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RESUMO: Este trabalho surge enquanto proposta de conclusão de curso da Especialização Lato sensu 

em Educação - Área de Concentração - Educação Infantil da Universidade Federal de Pelotas - UFPEL. 

O objetivo geral desta pesquisa procura compreender as características que integram as culturas infantis 

na Ilha dos Marinheiros. O estudo foi realizado com quinze crianças, em uma Escola Municipal de 

Ensino Fundamental da Ilha dos Marinheiros, de Rio Grande/RS, onde foi possível constatar 

singularidades dos modos de ser criança naquela localidade. Nesse sentido, os resultados da pesquisa 

apontam para reflexões acerca do processo de investigação das culturas infantis e nas suas 

potencialidades para fazer emergir novos conceitos sobre as infâncias brasileiras. Infâncias de Ilha, 

neste artigo assim denominadas, são uma nova possibilidade de compreender as infâncias a partir de 

uma espacialidade.  
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Nuevos horizontes desde la perspectiva de las Infancias de la Isla: otras posibilidads de 

pensar las Infancias brasileñas 

RESUMEN: Este trabajo surge como una propuesta para concluir el curso de Especialización Lato 

sensu en Educación, área de concentración Educación Infantil, de la Universidad Federal de Pelotas- 

UFPEL. En este sentido, el objetivo general de esta investigación busca comprender las características 

que integran las culturas infantiles en la Isla de los Marineros. El estudio fue realizado con quince niños, 

en una escuela municipal de Enseñanza Fundamental de la Isla de los Marineros-Rio Grande/RS, y es 

posible constatar singularidades en los modos de ser niño en aquella localidad. En este sentido, los 

resultados de la investigación apuntan a reflexiones sobre el proceso de investigación de las culturas 

infantiles y su potencial para hacer emerger nuevos conceptos sobre las infancias brasileñas, 

denominadas aquí  “Infancias de la Isla”;  pues son una nueva posibilidad para comprender las infancias 

a partir de una espacialidad. 
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1. Primeiras palavras 

A criança é feita de cem. 

A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, 

de jogar e de falar. 

Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. 

Cem alegrias para cantar e compreender. 

Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar. 

Cem mundos para sonhar. 

(MALAGUZZI, 2016, n.p) 

 

O educador italiano Lóris Malaguze inicia essa conversa, no poema “Ao contrário as 

cem existem”, nos trazendo importantes reflexões sobre as linguagens das crianças e nos 

possibilitando pensar nas multifacetas das infâncias, que são travadas a partir de experiências 

que proporcionam o inventar, o imaginar, o intervir, o (re) pensar, o ser e estar das crianças nos 

seus variados contextos geográficos. Nos “cem modos de pensar”, nos “cem mundos de 

descobrir” nos desafiamos de forma tímida e inicial a elaborar e construir, junto com crianças, 

em uma zona rural, mais especificamente: uma ilha, formas de caracterizar experiências e a 

própria infância, ou seja, como se apresentam as culturas infantis na Ilha dos Marinheiros- Rio 

Grande/RS. Acreditamos que as investigações das culturas infantis são essenciais para 

compreender as experiências produzidas pelas crianças no lugar, ou seja, compreender a 

produção da infância de forma situada.  Localizada no estuário da Lagoa dos Patos, no 

município do Rio Grande/ RS, a Ilha dos Marinheiros é uma comunidade formada basicamente 

por pescadores artesanais e agricultores familiares. Por esse motivo, os modos de vida dos 

Ilhéus são atravessados por culturas que se diferem da vida urbana, visto que estabelecem inter-

relação com a atividade pesqueira e com o manuseio da terra. Diante disso, o objetivo geral 

desta investigação é compreender as características que integram as culturas infantis desta Ilha. 

Como objetivos específicos, se destacam: compreender a relação das crianças da Ilha dos 

Marinheiros com a natureza; investigar como as crianças, deste lugar, vivenciam o brincar. 

 Nesse sentido, é importante ressaltar que construir formas investigativas sobre e com 

as crianças requer referências bibliográficas que sustentam e evidenciam a infância enquanto 

uma categoria social, histórica e geográfica, como também o entendimento das crianças 

enquanto sujeitos sociais e de direitos.  Logo, a Sociologia e a Geografia da Infância se colocam 

como caminhos possíveis para que possamos compreender as infâncias em seus mais variados 

contextos, sejam eles sociais, econômicos, culturais políticos e ambientais, na medida em que 

orientam nossos olhares a fim de compreender as crianças a partir das classes sociais, dos 

aspectos geracionais, de gênero, étnico-raciais e do lugar. 



 Logo, recolocar a Infância na sociedade moderna, sob orientação de que as Infâncias 

são múltiplas e múltiplos são os jeitos de experienciar e vivenciar a Infância pelas crianças, 

significa dizer que, na medida em que identificamos aspectos distintos que evidenciam por 

exemplo, as brincadeiras, a linguagem, a produção cultural, o lugar, os costumes e o território 

das crianças, estamos qualificando uma forma específica das Infâncias brasileiras. Dessa 

forma, ao ampliarmos nossas bases epistemológicas sobre as Infâncias, enfatizamos o debate e 

a produção teórica sobre este tema, ainda a ser explorado na contemporaneidade. 

De acordo com Sirota (2001, p.9), “é principalmente por oposição a essa concepção de 

infância considerada como um simples objeto passivo de uma socialização regulada pelas 

instituições, que vão surgir e se fixar os primeiros elementos de uma Sociologia da Infância”. 

Desse modo, os elementos da Sociologia da Infância nos subsidiam em construir novas 

alternativas para compreender as Infâncias brasileiras a partir de abordagens diversificadas que 

levam em consideração as relações espaço-tempo-lugar das crianças no território.  

Em relação à compreensão das vivências espaciais das crianças, destacamos as 

contribuições da Geografia da Infância que, ao surgirem enquanto proposta investigadora das 

crianças, são fundamentais para esta proposta da pesquisadora, pois problematizam que os 

fazeres das crianças sejam colocados a partir de uma perspectiva geográfica em consonância 

com o território, a paisagem e o lugar. Alguns caminhos marcam o seu surgimento, logo 

podemos entender que: 

Podemos situar a década de 70, do século passado, como um 

momento em que se iniciam os acúmulos de trabalhos que envolvem 

as crianças e suas espacialidades. Produções desenvolvidas em 

diferentes contextos geográficos, mas fortemente influenciadas 

pelos postulados na Geografia Humanista, irão iniciar uma série de 

ações e registros que buscam desvelar o ser e estar das crianças no 

espaço (LOPES, 2013, p. 284-285). 

