estar acompanhados, 40% metade do tempo e apenas 10% 
disseram estar sempre acompanhados.  
Percebe-se que nas comunidades da região norte, a presença do 
adulto durante o brincar não é comum. Já nas cidades paulistas, o 
acompanhamento e supervisão dos adultos é predominante. 
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ÁRVORES FAVORITAS 

ipê palmeira pau-brasil jabuCcabeira 
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CONHECIMENTO SOBRE A NATUREZA 

 
Quais são as suas três espécies de árvores favoritas? 
→	Os estudantes de São Paulo responderam: Ipê (40%); Palmeira 
(20%); Pau-Brasil (20%); Jabuticabeira (20%).  
→	Os estudantes da Região Norte responderam: Mangueira (50%); 
Açaizeiro/açaí (40%); Cajueiro/Caju (20%); Jambeiro (20%).  
A referência de árvores para os estudantes da Amazônia são 
espécies frutíferas, muito provavelmente presentes em seus quintais 
e com as quais têm contato direto. 
Já os estudantes de São Paulo mencionaram espécies usadas em 
paisagismo urbano. Infere-se que o contato deles com as espécies é 
mais impessoal. 
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ONDE APRENDEM SOBRE A NATUREZA 

escola familiares 

 

 
  

Quais são seus três bichos favoritos?    

→	Cachorro é a resposta unânime para ambas as regiões (80%), seguida de gato (40%). O 
cerne das respostas, novamente, é o contato direto, por meio da experiência. Os estudantes 
da Amazônia mencionaram espécies silvestres, com as quais têm ou tiveram contato, como a 
onça.  
Já entre os estudantes de São Paulo, as espécies exóticas e/ou “fofas” e “selvagens” foram 
mais populares: pinguim, tigre, pantera, peixe-boi, flamingo, bicho-preguiça, pavão). 

Onde se aprende mais sobre a natureza? 

→	Para 80% das crianças e adolescentes de São Paulo, a principal 
fonte de aprendizado sobre a natureza foi a escola, ou seja, através 
das aulas e dos livros. Entende-se que o conhecimento não vem por 
meio da experiência direta e sensorial. 

→	Para 80% das crianças e adolescentes da Amazônia, a casa e o 
ambiente familiar foram as principais fontes de aprendizado, pois 
está relacionado à tradição local. Além do ambiente familiar e 
comunitário, a escola é citada por 50% deles. 
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FICAM MAIS DE 3H EM FRENTE A TELAS  

 
  

Quanto tempo passa em frente à TV, computador e celular? 

→	50% dos estudantes de São Paulo disseram ficar mais de 3 horas 
em frente a telas. 

→	Para os estudantes da região norte, o acesso a essas ferramentas 
ocorrem mais no período noturno e quando há energia ou gerador. 
Ainda assim, 30% relataram permanecer por mais de 3 horas em 
frente a telas. 

A Escola leva para passear ou para estudar fora do espaço 
escolar?  

→	 Para as crianças e adolescentes de São Paulo é raro, ou no 
máximo, uma vez por mês.  

→	Para as crianças e adolescentes da Região Norte: 20% uma vez 
por mês ou raro, e 20% das escolas não organizam saídas. 
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Quanto tempo a escola dá ao recreio? 

→	Em São Paulo: 60% relataram ter 30 minutos de recreio. 
→	Na Região Norte: 50% relataram ter 15 minutos de recreio, restrito 
à merenda escolar. 
Observa-se que tanto para as crianças e adolescentes da Região 
Norte, quanto para os de São Paulo, o tempo livre é escasso. 
Apesar da proximidade com a natureza, todos os estudantes da 
Região Norte responderam que o recreio ocorre dentro da instituição 
de ensino, ou seja, durante o horário escolar não brincam em 
contato direto com a natureza. 



 
  PALAVRA DOS EDUCADORES 

 

Na conversa com os educadores, foi possível identificar aspectos 
que dificultam a interação entre os estudantes e a natureza durante 
o período de aulas: 

! Os pais se preocupam muito com a segurança, e cobram da 
escola atividades concentradas no ambiente interno.  

