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RESUMO
Essa pesquisa busca habitar a extinta Escola da Serra de Tiradentes, inaugurada em 1996 por
um casal de suíços, uma professora de São Paulo e um arquiteto curitibano. Foi pensada a
partir do movimento das escolas alternativas que começou em 1857 com Leon Tolstoi e
perpetuou com autores como: J.J. Rousseau, H. Pestalozzi, Maria Montessori, C. Frenet, Jean
Piaget, Emília Ferreiro, Paulo Freire, Rudolf Steiner e J. Krishnamurti. Esse estudo traz as
narrações de sua história depois de perambulações por entre documentos e encontros que
tivemos com vinte companheiras e companheiros de pesquisa e suas intensidades, sendo elas:
a memória, o afecto, a experiência e o estranhamento, buscando as potências das vozes, dos
rabiscos e dos estranhamentos que encontramos nessas andanças. Caminhando com a
cartografia, assumindo um texto rizomático e uma narrativa no discurso indireto livre,
sustentamos a ideia de que essa escola, apesar de extinta, ainda conta muitas histórias e é
capaz de plantar em quem perambulou pelos seus caminhos um movimento de ir e vir, de
proliferação de pensamentos, de diálogos e intensidades.
Palavras-chave: Escolas alternativas. Afecto. Memória. Experiência. Estranhamento.

ABSTRACT
This research aims to explore and narrate the extinct Escola da Serra de Tiradentes, founded
in 1996 by a Swiss couple, a teacher from São Paulo and an architect from Curitiba. It was
thought inspired by the alternative schools movement which started in 1857 led by Leon
Tolstoi and immortalized by authors such as: J.J. Rousseau, H. Pestalozzi, Maria Montessori,
C. Frenet, Jean Piaget, Emília Ferreiro, Paulo Freire, Rudolf Steiner and J. Krishnamurti.
Prominent in this essay has been the narratives of the school's history, after the review of
several documents and meetings with twenty participants and their intensities, being them:
memory, affection, experience and estrangement, seeking potency of the voices, scribbles and
estrangements which we found in our path. With cartography and with a rhizomatic writing
using a free indirect speech, we support the idea that the school, despite being extinct, can still
tell many stories and is able to awake, in those who have walked these floors, feelings of free
will and of freedom of thoughts.
Keywords: Alternative Schools; Memory; Experience; Affection; Estrangement.
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INTRODUÇÃO
No começo de uma leitura chego ao fim das minhas andanças. É aqui que me despeço,
por enquanto, dos caminhos que fiz, e fizemos, para narrar a história da extinta Escola da
Serra de Tiradentes. Sempre sinto que a escrita de uma introdução é o fim de alguma coisa,
mas peço licença para citar Clarice Lispector (1998) ao escrever que: “Tudo acaba, mas o que
te escrevo continua. O que é bom, muito bom. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está
nas entrelinhas”.
Na intenção de possibilitar o movimento que essa escola permite, de ir e vir, de
proliferação de pensamentos, de diálogos e intensidades, escolhi fazer dessa escola um
território de pesquisa. É uma escola que chamo de alternativa e por isso o primeiro capítulo
traz os movimentos das escolas alternativas e os autores que são a base pedagógica da escola,
além de citar alguns pesquisadores que também andaram por essa temática, sustentando a
ideia de que as escolas alternativas são pouco exploradas em estudos acadêmicos.
A Escola da Serra de Tiradentes iníciou suas atividades em março de 1996, mas a
ideia surgiu em um grupo de estudos sobre Krishnamurti em 1994 por um casal de suíços, um
arquiteto curitibano e uma professora de São Paulo. Juntos começaram a empreitada na
pequena cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, e escolheram nada menos que o pé da Serra
de São José para primeira sede. O segundo capítulo é uma narrativa dessa história desde
quando abre suas portas até o seu encerramento em 2004 e é contada pelo o que ouvi das
vozes que também percorreram esses caminhos.
Os caminhos foram diversos e o terceiro capítulo vem para contar todo o cultivo que
fiz nesse percurso metodológico. Caminhando com a cartografia, assumindo um texto
rizomático e uma narrativa no discurso indireto livre, trago as perambulações entre
documentos e encontros que tivemos com vinte companheiros de pesquisa e suas
intensidades, sendo elas: a memória, o afecto, a experiência e o estranhamento.
Antecipo-me dizendo que as falas dos participantes estão dissolvidas no texto em
itálico e entre aspas, as escritas de documentos estão recuadas, com outra fonte, também entre
aspas, diferenciando-as das citações. As fotografias compõem o texto e tal qual Barthes
(2018) não tenho a intenção de descrevê-las. As páginas amarelas são colagens com recortes
de documentos usados nesta pesquisa, foi o movimento que fiz durante a análise documental,
e aparecem no texto com a intenção de respiro ao leitor.
Finalizo com os farejos movimentados por essa escola buscando as potências das
vozes, dos rabiscos e dos estranhamentos que encontramos nas andanças, colhendo as
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possíveis intensidades que uma escola é capaz de plantar em quem perambulou pelos seus
caminhos, sem compará-la a nada e sem considerar a colheita um fim. É um mergulho nas
intensidades do passado ressignificando-as no presente (ROLNIK, 1989). Teimo em dizer que
os caminhos eram muitos, mas as escolhas cabíveis no tempo eram poucas, por isso, algumas
questões foram deixadas de lado ou para depois.
E por fim, tão logo começo, justifico a escolha desse território revelando que ele
também é meu e que também fez parte da minha infância recheada de memórias com
experiências e afectos, mas que só me movimentou quando causou certa estranheza.

Fotografia 1 - “Olhando em direção ao norte a vertente sul da serra (...) a gente teve a clareza que
aquele seria um lugar que a gente sonhava”
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AS INTENSIDADES QUE ME MOVEM A PESQUISAR
Era uma segunda-feira ensolarada do dia 11 de março de 1996. Na época, com quatro
anos, era meu emocionante primeiro dia de aula. Às 7h45 eu já estava com meus pais, na
entrada do sítio em que morávamos, esperando o ônibus, que era dirigido por um dos
professores, me buscar para irmos todos juntos - professores e alunos - a outro sítio no pé da
serra onde seria inaugurada naquele dia a Escola da Serra de Tiradentes.
O ônibus cinza da escola passava por toda cidade buscando os alunos e professores,
como eu morava mais perto da escola eu era a última a ser pega e a primeira a ser deixada.
Lembro que aquilo me incomodava porque gostava tanto do caminho que percorríamos que
queria ficar o máximo de tempo ali.
Seguíamos por uma bucólica estrada de terra no meio de uma mata extensa, poucos
carros passavam por ali, víamos mais cavalos e charretes. Pela manhã e após o almoço, as
pessoas que moravam pelo caminho podiam ver nosso ônibus cinza passando.
Lembro que quando chegamos à entrada da escola, passamos a pé por uma ponte bem
pequenininha onde embaixo percorria o rio que abraçava toda a escola. Ao entrar pela porta
de madeira achei engraçado: a escola era redonda! Naquele círculo havia várias portas e uma
escadinha, cada porta era o caminho para aprender sobre alguma aventura. Tinha a porta da
matémática, com matériais de madeira e dourados, a porta da pintura com folhas grandes e
tintas de todas as formas, a entradinha do teatro cheia de fantasias, a da literatura com
colchonetes e almofadas, mesinhas com cadeiras, amontoada de livros ilustrados e a
biblioteca que ficava logo ao lado.
Fora da escola havia uma casa onde ficava a cozinha, lá sempre uma dupla de alunos
junto com um (a) professor (a) ajudavam no preparo do almoço. Ao lado da cozinha ficava
uma casinha da marcenaria, mas apenas os alunos “maiores” podiam fazer essa aula. Lembrome de ficar dias olhando e esperando que meu dia de ficar maior chegasse para que pudesse
aprender a marcenaria. Ao fundo ficava o canil, com o cachorro da escola, Lobo.
O primeiro dia de aula ficou marcado porque foi o dia que comemoramos meu
aniversário. Meus pais escolheram uma personagem que eu gostava muito na época, a
Chapeuzinho Vermelho. Fizeram até um capuz vermelho igual ao livro que eu tinha, mas eu
não quis colocá-lo durante a festa. Anos mais tarde, minha mãe descobriu que eu estava com
medo do Lobo.
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Fora da casa redonda, um enorme gramado servia de base para as correrias e
brincadeiras. Uma casinha de madeira foi construída com pontes, escadas e escorregadores, ao
lado havia um morrinho de grama e areia onde subíamos e comemorávamos o grande feito de
chegar ao topo. Embaixo da casinha tinha a caixa de areia onde grandes construções
apareciam e desapareciam.
Em frente à porta de entrada existia um pequeno lago que nos dias de sol
aproveitávamos como se fosse um grande riacho. Um dia achamos um sapo e a partir dali um
grande projeto sobre anfíbios começou.
As assembléias aconteciam uma vez por semana, nela discutíamos regras,
desentendimentos, projetos e os professores davam algum aviso. Foi em uma dessas
assembléias em 1999 que nos informaram que a Escola da Serra de Tiradentes iria para outra
casa. Não me recordo o dia, nem o horário, mas ao entrar na nova sede notei: era retangular.
Foi em mais uma assembléia em meados de 2001 que recebemos a nova notícia de que
a escola iria acabar. Lembro-me de ver a Marina chorar e de ouvir o Davi questionar: “pra
onde eu vou?”. Eu não entendi.
E eu poderia parar por aqui, mas o desassossego me moveu.

Fotografia 2 - “era um sonho de todo mundo”
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MOVIMENTO DAS ESCOLAS ALTERNATIVAS

Fotografia 3 – “assembléia (...) todos sentados em roda no chão, tanto professores quanto alunos e
cada um tinha seu espaço pra falar pra expressar o que quisesse.”
“Como aprender a ser um ser humano completo?”

É com essa pergunta que pela primeira vez em um documento acho uma definição
desse movimento que a Escola da Serra de Tiradentes propunha. Ela aparece em um dos
boletins informativos, mais especificamente o boletim nº 2 de junho de 2000. Escrito pela exprofessora da escola:
“Esta questão levou-nos a buscar um novo tipo de
educação, onde a criança pode aprender a conhecer
primeiramente a si mesma, onde todas as dúvidas
sobre a vida podem ser colocadas, onde ela aprenda
a trabalhar em grupo, a conhecer suas próprias
habilidades e onde pode, inclusive, adquirir um
amplo conhecimento.”

Relaciono esse “novo tipo de educação” ao movimento das escolas alternativas.
Alguns autores são considerados referências nesse assunto como Pacheco e Neill,
idealizadores das escolas alternativas: Escola da Ponte e Summerhill, respectivamente. Pela
relevância de seu levantamento histórico, Helena Singer, também é uma referência importante
no assunto, foi a primeira pessoa a fazer um mapeamento dessas escolas em 1997.
20
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É possível pensar a Escola da Serra de Tiradentes como uma escola alternativa ao ler o
documento que traz sua proposta pedagógica. Afirma-se que essa proposta foi desenvolvida a
partir de observações, experiências e estudos teóricos dos seguintes autores: J.J. Rousseau, H.
Pestalozzi, Maria Montessori, C. Frenet, Jean Piaget, Emília Ferreiro, Paulo Freire, Rudolf
Steiner e J. Krishnamurti. Segundo o documento, o referencial teórico justificava as opções
com relação à organização didática, à escolha de matériais, à disposição do espaço mobiliário,
à formação dos professores, ao trabalho com os pais e ao relacionamento interpessoal.
As escolas chamadas alternativas vêm com uma proposta democrática, que busca o
cultivo do ser humano total, onde ele exerça seu potencial de criatividade, priorize a
liberdade, o autoconhecimento e também a felicidade. Deseja-se, portanto, uma educação
menos doutrinadora e autoritária. Singer (2010) explica que se optou por manter o termo
“escolas alternativas” por serem propostas alternativas das escolas tradicionais.
Chamo de “tradicional” escolas que colocam em primeiro plano a transmissão de
conteúdos e informações, com características de um ambiente hierarquizado. Razera (2018)
diferencia essas escolas afirmando que por tradicional entendem que o conhecimento
acumulado pela sociedade deve ser passado de acordo com o que os alunos são capazes de
assimilar; prevêem o conteúdo que deve ser passado em determinada idade escolar; tem o
conhecimento centralizado no professor; os alunos devem estar organizados para aprender; há
um currículo planejado para cada série e o professor é encarregado de passar o conteúdo aos
alunos.
O objetivo aqui não é comparar o tradicional ao alternativo, e sim apresentar um
movimento em que meu território de pesquisa está inserido. Concordo com Razera (2018)
quando afirma que a distinção é importante para esta pesquisa, pois se nomeio como “escola
alternativa” existe uma contraposição à escola tradicional.
Singer (2010) explica que essas escolas estão elencadas no movimento chamado
Escola Nova na segunda metade do século XIX na Europa. Taille1 afirma que esse movimento
mudou os sinais:
[...]onde havia autoritarismo, haveria democracia, onde havia valores conservadores,
haveria os ideais de justiça baseados na igualdade e equidade, onde havia
desrespeito, haveria carinho, amor e, naturalmente, a ignorância quanto às reais
características da infância seria sanada com pesquisas psicológicas. (TAILLE apud
SINGER, 2010, p.11).