 

Embora ainda pouco difundida, a Geografia da Infância surge enquanto possibilidade 

para que possamos reconhecer a prática geográfica do outro, a fim de trabalhar com o que é 

particular de cada grupo social, dando atenção à criança e a sua espacialidade.  

1.1 Trajetórias formativas  

A justificativa do presente estudo está fundamentada na experiência humana e 

profissional da pesquisadora, a qual subsidia a escolha do tema de investigação. Egressa do 

curso de Pedagogia (Licenciatura) da Universidade Federal do Rio Grande- FURG, estabeleceu 

proximidades com as discussões sobre as Infâncias e a Educação Infantil, desde o início de sua 

formação. Nestas andanças do ser/constituir-se, é essencial destacar a influência do Núcleo de 



Estudos e Pesquisas em Educação da Infância- NEPE3 que, ao longo deste processo formativo, 

tem contribuído para a constituição da pesquisadora enquanto educadora das Infâncias.  

Além das experiências no âmbito da pesquisa sobre as Infâncias, salientamos a 

experiência de estágio não obrigatório, ligado à Secretaria de Educação - SMED, no Município 

de Rio Grande/RS. O estágio possibilitou o trabalho pedagógico enquanto monitora de inclusão 

com crianças de uma escola pública municipal.  

Ao fim da graduação, escolhemos construir uma pesquisa com crianças, a partir do 

vínculo proporcionado pela monitoria, na qual o Trabalho de Conclusão de Curso se volta para 

a compreensão das narrativas infantis acerca do lugar, do pertencimento e da participação na 

escola. O trabalho originou o projeto de pesquisa para o ingresso no mestrado e, atualmente, a 

experiência investigativa na Ilha dos Marinheiros - Rio Grande/RS. A partir deste relato, 

podemos dizer que, ao longo destes anos, cada vez mais se faz urgente a qualificação e 

complexificação da compreensão das Infâncias nos mais variados territórios.  

Ademais, destacamos a relevância que o curso de Especialização Lato Sensu em 

Educação - Área de Concentração: Educação Infantil, da Universidade Federal de Pelotas- 

UFPel possui na formação continuada de professores das Infâncias, visto que corrobora para 

que possamos constituir nossas perspectivas sobre as Infâncias e sobre a Educação Infantil no 

Brasil. As disciplinas, as ações e o (com) partilhar dos colegas e professores não são o 

resultado, mas o caminho autêntico para qualificar a formação de professores. O ato de 

investigar com e sobre as infâncias em um território, por vezes invisibilizado e que também é 

refém de políticas antipovo e antivida4, significa colocar em evidência nosso patrimônio, 

compartilhar vivências e experiências na Ilha dos Marinheiros - Rio Grande- RS.  

 

1.2 Percursos investigativos da pesquisa com crianças 

O estudo se originou a partir da inserção em uma escola do campo localizada na Ilha 

dos Marinheiros - Rio Grande/RS. Ao longo do primeiro semestre de 2019, foram realizadas 

 
3 Atuou como bolsista em três projetos vinculados ao Núcleo: a) projeto de pesquisa Demanda por Educação 

Infantil no município de Rio Grande/RS, que tinha como propósito a realização de entrevistas semiestruturadas 

com famílias nos bairros de Rio Grande/RS, para investigar a demanda de escolas de educação infantil naquela 

Localidade; b) Ateliê da Infância:  espaço de brincadeira, criação e educação, projeto que buscou atender as 

demandas existentes da formação de educadores das infâncias,   levando em consideração o tripé: formação de 

professores da rede municipal, estudantes do curso de Pedagogia Diurno e Noturno e as Infâncias, a partir de ações 

elaboradas pelos coordenadores e bolsistas; c) EcoInfâncias: infâncias, ambientes e ludicidade, grupo de pesquisa 

no qual atualmente atua enquanto colaboradora. O EcoInfâncias é vinculado ao Núcleo de Estudos em Educação 

da Infancia- NEPE. 
4 Trazer à tona as expressões comoanti vida e anti povo” significa denunciar um histórico de negação existencial 

que os povos do campo vem sofrendo ao longo do processo histórico. Por este motivo, o debate conceitual sobre 

as Infâncias de Ilha se faz necessário.  



inserções na E.M.E.F Apolinário Porto Alegre, contemplando o período de março a junho, 

sendo realizadas duas visitas semanais na escola em turno integral5, totalizando 22 visitas.   

Perante esta afirmativa, é necessário situar o leitor sobre o lugar denominado de Ilha do 

Marinheiros, onde está localizada a E.M.E.F Apolinário Porto Alegre, a fim de demarcar 

lugares pouco visibilizados pelas produções científicas, ou seja, apresentar a Ilha enquanto um 

lugar de existências e resistências, em tempos atuais, também significa um compromisso com 

a comunidade e com a educação do município. Na imagem da Vila da Marambaia, situada na 

Ilha dos Marinheiros/ Rio Grande - RS, podemos visualizar o mapa a seguir: 

 

 

 

Elaborado por: Bruna Cavalcante Gautério 

As experiências que compreendem o período de março a junho de 2020 na escola foram 

registradas no diário de campo. O critério utilizado levou em consideração as situações mais 

significativas relacionadas à narrativa das crianças, a partir da observação e interação com a 

pesquisadora e com as outras educadoras da escola.  

 
5 Estar na escola em turno integral é resultado das dinâmicas espaço/tempo da Ilha dos Marinheiros, visto que a 

construção da pesquisa depende de formas de locomoção. Ao chegar na escola na primeira semana foi necessário 

compreender que o transporte dependia dos horários disponibilizados pela Secretaria de Educação-SMED. O 

mesmo transporte utilizado pelas crianças e professores foi utilizado pela pesquisadora.  



Além dos registros no diário, é importante destacar a escolha da pesquisa com crianças 

e seu compromisso ético e democrático com as narrativas infantis. A pesquisa com as crianças 

ocorreu em junho e contou com a participação de quinze crianças, da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental de nove anos, que possuem idade entre 4 e 14 anos e estudam na Escola 

do Campo.  

Em relação à estrutura organizativa desta escola, enfatizamos que está localizada na 

área rural do município de Rio Grande/RS. A garantia do seu funcionamento é resultado do 

trabalho de duas professoras, no entanto, uma delas exerce a dupla função de diretora e 

coordenadora pedagógica. Há, ainda, uma merendeira e uma funcionária responsável pela 

organização e limpeza do espaço. A E.M.E.F Apolinário Porto Alegre também oferece 

atendimento às crianças que possuem necessidades específicas de aprendizagem na sala de 

recursos itinerante6, uma vez que o atendimento especializado é compartilhado entre todas as 

escolas desta localidade.  