! A violência é constantemente citada como o fator que impede a 
ocupação dos espaços fora da escola pelos estudantes. 

! Os educadores ou não têm tempo para planejar saídas com os 
alunos, ou podem estar acomodados, preferindo manter os 
alunos em sala.  

! Com a falta de espaços verdes ao redor das escolas de São 
Paulo, alguns educadores acham esse tipo de iniciativa difícil, 
por isso tentam fazer o caminho oposto: trazer a natureza para 
dentro da sala. 

! Não faz parte do currículo escolar obrigatório passeios com 
regularidade para espaços verdes. O currículo é completamente 
voltado para atividades internas. 

! Falta espaços verdes dentro das escolas. 
! Não há valorização do espontâneo ou da liberdade de 

movimento. O contato com a natureza, em geral, acontece por 
meio de atividades estruturadas. A horta é a atividade mais 
comum e, nas escolas da Região Norte, o festival de frutas da 
época. 

Na contramão, uma das instituições de São Paulo permite que o 
recreio seja na natureza e a educadora relata: “O corpo também vai 
à escola, não apenas a cabeça”. Ela se impressiona com a 
autonomia dos alunos, com sua capacidade motora e relata que em 
dois anos nunca testemunhou acidentes. Relata também que após a 
experiência os alunos parecem mais tranquilos. 



 
  

DEBATE ENTRE ESTUDANTES 
 

100% dos estudantes de São Paulo e 90% dos da Amazônia reconhecem que encontrar alunos de diferentes regiões do Brasil provoca uma 
reflexão sobre a percepção do meio ambiente. Como por exemplo, os fatores que impedem ou favorecem o contato com a natureza e sua 
relação particular com a mesma.  
É interessante pontuar o que as crianças e adolescentes dizem sobre os estudantes da outra região: 

DE SÃO PAULO PARA O NORTE DO	NORTE	PARA	SÃO PAULO	
  
! Eles sabem muita coisa sobre a natureza; 
! Achei que as pessoas da Amazônia se relacionariam de 

um jeito diferente com a natureza, mas eles acabam não 
tendo tempo que nem a gente; 

! Refleti sobre como elementos da natureza são 
importantes, o quanto fazem bem e como somos 
desnecessariamente dependentes de coisas artificiais; 

! Preciso melhorar minha relação com a natureza, a cidade 
em que moro não me ajuda, mas gostaria muito que essa 
relação melhorasse; 

! Ao ver quão bonita é a natureza deles, me dei conta do 
quanto preciso dela também; 

! Aprendi que os estudantes de São Paulo tem menos 
conhecimento do que os da Amazônia Legal; 

! Pensei nas árvores, animais, e na convivência do 
pessoal de São Paulo, pois eles não têm muito essa 
aproximação com a natureza. O pessoal da Amazônia 
vive bem próximo dela, e exatamente por isso tem 
que cuidar bem; 

! Deu para perceber que eles têm pouco contato com a 
natureza. Contudo, há natureza lá, só falta tempo; 

! A natureza pra mim é onde a gente pode ser livre, e 
em São Paulo não tem natureza. Em compensação, 
tem muita natureza aqui no Norte. 

! Devo preservar melhor minha natureza, principalmente 
após ouvir sobre como o pessoal de São Paulo não 
têm o convívio que nós, do Amazonas, temos com a 
natureza. 
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CONCLUSÕES  
 

 

 

O	INTECÂMBIO:	 CONTATO	COM	A	NATUREZA	E	O	BRINCAR	LIVRE:	
" O intercâmbio de crianças e adolescentes de áreas 

urbanas com os de áreas rurais, promove uma reflexão 
sobre o valor da natureza em suas vidas. 

" O intercâmbio valoriza a relação de ambos com a 
natureza. 

" No diálogo entre os estudantes, percebe-se entre os 
paulistas certa nostalgia. É comum no discurso deles certa 
lamentação pela ausência de natureza  em sua cidade e a 
degradação de seus rios. Sugerem regularmente que as 
crianças e adolescentes da Amazônia cuidem da natureza, 
para não chegarem à mesma situação que São Paulo. 

" O intercâmbio entre estudantes de diferentes realidades 
promove um rico aprendizado sobre a natureza, 
desmistificando saberes e imagens que os estudantes 
haviam pré-concebido. 