1

Professor do Instituto de Psicologia da USP que escreve a apresentação do livro: República de crianças sobre
experiências escolares de resistência de Helena Singer (2010).
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Apesar da origem em comum, o movimento Escola Nova não foi seguido pelas escolas
democráticas. Singer (2010) destaca que os teóricos dessas escolas acreditavam que a Escola
Nova abandonara as preocupações mais amplas com os ideais de uma sociedade
verdadeiramente democrática já que seus teóricos passaram a se dedicar à articulação do jogo
e do trabalho como elementos educativos.
Um dos pioneiros desse movimento foi Leon Tolstoi, que fundou a primeira escola
alternativa que se tem registro, como nos conta Singer (2010), a Escola de Yásnaia-Poliana,
no período de 1857 e 1862 na Rússia. Funcionava em uma casa de pedra, era uma escola
gratuita e a maioria de seus estudantes era composta por filhos das gentes pobres da região.
Era aberta para ambos os sexos, mas poucas meninas estudavam lá. Tinham várias matérias
como história da Rússia, desenho geométrico, leitura mecânica e progressista, gramática,
matémática, ciências naturais, instrução religiosa, história sagrada, caligrafia, entre outras.
“As noites eram reservadas ao canto, à leitura, às experiências de física e aos deveres escritos.
Somente os estudantes maiores e os mais maduros entre os pequenos podiam participar dos
experimentos de física.” (SINGER, 2010, p.67).
Cada criança sentava onde queria, não existia lição nem recriminações por atrasos, as
regras escolares foram se firmando livremente. Singer (2010) também conta que os alunos e
os educadores faziam passeios pelos bosques das redondezas “Desde Tolstoi, a exploração e
vivência dos espaços externos à escola permanecerão como elemento estruturante da
educação democrática.” (p.68).
“Tolstoi acreditava que a liberdade é a única forma de se atingir a perfeição de um
sistema educativo.” (SINGER, 2010, p.63). A grande inspiração de Tolstoi para fundar a
Yásnaia-Poliana foi Jean-Jacques Rousseau. O filósofo também tinha a noção de liberdade
como central em seu pensamento social e político. De acordo com o Dicionário Rousseau,
organizado por Dent (1996, p.156): “Ao gozo da liberdade ele confere, provavelmente, mais
importância do que a qualquer outro aspecto da vida humana.” Rousseau enaltece a liberdade
das crianças de correr ao ar livre e não ao confinamento de um quarto:
Em vez de deixá-lo estragar-se no ar corrompido de um quarto, que seja levado
diariamente até o prado. Ali, que corra, se divirta, caia cem vezes por dia, tanto
melhor, aprenderá mais cedo a se levantar. O bem-estar da liberdade compensa
muitos machucados (ROUSSEAU, 2004, p.71).

Para o filósofo, a criança deve exercitar sua capacidade de autonomia, para que assim
desenvolva sua identidade e conheça a si mesma. Segundo Rousseau, as crianças são muitas
vezes educadas como adultos.
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Para não corrermos atrás de quimeras, não nos esqueçamos do que convém à nossa
condição. A humanidade tem seu lugar na ordem das coisas, e a infância tem o seu
na ordem da vida humana: é preciso considerar o homem no homem e a criança na
criança. Determinar para cada qual o seu lugar e ali fixá-lo, ordenar as paixões
humanas conforme a constituição do homem, é tudo o que podemos fazer pelo seu
bem-estar. O resto depende de causas alheias que não estão em nosso poder
(ROUSSEAU, 2004, p. 73).

Entre 1732 e 1737, Rousseau, escreveu Projeto para a educação do Sr. De Saint-Marie,
no qual destaca que: “o objetivo que devemos nos propor na educação de um jovem é o de
formar-lhe o coração, o juízo e o espírito” (Rousseau, 1994, p. 45).
O filósofo salienta que é preciso olhar o ser humano em todas suas proporções, pois
estamos em todo momento compartilhando experiências seja na escola, na família, na igreja,
etc. Para ele, não se deve educar homens para os outros, mas para nós mesmos, considerando
a capacidade de cada um.
Outra escola destacada por Singer (2010) é a Lar das Crianças, a autora conta que foi a
primeira escola registrada no leste Europeu em 1912 após Yásnaia-Poliana. Era um orfanato
fundado por Jenusz Korczak2e pela educadora Stefa Wilczinska, em Varsóvia, Polônia. O
objetivo era criar um ambiente onde as crianças, que provinham de lares destruídos, pudessem
ser felizes.
As ideias de Korczak se aproximavam às de Johan Heinrich Pestalozzi, polonês que
em 1901, viajou para Zurique para aprofundar seus estudos na obra do pedagogo. O trabalho
de Pestalozzi era baseado no amor e no bom exemplo, ele abriu uma escola de instrução para
o trabalho, treinamento mental, moral para os pobres no campo, onde as decisões eram
tomadas com as crianças e o conhecimento intelectual tinha de ser baseado nas experiências
cotidianas, além de recorrer às brincadeiras e investigações, para ele era possível salvar o
homem da corrupção através do amor. Segundo Valdez (2003), Pestalozzi acreditava que com
o amor o homem pode tornar-se cada vez mais humano e a grande vitória que um homem
pode ter é a vitória sobre ele mesmo: “pois o bem sempre pode vencer se estivermos dispostos
a olhar para nosso interior e modificá-lo.” (p.245). Para ele, a verdade, o amor, a paciência e a
modéstia: “são predicados que devem seguir o homem, mas o maior de todos deve ser a
gratidão, e a Natureza Divina presente em todo o ser humano é a maior de todas as criações de
Deus.” (VALDEZ, 2003, p.246).
Pestalozzi acreditava que o processo de mudança das condições humanas é de inteira
responsabilidade da educação. As instituições, para Pestalozzi, devem superar a mera
transmissão de definições, segundo ele, isso não leva ao verdadeiro saber “abandonando os
2

JenuszKorczak é o pseudônimo de HenrykGoldszhmit em um drama polônes (SINGER, 2010).
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livros em troca do conhecimento adquirido da natureza.” (VALDEZ, 2003, p.246) Valdez
(2003) salienta que Pestalozzi, através de seus estudos, acreditava estar proporcionando
indivíduos que vivessem em harmonia com Deus, com a natureza e com os seres humanos:
humildes, trabalhadores e uma moral inabalável e vivendo assim, esses indivíduos poderiam
provocar uma mudança na sociedade em que viviam.
Singer (2010) não considera Pestalozzi um educador de escola democrática, porque o
pedagogo não defendia a participação das crianças nas decisões da escola que sequer tinham
liberdade de optar por assistir aula ou não.
Sua filosofia é mais marcada pelos ideais do cristianismo do que do socialismo.
Entretanto suas idéias devem ser situadas numa linha de continuidade que vai de
Rousseau a Korczak, já que a preocupação com a felicidade e a aposta na
humanidade o colocam na contramão da vertente mais utilitarista que tomou conta
da educação moderna (SINGER, 2010, p.77).

Além de aprofundar seus estudos em Pestalozzi durante sua estadia na suíça, Korczak
também teve contato com outros pedagogos muito citados na época, entre eles estava Maria
Montessori. Ela também acreditava que através da educação seria possível transformar a
sociedade. Citada diversas vezes em documento da Escola da Serra de Tiradentes, Montessori
foi a primeira mulher a se formar na área de ciências médicas. Participou de movimentos
feministas e de diversos congressos em defesa aos direitos da mulher em países da Europa.
Inicia sua carreira profissional com crianças portadoras de transtornos mentais e nessa
experiência percebe que essas crianças precisavam de um tratamento muito mais pedagógico
do que propriamente médico. Envolveu-se em um curso livre de antropologia e buscou
métodos em uso nas “escolas primárias para crianças normais”.
Sua obra conhecida como “O método da pedagogia científica” foi publicada em 1909,
assim seu método passa a ser usado ao redor do mundo. Com suas publicações e palestras na
área de educação ela abandona sua carreira de médica e passa explorar a área da pedagogia.
Segundo Nunes (2011), as escolas públicas da Itália passam a adotar seu método neste mesmo
ano, mas em 1931, por se recusar a apoiar o regime fascista, as escolas montessorianas são
fechadas pelo governo. Por volta de 1946, retorna à Inglatérra e anos mais tarde lança boa
parte de suas publicações.
Montessori (apud NUNES, 2011) afirmava que a criança deveria ser o centro do
processo educativo, contrapondo a ideia do tradicional, no qual o professor é o centro, negava
a postura autoritária dos professores e defendia que eles deveriam respeitar os interesses e as
escolhas da criança, respeitando o desenvolvimento natural.
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As escolas deveriam valorizar um ambiente no qual, conforme Montessori, “É uma
vida real, em que as crianças são incumbidas das tarefas domésticas tendo ao seu alcance
objetos adequados aos seus tamanhos e necessidades” (MONTESSORI, 1965, p.58-59 apud
NUNES, 2011, p.96). Para ela, era necessário que existissem objetos reais do cotidiano dos
adultos no tamanho adaptado para as crianças.
Esses objetos, denominados por ela de “objetos auxiliares”, os quais são compostos
de diversos matériais, mesas, cadeiras, estantes, incitam a ação da criança, que
realiza um verdadeiro trabalho com real finalidade, favorecendo o aprendizado das
“atividades da vida prática”, já que possibilitam à criança a autonomia e a
independência em carregar seus próprios pertences, preparar e se responsabilizar por
seus espaços de trabalho (NUNES, 2011, p.96).

Nunes (2011) sugere que é possivelmente aí que surge a importância da produção
desses mobiliários e objetos/materiais de caráter lúdico e à presença deles nas escolas,
principalmente de educação infantil, mas também dos anos iniciais do ensino fundamental.
Montessori também tinha uma preocupação com a redução dos conteúdos escolares.
De acordo com Nunes (2011), ela tinha a intenção de que, a partir da ação, a criança
desenvolvesse as capacidades e habilidades através do trabalho sem que houvesse fadiga
mental. Afirmava que os materiais permitiriam à criança adquirir a cultura por si mesma,
demonstrando que a cultura é absorvida pela criança através de experiências individuais,
através de repetições de exercícios interessantes. Atualmente, existem no país sessenta e uma
escolas montessorianas cadastradas na OMB – organização Montessori do Brasil.
Ao trazer um levantamento das redes que articulam as escolas democráticas no
mundo, Singer (2010) cita a Federação Internacional dos Movimentos da Escola Moderna
(FINEM), com sede em cerca de cinquenta países, até mesmo no Brasil, essa federação é
dedicada à multiplicação das propostas do educador Cèlestin Freinet. “Freinet é uma
referência para os educadores que praticam uma proposta pedagógica e uma estrutura de
gestão cooperativa.” (SINGER, 2010, p.46). O educador era influenciado pelos autores, já
citados, Rousseau e, principalmente, Pestalozzi, dentre outros.
Reivindicava uma educação ativa e alegre para os filhos do proletariado: “Freinet
procura uma nova técnica de aprendizagem de leitura e escrita. Durante vários anos cria
técnicas e teorias nessa direção: texto livre, imprensa na escola, correspondência interescolar,
livro da vida” (NUNES, 2011, p.111).
Quando se fala em Freinet, logo se pensa em proposta metodológica e em técnicas
educativas. Esse autor rompe com a escola tradicional e propõe técnicas de ensino
diferenciadas denominando de técnicas educativas. Freinet almejava encontrar fundamentos
para uma educação libertadora da classe trabalhadora. Também defendia o respeito à natureza
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da criança, de seus interesses, sua forma particular de raciocínio e lógica. Para ele, o espaço
da escola deve ser relacionado à realidade da criança: “ou seja, integrada na natureza, no
meio, na comunidade em que vive, “coloca em primeiro plano de seu ensino um estudo do
meio local” (FREINET, 1979, p. 96 apud NUNES, 2011, p.116).
Para Frenet, a criança tem necessidade pela descoberta, pela experimentação, pelo
agir, pela pesquisa, pelo brincar e pelo trabalho. Considera que todo tipo de atividade tem
como objetivo saciar as necessidades funcionais do sujeito. (NUNES, 2011). O educador
afirmava que toda experiência ativa e efetiva fica gravada no corpo e no comportamento da
criança.
Nunes (2011) analisa que Freinet defende que a possibilidade de tatear, experimentar,
comparar, agir e brincar da criança deve ser uma experiência viva e natural, logo as atividades
escolares devem estar associadas às necessidades de vida da criança.
Na pedagogia Freinet, aprender a ler e escrever, por exemplo, será como aprender a
andar, a falar, a ouvir, a cantar, a dançar, a exprimir-se, a desenhar, a pintar, a
raciocinar, ou seja, aprender a viver. É, portanto, uma pedagogia inteiramente ativa
que parte da experiência para o científico. (NUNES, 2011, p.133).