Estes elementos nos ajudam a compreender a estrutura, a organização do espaço bem 

como as rotinas da escola investigada. Compreendemos, pelo intermédio destes elementos, que 

a pesquisa com crianças não se dá na superficialidade da realidade, mas está presente em um 

contexto carregado de elementos subjetivos e objetivos que caracterizam as culturas da 

infância.  

 A partir do referencial teórico da Sociologia da Infância, que considera as crianças 

como atores sociais, é necessário selecionar metodologias investigativas que contemplem essas 

vozes. Para Delgado e Muller (2005), o pensamento da Sociologia da Infância deriva do 

trabalho sobre a socialização, deste modo, esta compreensão, a partir de concepções 

tradicionais, considerava a criança, no processo de socialização, como um sujeito que se adapta 

e consome cultura de forma passiva. 

Porém, as perspectivas interpretativas e construtivistas argumentam que as crianças e 

os adultos participam em relação de igualdade na construção social da Infância (DELGADO e 

MULLER, 2005). Esta mudança nos permite refletir acerca da forma como as crianças 

atribuem significado, ao reproduzir e produzir cultura. 

       Os modos de existência ou os sentidos de ser e estar no mundo dos 

sujeitos que pesquisamos, nem sempre correspondem às nossas 

interpretações, desejos e anseios. É apressado conferir sentidos de 

verdade para os outros/as ou construir nossos discursos sobre 

educação, infância e pesquisa usando apenas um tipo de narrativa, que 

 
6 Compreendemos a sala de recursos itinerante enquanto um espaço da escola organizado pela professora 

responsável pelo Atendimento Educacional Especializado - AEE, que atua nas escolas municipais da Ilha dos 

Marinheiros durante a semana. Este atendimento é oferecido de forma itinerante para contemplar as necessidades 

das escolas.  



às vezes se pretende universal. Ao longo de nossa formação pessoal e 

profissional construímos diversas perguntas e respostas sobre a 

realidade, esquecendo outrossim, o quanto a realidade é dinâmica e 

instável. Nosso maior desafio é construir uma dinâmica de 

estranhamento e proximidade com as crianças, com nossas 

investigações, com as análises e tipos de escrita que priorizamos 

(DELGADO e MULLER, 2005, p. 166). 

 

A partir desta afirmativa, podemos refletir acerca do modo que conduzimos nossas 

investigações com as crianças. É perceptível o distanciamento de pesquisas realizadas com as 

crianças, baseadas na troca e no respeito profundo pelo sujeito histórico. Quando evidenciamos 

o caráter efetivo, estamos querendo comunicar que é necessário, ao construir a investigação 

com as crianças, considerar os aspectos relacionados à linguagem oral e escrita, à classe social, 

aos aspectos geracionais, de gênero e etnia, além de refletir sobre o período em que iremos 

estabelecer os vínculos, para que não sejamos outros estranhos em que as crianças não se 

sentem acolhidas ao dialogar e comunicar o mundo. Para Delgado e Muller (2005, p. 167), 

“precisamos aprofundar em nossas pesquisas, quem são as crianças e o que elas têm em 

comum, o que partilham entre si em várias regiões do Brasil e em outros países e o que as 

distingue uma das outras, é preciso romper com as representações hegemônicas”. 

Como dito anteriormente, este estudo é fruto de um processo construtivo que se 

originou na pesquisa com crianças. A materialidade das narrativas se dão a partir da 

aproximação respeitosa da pesquisadora com as crianças, em um período de tempo 

significativo.  

As reflexões no diário de campo são fundamentais para entendermos os elementos que 

caracterizam este conceito, qual seja as Infâncias de Ilha. Porém, é necessário considerar as 

narrativas das crianças enquanto protagonistas e produtoras de significado no momento em que 

compartilham seu parecer acerca da temática investigada. 

 

2. Metodologia de pesquisa e análise dos dados  

A construção do corpus investigativo deste trabalho é fundamentada em metodologia 

de caráter qualitativo. Segundo Minayo (1994), entendemos que ela é o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. As metodologias incluem as 

concepções teóricas e o conjunto de técnicas que possibilitam o exercício de construção da 

realidade.  

Considerando o exposto nesta investigação, as etapas da análise dos dados ocorreram 

em dois momentos: o primeiro, destacando os elementos das culturas infantis das crianças que 

moram na Ilha dos Marinheiros – RS, através do registro no diário de campo; o segundo, no 



qual é construída uma análise das narrativas das crianças por intermédio da roda de conversa 

que, com a permissão delas, foram gravadas e transcritas, na íntegra.  

Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo e uma investigação enraizada nas 

ciências sociais, podemos pensar que:  

[..] é necessário dizer que o objeto de estudo nas ciências sociais possui 

consciência histórica. Noutras palavras, não é apenas o investigador que dá 

sentido ao seu trabalho intelectual, mas os seres humanos, os grupos e as 

sociedades dão significado e intencionalidade as suas ações e suas 

construções, na medida em que as estruturas sociais nada mais são do que 

ações objetificadas (MINAYO, 1994, p.14). 

 

A partir dessa afirmativa, podemos salientar que a construção da pesquisa se 

fundamenta teoricamente através das contribuições das lentes das ciências sociais, marcando 

posição, ou seja, não é neutra. Logo, se vincula a interesses e visões de mundo e, por lidar com 

sujeitos, é influenciada por aspectos culturais, sociais, identitários, de classe, geracionais etc.  

 A inter-relação entre o diário de campo, a pesquisa com as crianças e, em seguida, a 

realização de uma análise, a partir de uma teoria comprometida com a construção dos dados, 

dão legitimidade e consciência histórica para a pesquisa com crianças, visto que, por muitos 

períodos, foram e ainda são invisibilizadas no conhecimento socialmente produzido.  

Encontramos alternativas em articulação com a Teoria Fundamentada nos Dados, a qual 

se originou na Sociologia. Deste modo, sendo de natureza conceitual, permite uma flexibilidade 

e emergência de conceitos, ou seja, a teoria não se dá a priori, mas na construção e elaboração 

de uma nova teoria. Em vista disso, consideramos o destaque a seguir: 

A TFD assume que a organização social da vida é tal que os indivíduos estão 

sempre no processo de resolução de problemas relevantes. O objetivo 

daqueles que usam essa metodologia é identificar esses padrões e 

conceitualizá-los. O objetivo da TFD é fornecer uma explicação teórica de 

como a principal preocupação dos participantes é gerenciada por eles. A 

principal preocupação refere-se à algo importante para os indivíduos. É uma 

metodologia geral que pode ser usada com dados qualitativos ou 

quantitativos, mas é usada principalmente no desenvolvimento de pesquisas 

qualitativas (ANDREWS et al, 2017, p. 2). 

