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RESUMO 

 
O presente trabalho busca, a partir de revisão bibliográfica, verificar a 

produção acadêmica brasileira a respeito do brincar infantil em contato com a 

natureza. O reconhecimento de que a infância existe, e de que ela precisa de 

proteção especial, foi algo que levou centenas de anos para ocorrer e se firmar. 

Mas, apesar desse avanço de mentalidade, nos últimos anos voltamos a viver num 

contexto onde já se fala no desaparecimento da infância. Tal acontecimento é 

caracterizado pelo fato das crianças terem cada vez mais acesso irrestrito ao mundo 

adulto e por estarem sendo afastadas de atividades essenciais para o seu 

desenvolvimento, como o brincar, que inclusive é um de seus direitos previsto em lei. 

Brincar este que é a linguagem universal de todo ser humano que inicia sua vida 

neste mundo e que dá à criança a sua possibilidade Ser. É, mais especificamente, o 

meio pelo qual as crianças podem desenvolver integralmente tanto sua capacidade 

de socialização, afetividade, imaginação, quanto seus aspectos neurológicos, 

cognitivos, sócio emocionais e fisiológicos. Os pesquisadores que atualmente 

buscam de forma intensa resgatar o brincar, fazem isso na contramão de uma 

sociedade que esqueceu de si mesma, esqueceu de priorizar seu lado humano e a 

sua ligação com a natureza. Esta separação vem ocorrendo nos últimos séculos, 

desde que a cultura ocidental se direcionou para uma visão limitada de vida que tem 

nos mantido afastados de um viver mais natural, o que se distingue fortemente do 

comportamento dos povos ancestrais que viviam em íntimo contato com o meio 

ambiente, venerando fortemente a sua fonte original de criação, a natureza. Dentro 

deste contexto, é preciso que o brincar saia definitivamente desta conjuntura onde 

ele é considerado como desimportante e passe a ser reconhecido como essencial 

para o desenvolvimento infantil. E que, além disso, ele também seja incentivado a 

ocorrer na natureza e em ambientes naturais, como forma de proporcionar às 

crianças os reconhecidos benefícios inerentes a esse modo de brincar, além de 

estimular nelas a geração de um sentimento de pró-natureza. Os resultados 

demonstram que alguma atenção já vem sido destinada ao tema, mas que ainda há 

muito a se evoluir neste aspecto. 
 
 
Palavras-chave: Infância, brincar, brincadeiras, natureza, meio ambiente 



 
ABSTRACT 

 
 

The present work, from literature review, verify brazilian academic production 

about child playing in touch with nature. The recognition that childhood there, and 

she needs special protection was something that took hundreds of years to occur and 

take hold. But despite this breakthrough in thinking in recent years returned to live in 

an environment where there is talk in the disappearance of childhood. This event is 

characterized by the fact that children have increasingly unfettered access to the 

adult world and by being away from activities essential for their development, as the 

play, which is inclusive of its rights provided by law. Playing that this is the universal 

language that every human being starts his life in this world and that gives the child a 

chance Being is, more specifically, the means by which children can fully develop 

both their capacity for socialization, affection, imagination, as their neurological, 

cognitive, emotional, social and physiological aspects. The researchers currently 

seeking intensely rescue the play, do it against the grain of a society that forgot 

herself, forgot to prioritize its human side and its connection with nature. This 

separation has occurred in recent centuries, provided that western culture is directed 

to a limited view of life that has kept us from living a more natural, which differs 

strongly from the behavior of ancient peoples who lived in close contact with the 

medium environment, venerating strongly to their original source of creation, nature. 

Within this context, it is necessary that the skirt definitely play this juncture where it is 

considered as unimportant and pass to be recognized as essential to child 

development. And that, furthermore, it is also encouraged to occur in nature and in 

natural environments as a way to provide children recognized the benefits inherent in 

this mode of play, besides encouraging them to generate a sense of pro- nature. The 

results show that some attention has been designed to the theme, but there is still 

much to develop this aspect. 
 
Keywords: Children, play, playing, nature, environment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1 A CONSTRUÇÃO E PERCEPÇÃO SOCIOCULTURAL DA INFÂNCIA 
 
 
 

A infância nem sempre foi vista da forma como é atualmente, tendo sido 

percebida de diferentes formas ao longo dos séculos. Para ser melhor entendida 

hoje, é necessário que se conheça seu passado e os diferentes contextos históricos 

e culturais nos quais ela esteve inserida. Sobre esse aspecto, Faria (1997, p.9) 

afirma:  “a criança será percebida pela sociedade de forma diversificada ao longo dos 

tempos, conforme as determinações das relações de produção vigentes em cada 
 
época”. 
 

De acordo com o historiador francês Philippe Ariés (1981), na Europa da 

Idade Média não havia um sentimento de infância. A sociedade pouco a percebia, 

sendo ela reconhecida apenas em um pequeno espaço de tempo, que durava até o 

momento em que a criança apresentava um pouco de independência física, o que 

era considerado como o momento de inseri-la entre os adultos de uma outra família, 

para que aprendessem algum trabalho. Como desde cedo as crianças se 

distanciavam do seu núcleo familiar e já tinham que viver num contexto adulto, 

durante séculos todo seu aprendizado e socialização predominantemente deste 

convívio. Ariés (1981, p.3) ainda complementa enfatizando que “A   passagem   da 

criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito insignificante para que 
tivesse tempo ou razão   de   forçar   a   memória   e   tocar   a   sensibilidade”.   Ou seja, a 
infância se dava num período tão curto que não era suficiente para despertar a 

atenção da sociedade no sentido de ser uma fase com particularidades que 

careciam de cuidados específicos. 
 

Este cenário só começou a se modificar quando houve o fortalecimento da 

classe média e um maior entusiasmo pela alfabetização e moralização das crianças. 

A partir daí, elas começaram a ficar parcialmente isoladas, num tipo de quarentena, 

antes de serem soltas no mundo. “Essa  quarentena  foi  a  escola,  o  colégio.  Começou 

então um longo processo de enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos 
pobres e das prostitutas) que se estenderia até nossos dias, e ao qual se dá o nome 
de  escolarização”  (ARIÉS, 1981, p.5). 
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Esse interesse pela educação e moral dos filhos foi um ponto chave na 

mudança do modo como a sociedade passou a lidar com as crianças: 
 
 

A família tornou-se o lugar de uma afeição necessária entre os cônjuges e 

entre pais e filhos, algo que ela não era antes. Essa afeição se exprimiu, 

sobretudo através da importância que se passou a atribuir a educação. Não 

se tratava mais apenas de estabelecer os filhos em função dos bens e da 

honra. Tratava-se de um sentimento inteiramente novo: os pais se 

interessavam pelos estudos de seus filhos e os acompanhavam com uma 

solicitude habitual nos séculos XIX e XX. [...] A família começou então a se 

organizar em torno da criança e a lhe dar uma tal importância, que a criança 

saiu de seu antigo anonimato, que se tornou impossível perde-la ou 

substituí-la sem uma enorme dor que ela não pôde mais ser reproduzida 

muitas vezes, e que se tornou necessário limitar seu número para melhor 

cuidar dela. Portanto, não surpreende que essa revolução escolar e 

sentimental tenha sido seguida, com o passar do tempo, de um 

malthusianismo demográfico, de uma redução voluntária da natalidade, 

observável no século XVIII (ARIÉS, 1981, p. 5). 
 