Apesar das ideias do educador serem semelhantes às de uma escola democrática,
Singer (2010) salienta que a FINEM e as escolas Freinet possuem uma certa distância das
escolas democráticas. A autora justifica que essas escolas introduzem apenas os dispositivos
pedagógicos criados pelo educador, mas não se estruturam democraticamente. Os países onde
o movimento Freinet é mais forte, são países que tem pouca ou nenhuma escola democrática.
Piaget, um dos autores também citados por Helena Singer e na proposta pedagógica da
Escola da Serra de Tiradentes, começa a investigar a educação durante o movimento da
Escola Nova. Acreditava que não se aprende a experimentar vendo somente o professor a
experimentar ou fazendo exercícios já previamente organizados, só se aprende a experimentar
por si mesmo, em liberdade e dispondo de todo tempo necessário.
Atribuía uma importância muito grande à educação, declarava que “somente a
educação pode salvar nossas sociedades de uma possível dissolução, violenta ou gradual”
(PIAGET, 1934, p.31 apud MUNARI, 2010. p.17). Para ele, a educação da criança é o bem
comum de todas as civilizações. Propõe uma escola sem repressão, onde o aluno é convidado
a experimentar ativamente, para reconstruir por si mesmo, aquilo que tem que aprender.
(MUNARI, 2010).
É importante ressaltar que na proposta pedagógica da Escola da Serra de Tiradentes,
também são citados dois únicos autores da América do Sul, sendo eles Paulo Freire e Emilia
Ferreiro. Também citam o fundador da Pedagogia Waldorf, Rudolf Steiner, e Krishnamurti,
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considerado referência para base filosófica da escola. Cabe então apresentá-los, já que são
autores importantes tanto para o movimento das escolas alternativas quanto para a criação da
Escola da Serra de Tiradentes.
Em geral, a base teórica das escolas alternativas é a teoria construtivista. Emília
Ferreiro é uma pesquisadora argentina, teve os resultados de seus estudos sobre uma
abordagem do processo de aquisição da língua escrita pela criança, divulgados no Brasil em
1980, e aqui passou a ser conhecida como construtivista.
De acordo com Márcia Mello (2007), Ferreiro tinha o compromisso político em
contribuir na busca de soluções para se enfrentar o problema do analfabetismo, motivada pelo
grande índice de analfabetismo da América latina, principalmente de crianças das classes
menos favorecidas. Ela propôs uma nova maneira de se pensar a alfabetização. Afirmava
que: “o fracasso na alfabetização está relacionado à maneira pela qual esse processo vinha
sendo proposto e praticado até então.” (p.88).
Ferreiro (apud MELLO, 2007) discutia a ideia de que não são os métodos nem os
testes que alfabetizam, “são as crianças que (re)constroem o conhecimento sobre a língua
escrita, por meio de hipóteses que formulam, para compreenderem o funcionamento desse
objeto de conhecimento.” (p.88).
Ferreiro defende, então, o conceito de alfabetização que vai em sentido contrário, já
que a considera como o processo de aprendizagem da língua escrita. Essa
aprendizagem, considerada, também, ―aprendizagem conceitual, dá-se por meio da
interação entre o objeto de conhecimento (a língua escrita) e o sujeito cognoscente
(que quer conhecer) (MELLO, 2007. p.88).

Mello (2007) afirma que a principal contribuição do pensamento construtivista de
Emilia Ferreiro sobre a alfabetização é o fato de a pesquisadora considerar que a atividade
estruturante do sujeito faça com que ele construa esquemas interpretativos para compreender
a natureza da escrita. Ou seja, é preciso considerar o conhecimento específico que a criança
possui antes de iniciar a aprendizagem escola.
Paulo Freire é o único pedagogo brasileiro elucidado na proposta pedagógica da
Escola da Serra de Tiradentes. É indiscutível que Freire foi e é um dos pensadores mais
notáveis na área de pedagogia do mundo.
Ana Maria de Araújo Freire (1998) diz que a vida e obra de Paulo freire confundemse, pois o pedagogo não escreveu sobre coisas abstratas ou distantes, algo que ele ouviu falar:
“Escreveu sobre o óbvio, o cotidiano, sobre aquilo que se via (que ele via), que se observava
(que ele observava), que se escutava (que ele escutava) e o que se sentia (o que ele sentia)
todos os dias.” (p.3).
28

O discurso freireano ressalta as estruturas sociais e o papel da educação como prática
da liberdade. Para Jonas Bach (2012), esse discurso não é uma mera reprodução, pelo
contrário: “Freire supera seus mestres, reinventa-os em sua linguagem, dinamiza o universo
conceitual restrito a uma determinada linha uma vez que o insere sob uma interpretação
diferenciada.” (p.136).
Bach (2012) afirma que Freire se engaja à frente de uma educação popular que tem
como ponto central a liberdade e a transformação das condições opressoras da estrutura
social. “A liberdade é o ponto central de sua concepção educativa desde suas primeiras obras.
A libertação é o fim da educação. A finalidade da educação é libertar-se da realidade
opressora e da injustiça; tarefa permanente e infindável (GADOTTI, 1996, p. 80-81)” (apud
BACH, 2012, p.157).
Freire ressaltava que a educação era o caminho para autonomia, como destaca Bach
(2012):
Paulo Freire descarta qualquer noção formal de liberdade, coloca-a muito mais como
um modo de ser o destino do homem e por isso só poderia ter sentido na história em
que os homens vivem. Mas é na visão de um ser humano inacabado, de um
constante vir-a-ser, de uma permanente construção de si mesmo, que está o foco
freireano e a liberdade aqui, justamente, é a amplitude de possibilidades de
caminhos para quem pode escolher, reformular, reestruturar, refazer-se (p.157).

Para esse mesmo autor, “libertar é humanizar, oprimir é desumanizar. Humanizar é
dominar a realidade, desumanizar é ser dominado por ela.” (BACH, 2012, p.157), por esse
motivo a condição de opressão é oposta a condição de liberdade. Sendo um processo de
conscientização, a educação passa a viabilizar a liberdade, enquanto a opressão é viabilizada
pela alienação. Para Bach (2012), o papel da educação para Freire tem o objetivo de fazer o
ser humano um sujeito e não um objeto.
Freire deixa claro em suas obras que a educação transforma, destaca também a
importância do diálogo, da democracia, da luta e dos sonhos, para ele “os sonhos são projetos
pelos quais se luta” (FREIRE, 2000, p.62).
Bach (2012) apresenta também uma possível ligação entre Freire e Steiner. Segundo
ele os dois autores, também destacados na proposta pedagógica da Escola da Serra de
Tiradentes, têm o mesmo elemento fonético – liberdade – com posicionamento semântico
diferenciado – individual e social. Também possuem pontos fundamentais em suas teorias
como os conceitos de individualidade e de libertação da opressão.
Steiner acreditava que a liberdade é “derradeira meta da evolução do homem”
(STEINER, 2000, p. 119 apud BACH, 2012, p.82). Para ele, evoluir “significa viver com a
postura de continuamente se aproximar do eu ideal, que é o referencial da meta da liberdade.
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Ser livre não é viver na ausência de regras, pelo contrário, é existir conforme as leis da sua
essência ontológica.” (BACH, 2012, p.82).
Steiner ainda na infância despertou o interesse por assuntos espirituais, assim criou a
antroposofia, uma ciência que significa “sabedoria do homem” e tem o cultivo das
potencialidades individuais e sociais em um sistema associativo de autogestão como objetivo.
Leva em conta a diversidade cultural e se compromete com princípios éticos humanos
abrangentes como os princípios que regem o desenvolvimento dos setênios - a bondade, a
beleza e a justiça - e as três Ecologias - cuidar de si, cuidar dos outros e cuidar do planeta.
A antroposofia incorporada às suas ideias filosóficas deram início a elaboração da
Pedagogia Waldorf. A Pedagogia Waldorf, criada por Steiner, surgiu em Stuttgart, Alemanha,
em 1910. Nessa data, um diretor de uma fábrica alemã de cigarros, chamada Waldorf-Astoria,
solicitou a Steiner que fundasse uma escola para os filhos dos operários, foi a partir dai que
surgiu a famosa Escola Waldorf Livre de Stuttgart.
Essa pedagogia tem valores espirituais na educação e na vida social, com bases na
ciência da Antroposofia. Tem como objetivo não pensar só na intelectualidade da criança, mas
respeitar a saúde e as etapas de desenvolvimento da criança de maneira geral. Diferente da
antroposofia, a Pedagogia Waldorf não se limita ao objeto homem como individuo, mas
também ao encontro entre homens, primeiramente entre professor e aluno.
Lanz (1998) destaca que para diferenciar a Pedagogia Waldorf de uma pedagogia
tradicional, dizem que “A Pedagogia Waldorf forma, e a tradicional informa”, porém, o autor
diz que essa é uma afirmação que não está completa de verdade já que a informação também é
necessária, pois a formação depende da informação.
Para ele, nenhuma escola Waldorf segue um modelo definido, assim não há imitações.
São criadas por um grupo de pessoas determinadas e possui uma formação individual.
Embora sejam escolas particulares, elas não pertencem a ninguém, são caracterizadas pela sua
autoadministração, lembrando que têm relações jurídicas e econômicas com outras
instituições. De acordo com a FEWB - Federação das Escolas Waldorf no Brasil - existem em
torno de setenta e nove escolas Waldorf espalhadas no país.
Segundo Bach (2012), a Pedagogia Waldorf tem como alicerce filosófico e estrutura
metodológica fundamentos do próprio fundador adquiridos durante sua vida. A maioria das
escolas tem alguns filósofos como composição de suas pedagogias com um viés interpretativo
de algum pedagogo ou educador. Na Escola da Serra de Tiradentes, além de todos esses
autores citados, há um destaque em sua base filosófica que cita Jiddu Krishnamurti.
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Inicialmente, é válido destacar a escassez de trabalhos sobre Krishnamurti no Brasil. O
levantamento bibliográfico dessa pesquisa foi realizado nas bases do Scielo e Banco de teses
da Capes. Na primeira plataforma, nenhum trabalho sobre o autor foi encontrado e na segunda
encontrei apenas três trabalhos sobre o autor na área da educação.
Beneficiei-me dos documentos da Escola da Serra de Tiradentes que citam por
diversas vezes o autor e a partir deles encontrei livros de autoria do próprio Krishnamurti,
entre eles estão: A educação e o significado da vida; O sentido da liberdade; e Krishnamurti
na Educação3·. O site do ICK - Instituição Cultural Krishnamurti4 também foi uma fonte de
referência.
Notei que o autor se apoia em muitas questões para alavancar suas reflexões. A
começar pela questão que mais me chamou atenção: “Por que estão sendo educados?”:
Vocês entendem minha pergunta? Seus pais os mandam à escola. Vocês assistem às
aulas, aprendem matémática, aprendem geografia, aprendem história. Por quê?
Vocês já se perguntaram porque vocês querem ser educados? Qual é o objetivo de
ser educado? Qual o objetivo de passar nos exames e obter diplomas? É para se
casar, obter um emprego e estabelecer-se na vida, como fazem milhões e milhões de
pessoas? É isso o que farão? É esse o significado da educação?”(KRISHNAMURTI,
2017, p. n.p).

Por diversas vezes, Krishnamurti destaca em suas escritas que a educação não é apenas
memorizar, acumular informações e conhecimentos tirados dos livros, afinal, como afirma,
qualquer um que saiba ler pode conseguir. Devemos ouvir o que os livros dizem, para assim,
saber criticá-los, livres de teorias e certos padrões de pensamento. Para ele, a função da
educação é:
[...] criar entes humanos integrados e, portanto, inteligentes. Podemos tirar diplomas
e ser mecanicamente eficientes, sem ser inteligentes. A inteligência não é mera
cultura intelectual; não provém dos livros, nem consiste em jeitosas reações
defensivas e asserções arrogantes. O homem que não estudou pode ser mais
inteligente que o erudito. Fizemos de exames e diplomas critério de inteligência e
desenvolvemos espíritos muito sagazes, que evitam os problemas humanos vitais.
Inteligência é a capacidade de perceber o essencial, “o que é”; despertar essa
capacidade em si próprio e nos outros, eis em que se resume a educação.
(KRISHNAMURTI, 1976, p.12).

Krishnamurti traz a questão do autoconhecimento como essência de seus
ensinamentos. Vê que o homem ignorante não é aquele que é sem instrução, mas aquele que
não conhece a si mesmo, aquele que acredita que só os livros, o saber e a autoridade vão lhe
dar a compreensão, mas afirma que a compreensão só pode vir com o autoconhecimento. Para
ele, o intelecto jamais nos levará ao todo, mas sim se conhecer a si mesmo.

3

Foi encontrado apenas o livro digital e, por essa razão, não há paginação nas citações desse livro.
http://www.krishnamurti.org.br
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Conhecer a si mesmo não é uma incumbência fácil, mas é só a partir dela que nasce a
liberdade e Krishnamurti (1976) acreditava que só a educação pode oferecê-la e a: “liberdade
nunca virá por meio da disciplina e da resistência, porque ela não é um alvo, nem um fim a ser
atingido. A liberdade está no começo e não no fim, e não pode ser encontrada em um ideal
distante.” (p.30).
Nega-se a liberdade se aceitamos a autoridade e ao aceitá-la não somos criativos,
somos arrogantes, cruéis, ambiciosos, competitivos e repetimos o que os outros pensam e o
que decoramos. O autor enfatiza que só na liberdade individual pode florescer o amor e a
bondade.
Há uma eficiência inspirada pelo amor, que leva muito mais longe, que é bem
superior à eficiência da ambição; e sem o amor, que traz a compreensão integral da
vida, a eficiência gera a crueldade. Não é isso exatamente o que ora acontece no
mundo inteiro? A educação atual está aparelhada para a industrialização e a guerra, e
desenvolver a eficiência é seu alvo principal; estamos dentro da engrenagem desta
máquina de competição impiedosa e destruição mútua. Se a educação conduz à
guerra, se nos ensina a destruir ou a ser destruídos, não falhou completamente?
(KRISHNAMURTI, 1976, p.11).

