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ESCOLAS DA
FLORESTA
Fique por dentro da metodologia de ensino que ganhou
adeptos no mundo todo, e conheça cinco instituições
que colocam essa ideia na prática, inclusive no Brasil
TEXTO Juliana Malacarne

CRIANÇAS QUE ESTUDAM
PRÓXIMAS À NATUREZA TÊM
MAIS CHANCE DE DEFENDER A
SUSTENTABILIDADE NO FUTURO
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Paredes dão lugar ao verde da mata, mesas e cadeiras
são substituídas por troncos e raízes, e o céu aberto faz as
vezes de telhado. Essas são as Escolas da Floresta, instituições que surgiram na década de 1950, na Escandinávia, e tem
conquistado pais, mães e crianças no mundo todo. Em sua
essência, a filosofia defende que a educação não pode e não
deve ser limitada à sala de aula, e que o desenvolvimento da
relação entre o aluno e o mundo natural traz benefícios tanto
para o indivíduo quanto para o planeta.
De acordo com a doutora em Estudos da Criança e professora na Universidade de Passo Fundo (RS) Rosana Farenzena,
o interesse por escolas desse tipo tem crescido no Brasil, especialmente depois da pandemia. “Após o período pandêmico,
aumentou a procura por escolas com pátios verdes”, explica a
professora, que também é incentivadora na fundação da Escola da Floresta Olho da Coruja em Chapada (RS), uma das
pioneiras em aplicar a metodologia no país [leia mais adiante].
“Escolas da Floresta de diversos países anunciaram planos de
expansão, e novas iniciativas surgiram para acolher a alta demanda. No nosso país, iniciativas públicas para garantir o acesso regular das crianças a espaços verdes, na escola ou em área
externa, avançam lentamente, mas claramente há um maior
interesse de pais e mães por cotidianos escolares que facilitem
a ligação dos filhos com o seu meio natural”, diz Rosana.
O interesse das famílias nesse tipo de ensino está longe de
ser infundado. Uma revisão de 59 estudos de 12 países, incluindo Estados Unidos e Itália, com mais de 10 mil crianças,
realizada em 2022 por uma equipe multinacional de pesquisadores, mostrou que aquelas que brincam na natureza têm
melhor equilíbrio, capacidade de autorregular as emoções,
relacionamentos com pares da mesma idade e um sistema
imunológico mais preparado para lidar com diversas doenças.
A pesquisa sugere, ainda, que o nível de exposição dos pequenos à natureza, de forma não estruturada, ou seja, quando
decidem como interagir com os arredores, é um dos fatores
mais determinantes para a preocupação com o meio ambiente na idade adulta e adesão a comportamentos sustentáveis.
INCENTIVO À AUTONOMIA
Nas Escolas da Floresta, as crianças guiam o processo de
aprendizado e são os seus interesses que determinam as atividades, não o contrário. “A Escola da Floresta é uma abordagem alternativa às rotinas automatizadas, e de lógica sedentária, que condicionam a expressão da curiosidade, e mesmo
o aprender, à execução de exercícios repetitivos entre as qua68 CRESCER