" Percebemos que foi particularmente através da linguagem 
corporal que os jovens e adolescentes se encontraram e 
se conectaram. Principalmente ao dançar na festa da 
penúltima noite, organizada por eles mesmos. Na dança, 
ambos os grupos de estudantes encontraram uma forma 
de expressão similar. 

" O intercâmbio permite a fusão de sabedorias de crianças e 
adolescentes de diferentes contextos, que se encontram 
através da relação com a natureza. Esse encontro tem 
uma certa “brasilidade”. 

 

" Para as crianças e adolescentes, o contato com a natureza 
está diretamente relacionado a seu bem estar. Os 
estudantes demonstram querer estar na natureza, e que 
esse desejo vem do interior deles.  

" Percebe-se que as fontes de informação sobre a natureza 
para os estudantes de São Paulo são os livros e a internet, 
ao invés da experiência física e do contato direto. 

" As crianças e adolescentes de São Paulo passam a maior 
parte de seu tempo livre em espaços fechados, enquanto 
que os da Região Norte passam ao ar livre.  

" O brincar na natureza proporciona o encontro de crianças 
e adolescentes de diferentes idades. Essa mistura 
favorece aprendizagens sociais e emocionais importantes 
como, por exemplo, os mais velhos cuidam dos mais 
novos e os mais novos aprendem com os mais velhos. Em 
ambas as localidades, os espaços públicos e comunitários 
ao ar livre são locais que privilegiam a relação da criança e 
do adolescente com a natureza. Por outro lado, a 
convivência em espaços públicos traz à tona inúmeros 
desafios, sendo um deles a responsabilidade de toda a 
sociedade civil com a conservação e manutenção dos 
mesmos. 



 

  

O	SISTEMA	ESCOLAR: BARREIRAS	PARA	O	BRICAR	LIVRE	NA	NATUREZA: 
" O sistema escolar de ambas as regiões apresenta 

semelhanças, como por exemplo: não priorizam em seu 
currículo o tempo e as atividades livres na natureza.  

" Percebe-se, entre as escolas de São Paulo, um esforço 
para considerar os espaços externos tão importantes 
quanto os internos, valorizando experiências que levem os 
alunos para o lado de fora. Nas escolas da Amazônia, 
observou-se a representação social de escola muito 
arraigada ao espaço da sala de aula. O fato dessas 
escolas estarem inseridas na natureza pouco influencia na 
condução pedagógica de interação com o entorno. 

" O êxodo rural dos jovens na Amazônia é grande, motivado 
pelas oportunidades de ensino encontrados apenas nos 
centros urbanos. Esse fator contribui para o processo de 
urbanização acelerada - e não planejada - das médias e 
grandes cidades da região. 

" A falta de tempo é comum no dia a dia dessas crianças e 
adolescentes, mas por razões diferentes. Muitos 
estudantes da Amazônia trabalham ou acompanham seus 
pais em afazeres domésticos e/ou na roça, enquanto os de 
São Paulo tem seu tempo preenchido com atividades 
estruturadas. 

" As principais barreiras para as crianças e adolescentes da 
área urbana estarem mais ao ar livre são: falta de tempo 
dos pais, segurança e falta de transporte. 

" A supervisão e acompanhamento do adulto no período ao 
ar livre e na natureza ocorre com bem mais frequência em 
São Paulo. 

" A presença da tecnologia é expressiva para os estudantes 
de São Paulo, enquanto que o brincar na natureza está 
mais integrado na região norte. 



 
  

COMPORTAMENTO: 
Durante a confecção dos barquinhos, feito por equipes mistas, 
verificou-se: 

" Crianças e adolescentes de São Paulo se expressaram 
mais por meio da linguagem oral, enquanto as 
amazonenses através do fazer. 

" Crianças e adolescentes de São Paulo exerciam um 
papel de liderança nas equipes e, por vezes, 
intimidavam os demais. 

" O processo de confecção dos barquinhos, em geral, 
teve início com as ideias e tentativas dos estudantes 
de São Paulo. Contudo, ao final do processo, os 
materiais concentravam-se mais nas mãos das 
crianças e adolescentes da Amazônia.  