Krishnamurti assegura que se a educação ensina essa destruição ela falha, afinal nós
somos o mundo, nossos erros e problemas são problemas do mundo também, assim: “vós e eu
somos o problema, e não o mundo, porque o mundo é a projeção de nós mesmos e para
compreender o mundo temos que compreender-nos a nós mesmos.” (KRISHNAMURTI, s.d,
p.40).
Desvinculado de qualquer ideologia ou religião e considerado um dos maiores
pensadores do século XX, Krishnamurti defendia as classes pequenas para que o professor
possa dar a cada criança toda sua atenção, observando-a e ajudando-a. O professor deve
experimentar o processo integral da vida através do autoconhecimento para que assim
aconteça o que ele chama de educação correta e explica: “Para averiguarmos o que é educação
correta, cumpre-nos investigar o total significado do viver.” (KRISHNAMURTI, 1976, p.11).
Garante que o amor traz a compreensão integral da vida e afirma que a inteligência não está
separada do amor e que é no amor que a criança estará incluída a educação correta.
(KRISHNAMURTI, 1976).
J.J. Rousseau, H. Pestalozzi, Maria Montessori, C. Frenet, Jean Piaget, Emília
Ferreiro, Paulo Freire, Rudolf Steiner e J. Krishnamurti acentuam a importância da educação
e propõem uma educação pensada também com liberdade, criatividade, coletividade,
democracia, amor, autonomia, cultivo do ser humano total e diálogo, pressupostos de uma
escola alternativa.
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Muitos acreditam, como aponta Singer (2010), que essas experiências com esses
pressupostos fracassam e se encerram, por isso a autora sublinha a importância de mapear
escolas com esse movimento que não fracassaram. Casos como Summerhill (fundada em
1921) e a Escola da Ponte (fundada em 1976) são exemplos de escolas, muito citadas, desse
movimento que funcionam até hoje. No Brasil, poucas escolas alternativas atuais foram
pesquisadas. Realizando um levantamento nas plataformas Scielo e Banco de teses da Capes
de pesquisas em educação encontrei apenas cinco pesquisadores que aprofundaram seus
estudos em escolas alternativas brasileiras.
Em 1995, por exemplo, o professor Dr. Daniel Revah analisou, em sua dissertação de
mestrado, catorze pré-escolas alternativas particulares surgidas em meados dos anos 70 e 80
na cidade de São Paulo, algumas ainda em funcionamento. A Msc Sabrina Silveira explorou
uma escola intitulada alternativa fundada em 1982 e em funcionamento na cidade de
Florianópolis – Santa Catarina. Silveira (2017) ainda traz algumas das primeiras experiências
de escolas alternativas de Educação Infantil que surgiram no Brasil e enfatiza que esse
movimento é pouco explorado em estudos acadêmicos. Razera (2018) investiga as diferenças
entre escolas alternativas e tradicionais em São Paulo e apresenta duas escolas alternativas,
uma pública e uma particular.
No acervo da Universidade Federal de São João del-Rei, encontrei a Msc Patrícia
Gonçalves (2016), também do programa de pós-graduação em educação’, que pesquisou, com
uma abordagem fenomenológica, um estudo de caso na Escola Projeto Âncora (EPA), em
Cotia, São Paulo. Essa escola desenvolve um trabalho pedagógico inspirado na Escola da
Ponte, de Portugal. Outra escola que seguia o modelo da Escola da Ponte era a Escola
Municipal João Pio, que também pertencia ao município de Tiradentes – Minas Gerais.
Mariana Guimarães (2017), também mestre pelo mesmo programa, apresenta em sua
dissertação as experiências de brincadeira por crianças de seis a nove anos que frequentam
essa escola em tempo integral. Em meu trabalho de conclusão de curso acompanhei uma
associação com fins educacionais inaugurada em 2016 na cidade de São João del-Rei. Com
uma iniciativa Waldorf de Rudolf Steiner, a associação contava apenas com a educação
infantil na época da pesquisa, mas em 2019 iníciou o ensino fundamental.
Compreendo que essas experiências escolares vieram a partir de tentativas de fazer
uma outra educação, por pessoas que queriam mudanças sociais e de resistência, já que muitas
escolas alternativas no Brasil foram fundadas durante a ditadura militar (REVAH, 1995).
Essas pesquisas evidenciam que muitas escolas alternativas ainda funcionam e, mesmo as que
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foram encerradas, tiveram uma grande importância seja para cidade, para os alunos,
professores e/ou pais, assim como vamos ver a seguir. A Escola da Serra de Tiradentes,
apesar de extinta, ainda conta muitas histórias e prolifera pensamentos.
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A ESCOLA DA SERRA DE TIRADENTES ABRE SUAS PORTAS
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“Olhando em direção ao norte a vertente sul da
serra, coberta com aquela vegetação de mata
atlântica misturada com cerrado e mais abaixo
tinha o rio e logo a várzea onde a gente
construiria a escola e faria a horta orgânica e
junto da várzea um riacho que poderia ser usado
pelos alunos. A gente teve a clareza que aquele
seria um lugar que a gente sonhava, que seria o
lugar dos sonhos e começamos a empreitada.”
Ari Carneri
A Escola da Serra de Tiradentes começou a ser pensada em um grupo de estudos de
ensinamentos de Krisnamurti com pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Brasília, Bahia e de Curitiba. Às vezes também havia a participação de pessoas dos Estados
Unidos e da Europa. Essas pessoas se encontravam com certa regularidade na cidade de
Tiradentes-MG.
Dois participantes desse grupo, um casal de Suiços, Katy e Rolf, tinham o desejo de
criar uma escola modelo no Brasil e já vinham conversando sobre isso com todos do grupo.
Na Suiça, fazendo uma formação Waldorf, estava a professora, brasileira, Kênia, que os
conheceu e foi convidada a fazer parte desse projeto. Kênia logo aceitou e da Suiça foi direto
com o casal para Tiradentes-MG.
Também participante desse grupo de estudos de ensinamentos de Krisnamurti, Ari
estava no Japão. Arquiteto, recebeu uma bolsa de estudos do governo japonês em 1993 e foi
fazer uma pós-graduação em arquitetura e design na cidade Kobe, em uma região chamada
Kensai. Alem desse curso, ofereceram ao Ari uma continuidade de finalização do mestrado,
mais dois anos de doutorado e também uma oferta de dois empregos. Mas, enquanto estava lá,
recebeu uma quantidade massiva de correspondências de pessoas daquele grupo o convidando
a participar de um projeto de uma escola que suíços e brasileiros pretendiam criar em Minas
Gerais. Convencido, o arquiteto deixou seus projetos pessoais de estudos, formação e trabalho
no Japão e voltou para o Brasil.
Algumas pessoas que estavam engajadas nesse projeto de escola decidiram não
participar mais como fundadores da Escola da Serra de Tiradentes, justificando que não
poderiam se dedicar integralmente devido aos seus projetos pessoais. Formou-se assim um
quarteto de fundadores: Katy, Rolf, Kênia e Ari. Iniciaram, então, uma procura por um
terreno, queriam um lugar longe da cidade, com muita natureza “um lugar harmonioso
ecologicamente, sem espaços claustrofóbicos, sem muita compartimentalização, onde as
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crianças pudessem se movimentar com certa fluência entre as várias áreas de estudo e
pudessem também brincar nos espaços externos, nos brinquedos externos, com gramado e um
riacho, com certa liberdade.” Como conta Ari.
Foi assim que Rolf entrou em contato com o corretor de imóveis da cidade de
Tiradentes, Luiz Claudio, que ouviu aténtamente os planos “daquele Suiço doce e sensível”,
como o caracterizou, e analisando o que Rolf propunha lembrou-se de um terreno ao pé da
serra e teve a certeza que aquele lugar iria ser perfeito para o projeto. Esse terreno estava à
venda porque o antigo dono havia sido multado por colocar fogo na serra três vezes e por esse
motivo foi sugerido que ele vendesse a propriedade. “A estrada era pavorosa”, como relatou
o corretor, “mas era um terreno maravilhoso com muita água.”
Quando viram o terreno ao lado da serra de São José, ficou claro que ali seria um
espaço ideal para construir a escola que queriam. Rolf enviou o dinheiro ao corretor que ficou
surpreso e feliz ao saber que o terreno ficaria em seu nome durante um ano. Luiz Claudio não
teve dúvidas que mais tarde colocaria seu filho naquele projeto que estava sendo criado.
Quando os quatro chegaram a pequena cidade de Tiradentes para começar a escola,
iniciou-se uma discussão sobre a pedagogia e filosofia que implementariam. Ficou claro que
Ari e Rolf tinham muito interesse nas escolas Krishnamurti e nessa filosofia da liberdade do
autor. Os dois também viajaram para o Equador para visitar uma escola Pestalozzi em Quito e
gostaram do ambiente: “lá a criança podia transitar de um ambiente organizado, com certos
matériais de aprendizado, para o outro sem dificuldade e com certa qualidade lúdica e
também havia a possibilidade de sempre transitar do interior para o exterior e vice versa. E
os matériais didáticos e pedagógicos todos eles tinham seu lugar exato, seu nicho, seu móvel,
seu canto, aquilo criava uma ordem natural na escola e ficava muito fácil a leitura daquela
ordem pelos alunos.” Logo imaginaram que a Escola da Serra de Tiradentes deveria seguir
esse modelo. Dessa viagem, os dois fundadores trouxeram também muitos materiais
Montessorianos, algumas balanças, cubos e material dourado.
Katy tinha uma grande formação na Antroposofia da pedagogia Waldorf. Kênia,
além de também ter feito uma formação Waldorf na Suiça, tinha uma afinidade com Frenet,
havia estudado o educador por anos e até hoje guarda alguns de seus livros. Conta com
entusiasmo a história desse francês que: “era professor de uma escola tradicional, mas teve
um problema físico e ele não conseguia ficar em pé na frente da sala e dar aula, assim criou
as oficinas de trabalho dentro da sala de aula e ele uniu as crianças, os maiores ajudavam os
menores, ele criou a gráfica escolar, as crianças faziam seus próprios livros, os temas das
38

aulas dele não eram dos livros tradicionais, ele buscava temas sociais, temas da natureza e
os trazia pra dentro da sala.” Kênia via Frenet como: “um revolucionário em questão de
metodologia e também de crianças se movimentando dentro da sala de aula.”
Já Ari sentia que: “Frenet era politicamente carregado ideologicamente, mas que
tinha coisas incríveis na área de trabalhos manuais e principalmente na área de trabalho em
equipe.” Considerava que autores como: “Maria Montessori e Rudolf Steiner tinham certa
carga ideológica que contradizia ou que contradiz aquela proposta de liberdade tanto do
aluno quanto do professor.” Para ele, “Montessori tinha um background católico, mas ao
mesmo tempo seus materiais didáticos eram bons em matemática, em alfabetização. Steiner
tinha certa propaganda judaico-cristã na sua proposta pedagógica, mas que em certas áreas
do aprendizado tinha metodologias sofisticadas como no caso da educação artística, na
introdução de cores.”
Katy, Rolf, Kênia e Ari vinham de trajetórias diferentes, mas todos concordavam com
a ideia de que a educação era o instrumento mais adequado para transformar positivamente a
sociedade, para criar um mundo melhor e ajudar cada criança a se autoconhecer, a
florescerem e a ter uma vida feliz. Compartilhavam algumas questões fundamentais que os
conduziam ao caminho da educação, sendo elas:
“Como respeitar o desenvolvimento natural dos
processos vitais da criança? Como permitir à
criança que ela se desenvolva com liberdade e
integridade? Como dar espaço ao indivíduo para
que ele, ao longo de sua vida, possa participar
da sociedade partindo de suas qualidades
pessoais intrínsecas?” 5
Considerando essas questões em comum decidiram que a proposta seria desenvolvida
a partir de observações, experiências e estudos teóricos dos seguintes autores: Jean Piaget,
Rudolf Steiner, J.J. Rousseau, H. Pestalozzi, Maria Montessori, C. Freinet, Emília Ferreiro e
Paulo Freire.
No regimento escolar6, escreveram que o impulso para criação da escola partiu de um
grupo de pessoas vindas de diferentes experiências e direções, que partilhavam a preocupação
com os rumos da sociedade da época. No mesmo documento completaram que esse grupo de
pessoas:

5
6

Questões retiradas do Folder que está em anexo
Em anexo
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“[...] consideraram o caminho da educação como
forma direta de se intervir positivamente sobre o
quadro social atual, proporcionando hoje ás novas
gerações espaço e oportunidade de se desenvolverem
de forma sadia e equilibrada.” (p.3).