 

1.2 A CONSTRUÇÃO E PERCEPÇÃO DA INFÂNCIA NO BRASIL 
 
 
 

As informações trazidas por Ariés (1981) a partir de seus estudos foram 

extremamente importantes por revelar, de forma pioneira, a infância como uma 

construção histórica e social, mas deve-se destacar que tais análises se referem a 

um contexto europeu que, mesmo influenciando o mundo ocidental, não deve ser 

usado como molde exato para explicar outras realidades sociais como a do Brasil 

(CORSINO, 2008). Sobre este aspecto, Kramer (2007) nos lembra acontecimentos 

marcantes que nos caracterizaram: 
 
 

No entanto, é preciso considerar a diversidade de aspectos sociais, culturais 

e políticos: no Brasil, as nações indígenas, suas línguas e seus costumes; a 

escravidão das populações negras; a opressão e a pobreza de expressiva 

parte da população; o colonialismo e o imperialismo que deixaram marcas 

diferenciadas no processo de socialização de crianças e adultos (KRAMER, 

2007, p. 15). 
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Com o desenvolver de suas pesquisas sobre a história da criança no Brasil, 

Del Priori (1991, p. 11) chega à conclusão de que a história dos adultos está 

totalmente   ligada  à  das  crianças,  sendo  que  “a história da criança fez-se à sombra 

daquela dos adultos”.  É  crucial  destacar  que  quando  se  fala  em  sombra  dos  adultos, 
também estão incluídos sistemas educacionais, igrejas, legislações, sistemas 

econômicos e instituições sociais que permearam a história das crianças forçando-

as a se adaptarem aos mais diversos contextos. Sem esquecer também que elas 

cresceram na sombra de períodos marcados pela escravidão e fortes diferenças 

sociais. Ao estarem na dependência e influência de todos esses fatores, fica a 

pergunta se elas tiveram tempo o suficiente para rirem, se divertirem, brincarem e 

viverem com qualidade e plenamente a infância. 
 

O processo histórico da infância no Brasil tem início antes de 1500, no 

momento em que Portugal começou a selecionar crianças para fazer parte de suas 

embarcações que aqui chegariam em 1500. Essa seleção de crianças era apoiada 

pela coroa portuguesa e revelava um contexto onde elas simplesmente eram 

enxergadas como trabalhadoras que deveriam servir aos propósitos do Estado, mas 

sem receber dinheiro ou tratamento digno e condizente com as funções 

desempenhadas   (LAGE;;  ROSA,   2011).   A   elas   eram   atribuídos   “os trabalhos mais 

pesados e arriscados a bordo, bem como explorados por seus pares embarcados na 
qualidade de marujos, sofrendo frequentemente abusos sexuais, maus tratos e 
humilhações.”  (RAMOS,  2011,  s/p. apud LAGE; ROSA, 2011). Ramos (2011) afirma 
que entre o século XIV e o XVIII só 50% das crianças portuguesas se tornavam 

adultas. O restante delas ou não chegavam a viver nem até os sete anos, ou não 

passavam muito dos quatorze anos de idade. 
 

A chegada dos portugueses ao Brasil foi marcada por um enorme choque 
cultural, inclusive no que se refere ao modo como as duas sociedades, portuguesa e 
indígena, se relacionavam com suas crianças. 
 
 

Saviani (2008) baseado nos estudos de Fernandes (1989) completa que o 

processo de formação social das gerações indígenas acontecia em grupos 

separados por idades e sexo. Até a idade de 8 anos havia total dependência 

materna, passando de tal idade os meninos recebiam arcos e flechas para 

brincar informalmente com seus pares. Já as meninas continuavam com as 
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mães habilitando-se na arte de fiar algodão e amassar o barro. (LEITE 2011 
p.6 apud LAGE; ROSA, 2011) 

 
 

Tal informação deixa claro que as crianças indígenas recebiam um tratamento 

bastante distinto daquele recebido pelas crianças europeias. As primeiras eram 

cuidadas e protegidas integralmente pelo núcleo familiar até os 8 anos e íam 

gradativamente sendo inseridas na vida adulta; enquanto que uma parcela das 

crianças portuguesas, da chamada sociedade civilizada, viviam um contexto social 

pouco amoroso, como já explicitado anteriormente. Tais considerações abrem 

margem para a seguinte pergunta: Quem eram os verdadeiros selvagens? 
 

A partir deste contato entre portugueses e indígenas, o que se seguiu foi um 

cruel processo de colonização que escravizava os índios adultos e que não 

resguardava nem as crianças indígenas. Poucos anos depois, a cultura indígena e 

suas crianças sofreram mais  alguns  impactos  ao  começarem  a  ser  “civilizadas”  pela  

educação jesuítica e logo depois pelas chamadas aulas régias. 
 

Lage   &   Rosa   (2011,   p.   7),   apontam   que   “com o desenvolvimento da 

colonização houve uma desvalorização da educação indígena, e também da sua 
mão de obra, logo substituída pela força de trabalho negra”.  Não  é  difícil  supor  que 
as crianças negras também tenham sofrido muito durante todo o processo de 

escravidão, tal que: 
 
 

A mortalidade infantil era muito alta, dessa forma, a criança que 
conseguisse completar um ano de vida já era considerada vitoriosa. Dentre 

as principais doenças que afligiam as crianças nesse período podemos 

destacar: mal dos sete dias, tinha, sarna, impingem, sarampo e lombrigas 
(DEL PRIORE, 2000, p. 91 apud MOTTA, 2009, p.3). 

 
 

Tais mortes estavam ligadas diretamente ao fato de que os senhores não se 

importavam em cuidar das crianças negras, pois elas representavam um custo 

financeiro alto e que não valia a pena, já que poucas delas chegariam à vida adulta 

com uma boa força de trabalho. Há também registros históricos de que os 

portugueses, durante as viagens longas por dentro da mata, matavam e comiam as 
crianças escravas. (BOURDOUKAN, 1977, p. 74 apud PIRES, 2009, p. 145) Parte 
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deste fato se explica por eles não as considerarem seres com alma ou seres 
humanos. 
 