 

A escolha pela Teoria Fundamentada nos Dados consiste no seu caráter construtivo e 

conceitual, visto que também permite uma flexibilidade de aportes de coleta de dados, como 

entrevistas, observações e outros tipos de registros. 

 

3. Resultados e discussões 

A partir da transcrição da pesquisa com crianças, surgem três categorias de análise que 

corroboram para que possamos compreender as culturas infantis da Ilha dos Marinheiros, que 



são: o brincar; o contexto espacial e as relações com a natureza. Nesse sentido, na decorrência 

do texto iremos expor as reflexões acerca das três categorias encontradas. 

  

3.1 O brincar no contexto das Infâncias da Ilha dos Marinheiros  

Muitas são as contribuições dos teóricos sobre a importância do brincar. Diante disso, 

podemos entender que o debate sobre o brincar das crianças está amplamente difundido na 

sociedade enquanto necessidade existencial das crianças nos diversos contextos geográficos. O 

brincar se apresenta nas mais variadas culturas, podendo estar presente desde a casa de crianças 

do sertão brasileiro, até àquelas localizadas na zona sul de São Paulo. Crianças das mais 

variadas classes econômicas brincam: brincam de boneca, com videogames, bola, pião, ou 

brincam com folhas, pedaços de madeira, ou seja, as crianças brincam com tudo aquilo que 

fornecem à elas uma capacidade criadora e imagética.  Para Antônio:  

As crianças brincam aprendendo, aprendem brincando. Um aprender 

alegre e criador. Para elas o brincar é um exercício espontâneo de 

conhecimento - de si mesmas, dos outros e do mundo, assim como 

uma iniciação à convivência social e comunitária (ANTÔNIO, 2019, 

p. 61). 

 

Isso quer dizer que, na geografia do brincar, existe um espaço natural para ser criança 

(ANTÔNIO, 2019). Nesse espaço, a criança reconhece o eu e o outro através da 

experimentação e da exploração. Podemos perceber o brincar das crianças desde os primeiros 

meses de vida, quando descobrem o corpo, o movimento das pernas e das mãos, quando 

enxergam a própria sombra e quando caixas viram casas, sendo fortalezas intocáveis que, de 

um segundo para outro, se desfazem para assumirem outras imagens.  

As crianças brincam de muitas coisas, e nós, adultos, pela vivência passada de criança, 

no hoje, buscamos decifrar suas brincadeiras e representações. O brincar das crianças da Ilha 

foi observado durante a inserção na escola. A partir das observações, é importante destacar que 

o brincar integra a geografia da Infância, pois está situado em uma materialidade existencial.  

Sendo assim, questionamos: qual o espaço do brincar na escola? A pequena escola que 

se apresenta como contexto desta pesquisa, está situada ao lado de uma Igreja que, assim como 

a escola, é pintada de azul e branco, na qual os bancos escolares de cimento se confundem entre 

o espaço da Igreja e o espaço da escola. Ali era o nosso pátio. Diferente de uma escola urbana, 

a escola da Ilha não possui muros ou barreiras que possam impedir a nossa entrada, mesmo 

ficando próxima à estrada.  Nos fundos da escola existe uma praça com alguns brinquedos de 

ferro, uma casa de madeira de brincar, um espaço demarcado como quadra e muitos pneus em 

volta da praça. Ao lado da escola existem criações de porcos e ovelhas, sempre chamando a 



atenção das crianças. Na maioria das vezes, as ovelhas eram colocadas para pastar presas na 

cerca que separava a escola das casas, evidenciando uma vivência peculiar e interessante, pois 

as ovelhas faziam o recreio junto com as crianças.  

Nos primeiros recreios em contato com as crianças da referida escola da Ilha, uma delas 

apresentava a nova monitora às ovelhas/carneiro, que se chamavam Tim e Zé Felipe. Esses 

eram seus nomes. Em seguida da apresentação, vieram as orientações dos alunos: “cuidado 

professora, elas dão cabeçadas”. No estudo das ovelhas, desconhecido, até então, pela 

monitora, de que esses animais pudessem oferecer perigo, ao contrário, era a vivência das 

crianças, estudiosas de ovelhas, que compreendiam a existência do outro a partir da experiência 

vivida. Os recreios passaram e muitos acontecimentos foram observados, como a porca dar 

crias, e os filhotes correrem enfileirados em direção ao campo, sob o olhar atento das crianças, 

o cuidado com as plantas, com as flores da escola para que Tim e Zé Felipe não as devorassem, 

entre outros. 

Além das crianças brincarem com os animais, elas brincavam em movimento, afinal é 

quase impossível imaginar o brincar estanque, corriam em volta da Igreja, pega-pega, esconde-

esconde, equilíbrio nos pneus, a brincadeira sempre foi livre e de autoria das crianças. Em uma 

das saídas de campo ao redor da escola, em direção ao trapiche, que fica na beira da lagoa.  No 

caminho, as crianças encontraram bananeiras com várias cascas no chão, nesse instante, um 

dos meninos do primeiro ano pega na mão a casca da árvore, enrola e coloca em um dos olhos, 

na tarefa de observar o que a folha de bananeira permitia visualizar. A criança completa 

dizendo: “meu novo binóculo”. 

A criança, no seu fazer cotidiano, através da brincadeira, transforma o mundo para 

satisfazer seus interesses brincantes. Para Gandhy Piorski, na sua obra intitulada Brinquedos 

de Chão:  

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 

a grade 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).  

 

A criança se faz no brincar, por isso compreender esses fazeres brincantes são tão 

necessários para que, ao identificar as singularidades existentes, possamos definir e qualificar 

o debate acerca das Infâncias ainda não alcançadas pelas produções teóricas. Quantas vezes 

temos oportunidade de observar de perto o brincar de crianças que residem em áreas rurais? 

Será que elas se encontram nas praças e shoppings do centro da cidade ou, ainda, permanecem 



apagadas dos nossos textos e formações pedagógicas? Muitas são as barreiras que impedem 

que possamos investigar esses processos formativos de perto, no entanto, quando uma brecha 

se abre, podemos nos maravilhar com o inédito, inusitado, no instante em que a criança é 

protagonista de seu estar no mundo. 