tro paredes de uma sala”, explica a professora Rosana. “Isso
inclui lidar com riscos controlados, como escalar pedras ou
árvores, para que a criança aprenda a gerenciá-los por conta
própria e ganhe autoconfiança para enfrentar situações desafiadoras no futuro”, reforça.
Outra diferença significativa das Escolas da Floresta é
que crianças de diversas faixas etárias aprendem em conjunto e têm voz ativa na determinação de regras de funcionamento da instituição de ensino, desde o local em que serão
realizadas as aulas até acordos de convivência. “A cooperação entre crianças, educadores e famílias é um pilar para a
Escola da Floresta”, diz a professora. “Conviver, trabalhar
em grupos, resolver problemas, tomar decisões com autonomia e pensar criticamente são valores centrais dessas escolas, concretizados em práticas cotidianas.”
UMA BOA ALIADA
Apesar das vantagens, nem todas as crianças podem ter
acesso a esse tipo de ensino, porém, muitos pesquisadores
já defendem que ele pode ser um aliado da educação
tradicional. “O conceito de Escolas da Floresta não implica
em uma escola em funcionamento diário na floresta, ou em
ambiente natural, mas sessões planejadas, regulares e de
longo prazo nesses espaços”, explica Rosana Farenzena.
“É, portanto, uma abordagem pedagógica que pode ser
articulada aos cotidianos curriculares de escolas urbanas,
de periferia e até mesmo do campo, numa perspectiva
complementar, trazendo benefícios como a redução do
estresse e da depressão. Esses resultados são ainda mais
especiais para uma população que viveu por dois anos as
restrições do isolamento da pandemia, e se considerarmos
a condição de vulnerabilidade de muitas crianças e famílias
brasileiras”, complementa a professora.
Enquanto o Brasil ainda dá os primeiros passos, a filosofia das Escolas da Floresta tem sido adaptada para a realidade de cada país. Atualmente, é inegável que os países que
mais abraçaram o modelo são os do Reino Unido, que conta
com milhares de instituições públicas e privadas seguindo
essa linha. Na Europa, América do Norte e Oceania, a metodologia é bem consolidada. Já na América do Sul, Ásia e
África, existem menos instituições, mas também é possível
encontrar algumas iniciativas que são bem-sucedidas. Conheça cinco Escolas da Floresta pelo mundo, e veja como
cada uma coloca esse modelo na prática:
ESCOLA DA FLORESTA OLHO DA CORUJA,
CHAPADA (RS), BRASIL
Inconformada com a monotonia e ineficiência do modelo tradicional de ensino, a família de educadores Adroaldo, Clarisse (sua esposa) e Rosangela (sua irmã) Sturmer decidiu oferecer uma alternativa aos pais e mães de Chapada. Em 2010,
criaram uma pequena escola de Ensino Infantil localizada no

NA ESCOLA DA FLORESTA
OLHO DA CORUJA, CRIANÇAS
ENTRE 6 E 12 ANOS FAZEM
TODAS AS ATIVIDADES NA MATA.
NEM NOS DIAS DE CHUVA AS
ATIVIDADES SÃO SUSPENSAS
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centro da cidade, que regularmente realizava excursões investigativas na natureza com os alunos. Em 2015, eles tiveram
contato com a professora Rosana Farenzena, da Universidade
de Passo Fundo, que havia estudado infância e natureza em
Portugal durante o doutorado, e os incentivou a trazer para o
Brasil o modelo que viu na prática em terras lusitanas.
Adroaldo, Clarisse e Rosangela, que já estavam interessados
em adotar mais aulas na área de mata, adoraram a ideia e, em
2018, abriram a Escola da Floresta Olho da Coruja (EFOC),
voltada para alunos do Ensino Fundamental. Funciona assim:
crianças de até 5 anos ainda ficam no prédio da cidade na maior
parte do tempo e continuam realizando as excursões à floresta,
uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo da idade. Já
as que têm entre 6 e 12 anos fazem todas as atividades na mata.
Além da floresta, a área em que fica a EFOC conta com
dois prédios equipados com lareiras onde as aulas são realizadas em caso de frio intenso, chuvas ou ventos fortes. As crianças chegam, em média, por volta das 13h30 e vão embora às
17h30. Há a opção também de deixá-las na escola pela manhã, quando realizam atividades ligadas ao cuidado dos aniCRESCER 69
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mais do local, como tirar leite das vacas, escovar os cavalos e
ajudar a alimentar as ovelhas, gatos e cachorros.
De acordo com Adroaldo Sturmer, as disciplinas são trabalhadas de forma integrada pelos professores. Por exemplo, neste ano, um dos temas abordados são os tipos de energia. Às
segundas-feiras, ocorrem as aulas de ciências em que crianças,
independentemente da idade, realizam um experimento juntas, como construir uma barragem (numa escultura de barro)
para entender como as usinas hidrelétricas funcionam. Nos
dias posteriores, as turmas são divididas por faixa etária para
trabalhar temas específicos, como a hidrografia, pela professora de geografia, ou o cálculo de watts, em matemática.
Além de seguir a Base Nacional Curricular Comum, a escola oferece diversas outras oportunidades de aprendizado
em seu dia a dia, como aulas de equitação, música, e longos
períodos livres, onde as crianças decidem como explorar o
espaço. As habilidades sociais e de negociação também são
fortemente estimuladas, pois as regras de convívio são estabelecidas pelos próprios alunos em reuniões semanais conhecidas como “tribunal ético conversas entre troncos”. Nesses
encontros, em que participam crianças de todas as idades, há
um juiz, um escrivão e um dirigente de tribunal, eleitos por
voto democrático, e o objetivo é resolver comunitariamente os
conflitos sociais que surgem entre os pequenos.
Quantos alunos a escola atende e qual é a faixa etária?