Del Priore (2000) aponta que, por volta dos cinco anos de idade, as crianças 

dos senhores e dos escravos brincavam juntas, mas a partir daí, as dos senhores 

iam estudar e as dos escravos iam acompanhar seus pais nas duras atividades do 

dia a dia. Só em 1850, quando o tráfico negreiro foi proibido, é que as crianças 

negras começam a ser um pouco melhor assistidas, mas não por bondade, e sim 

com o objetivo de formar novas gerações de trabalho que não mais poderiam ser 

conseguidas prontas através do tráfico. 
 

Pouco antes desta nova forma de ver as crianças pobres, as mães negras já 

vinham realizando abortos e abandonos de seus filhos nas ruas, para que alguma 

família os adotasse e eles não precisassem ser escravos. Nesse mesmo período, 

nas regiões urbanas, muitas crianças também eram abandonadas por mães 

brancas, mas nestes casos a motivação era a enorme pressão moralista que a 

sociedade aplicava nas mulheres que, por exemplo, tinham filhos antes do 

casamento. Nesses casos, ambos, mãe e filho, poderiam ser mortos se descobertos. 

Tais acontecimentos ajudam a entender os seguintes dados: 
 
 

O mundo colonial conviveu com o índice de 30% a 60% de bastardia entre 

os livres e de 50% a 100% entre os escravos. [...] Na capital baiana os 

acervos do século XIX indicam que de cada três mães brancas uma tinha 
tido filho fora das fronteiras do casamento. (VENANCIO, 2006 p. 199 apud 

LAGE & ROSA, 2011 p. 9) 
 
 

Como o número de abandonados cresceu muito além do que o número de 

adotados surgiu a chamada Roda dos Expostos, que era uma janela giratória na 

parede dos fundos de algumas instituições religiosas, onde as crianças rejeitadas 

eram inseridas e, com o giro da Roda, adentravam anonimamente nestes recintos 

onde eram cuidadas, ainda que muito precariamente. 
 

Longe de resolver o problema, essas instituições além de não cuidarem 
adequadamente destas crianças e jovens, não conseguiam retê-los por muito tempo. 
Como consequência, vários deles voltavam às ruas e acabavam por cometer 
assaltos para sobreviver. 
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Do ponto de vista dos juristas, tornou-se premente uma nova atitude por 

parte da sociedade e do Estado brasileiro com relação à criança 

abandonada. Duas preocupações básicas e interligadas nortearam, a partir 

de então, seus debates em torno desse problema. A primeira dizia respeito 

à busca de soluções que garantissem assistência às crianças e aos 

adolescentes privados de amparo moral e material na sociedade. A outra 

preocupação, possivelmente a preponderante, referia-se aos níveis 

crescentes de criminalidade infantil e juvenil, que colocavam em risco a 

manutenção  da  ordem  e  a  “boa  saúde”  da  sociedade.   (FRONTANA,  1999,  

p. 50 apud LAGE & ROSA, 2011 p. 9) 
 
 

Então, nos anos seguintes foram tomadas diversas medidas voltadas às 
crianças e jovens, mas que acabavam mais por reprimi-los que lhes dar legítima 
proteção e oportunidades de melhoria de vida. 
 

No Brasil, tal abordagem só começou a se modificar após a Assembleia Geral 

das Nações Unidas ocorrida em 1989 quando foi adotada a Convenção sobre os 

Direitos das Crianças que, no ano seguinte, se transformou em acordo internacional. 

Dentre suas atribuições destacam-se o reconhecimento do direito da criança à 

educação gratuita e de qualidade, o reconhecimento do direito ao descanso e ao 

lazer, o reconhecimento de que a educação deverá ser orientada no sentido de 

“desenvolver  a  personalidade,  as  aptidões  e  a  capacidade  mental  e  física  da  criança  

em   todo   o   seu   potencial”,   bem   como,   “preparar   a   criança   para   assumir   uma   vida  

responsável numa sociedade livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, 

igualdade  de  sexos  e  amizade  entre  todos  os  povos”,  além  de  suscitar  o  sentimento  

de respeito ao meio ambiente. Tais direcionamentos demonstram grandes 

mudanças a nível mundial em relação à infância. 
 

A partir deste pontapé na mudança de paradigmas, em julho de 1990 o Brasil, 
finalmente, oficializou uma nova postura em relação à infância e adolescência ao 
criar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei Federal nº 8.069/90). O 
 
ECA  considera  “criança”  quem  tem  até  12  anos de idade e, já em seu 1º parágrafo, 
declara proteção integral a elas e aos adolescentes. Além disso, garante que a 
ambos   terão   asseguradas   “todas   as   oportunidades   e   facilidades,   a   fim   de   lhes  
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
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liberdade   e   de   dignidade”,   e   também   o   direito   à   proteção   à   vida   e   ao  
desenvolvimento em condições dignas de existência. Sem dúvidas uma grande 
vitória para a infância. 
 
 

1.3 A INFÂNCIA HOJE 
 
 
 

A sociedade constantemente busca definir e construir imagens que revelem 

ou guiem cada faixa etária humana. A partir dessas imagens as expectativas e 

papéis sociais são criados. Assim, não só a infância, quanto todas as fases da vida 

são estabelecidas pela sociedade e vivem sob o julgo dela. (DO NASCIMENTO; 

BRANCHE; OLIVEIRA, 2008), (CORSINO, 2008). 
 

Devido à complexidade e diversidade de realidades no Brasil, não podemos 

definir exatamente a infância, pois as respostas são múltiplas, variando de acordo 

com cada conjuntura como as sociais, culturais e as administrativas. A definição de 

infância, e a sua duração, é algo que serve mais para nos guiar do que para 

representar um conceito fechado e estanque. 
 

Kramer (2007) afirma que a infância na contemporaneidade está inserida num 

contexto de muitos desafios, onde fatores políticos, culturais, socioeconômicos, 

urbanos e educacionais se misturam, se somam e se transformam frequentemente 

em situações complicadas com consequências graves que requerem soluções 

coerentes,   rápidas   e   geralmente   difíceis.   A   autora   ressalta   ainda   que   “vivemos   o  

paradoxo de possuir um conhecimento teórico complexo sobre a infância e de ter 

muita   dificuldade   de   lidar   com   populações   infantis   e   juvenis”.   É   no   enfrentamento  

dessas contradições e desafios que encontraremos as respostas que nos guiarão 

em direções às práticas mais corretas e acertadas em relação às crianças. 
 