Além das observações registradas no diário de campo, criar condições objetivas para a 

escuta atenta de crianças da Ilha tornou-se uma tarefa autêntica. A partir disso, iniciamos um 

processo de criação, de reflexão teórico-conceitual a respeito do brincar na Ilha dos 

Marinheiros. Algumas das narrativas das crianças sobre o brincar:  

“Nós brinca, nós se diverte, nós sai, as vezes nós vamos na 

gruta onde tem a santa”.  

“A gente7 pode andar sozinho, porque não tem perigo, a 

gente anda de bicicleta…”. 

“A gente toma banho de praia, anda de bicicleta, passeia 

pela cidade, e também quando a gente vai pra cidade, pesca e a gente 

até pode construir brinquedos também, com material assim reciclado 

sabe ”. (Narrativas das crianças)  

 

A partir dos trechos destacados, podemos associar o brincar à liberdade, à relação com 

a natureza e ao processo construtivo e constitutivo da brincadeira, pois a criança, ao elaborar e 

ressignificar os materiais, está legitimando o grupo e, assim, pertencendo à ele. Para Piorski, 

“entre os brinquedos da natureza construídos pela própria criança, há soluções ainda mais 

elaboradas, no que se refere a avidez da descoberta, ao olhar de profundidade” (2016, p. 67). 

A avidez da descoberta se encontra nas formas rudes dos materiais. Para ele, os brinquedos de 

modelar e construir favorecem o interesse da criança pois existe facilidade de construção.  

A escola, onde a investigação ocorreu, oferta a Educação Infantil para crianças de 

quatro anos, sendo que são duas meninas da pré-escola, nível I, num universo de 18 crianças 

matriculadas na escola. Em muitos momentos, observamos suas brincadeiras. A massa de 

modelar sempre foi a coadjuvante nesses fazeres das meninas. Notamos que suas produções 

surgiram descobertas e mudanças durante o brincar, pois ora as massinhas eram cobras 

marrons, ora os ovos surgiam dentro de um cesto e, em seguida, novas cobras vinham ao mundo 

através da imaginação e criatividade das crianças. Esse processo de transformação dos 

brinquedos para se tornarem outros, segundo Piorski, “os brinquedos de imaginação telúrica, 

ou seja, da terra, encontramos com maior anseio o ímpeto da criança em colonizar o mundo. O 

derramar-se da criança na matéria é o desejo daquilo que está por ser revelado ou descoberto” 

(2016, p. 67).  

 
7 Na maioria das narrativas as crianças se referem a elas mesmas enquanto grupo, como, por exemplo, utilizando 

a expressão e o pronome nós, fato que nos chamou atenção, visto que afirmam uma identidade coletiva, enquanto 

categoria Infância. As falas foram transcritas sem modificações. 



Além das falas descritas, foi observada a pouca relação quanto à utilização de 

tecnologias móveis pelas crianças, exceto por esta fala a respeito da televisão: “Pesco, vejo 

muita TV, de vez em quando vou na casa do Gabriel e só” (Narrativa das crianças). No que diz 

respeito ao acesso das crianças do campo às tecnologias móveis, acreditamos que elas fazem o 

uso, assim como as crianças que residem em espaços urbanos e/ou estão imersas no uso das 

tecnologias. No entanto, a televisão, os videogames e os celulares não ocupam integralmente o 

tempo diário das crianças da Ilha. Essa afirmativa se comprova na medida em que elas declaram 

quase que, majoritariamente, realizar atividades de brincadeira livre ou pelo intermédio de 

brinquedos da natureza.  

 

3.2 Significações das espacialidades infantis da Ilha dos Marinheiros 

Aqui é onde eu moro… agora. Vim de lá, onde vivia antes, mas agora 

vivo aqui. Vivo aqui agora e depois, no futuro ainda não sei onde 

viverei. Sempre- antes, agora e… depois vivi e espero viver aqui 

onde eu moro (BRANDÃO, 2005, p. 21). 

  

Aqui, ali, lá, longe, tão longe, lá...eu, tu, ele, elas, nós, situados em um lugar, no aqui e 

no agora, a partir disso, Brandão (2005) nos leva a reflexões no momento presente, afinal, 

pensar as crianças no agora é a tarefa mais honesta que podemos compartilhar.  Para o autor, o 

agora pode ser quinta-feira, ou mês que vem, ou um conjunto de meses das nossas vidas, ou 

melhor, o aqui é o agora do espaço (BRANDÃO, 2005).  

Ante esta reflexão, podemos enfatizar que pensar o aqui das Infâncias de Ilha significa 

situar e construir um conjunto de significados sobre um grupo único e especial de crianças que 

estão situadas num aqui e num agora. Além de tentar decifrar, saber mais, sobre as populações 

que residem em uma região costeira do município de Rio Grande/RS, a presente investigação 

intencionava ouvir, das próprias crianças, as respostas para os seguintes questionamentos:  o 

que significa a Ilha dos Marinheiros? Quem são as pessoas que moram nesse lugar? Assim, 

através das suas narrativas, as crianças deram características ao espaço geográfico e 

expressaram a sua compreensão sobre a função social para as pessoas que residem na Ilha. Em 

um dos nosso encontros, quando questionadas em relação ao tema, evidenciaram o seu 

entendimento sobre o que lugar em que vivem:  

“ Esse lugar aqui é a Ilha, é a Marambaia”. 

“Tem na Marambaia, a escola, a Igreja, os pescadores”. 

“Mergulhadores”. 

“ O salão”. 

“A venda”. 

(Narrativas das crianças) 
 



 Para Arenhart e Lopes (2016), os estudos da Geografia da Infância têm indicado que a 

relação espacial da criança é demarcada por uma vivência do espaço como lugar-território. 

Nesse sentido, o espaço geográfico8 é entendido enquanto produção humana, culturalmente 

construída.  Os autores definem lugar enquanto:  

Espaço que passa a ser dotado de sentido e valor quando do 

estabelecimento de relações humanas e afetivas com ele. Assim, o 

vão lateral, por exemplo, para os adultos que não estabelecem 

relação afetiva com esse local, é apenas espaço, já para as crianças é 

lugar de encontro, de brincadeira, de esconderijo, de proteção, etc. 

Assim como o espaço no corredor para as crianças torna-se um lugar 

mágico, um hall desnivelado pode virar o Maracanã dos meninos 

apaixonados por futebol (ARENHART e LOPES, 2016, p. 21). 