ESTUDAR CERCADOS POR ÁREAS VERDES,
COM PLANTAS E ANIMAIS, É UM PRIVILÉGIO
PARA OS ALUNOS DA KENWOOD
O BERÇÁRIO KENWOOD FICA
EM UM PARQUE PÚBLICO, EM
SHEFFIELD, NA INGLATERRA. LÁ, AS
CRIANÇAS DECIDEM AS ATIVIDADES
QUE QUEREM FAZER NO DIA

ESCOLA LÁ FORA, LISBOA, PORTUGAL
Situada na capital portuguesa, a escola foi fundada em 2020
por três educadoras dispostas a desafiar o modelo tradicional
de ensino com que vinham trabalhando até então. Atualmente, a instituição funciona em um parque público composto por
áreas de grama, cascalho e mata.
Os pequenos de até 3 anos devem ser acompanhados dos
pais ou cuidadores, e as sessões na floresta duram cerca de duas
horas. As crianças de 5 a 12 anos podem frequentar a floresta
como atividade extracurricular das 16h30 às 18h30. Já as que
têm entre 3 e 5 anos, há a opção de período integral no local,
das 8h30 às 18h30. A cofundadora e diretora pedagógica da
Escola lá Fora ressalta que um dos diferenciais da instituição é
que, se não quiserem, os pais não precisam ir embora e podem
acompanhar os filhos ao longo do dia.
As atividades são determinadas pelas crianças, começando
pela limpeza do espaço e a delimitação da sala de aula, identificada com pedaços de tecidos nos troncos das árvores, colocados e retirados ao começo e fim de cada dia.

88 alunos com idades entre 1 e 12 anos.
Quanto custa?
R$ 555 para meio período (13h30 às 17h30) e R$ 915
para o integral, incluso o transporte.
Mais informações: efoc.com.br

KENWOOD NATURE NURSERY, SHEFFIELD,
INGLATERRA
Com aproximadamente 4,5 milhões de árvores, Sheffield
é considerada a cidade mais verde do Reino Unido, então
não é difícil imaginar por que as Escolas da Floresta rapidamente ganharam adeptos entre sua população de 550
mil habitantes. Situado em um parque público, o berçário
Kenwood é um dos exemplos de sucesso desde sua fundação, em 2016, e funciona todos os dias, atendendo crianças
de 3 meses a 4 anos, das 8h às 16h. As aulas e atividades
ocorrem nos bosques ao redor do cemitério municipal, que
também fica no local.
Na área verde do parque, o ensino é guiado pelos alunos,
que decidem quando e o que fazer. Algumas das atividades
preferidas por eles, de acordo com Sarah Blackwell, fundadora da escola, são cavar tocas na terra, montar abrigos com
gravetos, criar nós com cordas, construir casinhas de fadas e
identificar plantas e animais. Já os bebês vão para os bosques
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com os educadores em slings ou cangurus e participam de
uma série de atividades sensoriais onde podem experimentar
as texturas das plantas e as paisagens e os cheiros da floresta.
Aqueles que já conseguem se locomover por conta própria
ficam livres para desenvolver habilidades motoras grossas,
como andar, equilibrar-se, escalar e engatinhar.
Apesar de o clima em Sheffield ser temperado, com
média máxima de 21ºC no verão, a temperatura média
mínima no inverno é de 2ºC, o que exige que os pequenos estejam bem agasalhados. Na lista de material escolar essencial constam casacos, gorros e cachecóis quentes
para suportar o frio, e as aulas não costumam ser interrompidas quando há baixas temperaturas.
Quantos alunos a escola atende e qual é a faixa etária?