No   documentário   “A   invenção   da   infância”   vemos   um   Brasil   onde   tanto   as  

crianças mais pobres quanto as mais ricas vivem dias onde as responsabilidades 

parecem estar acima de seus direitos de viver uma infância tranquila. As mais 

pobres passam boa parte do dia trabalhando e as mais ricas são sufocadas com o 

excesso de atividades extraescolares, como balé, natação e cursos de idiomas. 
 
 

Estamos obcecados por  crianças, mas  isto não significa que estejamos  
preservando a noção de infância. Estamos obcecados porque as barreiras  
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entre a infância e a idade adulta estão sendo rompidas, e não sabemos ao 
certo aonde isto leva. (DO NASCIMENTO; BRANCHE; OLIVEIRA, 2008) 

 
 

Tais fatores são alarmantes, pois podemos estar vivendo uma época onde a 

infância esteja desaparecendo. Esta tese é defendida por Postman (1999) que 

considera o sucesso da televisão a partir da década de 50 e a popularização da 

internet a partir dos anos 1990 como marcos desse processo de desaparecimento. 

Então, essa visão humanista da infância que a humanidade custou a conquistar 

pode estar em risco. Com as tecnologias acima, as crianças têm acesso irrestrito às 

informações do mundo adulto, onde geralmente são valorizados conteúdos 

violentos, eróticos ou consumistas, o que pode ser o suficiente para negar às 

crianças as condições necessárias para que tenham uma infância saudável e 

adequada. Tal contato integral com o mundo adulto recria as condições da infância 

da idade média, onde havia pouca distinção entre essas duas fases da vida. 
 

Para além de todas as teorias, entre os estudiosos existe um consenso: o que 

mais caracteriza as crianças e sua infância é o brincar. É o que lhes dá vida e as 

permite encontrar-se e desenvolver-se plenamente no mundo. Porém, mesmo o 

brincar vem perdendo espaço nos dias atuais. Em 2011, o Instituto Unilever/Omo, 

através  da  Ipsos  Public  Affairs,   realizou  a  nível  nacional  a  pesquisa   “A  Descoberta  

do  Brincar”  que  apontou  que  as  crianças brasileiras brincam cada vez menos. 
 
Apesar de 93% dos pais pesquisados reconhecerem que o brincar é importante para 

o desenvolvimento infantil, quando tiveram que escolher, entre nove opções, qual 

delas deve ser prioridade na vida das crianças, apenas 19% desses pais escolheram 

o  brincar.  Dentre  as  outras  opções  estavam  questões  como  “Ter  acesso  a  atividades  

complementares  à  escola  (informática,   idiomas)”,   “Passar  mais   tempo  na  escola”  e  

“Ser  preparada  desde  cedo  para  o  mercado  de   trabalho”,  que   foram  consideradas  

prioridade por, respectivamente, 32%, 29% e 26% dos entrevistados. 
 

Diante deste cenário, torna-se urgente a tomada de decisões e a realização 
de ações que garantam uma infância de qualidade. Um dos caminhos é levar a sério 
o que foi acertado no ECA e o unir à essência da criança que é o brincar. Assim 
como (CORSINO, 2008) brilhantemente nos indica: 
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Os direitos fundamentais e inalienáveis das crianças, legitimados no Brasil 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em 1990, podem ser 

resumidos em três eixos: proteção, provisão e participação. Todo 
conhecimento acumulado sobre a infância permite entender hoje a 

importância da brincadeira como um elo de ligação de cada um destes 
três eixos. Para se desenvolver plenamente e participar ativamente do 

 
mundo em que vive, a criança precisa brincar. (CORSINO, 2008, p. 21), 
(Grifo meu). 

 
 

Desta forma, o brincar surge como um ótimo caminho para trazer novos 

valores a uma infância que parece estar se perdendo. Infância esta que além de 

proteção e educação necessita garantir às crianças a liberdade para brincar de 

forma saudável e em um meio-ambiente equilibrado. Assim, vários direitos como o 

de desenvolverem-se plenamente estarão assegurados, e em decorrência disso, no 

futuro teremos uma possibilidade concreta de ter uma sociedade mais sã e 

equilibrada, que respeita o tempo e particularidades de cada fase de vida. 
 
 

1.4 O BRINCAR INFANTIL 
 
 
 

O termo brincar vem do latim vinculum e significa vinculo, laço, união. Não 
possuindo, esta definição, equivalência nas línguas europeias como o francês, 
inglês, alemão ou espanhol. (SANTA ROZA, E. 1993 p. 23 apud CORSINO, 2008). 
 
O Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurelio Buarque de Holanda (1ª edição, 

1975, p. 228 apud CORSINO, 2008) nos revela que o verbo latino vinclu, originou 

vrincro, em seguida vrinco, chegando a brinco, que significa laço. Assim, podemos 

inferir que brincar é estabelecer conexões, laços. Na literatura também é possível 

encontrar distinções entre brincadeiras, jogos e atividades lúdicas, mas aqui 

consideraremos que esses termos são sinônimos. 
 

Há séculos as brincadeiras são consideradas como ocupações de menor 

importância que devem ficar restritas apenas aos momentos em que reste algum 

tempo para realiza-las. Esta visão põe a brincadeira num patamar muito abaixo do 

trabalhar e do aprender, que são vistos como prioridade. Mas, ao contrário do que 

diz esse senso comum, as brincadeiras são cruciais nos processos de 
 
aprendizagem e desenvolvimento da infância. Em maior ou menor quantidade, todas  
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as crianças brincam, não importando o nível social ou o contexto cultural nas quais 

elas estão inseridas. O brincar as oferece a oportunidade de se desenvolverem 

neurologicamente, cognitivamente, sócio-emocionalmente e fisiologicamente de 

maneira divertida. Como bônus, ele também as guia na construção de suas relações 

de amor e de confiança com as pessoas ao redor e com o mundo. Além disso, faz 

parte do nosso impulso natural de explorar, se relacionar e transformar os ambientes 

que nos cercam, de forma espontânea e leve. (GROSS; SANDERSON, 2012) 
 

Sobre o tema, Vygotski (1987) afirma que: 
 
 

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e 
realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, 

de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de 
construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos 
(VYGOTSKI, 1987, apud SANTOS; SILVA p.35). 

 
 

A  pedagoga  Waldorf,  Luiza  Lameirão  (2007),  em  seu  livro  “Criança  brincando!  

Quem   a   educa?”   nos   revela   que   a   primeira   particularidade   que   se   percebe   nas  

ações das crianças é o movimento. Ele já se inicia dentro do ventre materno e 

continua muito presente durante toda a infância favorecendo a formação dos 

músculos, aumentando e fortalecendo as possibilidades de ação. O brincar em si, já 

pode ser percebido no bebê, ocorrendo a partir do momento em que ele descobre 

suas mãos ou se delicia com o som da voz de sua mãe. Até os três anos o brincar 

ainda é solitário e voltado principalmente para si. Nos anos seguintes, o 

desenvolvimento da criança vai se dando a partir do brincar não direcionado, 

instintivo e imaginativo. Ela começa a reforçar o contato consigo e vai sentindo o seu 

corpo que cada vez mais solidifica habilidades motoras e a faz ter condições e 

vontade de explorar com mais vigor a vida ao seu redor. 
 