 

 As crianças da Ilha atribuem seus próprios sentidos ao espaço geográfico, que advém 

das relações que estabelecem na natureza, podemos notar que a cultura adultocêntrica, ou seja, 

a cultura que busca estabelecer padrões formativos e homogêneos aos fazeres das crianças é 

carregada de pré-conceitos por não compreender que as crianças estabelecem com os lugares 

relações afetivas e singulares. A inexistência dessa capacidade acaba negando a autenticidade 

e criatividade das crianças ao transformarem os espaços esquecidos pelos adultos em lugares 

com significado. 

Outros elementos que caracterizam a Ilha dos Marinheiros podem ser percebidos 

através das narrativas das crianças:  

“Assim a Ilha é como se fosse um paraíso, sabe? Tu pode fazer o que quiser não tem 

perigo, tu pode andar, tu pode andar na Lagoa que não tem coisas perigosas” 

“Tem coisas perigosas, tem aquele bicho que queima, e aquele que também tem 

espinhos, o baiacu” (Narrativas das crianças). 

 

Podemos entender que as crianças atribuem sentimentos topofílicos com a Ilha, que 

caracterizam um elo entre elas e o lugar. Esses sentimentos só podem ser percebidos, se 

observados em relação com outros elementos descritos em suas narrativas. Com efeito, o elo 

topofílico deve ser notado a partir da liberdade das crianças ao transitar no espaço geográfico 

e fazer as próprias escolhas, onde, quando e como brincar, por exemplo. Por outro lado, o perigo 

ao qual as crianças se referem não está associado à violência ou insegurança produzida por 

homens e mulheres no espaço urbano, mas sim na relação entre crianças e animais e no cuidado 

que elas necessitam estabelecer para manter o equilíbrio entre a vida social e a natural.  Para 

Tiriba e Profice (2019, p. 9), “é por meio de bons encontros com a natureza, seus seres e seus 

processos que potencializamos a capacidade das pessoas, das crianças, de afetar e serem por 

 
8 Para Lopes (2013, p. 22-23), o espaço geográfico é constituído por três categorias; a paisagem (formas 

observáveis no espaço), o lugar (espaço dotado de sentido e valor) e o território (lugares no espaço em que há 

relação de poder).  



eles afetados, o que significa que a biofilia age por meio de vivências significativas nos 

contextos sócio-ecológicos. ” 

A criança, ao pertencer a este lugar, reconhece elementos específicos da realidade local. 

Ao pertencerem a uma Ilha, rodeada pela Lagoa dos Patos, elas têm propriedade para contar e 

compartilhar especificidades dos peixes e outros animais. Estas narrativas são fruto de 

experiências prévias e vivências com as famílias, que são pescadoras.  

Além disso, não podemos pensar nas espacialidades presentes na Ilha sem as relações 

sociais estabelecidas nesse contexto. As crianças ao serem questionadas sobre as pessoas que 

moram na Ilha, respondem:  

“As pessoas que moram aqui são, agricultores, lavradores, pecuaristas e 

mergulhadores”.  

“As pessoas cuidam dos animais, só não tem petshop”. 

“Mas o pet shop é a Ilha, sim porque a gente já achou vários cachorros 

perdidos”. 

“O meu pai trabalha na chácara”. 

(Narrativas das crianças) 

         Nos contextos de vida, seja na escola, ou no trabalho dos familiares, a criança integra 

e participa das relações sociais. Desse modo, é capaz de identificar as relações de trabalho que 

produzem suas próprias existências. Como a agricultura familiar e a pesca artesanal são a base 

das atividades econômicas dessa comunidade, é majoritário dizer que as crianças que 

participaram desta investigação são filhas, sobrinhas, netas, primas de agricultores (as) e 

pescadores (as).  

          A proximidade da dimensão humana com a natural também é fator significativo para 

compreendermos essas relações espaço-tempo na Ilha. Quando observamos na fala da 

criança que “as pessoas cuidam dos animais, só não tem petshop”, ela estabelece um grau 

comparativo daquilo que está presente no seu contexto, com o petshop presente nos centros 

urbanos. Além disso, ela também consegue associar a concepção de petshop à própria Ilha, 

visto que, a mesma se configura enquanto território de paisagens naturais, diversidade de 

espécies marinhas e terrestres. As atribuições feitas pelas crianças são muito significativas 

do ponto de vista da qualidade das descrições e da intensidade das vivências.  

          As espacialidades aqui descritas demonstram uma relação indissociável da criança 

com a natureza, sendo ela o ponto nodal de todas temporalidades descritas, que incidem 

diretamente na formação humana das crianças. Para Tiriba e Profice (2019, p.10), “se o 

exercício dessa potência é o que assegura a possibilidade de perseverarem em sua integridade 

de ser, a conexão com a natureza é um direito das crianças”.  Logo, o contexto espacial Ilha 

dos Marinheiros pode ser refletido e significado dando atenção às formas de vida dessa 



comunidade, que dizem respeito às relações de trabalho, ao meio físico e natural, a cultura, 

aos costumes e aos valores.  

 

3.3 A natureza como lugar de vivência e convivência das crianças 

Como os mais variados grupos sociais estabelecem relações com a natureza? Em 

resposta a esse questionamento, podemos definir que os grupos sociais prioritários, nesta 

investigação, são representados pelas crianças, que integram a categoria Infâncias de Ilha. 

Dessa forma, é importante dizer que as relações que estabelecemos com a natureza se 

apresentam de maneiras singulares e distintas. No processo de pesquisa com crianças, através 

de suas narrativas, foi perceptível uma abrangência de significados que as crianças 

estabeleciam em suas relações e, especialmente, a natureza. Segundo Louv:  

Para as crianças, a natureza se mostra de muitas maneiras: um 

bezerro recém-nascido; um animal de estimação que vive e morre; 

uma trilha de chão batido em meio às árvores; uma cabana aninhada 

em urtigas; um terreno baldio pantanoso e misterioso (LOUV, 2016, 

p. 30). 

Para tanto, o autor entende que, na abordagem mais ampla, o conceito de natureza inclui 

o mundo material envolvendo, assim, todos objetos e fenômenos e, de acordo com essa 

definição, até as máquinas fazem parte da natureza (LOUV, 2016). Nesta perspectiva, podemos 

perceber o significado do conceito de natureza de forma ampliada em relação à concepção 

natural e biológica, incluindo a sua própria transformação.  

Além disso, Louv (2016) entende, através de uma concepção mais pontual, a 

compreensão do conceito de natureza selvagem, ou seja, a biodiversidade. Podemos citar, 

como exemplo, o conjunto de elementos presentes na floresta ou em áreas naturais, etc. Sendo 

ela natureza, ou natureza selvagem, todos nós integramos e fazemos parte dela e, neste curso 

de vida, estabelecemos algum tipo de relação com a natureza, seja ela transformada ou 

selvagem.  

