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O projeto tem por objetivo realizar um levantamento do repertório de características ambientais, materiais e 
imateriais, da Ilha da Pintada, manifestas na percepção de crianças do próprio lugar, para subsidiar eventuais 
intervenções urbanas futuras, bem como temas de educação ambiental, principalmente, os que se relacionam à 
preservação dos valores ambientais da ilha - naturais e culturais. A Ilha da Pintada integra o arquipélago localizado 
em frente ao Centro da cidade de Porto Alegre e é a única ilha urbanizada no Parque Ambiental do Delta do Jacuí. 
Um grupo-piloto de 15 crianças (faixa etária do 07 aos 14 anos), cursando o ensino fundamental, foi escolhido para 
participar de uma oficina de desenho do lugar. A percepção ambiental das crianças foi medida em três escalas de 
aproximação por canais diferentes: 1. Incursões a pé no local; 2. Deslocamento de ônibus até o centro da cidade; 3. 
Passeio de barco no Delta. Com isso, tornou-se possível, gradualmente, aprofundar-se na percepção dos elementos 
mais marcantes desse ambiente, desde a ilha e seu entorno imediato, até a paisagem urbana densamente construída, 
ou seja, o centro da cidade de Porto Alegre. Para tanto, utilizou-se mapas mentais como dispositivos pictóricos 
destinados a representar a paisagem, no sentido de revelar os valores significativos tanto no ambiente da(s) ilha(s), 
quanto do centro da cidade que se avista de lá. Após análise destes mapas, verificou-se a possibilidade de classificá-
los por tipologias distintas de representação daquilo que as crianças percebem do lugar, indo de um nível do desenho 
mais simbolista até uma forma mais estruturada do ambiente urbano. Baseado nestes mapas, parte-se agora para a 
construção de um outro instrumento de trabalho (questionário ou cenário estruturado) contextualizado naquelas 
imagens da cidade, já percebidas pelas crianças, que será aplicado, posteriormente, a um número ainda maior delas, o 
que permitirá a confirmação do acerto das informações obtidas através dos mapas mentais (PROPESQ/UFRGS). 
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