Dos cinco aos sete anos, só a imaginação não é suficiente e a criança passa 

a ter seus atos guiados pela intenção. É aí em que seu mundo subjetivo começa a 

adquirir mais objetividade e seu brincar passa a ter muito mais características do 

mundo externo. Por exemplo: Se antes, qualquer pedaço, de qualquer coisa, em 

suas mãos se transformava em um carrinho, agora não será bem assim, pois ela 

dará preferência a objetos que tragam de forma mais objetiva a imagem do que ela 
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considera ser um carro (textura, cor, tamanho, etc.). Vemos então a chegada do 
planejamento da brincadeira e as ações com intenção, o que coincide com o 
momento onde seu compartilhamento social de brincadeiras se torna mais claro e 
presente. 
 

Dessa fase em diante, a criança se sente apta e interessada a começar a 

criar e participar de brincadeiras coletivas que possuem regras a serem seguidas. O 

entendimento e vivência destas regras é fator chave no aprendizado de convívio 

com outros seres humanos e com os demais elementos da natureza. Tais jogos de 

regras são como uma preparação para a vida em sociedade e acabam por 

influenciar a qualidade das relações sociais e com o meio ambiente que serão 

estabelecidas ao longo de toda a vida. 
 

A leitura atenta do livro supracitado nos permite compreender que o brincar se 

aperfeiçoa de diversas formas e sempre harmonizado com o desenvolvimento da 

criança.   Quando   a   criança   realiza   seus   variados   movimentos   no   brincar,   ela   “se  

torna hábil da cabeça aos pés, e seu corpo se torna mais leve, vibrante e até 

luminoso”   (LAMEIRÃO,   2007.   p.   18).   A   autora   ainda   nos   sugere   uma   sequência  

sobre o desenvolvimento do brincar, estando esta sequência organizada na ordem 

em que ocorre. A seguir estão as ações, as conquistas da criança na ordem em que 

vão ocorrendo e, entre parênteses, a forma como nesses momentos ela se conecta 

com ela mesma e/ou com o outro: Movimentação-Percepção (EU), Imaginação (EU-

TU), Representação-Intenção (NÓS). Lameirão (2007) reforça que estes 

aprendizados ocorrem naturalmente: 
 
 

Este é um processo de aprendizagem que a criança faz por si mesma; o 

aprendizado infantil é o início, ou melhor, a semente de todo o 

desenvolvimento humano; ao longo da vida, a vontade apenas torna-se 

verdadeiramente querer humano quando está direcionada por metas, 

objetivos, alvos. Gostaria de ressaltar que, ao se ativar, a criança aprende 

por si mesma (LAMEIRÃO, 2007, p. 22) 
 
 

Quando se fala na classificação do brincar, os estudos de Piaget (1978) estão 
entre os mais respeitados. Ele considerou a existência de quatro tipos básicos de 
jogos: os de exercício físico (pega, pular corda, etc.), os simbólicos (desenhar, 
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brincar de casinha, etc.), os de regra (jogo de damas, pega se esconder, etc.) e os 
de construção (brincar com barro, com peças de construção, massinha, etc.). 
 

Por todos estes motivos, a infância deve ser reconhecida como época onde a 
criança deve prioritariamente ou frequentemente brincar, pois assim ela poderá 
seguramente desenvolver-se saudável, feliz e plenamente, o que não ocorreria caso 
este impulso natural fosse negado. 
 
 

1.4 O BRINCAR INFANTIL EM CONTATO COM A NATUREZA 
 

Como dito anteriormente, o direito de brincar das crianças vem perdendo 

espaço e sofrendo ameaças em vários aspectos. Atualmente estamos enfrentando 

crescentes problemas sociais e ambientais, o que torna urgente uma nova postura 

que traga soluções a curto e longo prazo para essas questões. Tanto o meio 

ambiente quanto a infância estão sendo ameaçados, sendo que ambos se 

influenciam mutuamente. Deste modo, podemos traçar caminhos comuns, de modo 

que a preservação de ambos possa ser alcançada. Um destes caminhos é estimular 

cada vez mais o brincar em contato com a natureza, afinal, como as crianças irão 

aprender a respeitar a natureza se não convivem com seus elementos? Como 

poderão ter um desenvolvimento físico e psíquico saudável sem o contato com uma 

natureza sadia e equilibrada? 
 

Seja em suas moradias ou em seus locais de estudo, as crianças tem vivido 

frequentemente em ambientes fechados e artificiais, bem como com brinquedos, 

roupas e outros acessórios sintéticos e/ou artificiais. Isto nos revela a necessidade 

de que, desde a creche até os níveis de ensino subsequentes, haja um cuidado na 

manutenção do ambiente infantil no sentido de que eles proporcionem uma conexão 

com fatores naturais como o sol, a água, a terra e o ar. É este ambiente rico em 

elementos naturais que deve servir de palco para as brincadeiras e para o uso de 

tais elementos como instrumentos (brinquedos) para a diversão (TIRIBA; MELLO; 

TRAJBER). 
 

Lameirão (2007) cita como exemplo a colmeia, que contém a cera, material 
este que, além de naturalmente perfumado se torna mais maleável e fácil de 
modelar pelo calor das mãos. Através desta ação de toque, a criança vai realizando 
movimentos dos braços e mãos até as pontas dos dedos, os quais auxiliam no 
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processo de domínio da motricidade fina, estimulam o processo de mielinização do 
sistema nervoso o que, por sua vez, contribui para as possibilidades da fala e da 
habilidade de pensar. A autora realça também a importância do contato com a 
natureza e o respeito pelos ritmos internos e externos da criança. 
 

A psicóloga Andrea Taylor, da universidade de Ilinois, nos Estados Unidos, 

em  entrevista  ao  site  “Natura  mamãe  e  bebê”  da  Editora  Abril,  relatou  o  resultado  de  

sua pesquisa que concluiu que a ausência de contato com a natureza, afeta 

negativamente a capacidade de concentração das crianças. Havendo, inclusive, uma 

relação entre esta ausência de contato e o aumento considerável de portadores 

infantis do Transtorno de Déficit de Atenção. Ela ainda complementa indicando que o 

brincar em locais naturais, desde a primeira infância, permite às crianças 

experimentarem seus próprios sentidos de forma positiva além de oferecê-las maior 

diversidade para o brincar criativo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o pediatra 

Daniel Becker (2013) em entrevista ao programa Roda Vida da TV Cultura, alerta 

que essa consciência de levar as crianças às áreas verdes, tem que partir da família, 

que deve dar preferência aos ambientes naturais e não aos shoppings, como foi 

apurado numa pesquisa a qual ele teve acesso. 
 