Quantos alunos a escola atende e qual é a faixa etária?

80 alunos com idades entre 3 meses e 4 anos.

110 alunos com idades entre 0 e 12 anos.

Quanto custa?

Quanto custa?

A mensalidade para uma criança é de 1.230 libras, ou cerca
de R$ 7.300. As aulas são oferecidas cinco dias por semana.
Mais informações: forestschoolskindergarten.com

A mensalidade para uma criança é de 450 euros, cerca de R$ 2.335,
NA ESCOLA LÁ FORA, OS PEQUENOS DETERMINAM O QUE
VÃO FAZER NO PERÍODO EM QUE ESTIVEREM NA FLORESTA.
É PERMITIDO QUE OS PAIS FIQUEM COM OS FILHOS
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para o período integral cinco dias por semana.
Mais informações: www.escolalafora.pt
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MALVERN PRE SCHOOL, HONG KONG, CHINA
Em um bairro abastado de Hong Kong, a Malvern Pre
School, fundada em 2019, combina a educação tradicional
com a metodologia da Escola da Floresta. No prédio da instituição, próximo a áreas residenciais, as crianças realizam
experimentos em laboratórios, participam de sessões de contação de histórias, aprendem mandarim e inglês e interagem
com uma série de brinquedos à sua disposição.
Duas vezes por semana, elas deixam a agitada Hong Kong
para visitar o Clube Victoria, a 30 minutos de distância de carro,
e lá exploram livremente áreas de praia e mata. Nos dias em que
têm aulas ao ar livre, as crianças são levadas de ônibus. Os pais
podem acompanhar os filhos ao longo do dia ou aproveitar as
instalações do clube, que possui parceria com a escola.
Para a diretora da Malvern, Jacqueline McNalty, o modelo híbrido aumenta a concentração e disposição das
crianças nos dois ambientes.

AS ATIVIDADES DA NATURE PLAYS SÃO FEITAS EM UMA
RESERVA NATURAL. OS PEQUENOS TÊM A OPORTUNIDADE DE
EXPERIMENTAR A VIDA NA NATUREZA E APRENDER COM ISSO

NATURE PLAYS FOREST SCHOOL, CIDADE
DO CABO, ÁFRICA DO SUL
Fundada em 2018, a primeira Escola da Floresta da África, a
17 km da Cidade do Cabo, começou como uma alternativa de
programação para as crianças nas férias até que, em 2019, absorveu a metodologia de ensino e começou a oferecer sessões
semanais ao longo do ano letivo. Durante as aulas, que ocorrem em uma reserva natural atravessada por um riacho, os alunos são divididos por faixas etárias. As sessões na floresta duram duas horas por dia e ocorrem no período de contraturno
das escolas tradicionais, das 15h às 17h.
Como não oferece ensino formal, de acordo com a classificação do governo, a Nature Plays não tem de seguir um currículo. Mas, segundo Pamela Martinez, coordenadora pedagógica,
as atividades são voltadas para complementar a educação tradicional. Por exemplo, se uma criança coleta folhas, os educadores utilizam essa oportunidade para introduzir números.

Quantos alunos a escola atende e qual é a faixa etária?
180 alunos com idades entre 2 e 5 anos.
Quanto custa?
A mensalidade de meio período para uma criança é de 10,195 dólares
de Hong Kong, ou cerca de R$ 6.700. As aulas acontecem ou no
período da manhã (8h30 às 11h30) ou da tarde (13h às 16h).
Mais informações: malvernpreschool.hk

Quantos alunos a escola atende e qual é a faixa etária?
67 alunos com idades entre 2 e 10 anos.
Quanto custa?
A mensalidade para uma criança é de 7 mil randes sul-africanos ou
cerca de R$ 2.050. As aulas são oferecidas cinco dias por semana em
sessões de duas horas.

AS AULAS AO AR LIVRE DA PRÉ ESCOLA MALVERN ACONTECEM
NO CLUBE VICTORIA, A 30 MINUTOS DE HONG KONG, ONDE
AS CRIANÇAS EXPLORAM MATA E PRAIA LIVREMENTE

Mais informações: www.natureplays.com
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