“Era um sonho de todo mundo” e por isso conversaram muito sobre como reunir
todos esses pensamentos nessa escola. No início Rolf e Ari ficaram responsáveis pelo projeto
e execução da escola, Katy ficou mais responsável pelo mobiliário e material didático, por
uma influência da pedagogia Waldorf fez todas as bonecas e bichos de pano, tingiu todos os
tecidos, fez os móveis e a Kênia ficou mais responsável pela documentação e legalização da
escola junto ao MEC e outros órgãos responsáveis. Para fins de regularização também
assinava a documentação da escola como diretora, mas via a forma de gestão como horizontal
entre os professores.
Ari então deu início ao projeto da primeira sede da escola ao lado “daquela paisagem
maravilhosa.” O espaço físico da escola era bem amplo, construíram uma casa redonda com
uma sala ampla para as rodas de conversa. Em cada canto havia uma porta para os ateliês,
com diversas possibilidades para brincar e trabalhar. Eram seis ateliês, também chamados de
cantos pelos fundadores.
Um dos cantos era o da literatura com colchonetes e almofadas, mesinhas com
cadeiras, livros ilustrados para manuseio dos alunos, livros de histórias variadas e uma estante
da biblioteca contendo livros que podiam ser levados para casa. Subindo uma pequena escada
chagava-se ao canto de brincadeiras livres, uma casa em tamanho adequado para crianças,
com cama, pequenos armários, bonecas, berços, móveis e objetos de cozinha, tábua de passar
roupa, mesa e cadeiras, roupas e adereços para se fantasiar, fantoches, uma cesta contendo
material natural, como conchas, pedras, sementes, favas, galhos, folhas secas, etc.
No canto da escrita havia um quadro-negro e giz na altura das crianças, além de outros
objetos como jogos diversos, cartões ilustrados com animais, plantas, escrita dos nomes dos
alunos, alfabetos móveis em madeira, papel lixa, com imagens e carimbos e cartazes com o
alfabeto em letras maiúsculas.
Outro canto era o da matemática contendo material sensorial Montessori, como torre
rosa, escada marrom, cilindros coloridos, encaixe de cilindros, etc. e material de matemática
Montessori, como números em papel lixa, barras numéricas, caixa de fusos, material dourado,
etc. O canto da música era composto por diversos instrumentos rítmicos e instrumentos de
sopro, havia também um violão usado pela professora.
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E o último canto, o das artes onde incluía também o pintar, desenhar, cortar, dobrar,
colar, bordar, trabalhar com argila. Os jogos, brinquedos, materiais didáticos e objetos de
ornamentação dos cantos eram escolhidos segundo os critérios pedagógicos.
A área externa era “um espaço indispensável, parte essencial da concepção
pedagógica”. Nessa área, equipada com brinquedos, havia árvores para subir, área com
gramado, água para brincar, canteiros de flores, um pequeno jardim para legumes e hortaliças,
uma casinha com caixa de areia e uma casa alta de madeira com diversas opções de acesso e
saída. Os fundadores diziam que os ambientes deveriam ser preparados para um
desenvolvimento integral sadio, com a finalidade de ser oferecidas e estimuladas variadas
oportunidades de atividades sensório-motoras para as crianças. Assim, consideravam “o
espaço externo um local de atividades equivalente ao da sala de aula, não apenas utilizado
em momentos especiais.”
Além dessas áreas, havia também a cozinha onde um (a) professor (a) fazia o lanche
e/ou almoço com ajuda de alguns alunos. Cada aluno era responsável por lavar seus pratos,
talheres e copos após o uso. Ao lado da cozinha havia uma casinha onde eram realizadas as
aulas de marcenaria e logo atrás o canil do cachorro da escola, Lobo.
A escola tinha como objetivo oferecer às crianças um ambiente propício às suas
necessidades, descontraído e, ao mesmo tempo, desafiador. Um ambiente que favorecesse o
desenvolvimento de sua personalidade e ser capaz de agir, pensar e sentir de forma autônoma
e equilibrada, onde se desenvolve enquanto pessoa sensível, responsável, frente à sua cultura,
à sociedade e ao mundo.
Para Katy e Rolf, era importante trabalhar com as crianças em um ambiente
onde a terra e os animais fossem cuidados e não explorados. Eles viam essa exploração
acontecendo de forma comum no Brasil. Queriam também cultivar vegetais e cereais junto
aos alunos.
Propunham um espaço onde a criança, movida pelos seus interesses e a sua autonomia,
desenvolvesse seus potenciais individuais e aprendesse o convívio em grupo. Também
propunham uma aprendizagem natural sem competições, castigos, medos ou expectativas.
O início de suas atividades de pesquisa e administrativas foi em 1994 com a compra
do terreno e estudos para a arborização, já que a área é considerada de proteção ambiental.
Em 1995 iniciaram a construção do prédio da pré-escola e refeitório.
Começou, então, nessa época um “zumzum de que “pessoas de fora”, abririam uma
escola naquela cidade.” Os pais contam que no começo ninguém sabia ao certo quem eram
41

aquelas pessoas, só ouviam os comentários e às vezes viam o casal de Suiços passando pela
cidade em uma camionete sem cumprimentar ninguém. “Eles eram meio afastados da
comunidade, pareciam seres estranhos de outro planeta que passavam pra lá e pra cá, e a
gente não sabia o que é que acontecia nesse lugar, que era muito escondido ao pé da serra, o
que é aquilo? Será que eles fazem magia?” conta Angelica. Disse que ainda no começo de
seu curso de psicologia conheceu o livro SummerHill e sonhou com uma escola assim caso
tivesse uma filha um dia.
Angelica e Janio moravam em Belo Horizonte. Na época, Janio fazia mestrado e
estudava o movimento das comunidades alternativas do Brasil, os dois conheceram várias
comunidades e passaram a amar essa vida, decidiram não viver mais em uma cidade grande
com um trabalho burocrático. Angelica, que sempre teve uma “tendência à liberdade”, pediu
demissão, assim como Janio, e compraram um sítio próximo a fazenda onde seria a Escola da
Serra de Tiradentes.
Também de Belo Horizonte, Alcione, mãe do ex-aluno da escola Luan, tem uma
história parecida. Cansada de viver em uma cidade grande, se casou com o corretor de
imóveis que vendeu a fazenda onde seria a escola, Luiz Claudio. Os dois procuravam “um
lugar que fosse mais agradável” e resolveram montar uma casa de chá em Tiradentes.
Marcia, mãe dos ex-alunos Davi e Nitai, era mais uma que vinha da capital mineira.
Fisioterapeuta, estava casada na época com um artista plástico que recebeu um convite para
trabalhar e morar em Tiradentes com toda a família. Leu um livro de Montessori quando era
pequena e gostou muito da autora e quando ficou sabendo, entre outros pais com filhos
também da mesma idade dos seus, de reuniões sobre a formação de uma escola, decidiu
participar e ficou sabendo que a escola usaria Maria Montessori também em sua proposta
pedagógica. Participou desde a primeira reunião e lá conheceu outros pais como Marta e
Reco, ambos vindos do interior de São Paulo. Reco trabalhava com aluguel de casas em
Tiradentes e assim o casal decidiu se mudar para a cidade do interior de Minas para no futuro
criar os seus quatro filhos.
Todos se conheceram nessas reuniões: Angelica, Janio, Alcione, Luiz Claudio,
Marcia, Marta, Reco e outros. Não se sabe ao certo o número de pais no início da escola, mas
nenhum era nativo da cidade de Tiradentes. Havia pais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e outras cidades de Minas Gerais. O que esses pais tinham em comum era o estilo
de vida parecido com o que se propunha a escola, de natureza, liberdade, autoconhecimento,
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respeito e até mesmo da alimentação mais natural, afinal, na Escola da Serra de Tiradentes
não se comia carne nem industrializados.
Em março de 1996, iniciaram as atividades escolares. Localizada, no período de 1996
a 1998, ao pé da Serra de São José, o endereço é hoje carinhosamente nomeado de Fazenda do
Colégio, a 5km do centro da cidade de Tiradentes – Minas Gerais.
O primeiro relatório foi escrito em alemão, provavelmente por Rolf ou Katy, em maio
de 1996. Nele, eles contam sobre os atrasos nas construções da escola pelo tempo chuvoso
justificando assim o início das aulas em março e não em fevereiro. Falam também das
construções já prontas como:
“o belo prédio construído feito de pedras fica ao
pé da Serra. Um edifício central hexagonal,
continuado com quatro salas concêntricas, com
diferentes alturas e tipos de teto, harmoniosamente
inseridas
nas
condições
topográficas,
gerando
diversas experiências diferentes no espaço das
salas. A área externa também oferece diferentes
desafios.
Um
pequeno
riacho
com
nascente
diretamente da Serra, percorre por todo o terreno,
e chama as crianças para brincar e se refrescar.
Uma torre de areia com pequenas colinas com túneis
garantem uma experiência física e sensório-motora
adicional.”

Citam o entusiasmo das quinze crianças de diferentes classes sociais dentro do ônibus
que as levava para escola.
“Como nós desejávamos, temos crianças de diferentes
classes sociais. Um terço das crianças recebe
bolsas de estudos, assim, elas pagam apenas 10% da
mensalidade.”

Ao final, descrevem um pouco do cotidiano da escola. Dos círculos às 08h30min, nos
quais todos cantavam juntos e contavam sobre alguma novidade como:
“Por exemplo, tinha uma coral (cobra) listrada que
deixou as crianças muito curiosas, ou por exemplo
também, a viagem de uma criança para a praia, onde
animais e plantas desconhecidas fizeram surgir
muitas perguntas.”

Após o círculo as crianças ficavam livres para escolher quando e onde iam brincar, no
jardim ou dentro do prédio. E relatam algumas das brincadeiras:
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“Na
pequena
cozinha
tudo
é
feito
muito
assiduamente, tudo limpo, a mesa posta, e comemos
com as bonecas. Nos quartos, as bonecas recém
feridas são levadas para a cama, ou então eles
mesmos vão para a cama, porque o médico está
chegando.“

No relatório eles deixam claro que os professores não guiam as crianças, somente as
acompanham e observam suas iniciativas de jogo. Para eles, isso permitia um
desenvolvimento de suas habilidades sem pressão e competição, um aprendizado sem medo
do que pode ser exigido.
“No entanto, prestamos muito atenção em como eles
se comportam, como se envolvem em disputas com
palavras ou ações, em relacionamentos difíceis com
outras
crianças,
problemas
com
os
pais
ou
descumprimento de regras. Nesses casos, tentamos
com a maior empatia possível resolver estes
problemas.“

Às 10h00min todos faziam uma refeição na varanda, duas ou três crianças ajudavam
cortar o pão e a preparar o suco e relatam:
“Quando a árvore de Goiaba ficou cheia de frutas,
foi uma grande festa para crianças, para apanhá-las
e fazer suco, ou simplesmente para comê-las. Agora
com o começo do inverno está na época das laranjas,
e as crianças estão com grande ansiedade para poder
descascá-las, cortá-las e espremê-las.”

Depois dessa refeição, eles descrevem diferentes atividades que as crianças poderiam
escolher para fazer como: ouvir uma história, ir trabalhar com o Ton (caseiro na época), fazer
uma caminhada, cantar algumas músicas ou brincar livremente até a hora do almoço.
“Nós comemos lá fora na varanda, protegidos do sol
quente. Quando cada criança já tiver lavado seu
prato, colher, copo e já tiver escovado os dentes,
eles vão para o ônibus cantando ‘tchau escola, tchau
escola’, e voltam para Tiradentes.”