Silverstone (2011) realizou pesquisas onde ficou demonstrado que crianças 

que interagiram com plantas apresentaram um desenvolvimento psicológico 

considerável. Ainda nessa linha, ele afirmou que as crianças que vivem em 

ambientes arborizados lidam mais facilmente com demandas emocionais além de 

aliviarem seus sintomas de doenças como déficit de atenção, depressão e 

enxaquecas. 
 

Em  artigo  publicado  no  site  “Aliança  pela  Infância,  Tiriba  et  al.  expressam  sua  
visão a respeito da interdependência homem-natureza: 
 

Somos parte da natureza, somos fruto de autopoiese, isto é, de um 

fenômeno de auto-organização da matéria que dá origem a todos os seres 

vivos. (MATURANA; VARELA, 2002). Portanto, as crianças são, ao mesmo 

tempo, seres da natureza e seres de cultura. [...] o reconhecimento da 

biodiversidade implica no respeito ao conjunto de tudo que vive na biosfera, 

tudo que vive no ar, no solo, no subsolo e no mar. Não poderemos pensar 

apenas no bem estar dos seres humanos porque há uma interdependência 
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entre as espécies, há um equilíbrio global que precisa ser preservado 
(TIRIBA; MELLO; TRAJBER). 

 
 

Diante de todas as informações acima expostas, fica claro que o brincar em 
meio à natureza, estimula e protege as crianças em diversos aspectos, além de 
estimular a criação de laços com os elementos da natureza à medida que o 
encantamento espontâneo ocorre. 
 

A partir dessas reflexões, surgiu a necessidade de investigar quais os estudos 
brasileiros que estão contribuindo para a descoberta dos benefícios do brincar na 
natureza e dos tipos de relações das crianças com estes ambientes. 
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2  OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GERAL  
 
 
 

 Avaliar, a partir de revisão bibliográfica, a produção acadêmica brasileira a 
respeito do brincar infantil em contato com a natureza. 



2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 

 Apresentar um panorama sobre o que cada um destes artigos levantados está 
investigando e de que forma. 




 Indicar os benefícios de brincar em conexão com o meio ambiente. 
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3. METODOLOGIA 
 
 
 

Inicialmente, por meio de buscas em bases de dados brasileiras em todas as 

áreas de pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico para encontrar os 

artigos sobre o brincar na infância. As bases escolhidas para pesquisa foram a 

Scielo Brasil, Periódicos Capes e LILACS, que são bases de dados virtuais. As 

palavras-chave utilizadas foram: brincar, brincadeira(s), natureza e meio-ambiente. 

Elas foram escolhidas por representarem de forma mais específica o objetivo desta 

pesquisa, que é o brincar infantil na natureza, trazendo assim resultados mais 

precisos. Essas palavras foram inseridas em pares e os artigos encontrados eram 

primeiro triados pelo título, o qual precisava possuir relação com o tema pesquisado, 

caso contrário o artigo era excluído. Os artigos excluídos a partir do título ou resumo 

foram aqueles que, por exemplo, falavam da natureza da criança e não na natureza 

no sentido de meio ambiente. 
 

A partir dessa primeira seleção, os resumos dos artigos eram lidos e, caso de 
fato tivessem relação com o brincar na natureza, tinham suas versões completas 
armazenadas para posterior análise. 
 

Os artigos foram analisados e categorizados em: 1) Periódico de publicação: 

titulo do periódico em que o artigo foi publicado; 2) Áreas de atuação dos 

pesquisadores; 3) Natureza da pesquisa: teórica ou empírica. Sendo considerados 

teóricos os que fizeram revisões bibliográficas e empíricos os que usaram métodos 

específicos para as coletas dos dados; 4) Métodos empregados: podiam ser 

observações, entrevistas, entre outros; 5) Faixa etária das crianças estudadas: 

bebês (0 a 3 anos), pré-escolares (3 a 6 anos) e escolares (6 a 10 anos). 
 

Em seguida foi escrito um breve resumo sobre o teor de cada pesquisa, 

sendo importante enfatizar que os trabalhos obtidos não representam todos os 

existentes sobre o brincar, mas sim uma parcela destes, já que as bases de dados 

acessadas não abarcam todos os periódicos existentes. Mas, ainda assim, as 

análises feitas continuam tendo valor ao passo que dão importantes contribuições 

acerca do tema proposto. 
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4. RESULTADOS 

 
No total, foram encontrados 5 artigos que realmente descreviam ou 

analisavam as relações das crianças com ambientes naturais por meio do brincar. 
 

Foram encontradas cinco publicações que correspondiam aos critérios de 
seleção. Cada uma recebeu uma letra de A a E como identificação. Foi observado 
que cada um dos artigos estava publicado em periódicos distintos (tabela 1). 

 
 

Tabela 1 – Artigos encontrados, seus autores e periódicos onde foram publicados. 
 
 Artigo Autores Periódico 
 A Tizuko Morchida Kishimoto Educação & Sociedade 
 B Tânia Vasconcellos Revista do Departamento de Psicologia – UFF 
 C Sônia Regina dos Santos Teixeira Psicologia: Reflexão e Crítica 
  José Moysés Alves    
 D Luana dos Santos Raymundo Psicologia em Revista 
  Ariane Kuhnen    
  Lia Brioschi Soares    
 E Marcia Luiza Trindade Corrêa  Index Psi  
 
 

No que diz respeito às áreas de atuação dos pesquisadores responsáveis 

pelos trabalhos, elas se concentravam em apenas três campos. Como especificado 

na metodologia, os artigos também foram analisados em relação à natureza de sua 

pesquisa, sendo classificados como teóricos ou empíricos. Verificou-se que 100% 

deles eram de natureza empírica. Dentre estes, buscou-se ainda verificar quais tipos 

de métodos neles foram utilizados, obtendo-se como respostas métodos individuais 

ou combinados. As crianças estudadas em cada uma das pesquisas se encaixaram 

nas três faixas de idade disponíveis. (tabela 2) 
 
 

Tabela 2 – Artigos encontrados, áreas de atuação dos pesquisadores, natureza na pesquisa, métodos 
utilizados e faixa etária estudada. 

