
 

 

 

 

 

 

 

 

A escola como espaço de Desemparedamento: 

Uma concepção para que o educando se integre à 

natureza! 
 

Divisão Técnica de Educação Ambiental  

 

As práticas pedagógicas, a formação dos educadores e a implementação de 

políticas públicas são norteadas por nossa Proposta Curricular, o Quadro de Saberes 

Necessários - QSN (Guarulhos, 2019), que enobrece e ressalta a exploração de 

diferentes espaços pelos educandos nas escolas.  

 

 
No entorno da escola são múltiplos os espaços que favorecem o 
desenvolvimento de novas aprendizagens para os educandos. São espaços 
escolares e não escolares, como a rua, os equipamentos públicos, os espaços 
comunitários etc., que promovem a descoberta e a criação de saberes, 
reafirmando a participação e a integração social do indivíduo 
(GUARULHOS, INTRODUTÓRIO, 2019, p.19).  

 

 

Nessa perspectiva, uma importante autora, pesquisadora e professora 

ambientalista brasileira, Léa Tiriba, discute o desemparedamento nas escolas. Você 

sabe o que é desemparedamento? 

De acordo com o dicionário Dicio, o significado da palavra desemparedado 

vem do verbo desemparedar, o mesmo que: excarcerado; descativado; 

desencarcerado; abjugado; libertado.  

Neste sentido, a Concepção de Desemparedamento trata de uma disposição à 

ocupação de espaços, potencializando a aprendizagem por meio do contato direto 

com o mundo, experimentando e vivenciando a natureza. Sob tal perspectiva, o 

processo de ensino e aprendizagem acontece de maneira mais fluida, e valoriza o  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

educando em sua integralidade, já que essas vivências potencializam o desenvolvimento 

dos aspectos cognitivos, sociais, motores e emocionais durante a infância.  

Em entrevista à revista Nova Escola, Rita Mendonça, autora do livro 

Atividades em Áreas Naturais, diz:  

 
 

Em contato com a natureza percebemos que temos uma existência em 
comum. Quanto mais unificamos as relações entre nós e o ambiente, mais 
harmônica é nossa vida. Na nossa proposta pedagógica, o professor não 
ensina o que é natureza e não a descreve, mas relaciona-se com ela e 
compartilha com os alunos o que para ele faz sentido nessa experiência. O 
encantamento dos estudantes pelo tema vem dessa troca com o professor, 
que motiva a turma a querer aprender. O relacionamento entre eles se 
torna mais intenso e sincero, as mentes se acalmam e a concentração de 
todos melhora (MENDONÇA, 2006).  
 

 

Neste momento de pandemia, após um longo período de distanciamento social 

para toda a sociedade, é possível perceber o quanto nos faz falta a liberdade, o ir e vir, 

e mais do que isso, as que experimentamos ao tomar sol, observar as árvores, molhar 

os pés na água da praia, entre outras. Se os adultos sentiram esse impacto, imaginem 

as crianças!  

De acordo com o Manual de Orientação sobre os “Benefícios da natureza no 

Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes”, de 2019, elaborado pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria:  

 

Desenvolver estratégias com o objetivo de aumentar as oportunidades para o brincar 
e o aprender ao ar livre é fundamental. Recomenda-se uma avaliação do processo 
educacional no sentido de rever os espaços, as práticas, a organização, as rotinas e o 
tempo escolar, reconhecendo no valor do brincar e do aprender com a - e na - 
natureza um dos elementos centrais de uma educação vinculada com a própria vida 
(BARROS, 2019 p. 14).  

 

Dessa forma, não nos resta dúvidas sobre o quanto se faz necessária a formação 

de um sujeito que compreenda a si mesmo como parte do planeta, e a importância 

de uma abordagem de ensino que leve em conta, no processo de formação desses  



 

 

 
 

 

 

 

 

educandos, a exploração de áreas externas e o constante contato com o 

ambiente natural desde bem pequenos. 

 

Fonte: EPG Mariazinha Rezende Furnari                     Fonte: EPG Antonio Aparecido Magalhães, Vereador 
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