Encerram assim o primeiro relatório provisório de Maio de 1996. Muito do que é
contato no relatório é também narrado pelos ex-alunos, pais e professores que participaram da
pesquisa.
Os meses foram passando e Ari começou a sentir certo incômodo. Via que a Kênia
demandava certa autonomia com seu trabalho e vida pessoal. Rolf e Katy tinham sua
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dinâmica de casal, por isso os quatro pouco se encontravam fora daquele ambiente escolar e
ele não se sentia com “uma vida social muito satisfatória” naquele período, sentiu que
sacrificou muito sua vida social para realizar aquele sonho de “um jovem imaturo”. Foi nesse
momento, em meados de 1997, que decidiu sair da Escola da Serra de Tiradentes.
Foi então que decidiram contratar uma pessoa na área da educação para entrar no lugar
do Ari. Colocaram papéis de aviso em alguns lugares de Tiradentes e entre eles em uma
casinha que vendia chocolates. Um dia, a dona de uma papelaria da cidade, Hérice, entrou
nessa casinha para comprar alguns chocolates e viu esse aviso. Formada em pedagogia se
interessou pela vaga, conta que “mesmo morando em Tiradentes não sabia da existência da
escola.” Sabia que seria uma grande novidade já que só tinha trabalhado em escolas
tradicionais. Considerava “a Escola da Serra de Tiradentes uma filosofia de vida.”
Semanalmente fazíamos o que os professores chamavam de assembléia, todos
sentados em roda no chão, tanto professores quanto alunos e cada um tinha seu espaço para
falar e expressar o que quisesse, fazer uma crítica, colocar uma descoberta. “A gente sentava
com as crianças e deixava que elas falassem, que elas colocassem dificuldades, alguma
reclamação, a gente queria dar um espaço de fala para as crianças, era o que a gente
chamava de assembléia, acho que as crianças tem lembranças dessas assembléias até hoje.”,
conta Kênia. Ari tem as assembléias como lembrança mais forte, via naquele momento um
potencial de autogestão na mais tenra idade: “[...] de certa forma corroborava aquela nossa
ideia de que a criança poderia realmente ser a autogestão para construir seu conhecimento e
autoconhecimento.”
Em uma dessas assembléias, em meados de 1998, os professores nos contaram que a
Escola da Serra de Tiradentes mudaria de endereço. Sairia da zona rural de Tiradentes para
uma casa na cidade próxima a rodoviária, a razão era que essa primeira sede demandava
muitos gastos com a estrada, ônibus, manter um terreno de mais de 20 hectares, limpeza,
alimentação, etc.
Nesse mesmo ano, a associação para Educação e Pesquisa de Tiradentes, mantenedora
da escola. Estava elaborando um projeto para solicitar verbas que poderiam cobrir o déficit da
escola. Uma das atividades realizadas pela associação foi o aluguel de uma casa na cidade,
com um contrato de três anos, que seria a nova sede da escola em 1999. Foi terminada uma
obra dessa casa com empréstimo dos fundadores que seria descontado mensalmente no
aluguel.
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Ari viu esse acontecimento como uma redução tanto do sonho quanto da realidade que
a escola passou a viver. Para ele, a primeira sede foi construída para ser escola, “era um lugar
ideal, com uma paisagem paradisíaca, com céu amplo, ambulância de cursos d’água ao
redor e trocaram isso tudo para uma sede que não foi projetada para ser escola, incrustada
na cidade.”
“A Escola da Serra de Tiradentes nunca se manteve”, afimou Kênia, nem com as
mensalidades, com a associação e com algumas doações. Os custos eram altos e o número de
alunos foi diminuindo. Katy e Rolf já não estavam mais morando na cidade e estavam
afastados da escola. Ari voltou apenas para substituir Hérice em seu período de licença
maternidade e retornou para Curitiba. Kênia via de certa forma que a escola estava
diminuindo e parou “um pouco de acreditar.”
Em 2001, em mais uma das assembléias, contaram a decisão de encerrar o ensino
fundamental da Escola da Serra de Tiradentes. Aquela sede iria fechar e três professoras iriam
continuar com o ensino infantil em outra casa na mesma cidade. Entre as três professoras,
duas não participaram da pesquisa. Uma optou por não participar e a outra não conseguimos
contato até a presente data. Hérice foi a terceira. Conta que ficaram dois anos nessa pequena
casa e depois tiveram que se mudar mais uma vez para quarta e última sede da escola, onde
ficaram um ano. Nessa última mudança, Hérice decidiu sair, percebeu que “a escola foi
perdendo muito da essência do início.” Para ela, “em cada mudança algo se perdeu.”
Não foi achado nenhum documento da escola após 2001. O que se sabe com
depoimentos de um aluno e de Kênia e Hérice, é que três professoras continuaram com o
ensino infantil da escola em 2004, porém, duas professoras engravidaram e uma faleceu,
assim, não havia quem as substituíssem no próximo ano. A Escola da Serra de Tiradentes foi
encerrada em 2004.
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PERCURSO METODOLÓGICO

Fotografia 4 – “Eu lembro muito do pé de girassol que cada um plantou um e a gente tinha que
cuidar todos os dias.“

“Duas questões se impõem quando estamos imersos na prática da pesquisa: o que
buscamos com a pesquisa e como alcançá-lo?” (TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2013, p.300)
e entre o buscar e o alcançar algo em uma pesquisa percorremos diferentes caminhos. Às
vezes, temos a sorte e o tempo para passarmos pelo mesmo caminho mais de uma vez, mas há
momentos que é preciso tomar decisões, fazer escolhas, seguir em frente querendo voltar uns
passos para trás. Aqui, transcrevo essa caminhada e esse cultivo que é o de fazer pesquisa.
Um dos objetivos dessas andanças foi narrar a história de uma escola já extinta,
localizada na pequena cidade de Tiradentes – Minas Gerais. Comecei essa caminhada em
1996, mas nessa data percorri com um olhar de aluna e criança, foi em meados de 2013, ao
entrar no curso de pedagogia, que meu olhar passou a ser de pesquisadora.
A história dessa escola é contada por vinte vozes que também percorreram esse
percurso estudado. Dessas vozes, intensidades brotaram e foram fundamentais para cada
passo desse caminho, sendo elas: o afecto, a experiência, a memória e o estranhamento.
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Assumo a cartografia como método de pesquisa para acompanhar o percurso e
processo do meu território. Luciano Bedin Costa (2014) pensa a cartografia como um outro
modo ou maneira de pesquisar. Para ele, a cartografia é entendida muito mais do que uma
metodologia científica, afirma ser uma prática ou pragmática de pesquisa: “Trata-se de um
método que não será aplicado, mas experimentado e assumido enquanto uma atitude de
pesquisa” (COSTA, 2014, p.70).
A cartografia foi um meio possível nesse movimento de percorrer todo esse território
conhecido como aluna, mas desconhecido como pesquisadora. O desejo, em todas as atitudes
de investigação, era que o encontro com esse caminho fosse um movimento no qual
vivenciasse na potência do pensamento e enfatizasse mais os processos do que a descrição de
fatos. O caminho que fiz não tinha um ponto de partida ou um ponto de chegada, meu
primeiro dia de aula não foi o início dessa pesquisa nem o último dia o fim, o foco é que
vozes de professores, pais e ex-alunos narrem as memórias, experiências, afectos e
estranhamentos de caminhar pela Escola da Serra de Tiradentes:
O caminhar de fazer pesquisa com a escola é um movimento incessante de
encantamento-(des)-encantamento-(re) encantamento. Fugir do “pra-quê”, do “porquê”. Abraçar o “como” interessado. Cultivo. (FERNANDES, 2016, p.116).

Pensando nessa questão do cultivo, associo meu percurso metodológico com um
processo de plantio. É preciso citar que para cada cultura específica existe um trato cultural
diferente, a escolha desse processo foi para essa pesquisa em questão.
Imaginemos então esse processo, no básico é necessário primeiro escolher o solo que
vamos realizar o plantio. A escolha da Escola da Serra de Tiradentes como solo/território da
pesquisa veio depois de muitos encontros e discussões, vários solos foram sondados para que
o interesse e a área de pesquisa conversassem. Ao me encontrar com uma escrita sobre minha
trajetória escolar, lembrei-me da minha primeira escola, perambulei entre fotos, desenhos,
escritas, cadernetas, além de histórias contadas com entusiasmo pelos meus pais sobre essa
época. Eu sempre gostei de contar a história da Escola da Serra de Tiradentes por onde passei
e percebia um repetido olhar de curiosidade e interesse das pessoas que a ouviam. Sugeri que
o solo escolhido fosse a extinta escola de Tiradentes-MG onde estudei nos meus anos iniciais.
Após essa escolha, é necessário fazermos uma análise desse solo. Além de fazer
visitas aos locais onde eram localizadas as sedes da escola, tivemos acesso a documentos que
auxiliaram a contar a história dessa escola. São documentos do meu acervo pessoal e dos
meus pais, documentos disponibilizados por dois fundadores e ex-professores da escola, Ari e
Kênia, e fornecidos pela 34º Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei.
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Para melhor exposição, o quadro abaixo traz os nomes dos documentos que tivemos
acesso, divididos entre quatro lugares de origem.
Tabela 1 – Documentos disponibilizados

Acervo pessoal
Caderneta
1997/1998

Kênia

Conteúdos Curriculares
Resumo informativo do

Fotografias

1º encontro de
profissionais, pais e
interessados 1995
Documento sobre a

Folder

concepção pedagógica e
didática

Relatório Anual
1998
Boletim
informativo 1997

Fotografias

34º SRE São João
del-Rei
Regimento escolar

Documento de
autorização do
funcionamento 1998.

Ari

Matériais didáticos

Álbum de
Fotografias

Documento de
autorização de

Livros da antiga

mudança de endereço

biblioteca

2000.
Documento de
fechamento 2008.

Fotografias

Manual de visitantes

Estatuto da
Associação para
educação e
pesquisa de

“Vale a pena conhecer”
Projeto educacional

Tiradentes
Proposta Educacional
Boletim informativo
2000
Calendário 2001
“A Escola da Serra de
Tiradentes abre suas
portas” 1996
Cartas
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Vale destacar que nem todos os documentos foram citados diretamente no texto e
alguns deles não possuem datas. Os que foram citados estão em anexo, com exceção das
cartas que fizemos a opção de não colocá-las completas por conter escritas e informações
pessoais.
A análise documental foi uma metodologia importantíssima para pesquisa. Em cada
documento foi possível encontrar uma riqueza de informações. Para Cellard (2008), o
documento é uma fonte extremamente preciosa para um pesquisador (p.295), pois via as
capacidades da memória como limitadas, ninguém conseguiria memorizar tudo. Cellard
(2008) define que documento é “tudo o que é vestígio do passado, tudo o que serve de
testemunho, é considerado como documento ou ‘fonte’”. (p.296) E completa:
Pode tratar-se de textos escritos, mas também de documentos de natureza
iconográfica e cinematográfica, ou de qualquer outro tipo de testemunho registrado,
objetos do cotidiano, elementos folclóricos, etc. No limite, poder-se·ia até qualificar
de "documento" um relatório de entrevista, ou anotações feitas durante uma
observação, etc. (p.297).

Le Goff (1990) conta que o termo “documento” foi evoluindo, mas que por muito
tempo foi limitado a algo escrito, a um texto. Com a necessidade de ampliar a noção de
documento, começaram a questionar esse significado, Le Goff cita Bloch, na Apologie pour
l'histoire ou nzét'ier d'historien (1941-42) (apud LEGOFF, 1990, p.540):
Seria uma grande ilusão imaginar que a cada problema histórico corresponde um
tipo único de documentos, especializado para esse uso... Que historiador das
religiões se contentaria em consultar os tratados de teologia ou as recolhas de hinos?
Ele sabe bem que sobre as crenças e as sensibilidades mortas, as imagens pintadas
ou esculpidas nas paredes dos santuários, a disposição e o mobiliário das tumbas,
têm pelo menos tanto para lhe dizer quanto muitos escritos.

"Não há história sem documentos", afirma Samaran (1961 apud LE GOFF, 1990,
p.540). Le Goff (1990) ainda completa: "Há que tomar a palavra 'documento' no sentido mais
amplo, documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem, ou de qualquer outra
maneira." (p.540). Por isso, considero documento, tudo que está na tabela 1.
Os documentos vieram abarrotados de intensidades e abriram diferentes caminhos.
Com eles, perambulamos por algumas direções, nem todos os caminhos foram percorridos,
afinal havia um prazo, optamos por caminhos que contariam a história da escola, caminhos
com afetos, memórias, experiências e até aqueles que tivessem estranhamentos. Foi aí que
entendemos que, além dos documentos, outras pessoas poderiam narrar esses caminhos
também, chegando à próxima etapa da colheita: a procura por sementes.
Assim, começamos a procura pelas nossas companheiras e companheiros de pesquisa.
Utilizei as redes sociais como dispositivos para essa comunicação, já que muitos não moram
52

mais nas proximidades de Tiradentes. O primeiro recurso virtual foi o Facebook. Fiz uma
postagem com uma foto da escola com a seguinte mensagem: “Você estudou na Escola da
Serra de Tiradentes? Foi professora/professor? Trabalhou? Foi mãe/pai de algum aluno?
Conheceu? Comenta aqui e vamos conversar”.
Foram quarenta e cinco curtidas, dezessete delas eram pessoas que, de alguma forma,
tinham uma relação com a Escola da Serra de Tiradentes. E cinquenta e quatro comentários
entre meus, pessoas que marcaram outras e os próprios ex-alunos, mães e três professores.
Como mostram as figuras a seguir.
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Fonte: print screen do Facebook