 
 Artigo Área de atuação Natureza da Métodos Faixa etária  
   pesquisa    
       

 A Educação Empírica Entrevista e observação Pré-escolares 
       
 B Educação Empírica Registro e observação Não informada 
       

 C Educação Empírica Entrevista e observação Pré-escolares 
       
 D Psicologia e Empírica Observação Pré-escolares 
  ciências humanas     
 E Psicologia Empírica Entrevista, observação e Escolares 
    escala de avaliação   

     29 



 
Os títulos dos artigos selecionados foram respectivamente: Brinquedo e 

brincadeira na educação infantil japonesa: Proposta curricular dos anos 90; Crianças 

em trilhas na natureza: jogos de percurso e reencantamento; O contexto das 

brincadeiras das crianças ribeirinhas da Ilha do Combu; O espaço aberto da 

educação infantil: lugar para brincar e desenvolver-se; Psicologia ambiental em um 

hospital infantil: uma análise comportamental enfatizando qualidade de vida e bem-

estar. 
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5. DISCUSSÃO 
 
 
 

Os estudos relacionados ao brincar em ambientes naturais encontrados foram 

predominantemente realizados por pesquisadores da psicologia e educação. Sendo 

o brincar essencial para o desenvolvimento integral da criança, pode-se considerar 

este um ótimo fator por indicar que o brincar está recebendo atenção e pesquisa por 

parte de áreas que possuem muito potencial para descobrir cada vez mais as 

relações entre o ele e os mais variados contextos do desenvolvimento infantil. 
 

Como já abordado, a literatura dispõe de um enorme conhecimento teórico 
sobre o brincar, de modo que o fato de todos os artigos encontrados usarem 
métodos empíricos pode ser um bom indicativo de que novos caminhos vêm sendo 
trilhados a partir de novas abordagens que têm complementado as teorias clássicas. 
 

Outra informação que estes estudos nos trazem é que há uma preferência 

pelo uso de métodos de observação e entrevistas, que por vezes são usados em 

associações a outras técnicas. Levando em consideração o caráter espontâneo do 

brincar e das crianças, tais métodos parecem bastante adequados para a uma 

análise coerente. De modo que, a observação das brincadeiras nos ambientes em 

que ocorrem, favorece que esta sinceridade infantil possa ser acessada e também 

que o ambiente seja bem caracterizado em sua totalidade. A combinação de 

observação com entrevistas também é relevante por comportar a análise do 

fenômeno por duas vias que se complementam. A primeira pode ser, por exemplo, 

mais adequada na avaliação das crianças e a segunda no reconhecimento das 

opiniões e visões dos adultos que as circundam. Dentre os artigos encontrados, a 

faixa etária mais estudada foi a de pré-escolares (3 a 6 anos), ficando à parte as 

demais faixas, que vão até perto dos 12 anos de idade. Idade esta onde as crianças 

ainda se sentem interessadas em brincar e continuam a receber os benefícios 

associados a essa prática. 
 

A quantidade de artigos encontrados (cinco) foi considerada muito baixa. Isto 

pode ter ocorrido por diversos motivos, como falhas do pesquisador, falhas nos 

mecanismos de busca ou simplesmente por os artigos não se encontrarem nessas 

bases de dados, apesar de elas terem alta abrangência nacional. É possível que 

com o uso de outras palavras-chave sejam obtidos mais resultados. No entanto, 
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tendo em vista os resultados especificados neste trabalho, o leitor ou pesquisador 

que pretender se informar cientificamente sobre de que forma o brincar na natureza 

afeta (positivamente ou negativamente) as crianças, irá ter dificuldades de cumprir 

tal propósito. O teor dos artigos foi considerado satisfatório por trazerem reflexões 

diversas que contribuem bastante para a compreensão do universo estudado. 
 

Quando a palavra-chave  “brincar”  é  pesquisada  sozinha  na  base  de  dados 
 
Scielo, são encontrados 158 artigos, e quando pesquisada na Periódico Capes são 

retornados 753 resultados. Isto indica que muitos pesquisadores tem se interessado 

por estudar o brincar. Mas, no que diz respeito à relação das crianças com o meio 

ambiente através do brincar, o interesse parece não tão amplo. O que serve de 

alerta, pois, para que as instituições que abrigam crianças (escolas, creches, entre 

outros) possam se convencer da importância de lhes proporcionar ambientes 

naturais para brincadeiras, é importante que se esteja disponível uma boa base de 

estudos realizados ou disseminados de forma eficaz. É certo que há outras fontes de 

informação além dos artigos científicos, mas estes continuam sendo de enorme 

importância na validação de descobertas científicas. 
 

É interessante que as novas pesquisas também se preocupem em relembrar  
 
à sociedade o aspecto de que o brincar de qualidade é um direito das crianças. Além 

disso, é importante que busquem cada vez mais tentar entender como as crianças 

se relacionam com esses ambientem naturais, bem como qual a visão dos pais e 

instituições sobre estas relações. Outro ponto relevante é investigar como as 

brincadeiras na natureza contribuem para o surgimento de um sentimento pró-

natureza nas crianças. Esta última questão é particularmente importante, pois estas 

vivências na natureza, a curto ou longo prazos, podem ajudar a ativar uma 

sensibilidade e responsabilidade ambiental comunitária, podendo inclusive, incitar a 

criação e fortalecimento de políticas públicas ambientais em níveis local e global.  
 
 
5.1 Breve descrição sobre as investigações realizadas por cada publicação 
 
 
 
Artigo A: Brinquedo e brincadeira na educação infantil japonesa: Proposta 
curricular dos anos 90 
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Discorre sobre a política educacional pública do Japão da década de 1990 

que, em seus jardins de infância oficiais, começou a adotar uma pedagogia 

alicerçada no brincar. A autora alega que discussões contemporâneas como a 

limitação dos estoques de petróleo, a escassez de produtos naturais e o estilo de 

vida dos hippies fizeram o movimento ecológico crescer e impulsionar os seus 

cidadãos em direção à ideia de que o ambiente, mentalidade e objetos são 

essenciais na educação das crianças, sobretudo por elas estarem numa fase de 

muita abertura ao mundo que as cerca, onde a influência do mundo material, natural 

e humano é decisiva. Esta pedagogia adotada tem uma visão holística da criança e 

é dividida em algumas áreas curriculares, entre elas a de Ambiente que: 
 
 

Considera que a criança deve desenvolver habilidades para interagir 

positivamente com seu meio natural e social e incorporá-lo em sua vida 

diária com os objetivos de ter prazer em experimentar fenômenos e eventos 

da natureza por meio de brincadeiras; brincar pela experimentação e criar 

com coisas que a cercam; desenvolver interesse por brinquedos e coisas 

feitas pelo homem (KISHIMOTO, 1997, p. 68) 
 
 

A autora conclui afirmando que, apesar desta proposta pública baseada na 

brincadeira proporcionar grandes possibilidades para a expressão individual das 

crianças, 80% delas ainda frequentam escolas particulares, onde essa proposta 

pedagógica oficial não é seguida. Deste modo, o brincar como meio de desenvolver 

a individualidade, cooperação e a criatividade só é vivido por cerca de 20% das 

crianças japonesas. 
 