 Quando falamos de experiências na e com a natureza, podemos elencar uma série de 

transformações histórico-geográficas que modificaram a forma que os sujeitos se relacionam 

com a fauna e a flora. Marcos históricos, como o êxodo rural, a Revolução Industrial, a 

aglomeração de pessoas nos grandes centros urbanos, entre outros, transformou as 

oportunidades de relação com a natureza e, em tempos atuais, esse distanciamento vem se 

agravando, na medida em que a cidade conta com espaços naturais limitados, onde o 

afastamento das áreas naturais é perceptível.  



Nesta pesquisa, podemos perceber que as crianças que residem na Ilha dos Marinheiros 

ainda possuem o privilégio de manter uma relação contínua e permanente com a natureza. 

Quando questionamos às crianças se elas percebiam diferenças entre ser criança na Ilha e na 

cidade, tivemos respostas como:  

“Também lá na cidade tem menos árvores, aqui tem mais, lá não tem mato, 

não tem árvore. Tem muitos carros, aqui não. Tem mais lixo no chão”. 

“Lá na cidade tem mais poluição, do que aqui na Ilha, e também não 

convive muito com a natureza”.  

“A gente convive mais com a natureza, e a gente conhece mais as outras 

pessoas, pois é muito pequeno, a gente convive mais com os outros”.  

“Lá as crianças não podem brincar na rua, ainda mais de noite” (Narrativas 

das crianças). 

 

Algumas destas narrativas demonstram o “olhar ecológico” das crianças a respeito do 

ambiente. Ou seja, o olhar a respeito do meio físico em relação com o ambiente bioecológico. 

(BROFENBRENNER, 1998). Brofenbrenner (1998), ao desenvolver o estudo da Ecologia do 

Desenvolvimento Humano e, posteriormente, o refazer dando início à Bioecologia do 

Desenvolvimento Humano (2011), atribui a este olhar ecológico à capacidade da pessoa, neste 

caso, a criança, de compreensão crítica da realidade a partir das dimensões de pessoa, processo, 

contexto e tempo que influenciam em seu desenvolvimento.  

 Percebemos, dessa maneira, que na narrativa das crianças há indícios do “olhar 

ecológico” de Bronfenbrenner, pois é perceptível os deslocamentos de tempo-espaço que as 

crianças fazem ao demonstrarem a capacidade de refletir acerca das especificidades 

socioambientais da cidade em comparação à Ilha dos Marinheiros e, essas características, são 

exemplificadas através da presença de lixo na cidade, da escassez de árvores, etc.  

Como podemos notar, as crianças, ao estabelecerem diferenças entre ser criança na Ilha 

e na cidade, atribuem significados a sua existência, no entanto, é importante assumir que essas 

posições não possuem como uma necessidade de exercer comparação acerca dos modos de 

como as crianças vivenciam o ambiente, pelo contrário, ao narrar seus olhares, elas ampliam e 

qualificam o debate sobre as Infâncias brasileiras, que se dão de maneira singular e 

multifacetada.  

A partir disso, podemos pensar que são legítimas as narrativas das crianças da Ilha, pois 

na sua autenticidade exercem papel fundamental no debate a respeito das Infâncias, num 

processo significativo de olhar, e se reconhecem enquanto parte integrante de grupos 

socialmente distintos. Logo, as relações com a natureza, perante os olhares das crianças muito 

advém do contato sensorial com a terra, com a água, com o vento e etc., ou seja, a natureza 

contempla o movimento da infância e do movimento que se dá a partir de uma existência que 

tem cheiro, gosto, formato e concretude. Para Antônio:  



A criança tem necessidade desse contato com o mundo natural, tocar a 

terra, pisar em chão que não seja cimentado, pular em poça d’água, 

conviver com árvores, plantas, bichos.... Admirar-se com a vida 

inumerável, conhecer e reconhecer diferentes formas, reconhecer-se como 

parte dessa vida na Terra. Em nossa sociedade cada vez mais urbana, 

muitas crianças têm sido afastadas desse contato com a natureza. Não 

brincam ao ar livre, com ar, luz, liberdade. Estão cotidianamente 

confinadas a ambientes artificiais, entregues às telas trêmulas de vídeo 

games, celulares e tablets, televisores de que se tornam cada vez mais 

dependentes (ANTÔNIO, 2019, p. 71). 

 

O crescimento das cidades e, junto a ele, as transformações provocadas pela 

globalização interferem nos modos de como as pessoas se relacionam com o ambiente, 

alterando, assim, suas preferências, os lugares que frequentam e, até mesmo, suas 

subjetividades.  

A rapidez das transformações tecnológicas, por exemplo, impactou profundamente 

nossas vidas e, uma certa liquidez nessas transformações, nos impede de olharmos com 

minúcias a forma que nos relacionamos com o ambiente, ao ponto de escolhermos estar 

trancafiados em um quarto utilizando uma tecnologia móvel, ao invés de estarmos em 

ambientes abertos e livres. Esse novo modo de estar no mundo também atravessa as 

subjetividades das crianças que são afetadas pelas inferências das tecnologias, assim como nós 

(adultos).  

Quando pontuamos a necessidade do contato com a natureza pelas crianças, não 

queremos estabelecer juízo de valor para com aquelas que não possuem o mesmo contato e, 

sim, gostaríamos de compartilhar a relação na e com a natureza enquanto oportunidade das 

crianças em seu percurso de desenvolvimento. Sendo assim, a relação com a natureza enquanto 

oportunidade significa ampliação/ criação do tempo das crianças em contato livre e autônomo 

nesses ambientes, exploração e investigação das transformações do meio físico, natural e social 

e estar em relações com outras crianças, para ampliação dos grupos infantis. 

 As crianças da Ilha dos Marinheiros, deixam uma mensagem significativa e marcante 

no que se refere à oportunidade de ampliarmos e fortalecermos a relação que estabelecemos 

com a natureza, ao contrário do que estamos presenciando nas práticas das escolas e, até 

mesmo, com as famílias, a relação com a natureza orientada, no tempo e no espaço, em praças, 

com brinquedos de plástico. Na Ilha dos Marinheiros, essa relação é construída de forma 

diferenciada. Tonucci (2019), em Solidão da Criança, retrata essa relação com a natureza de 

maneira assertiva, ao descrever os espaços destinados para as crianças. 