O interessante de ter usado esse dispositivo foi que pude me aproximar de várias
pessoas que eu não tinha mais contato. Como uma teia, cada pessoa foi marcando a outra, e
elas puderam se inteirar da pesquisa. Dessas vinte e duas pessoas, nos comentários, apenas
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oito participaram da pesquisa, sendo elas, Íris7, Marta, Kênia, Arthur, Luan, Miguel, Elias e
Maria Angélica.
Os outros participantes, Márcia, Janio, Davi, Alcione, Ana Claudia, Luiz Claudio,
Fátima e Hérice foram convidados de diversas formas. Márcia, Davi e Ana Claudia curtiram a
publicação e entraram em contato comigo por meio de outros recursos digitais. Alcione e Luiz
Claudio são pais do Luan, quem me passou os contatos de ambos, assim como Fátima que é
mãe do Elias, Janio é meu pai e Hérice era professora da escola, assim como a Kênia que foi
quem me passou seu contato.
Outras onze pessoas foram convidadas, dois não responderam as mensagens, cinco
responderam a primeira mensagem, demonstraram interesse, mas não responderam mais as
diversas mensagens enviadas por mim e quatro não quiseram participar justificando que
pouco se lembram da escola.
Assim como deve haver um interesse mútuo entre sementes e solo, para que seja uma
colheita sadia, a escolha das companheiras e dos companheiros de pesquisa, que vão dar seu
depoimento sobre o território escolhido, também deve conter certo interesse. Deve ser um
território que também os afetou e afeta. Paul Thompson (2002) constatou que: “O processo da
memória depende, pois, não só da capacidade de compreensão do indivíduo, mas também de
seu interesse. Assim, é muito mais provável que uma lembrança seja precisa quando
corresponde a um interesse e necessidade social” (p.153).
Entre os quatro fundadores da escola, eu tinha contado apenas com Kênia. Tive a
felicidade de um reencontro com a professora ao fazer estágio em uma escola que ela trabalha
durante minha graduação. Começamos, então, a árdua procura pelos outros três fundadores
Rolf, Katy e Ari. Há uma especulação, escutada nas entrevistas, que Katy faleceu há alguns
anos, porém, ninguém tem de fato essa confirmação. Kênia teve a notícia que Rolf vivia no
estado da Bahia, eles trocavam alguns e-mails, mas com o tempo Rolf não respondeu mais.
Encontramos Rolf no Facebook, mas ele não respondeu as diversas mensagens que enviei
nem a solicitação de amizade. Infelizmente, Rolf e Katy não participaram das entrevistas, que
chamo também de encontros, mas deixaram um legado de documentos com os outros
professores, então, de alguma forma, sinto a necessidade de citá-los aqui como também
companheira e companheiro de pesquisa.
Nenhum dos pais, alunos e professores tinham o contato do professor Ari, sequer
sabiam onde ele morava. Achei seu sobrenome citado apenas uma vez entre tantos
7

A ex-aluna, hoje historiadora e ilustradora, foi quem fez o desenho que está na capa dessa dissertação.
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documentos da escola e assim comecei a procura em sites de busca, já que não o encontrei em
nenhuma rede social (Facebook, Instagram ou Twitter). Em um resultado, em uma rede social
de negócios (LinkedIn), o encontrei, logo o reconheci na foto, fiz meu cadastro nesse site e
enviei uma mensagem contendo meu número e meu e-mail para retorno, mas não tive
nenhuma resposta durante muito tempo. Até que no dia 26 de novembro de 2018 recebo uma
grata surpresa: com uma mensagem em meu celular dizendo: “Bom dia, aqui é o Ari.”. Disse
que gostaria de cooperar com nossa pesquisa, preferiu que eu enviasse um pequeno roteiro de
perguntas que ele gravaria e me enviaria o vídeo em janeiro.
Assim, fechamos o nosso quadro de companheiras e companheiros de pesquisa com
quatro professores, cinco mães, três pais, duas alunas e seis alunos. Como mostra a tabela a
seguir. Ressalto que os nomes entre parênteses destacados na fileira de pais e mães são nomes
das filhas e filhos , ex-alunas e ex-alunos, que também participaram da pesquisa:
Tabela 2 – Relação de participantes

Professores

Mães

Pais

Alunos

Ari

Alcione (Luan)

Janio (Tainah)

Ana Claudia

Hérice

Fátima (Elias)

Luiz Claudio (Luan)

Arthur

Kênia

Márcia (Davi)

Reco (Íris)

Davi

Marley

Maria Angelica (Tainah)

Elias

Marta (Íris)

Íris
Luan
Miguel
Nitai

É importante destacar que um documentário8 foi produzido com base nessa pesquisa,
por isso todos os encontros tiveram gravação de voz e imagem, uma participante optou apenas
pela gravação de voz e Nitai optou por escrever sobre suas lembranças.
Participaram dos encontros individuais apenas a companheira ou o companheiro de
pesquisa, eu e a também organizadora do documentário, Cristiane Silveira. Notei que a
câmera incomodou um pouco, alguns ficaram tímidos, outros preocupados para onde
deveriam olhar ou com a roupa e cabelo. Quando acontecia de a bateria acabar e/ou a
necessidade da troca do cartão de memória, apesar de gerar um desconforto com a espera da

8

O documentário “Uma escola da serra” foi organizado por Cristiane Silveira e Tainah Abreu com orientação
das professoras doutoras Giovana Scarelli e Priscila Fernandes e pode ser acessado através dos links:
https://youtu.be/B7JX6WXM9FI ou https://drive.google.com/open?id=1tztP8bOgZHpxWHMFVf2pYdCGvzunKBB
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troca, alguns se sentiam aliviados. Mas afirmo que todas as companheiras e companheiros de
pesquisa, sem exceção, falaram da felicidade de poder participar de uma pesquisa sobre a
Escola da Serra de Tiradentes e todos foram perguntados se autorizariam a filmagem. O termo
de consentimento livre e esclarecido9 (em anexo) foi apresentado tanto impresso como
oralmente e tinha a opção de autorização da voz, imagem e/ou nome, além de poderem optar
se autorizariam para a pesquisa e/ou para o documentário.
As entrevistas aconteceram em três sedes em que a escola funcionou, hoje todas são
pousadas. Os donos das primeiras duas sedes lembram-se da história e dos professores da
escola com carinho e com muita disponibilidade cederam o lugar para as entrevistas. Como
uma das sedes fica distante da cidade, a maioria dos entrevistados foi de carona comigo e
dentro do carro senti que eles tiveram uma liberdade maior de falar sobre suas lembranças do
que no momento da gravação.
Apenas o professor Ari, a ex-aluna Íris junto com seus pais, Marta e Reco, e Janio, por
viverem em Curitiba, Florianópolis e Barcelona respectivamente, não participaram
presencialmente, optaram por enviar vídeos contando suas andanças pela escola. O
participante que decidiu escrever suas lembranças também não participou presencialmente.
Deixamos que as outras companheiras e os outros companheiros de pesquisa que
estiveram presentes, caso tenham vivenciado as quatro sedes, escolhessem em qual sede seria
a conversa. Dos oito alunos apenas Elias fez a conversa na segunda sede, por só ter estudado
nela, e Miguel foi o único que optou pela terceira sede. Vale destacar que Miguel não estudou
na primeira sede, somente nas outras três. Os outros seis alunos escolheram a primeira sede,
assim como todos os pais e mães, com exceção de Fátima, mãe do Elias, que somente
vivenciou a segunda sede. As duas professoras, Kênia e Hérice, preferiram a segunda sede.
Fiz um pequeno roteiro com algumas perguntas para iniciar a conversa, mas não era
um roteiro fixo. Em vários encontros houve o acréscimo ou a exclusão de alguma questão,
algumas perguntas foram trocadas de ordem. Apesar de muitos sentirem a rigidez de serem
entrevistados, tentei ao máximo que a entrevista se aproximasse de um diálogo. Participei das
respostas, às vezes dizendo “eu me lembro disso também.” ou “você se lembra dessa
situação?” ou “lembro quando você...”. Silvia Helena Tedesco, Christian Sade e Luciana
Vieira Caliman (2013) escrevem sobre a entrevista, segundo a perspectiva do método
cartográfico, destacando a importância de uma experiência compartilhada na montagem da
entrevista, entre entrevistador e entrevistado. Para elas, a entrevista acontece como um
9

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Unidades
Educacionais de São João del-Rei (CEPSJ) CAAE: 03544818.0.0000.5151
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diálogo, se aproxima de uma conversa, e é através dela que acompanhamos as experiências,
mas enfatizam que esta não é a única direção:
[...] a pesquisa cartográfica visa o acompanhamento de processos e, se a entrevista
na cartografia inclui trocas de informação ou acesso à experiência vivida, é
importante ressaltar que esta não é sua única direção. A cartografia requer que a
escuta e o olhar se ampliem, sigam para além do puro conteúdo da experiência
vivida, do vivido da experiência relatado na entrevista, e incluam seu aspecto
genético, a dimensão processual da experiência, apreendida em suas variações.
(TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2013, p.301).

A entrevista não visa somente à informação, não visa objetos fixos, não se busca o
conteúdo da experiência. É preciso considerar também muito além das palavras ditas, “As
variações do dizer presentes no ritmo, entonação, tropeços carregam as intensidades da
experiência. “(p.303). Essas variações também nos contam e nos afetam. Para as autoras, são
essas forças de desestabilização, rupturas, desvios que passam a valer como indicadores do
contato imediato.
Pensar nesse encontro para a entrevista é pensar na construção da experiência ao longo
da conversa e da escuta. “[...] dizemos que a entrevista não é um procedimento para coleta de
dados, mas sim para a “colheita” de relatos que ela mesma cultiva.” (TEDESCO; SADE;
CALIMAN, 2013, p.307). Elas citam Deleuze e Guatarri ao afirmarem que é próprio à
linguagem portar o acontecimento.
Ao convidar as companheiras e os companheiros de pesquisa, sugeri que cada um
levasse algo que os/as fizessem lembrar a Escola da Serra de Tiradentes, disse que poderia ser
qualquer coisa, da época ou não. As pesquisadoras Juliana Caixeta e Fabrícia Borges (2017), a
partir das experiências de pesquisas em desenvolvimento humano, realizadas pelo grupo de
pesquisa em Pensamento e Cultura, da Universidade de Brasília, definiram esse método como
entrevista narrativa mediada. Seria:
[...] aquela entrevista cuja interação pesquisador/a - entrevistado/a é mediada por um
artefato que gera contexto para a construção de narrativas de si, do outro e de
diferentes momentos no tempo e no espaço sejam eles físico e/ou sociais.
(CAIXETA, 2006 apud BORGES;CAIXETA, 2017, p.74).

Após essa escolha das sementes, foi necessário uma irrigação no plantio. Thiago
Ranniery Moreira de Oliveira e Marlucy Alves Paraíso (2012) destacam a necessidade dessa
irrigação durante uma pesquisa:
Parece-nos ser preciso irrigar a pesquisa em educação com vitualidades
desconhecidas, para que o já conhecido não vire uma camisa de força, para criar
muitos modos de pesquisar em educação, os mais diversos, variados, desconectados
e até disparatados. Simplesmente, para que a pesquisa em educação possa bailar
(p.161).

Vejo o processo de irrigação, como um cuidado com a pesquisa. Que caminha com a
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adubação. Foi o processo de escrita, de junção de todos os dispositivos metodológicos em um
único solo. Trago essa mistura de memória, experiência, afetos e estranhamentos articuladas
às falas dos participantes, com análises e problematizações em diálogo com meu referencial
teórico. As falas transcritas dos encontros e as falas escritas enviadas, tal como antes, estão
destacadas em itálico entre aspas e aparecem dissolvidas no texto. Já os trechos retirados de
documentos e cartas estão, também entre aspas, destacados com letras de outra fonte (Courier
new), diferenciando-as das citações.
As páginas amarelas são colagens com recortes de documentos usados nesta pesquisa,
foi o movimento que fiz durante a análise documental. E aparecem no texto com a intenção de
respiro ao leitor. Assim, coloco em anexo documentos que não estão nas colagens ou que por
alguma razão achei importante colocá-los.
As fotografias dos documentos e da escola são colocadas aqui como parte do texto.
Sigo a sugestão de Barthes (2018) de silenciá-las e não descrevê-las porque também acredito
que as fotografias: “devem ser habitáveis, e não visitáveis.” (p.38) Além disso, para o
filósofo, mais vale erguer a cabeça ou fechar os olhos para se ver bem uma foto e: “No fundo
a fotografia é subversiva, não quando aterroriza, perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando
é pensativa.” (BARTHES, 2018. p.36).
Compartilho do desconforto de Barthes (2018) de “ser um sujeito jogado entre duas
linguagens, uma expressiva, outra crítica.” (p.16). Mas, assumo nessa pesquisa o discurso
indireto livre por acreditar que apresento meu território de pesquisa de forma expressiva e
mais íntima. Uso minha voz e meu olhar na escrita para trazer a multiplicidade de vozes e
olhares que caminharam comigo nesse território. Mesclo a primeira e terceira pessoa nessa
que chamamos de narrativa cartográfica. Não abandonando a crítica, tenho como Barthes
(2018) “à minha disposição apenas duas experiências: a do sujeito olhado e a do sujeito que
olha.” (p.17).
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Fotografia 5 – “Sujeito olhado e sujeito que olha”
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POTÊNCIA DAS VOZES FALADAS E DAS VOZES ESCRITAS
Perambular por entre memórias, afectos, experiências e estranhamentos não é tarefa
fácil, tão pouco separá-los. Toda memória afeta, experiência e cria-se certa estranheza. Todas
essas intensidades, nessa pesquisa, se entrelaçam, ligam, se cruzam, construindo, assim, um
mapa rizomatico. É algo: “que deve ser produzido, construído, sempre desmontável,
conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com linhas de fuga.”
(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 43).
A escolha de chamar as memórias, afectos, experiências e estranhamentos de
“intensidades” foi influenciada por Deleuze (apud SILVA, 2017, p.23) que entende a
intensidade como “o ser do sensível” e, com uma leitura de Espinosa o autor entende como
uma essência singular ou também: “Podemos igualmente dizer o contrário, que Deleuze
interpretará as essências singulares espinosanas como intensidades.” (SILVA, 2017. p.23).
As intensidades estão relacionadas aqui com a minha sensibilidade e o que me afetou
como sensação da percepção das intensidades do outro (participantes da pesquisa), sem se
reduzir a antecipar a percepção, mas ser o elemento que engendra a sensibilidade. (SILVA,
2017) São então individualidades que se compõe produzindo novas individuações “E os
devires são processos de extração de intensidades.” (SILVA, 2017, p.31).
Tenho a árdua labuta de assumir o papel “do sujeito que olha” (BARTHES, 2018) e
rever, reler, reencontrar os passos das minhas andanças. Desenho esse capítulo sem a intenção
de seguir categorias de análise porque essas intensidades não param de se misturar, esse é um
dos movimentos que fiz para percorrer os vários possíveis caminhos.