 
Artigo B: Crianças em trilhas na natureza: jogos de percurso e reencantamento 
 
 
 

O trabalho se dividiu em dois estudos. O primeiro analisou e estabeleceu 

relações entre os jogos de percurso milenares e os da atualidade, que acrescentam 

elementos de dramatização. Tais análises o levaram a refletir sobre aspectos do 

brincar e as formas que a natureza é representada nesses jogos. Já no segundo, 

crianças em trilhas ecológicas foram observadas e analisadas quanto às suas 
 
“respostas emocionais aos diferentes apelos da paisagem, tais como as cavernas, o 
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mirante, a cachoeira que trouxeram a tona toda uma profusão de imagens que 
remetiam  ao  universo  simbólico  dos  tradicionais  jogos  de  percurso”. 
 
(VASCONCELLOS p. 143) 
 

Todas as reflexões do artigo estão alicerçadas e em diálogo com diversos 
estudos sobre o ato de brincar. 
 
 
Artigo C: O contexto das brincadeiras das crianças ribeirinhas da Ilha do 
Combu 
 
 

Este estudo faz uma longa descrição sobre o brincar infantil nesta região de 
Belém do Pará, se focando nas particularidades de seu ambiente físico e social. 
 
Nele   “foram analisados os temas, os parceiros, os locais, os objetos e os 

significados produzidos nas brincadeiras”  (TEIXEIRA;;  ALVES,  p.  374),  que  estavam 
fortemente ligados ao modo de vida ribeirinho. O estudo se baseia numa visão de 

infância que agrega diversos campos científicos e reconhece a criança como sujeito 

construtor de conhecimentos e cultura. Tal visão se interessa por explorar como se 

dá o desenvolvimento infantil em cada contexto ambiental. Os autores observaram 

que a maior parte das brincadeiras ocorreu nas margens do rio, onde também eram 

encontradas as ferramentas para realiza-las. 
 
 
Artigo D: O espaço aberto da educação infantil: lugar para brincar e 
desenvolver-se 
 
 

Este estudo foi baseado na psicologia ambiental que: 
 
 

Entende que a relação pessoa-ambiente deve ser compreendida 

observando o modo pelo qual os aspectos sociais e físicos dos ambientes 

interferem nos comportamentos e, da mesma forma, as ações humanas, por 

sua vez, afetam os entornos, culminando numa ideia de bidirecionalidade 

entre pessoa-ambiente (RAYMUNDO; KUHNEN; SOARES, P. 253) 
 
 

O estudo buscou relacionar os componentes físicos dos espaços abertos de 
instituições de educação infantil com o brincar desenvolvido pelas crianças durante 
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os momentos de recreação. Foi analisado o brincar ocorrido em cada equipamento 

(balanço, caixa de areia, cavalinho duplo, entre outros), em relação à sua frequência, 

preferencia por cada sexo, tipo de brincar e relações sociais favorecidas, entre 

outros fatores. Ao fim da pesquisa, foi concluído que as particularidades físicas dos 

espaços favorecem algumas brincadeiras e a continuidade de mecanismos 

biológicos, sociais e culturais vivenciados pelas crianças. Além disso, que esses 

dados descobertos incentivarão as escolas a se organizarem de forma a propiciar 

uma melhora no bem-estar, qualidade de vida e aprendizagem de seus alunos. 
 
 
Artigo E: Psicologia ambiental em um hospital infantil: uma análise 
comportamental enfatizando qualidade de vida e bem-estar 
 
 

Este estudo analisou as interações entre crianças e o jardim localizado no 

hospital infantil nas quais elas estavam internadas. Na ocasião buscou-se 

compreender questões que envolviam a qualidade de vida e o bem-estar. A partir 

dos resultados das observações dos comportamentos das crianças, a autora sugeriu 

que o ambiente deveria ter mais brinquedos e também mais plantas e flores, pois 

percebeu que as crianças não queriam só brincar, mas também estar em um local 

ainda mais natural. 
 
 

Todas as crianças apresentaram comportamentos que denotavam bem-

estar durante a observação no jardim e valorizavam plantas, flores, a 

temperatura e luminosidade do local. Com a escala de qualidade de vida, 

constatamos a necessidade de interação, uma vez que a maioria das 

crianças relatou ficar infeliz ao brincar sozinha (CORRÊA, p. 8). 
 
 

Foi também constatado que as crianças se consideravam felizes ou muito 
felizes quando em contato com o jardim. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Com o fim deste levantamento bibliográfico, observa-se a necessidade de que 

o brincar na natureza seja também estudado por profissionais com outras formações 

além da psicologia e educação. Entre estes novos pesquisadores em potencial, 

estão os das ciências biológicas e de outras áreas da saúde, pois, certamente eles 

terão enfoques diferenciados que acrescentarão importantes informações sobre o 

tema. Biólogos, em especial, ao estudar o brincar podem ser mais propensos a 

realizar pesquisas que de fato o relacione com o meio ambiente. 
 

Apesar de a primeira infância ser a fase onde as crianças experimentam as 

maiores evoluções pessoais, é preciso que os novos estudos também analisem as 

transformações ocorridas nas demais infâncias, agregando assim mais informações 

sobre o desenvolvimento humano. O número de pesquisas ainda necessita 

aumentar bastante, sendo elas de cunho teórico, ou sejam estudos empíricos. 

Quanto aos empíricos, eles precisam ir além do uso da observação e entrevistas e 

também realizar experimentos, fato que pode estar sendo prejudicado por um 

possível pouco investimento na existência de laboratórios ou equipamentos capazes 

de realiza-los. Recomenda-se também que nas próximas publicações sobre o tema, 

os autores busquem identificar mais claramente e eficientemente as suas pesquisas, 

de modo que se torne fácil encontrá-las nas bases de dados. 
 

A importância do brincar como um todo ainda precisa ser mais difundida, bem 
como o brincar na natureza e seu valor. A noção de infância deve também continuar 
a ser preservada, pois só assim as brincadeiras ainda terão o seu espaço na vida 
das crianças e, mais do que isso, a própria infância poderá continuar a existir. 
 

As crianças brincam buscando conhecer a vida. Brincar, como vimos, tem o 

sentido de criar vínculos. Assim, ao brincar com a Natureza, as crianças se 

conectam à Terra, criando um sentimento positivo. É essencial que esses espaços 

sejam reverenciados e estejam à disposição de cada criança, para que elas possam 

desenvolver-se com qualidade e para que a esperança de um futuro ambientalmente 

correto e humanamente saudável continue a existir. 
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