"  Há mais relatos sobre medo nas falas das crianças e 
adolescentes de São Paulo do que nas da Amazônia.	



COM A PALAVRA: SYLVIA 
GUIMARÃES 
 

 

O	RICO	ENCONTRO	DAS	INFÂNCIAS	-	APRENDIZADOS	
DO	PROGRAMA	REDE:	
A Rede começou em 2002, como uma simples troca de 
trabalhos entre alunos de escolas particulares de São Paulo e 
de escolas rurais da Amazônia, onde a equipe da Expedição 
Vaga Lume fez as vezes de pombo correio.  
Desde as primeiras cartas, a troca revelou que a metrópole, 
que atrai como um imã a população do interior do país, havia 
criado uma nova infância.  
Infância com cinto de segurança, com rede de segurança, 
com grade de segurança. Com babá física e eletrônica. 
Infância com joguinhos, iPhone, laptop. Com pai que trabalha, 
mãe que trabalha, todo mundo que trabalha. Infância com 
McDonalds, inglês, natação, ballet, RPG, psicopedagoga, 
terapia, clube e praia.  
Numa comunidade da Amazônia, bastava um dia ou uma 
carta para observar uma infância com outros saberes.  
Saberes de peixe, de roça, de chuva. De aves, de árvores e 
frutas. De morte, de parto, de assombrações, saberes sabidos 
dos mais velhos. E os novos saberes da televisão e do celular.   
Pesquisando as distâncias, construímos uma metodologia de 
intercâmbio liderada por educadores, e seguimos ouvindo 
outras vozes da infância brasileira.  
Chegamos aos meninos e meninas da periferia de São Paulo. 
A infância acelerada da metrópole revelou novas cores e 
saberes: saber de pipa, de bola, de vídeo game. Saber de rap, 
de funk, de grafite e de desenhos. Saber de pais que tiveram 
outras infâncias. Saberes de policia, de religião, de busão, de 
shopping e de parque do Ibirapuera.  
A distância entre as infâncias era enorme, e nos fez sonhar.  
De um lado, que bom seria se todos pudessem vivenciar a 
liberdade de um menino de 4 anos que sobe no pé de açaí e 



   rema até a casa 
do amigo, explorando em seu corpo sua real potencia e seus limites.  
De outro, que bom seria se todos pudessem experimentar suas 
sensações expostos às tintas da aula de artes, aos ritmos musicais e à 
literatura do mundo. 
De outro, que bom seria se todos pudessem crescer fortes para 
sobreviver no mundo tal como ele é, um mundo de desigualdades, 
diversidade e oportunidades.  
Há 15 anos escutamos as vozes dessas infâncias. E sabemos que, ao 
aproximá-las, provocamos as crianças e os adolescentes a 
mergulharem cada qual em sua infância e na infância do outro, 
pesquisando afetivamente novas possibilidades. Construindo 
coletivamente uma vida com mais natureza, mais brincadeira e mais 
amizade. 
 
 
E nessa conversa, o que observamos que acontece com a relação 
desses meninos com a Natureza?   
Os da Amazônia, educados em escolas publicas que reproduzem 
currículos padrão, descobrem surpresos o que a natureza - ou a falta 
dela - representa para os meninos dos grandes centros urbanos. 
Perplexos com a súbita valorização de uma relação que eles ainda 
possuem, mas que vem sendo progressivamente desvalorizada, os 
meninos refletem: “quer dizer que ir à roça e subir em árvore tem valor 
para vocês”? A partir dessa constatação, um novo caminho de 
possibilidades se abre.  
Em São Paulo, confrontados com relatos de uma vida de exposição à 
natureza em que vivem as pessoas no interior da Amazônia, os meninos 
reclamam por novas maneiras de viver sua cidade. Explicam, lamentam, 
revoltam-se, engajam-se. Os meninos urbanos declaram seu amor à 
natureza e buscam sua forma de vivê-lo.  
É uma experiência que aproxima distancias entre as infâncias e também 
entre elas e a natureza. 

Sylvia Guimarães 
Presidente da Associação Vaga Lume 
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