 Segundo ele:  

Antigamente não haviam espaços especiais para se brincar; os espaços das 

brincadeiras eram aqueles que não serviam aos adultos, ou que eles 



“deixavam” para as crianças: os quartinhos da bagunça, as escadas, os 

barrancos, as beiras dos rios, as construções. Era onde podia-se passar o 

tempo “livre” sem ser controlado. A liberdade a privacidade, uma margem 

de risco são características indispensáveis para que a brincadeira seja 

brincadeira. Hoje esses espaços “deixados” para as crianças desapareceram. 

A especulação imobiliária anulou a generosidade dos adultos. Os espaços 

são intensivamente utilizados, inventaram-se, inclusive espaços polivalentes 

que servem para muitas coisas, nunca livres para as crianças. Acabou-se a 

generosidade dos adultos e os primeiros a pagar são as crianças (TONUCCI, 

2019, p. 60). 

 

Este relato do autor qualifica nossa compreensão e a defesa do estabelecimento da 

relação com a natureza enquanto oportunidade, já que é perceptível o tempo-espaço limitado 

destinados às crianças e, principalmente, àquelas que residem em áreas urbanas. Logo, 

podemos completar que essas oportunidades estão intrinsecamente relacionadas com as 

transformações do mundo, que impactam na vida das famílias, suas jornadas de trabalho, a 

institucionalização da Infância, como também observamos os interesses dos governantes ou a 

falta deles em criar espaços na cidade e no campo realmente das crianças a partir de suas 

necessidades.  

Pensar as relações da natureza com as crianças da Ilha dos Marinheiros significa afirmar 

uma relação humana imbricada às dimensões natural, social e econômica, no caminhar da 

natureza enquanto oportunidade e possibilidade, não na negação do outro, mas na afirmação 

existencial de crianças que estão em espaços-tempos distintos e complexos.  

 

4. Últimas, constantes palavras 

“Prezo insetos mais que aviões.  

Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.  

Tenho em mim esse atraso de nascença.  

Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos.  

Tenho abundância de ser feliz por isso.   

Meu quintal, é maior que o mundo”. Manoel de Barros 

 

O quintal de Manoel de Barros abriga inúmeras variáveis para escrevermos esta 

pesquisa, tornando-se uma constante possibilidade de emergência de palavras e significações. 

Na verdade, até agora, não podemos identificar de modo preciso o que sejam as Infâncias de 

Ilha, uma vez que se mostra como sendo um conceito histórico e com especificidades culturais 

do lugar no qual ocupa. 

Muito aprendemos com as crianças e com as reflexões que esta pesquisa proporciona. 

Poderíamos, ainda, questionar: afinal, o que são Infâncias de Ilha? Para nós, que buscamos a 

todo instante palavras que deem sentido e significado rebuscado para o fazer pedagógico e para 

o mundo, as Infâncias de Ilha podem ser entendidas como um grupo social de crianças que 

constroem suas relações sociais, culturais, históricas e geográficas em uma Ilha, a partir de um 



espaço-tempo atravessado por territorialidades, mas que, nas suas minúcias, possuem relações 

intrínsecas com a natureza e fazem dela o ponto nodal da existência e do devir. Sendo assim, é 

impossível pensar, escrever e narrar sobre as Infâncias de Ilha sem dar a devida atenção às 

formas de brincar e de existir das crianças e das suas culturas.  

Ao contrário, para as crianças, as Infâncias de Ilha podem significar um compartilhar 

sobre as suas vivências e convivências em um território-lugar, um contar sobre as suas culturas, 

de um jeito mais simples: pescar, morar na Marambaia, andar de barco ou até mesmo construir 

brinquedos reciclados e com os próprios materiais oferecidos pela natureza... E, “quando sobrar 

um tempinho”, depois de um dia longo caminhando, andando de bicicleta na estrada, assistir 

televisão até adormecer.  

Os resultados da pesquisa, através do desenvolvimento das categorias, apontam para 

uma relação íntima entre o brincar, a relação espacial e a natureza para as crianças, na medida 

em que podemos verificar uma inter-relação das especificidades que caracterizam as Infâncias 

de Ilha.  

O constructo sobre as Infâncias de Ilha se consolida, pois evidencia que o brincar das 

crianças não existe sem estar situado em um espaço-tempo, nas relações que as crianças 

conduzem com o outro e com a natureza. Por isso, podemos dizer que encontrar categorias que 

qualificam uma vivência espacial e ampliam o debate sobre as culturas infantis podem se 

configurar enquanto abertura para novas possibilidades de refletir sobre as infâncias histórica 

e geograficamente invizibilizadas pelas produções teóricas.   

Nesse sentido, podemos concluir que as características socioambientais da Ilha dos 

Marinheiros constroem as concepções de ser e de estar no mundo para as infâncias que 

vivenciam, num determinado contexto espacial, as imagens e concepções sobre o ambiente, 

sobre as relações humanas e o brincar. 

O brincar, a natureza e o contexto espacial constituem o tripé que caracterizam as 

Infâncias de Ilha. O brincar e a natureza se entrelaçam, cumprindo uma função social de 

conscientização crítica em relação à necessária preservação da flora e da fauna do lugar onde 

vivem. Constituem vivências singulares num contexto espacial no qual o direito de convivência 

das infâncias com a natureza é respeitado e garantido, o que inclui o contexto familiar e escolar. 

O brincar e a natureza em sua relação íntima também refletem a capacidade transformadora 

das crianças ao mudarem os materiais não estruturados, por exemplo, em binóculos, casas e 

etc.  Ou seja, a criança se apropria do mundo para transformá-lo.  

Assim, um ponto importante que devemos considerar é que as concepções específicas 

de natureza que abarcam e caracterizam as Infâncias de Ilha (tendo como fundamento a 



valorização e preservação da natureza; os significados atribuídos ao brincar e o espaço no qual 

ele é construído, sendo intrínseco ao espaço da natureza; os conhecimentos específicos sobre a 

natureza que são construídos e expressos pelas Infâncias de Ilha) são vivências e compreensões 

sobre a natureza que são distintas daquelas infâncias que vivem no ambiente urbano e nos 

processos de escolarização de instituições localizadas nas grandes metrópoles. 

Não queremos com as ponderações anteriores estabelecer binarismos entre as 

experiências que as crianças vivenciam no campo ou na cidade, seja nas relações que elas 

estabelecem com os contextos ou nas desigualdades sociais produzidas pela a globalização, 

mas na medida em que investigamos a origem dessas significações produzidas pelas crianças 

(brincar, natureza e contexto espacial), podemos compreender como elas, enquanto sujeitos 

históricos, geográficos e sociais, transformam o mundo e permanecem nele.  
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