Farejos por entre narrativas e rabiscos
Começo a vagar por caminhos que não andei para ouvir de uma escrita o silêncio de
vozes que também tanto falam. As cartas, assim como os encontros, vieram carregadas dessas
intensidades que nesse capítulo olho, escuto, vejo, farejo, desconfio, percebo e fisgo. A escrita
rabiscada, às vezes mesclada com desenhos, um português que ora é substituído pelo alemão,
guardadas desde 1994 elucida um afeto ali. Foram entregues pela professora Kênia
acompanhados de um: “eu já poderia ter jogado fora, mas eu não consigo, continuo
guardando.”.
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A sensibilidade de uma voz no plural na leitura das cartas mostra o plantio de um afeto
adubado com uma pitada de experiência. Lemos e ouvimos por diversas vezes os professores
falando “nossa escola”, “nosso sonho”, “decidimos juntos”, “a gente pensou”, “a gente quis”.
Em um desses muitos plurais escritos, chama a atenção uma voz que sonha/voa com afeto,
mas pousa com a experiência, está no último parágrafo de uma das primeiras cartas trocadas
entre os instituidores:
“[...] É talvez ainda importante pra você e pra
nós, que nos demos um tempo para nos conhecermos e
decidirmos juntos se e quando poderemos trabalhar
juntos. O projeto também pode falhar, e assim cada
um de nós deve ter um risco. Estamos todos
confiantes, mas precisamos ficar realistas o
suficiente, para que não caiamos do sonho. Logo
deve começar a estação das chuvas e o tempo deve
ficar sempre mais quente [...]
Com carinho,
Rolf.”
(28 de agosto de 1994)

Rolf era o mais velho entre os quatro instituidores. Ele sabia dos riscos e expõe as
dificuldades em sua escrita rabiscada. O suíço mostra certa dificuldade com a língua
portuguesa, dificuldade em ter o visto, com as chuvas e comprar imóveis no Brasil.
“No
momento
tudo
parece
um
pouco
difícil.
Dificuldades em todos os planos. [...] As coisas
são muito intensas para nós, eu não queria, mas é
assim. [...] O tempo parado não durou mais do que 4
semanas, já que tivemos azar com a entrega das
madeiras. Apenas uma parte do pedido da madeira
chegou, e então sem planejar, tivemos que devolver
essa parte e comprar em outro lugar. A chuva também
estava muito forte, apesar de não estar na época de
pensar nela. Apesar disso eu acredito que até março
de 96 fica tudo pronto.”
(18 de novembro de 1995)
“[...] gostaríamos que pudéssemos abrir o jardim de
infância em março. No momento estamos com a questão
do visto não resolvida. Quando recebermos o visto,
precisamos buscar o mesmo na Suíça e ao mesmo tempo
organizar algumas coisas pessoais. [...]A língua
ainda nos dá muito trabalho, ainda mais quando você
quer comunicar coisas importantes com exatidão, mas
também nos divertimos.”
(28 de agosto de 1994)
65

66

Mesmo com todas essas dificuldades descritas por Rolf, o final das cartas é sempre
escrito em um tom de otimismo e cheias de afeto, memória e experiência:
“Eu estou atualmente fraco das pernas, e estou
sempre fazendo caminhadas mais longas. Recentemente
uma menina de 4 anos nos contou que gosta de
escutar os pássaros, ver as flores e brincar no
jardim.... Esses momentos nos dão mais energia e
motivação. Chegará a hora que teremos crianças
aqui!”
(18 de novembro de 1995)

Noto que a fala dos professores Kênia e Ari começa com esse primeiro impulso do
acreditar, do otimismo, mas ao contarem da mudança de sede e de suas saídas da escola é o
momento que eles relembram o pouso de um sonho, é o momento que a voz aberta de alegria
que contava as memórias de um início torna-se uma voz fechada na seriedade. É o momento
que Kênia se diz ingênua ao contar que: “[...] na época eu achava que isso aqui seria uma
escola tão... todo mundo ia querer, porque assim na minha ingenuidade eu achava assim:
“nossa uma escola dessa quem não quer? Se eu tivesse uma escola dessa pro meu filho eu ia
colocar!”eu achei que o pessoal ia querer, que ia lotar a escola, que é uma ingenuidade né?
Você achar que todo mundo vai se encantar por uma coisa que você se encanta, mas nem
todo mundo se encantou, né? [...]”. Já Ari viu uma imaturidade: “Da minha parte eu acho
que teria sido mais eficiente minha colaboração se eu não tivesse um idealismo tão excessivo
e se eu tivesse mais maturidade que eu era bastante imaturo na época. [...].
A professora Hérice, apesar de manter sua inclinação para desconfiança em relação à
pesquisa, também mostrou seriedade ao dizer que aos poucos não estava mais feliz naquele
projeto: “Assim cada mudança você vai perdendo um pouquinho né? E as pessoas também,
Rolf foi embora, ai foi embora a Katy, ai a Kênia já saiu, ai achei que foi perdendo muito da
essência da escola e pra mim, eu também já não tava feliz, eu falei: “não vou continuar, não
é isso que eu quero pra mim.” Aí eu saio também.”
Ouvimos também que desse plural, tão escutado nas falas dos professores, saíam
algumas divergências “claro que houve conflitos, de como a gente vai agir na prática, de que
tipo de material a gente vai trazer, que tipo de aula a gente vai dar...”. E dessas divergências,
Kênia deixa claro que eles colhiam experiências: “acho que isso aqui foi um grande
laboratório de convívio social de autoconhecimento, que o momento que eu não consigo
ouvir o outro, momento que eu não consigo ceder a minha grande linda ideia, porque tem um
outro professor com uma outra visão, a gente fez muito estudos, a gente teve muitas reuniões
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sabe? Por isso eu acho que essa Escola da Serra foi muito linda, mas ela teve também uma
profundidade assim de aprendizagem pros professores muito grande.”
Ao decorrer das narrativas encontradas nesse capítulo, nos encontraremos com falas
recheadas de experiências. Para Jorge Larrosa (2002), experiência é “aquilo que “nos passa”,
ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o
sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação.” (p.26).
Pensando na experiência de imaturidade do professor Ari, escutamos sua
transformação ao concluir o que aprendeu com sua saída desse projeto de educação: “Acho
que duas coisas que eu aprendi desse processo e dessa contradição entre idealismo e
realidade é que: não basta idealismo e boas intenções para desenvolver um projeto de escola
e a outra coisa que é um aprendizado importante é que você não pode trazer felicidade ao
mundo se você não dar atenção devida a sua própria vida pessoal, liberdade e felicidade.”
“É evidentemente necessário saber ler e escrever, aprender engenharia ou outra
profissão qualquer, mas a técnica nos dará a capacidade de compreender a vida?”
(KRISHNAMURTI, 1976, p.16) Krishnamurti (1976) compreende que a vida é dor, alegria,
beleza, fealdade, amor, e diz que só quando a entendemos globalmente é que essa
compreensão criará sua própria técnica. “Mas o inverso não é exato: a técnica nunca produzirá
a compreensão criadora.” (p.16). E admite que esse aprendizado é também função do
professor:
Essa é a função de um professor, um educador, não apenas dar uma grande
quantidade de informações, de conhecimento, mas mostrar-lhes toda a expansão da
vida, sua beleza, sua feiúra, o prazer, a alegria, o medo a agonia. Assim, quando
você deixar esse lugar, você será um tremendo ser humano que pode usar sua
inteligência na vida, não um simples ser humano imprudente, destrutivo, insensível.
(KRISNAMURTI, 2017, s.p)

Como já foi dito, Krishnamurti coloca o autoconhecimento como princípio e fim da
educação e assim vem a liberdade. O professor Ari demonstra esse aprendizado, de que não é
possível ensinar a liberdade e a felicidade se não sou livre e feliz, se não me conheço.
Com os alunos, o olhar fica mais nítido do que a voz, começam com um olhar aberto e
observador, cada um lembrando um momento da escola. Ao perguntar a cada um sobre o fim
ou sua saída da escola, foi como se o enquadramento do olhar passasse para o chão. Isso fica
claro na fala embargada de choro do ex-aluno Elias, que ao lembrar sobre o fim da escola
conta que sentiu bastante: “Eu lembro que tinha uma sala ali que era da assembléia, então a
gente foi pra lá e não lembro quem contou que ia terminar e tal. Aí isso foi uma coisa que eu
lembro muito, sentou todo mundo aí contaram que ia terminar aí depois disso não lembro
mais de muita coisa não. Lembro de já tá em outra escola, em outra vida. Só.”
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O mesmo choro engasgado, o olhar focado para baixo, no mesmo momento da
conversa, veio da mãe do Elias, Fátima, que confessa ter sido um choque saber que a escola
iria acabar: “a gente levou um choque, né? Pensou até adaptar com outra escola. E ele
demorou bastante a adaptar, porque aqui era um jeito, né? Aí passa pra outra escola.
Apanhou um pouquinho, né Tainah? Mas de repente ele apanhou de novo, acompanhou,
conseguiu acompanhar a outra turma. Mas deu certo, né? Uma pena, igual eu te falei, ter
acabado... uma pena.”
O corpo é esta matéria onde se exprime a linguagem dos afectos (LINS; GADELHA,
2002). Então, o olhar, a voz, o silêncio de cada participante conversam com as intensidades
que sentem ao lembrar-se de algo. “É uma multiplicidade de perceptos e de afectos que
formam em si mesmo um corpo autônomo.” (LINS; GADELHA, 2002, p.39). Reparar no
corpo que fala dos participantes foi uma possibilidade que encontrei na difícil tentativa de
escrever sobre essas intensidades que me atravessaram em cada encontro. Sendo também
personagem daquela história que ouvia, já estavam comigo memórias afetivas que
compartilhamos e lembramos:
Conhecemos nossas afecções pelas idéias que temos, sensações ou percepções,
sensações de calor, de cor, percepção de forma e de distância. [...] A afecção, pois,
não só é o efeito instantâneo de um corpo sobre o meu, mas tem também um efeito
sobre minha própria duração, prazer ou dor, alegria ou tristeza. São passagens,
devires, ascensões e quedas, variações contínuas de potência que vão de um estado a
outro: serão chamados afectos [...]. (DELEUZE, 1997, p. 156-157).

É tarefa do cartógrafo dar língua para afetos que pedem passagem (ROLNIK, 1989) “e
dele se espera basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento
às linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem elementos possíveis para
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composição das cartografias que se fazem necessárias.” (p.16).
Freinet, já citado anteriormente, afirmava que toda experiência fica gravada no corpo e
no comportamento da criança, Kênia vê afeto em cada memória e em cada experiência que
escuta dos ex-alunos e com um sorriso no rosto ela fala que a escola: “é uma experiência
assim de aprendizagem e eu vejo na memória afetiva não só minha como professora, mas eu
vejo na memória afetiva de todas as crianças que passaram, porque todos têm uma palavra
bonita pra falar dessa infância de vocês, então acho que foi um momento muito lindo.”
Em uma dessas memórias afetivas dos alunos, o olhar aberto e observador é nítido.
Ana Claudia sorriu, também com os olhos, durante todo caminho em direção a escola, a cada
curva ela se lembrava de alguma coisa e conseguiu lembrar-se do sentimento de passar por
aquele caminho todos os dias: “Era como se eu tivesse indo pra um lugar encantado! Era
muito bacana, muito bom mesmo. A gente vinha pra cá, e era tipo, o dia que não vinha era
69

‘aí, que droga, perdi a hora’ ou ‘aí, tô doente e não vou poder ir’, era ruim não vir pra
escola. Era muito gostoso.”
Possibilitar esses encontros nas antigas sedes da Escola da Serra de Tiradentes foi uma
proposta para que o lugar influenciasse nas intensidades dos acontecimentos vivenciados.
Esses locais são o que Simson (2006) chama de lugares da memória: “são os monumentos,
hinos oficiais, quadros e obras literárias e artísticas que expressam a versão consolidada de
um passado coletivo de uma sociedade.” (p.1). Geralmente, a memória coletiva, aquela
formada pelos fatos e aspectos julgados relevantes e que são guardados como memória oficial
da sociedade mais ampla, se expressa quando estamos nesses lugares da memória. (SIMSON,
2006).
Foi o que aconteceu com Luan, que logo na entrada se lembrou de uma árvore que
vivia subindo: “a gente direto parava ali e tinha uma árvore, que tinha acho que era... como
é que era... alguma fruta, pau doce, alguma coisa assim, a gente direto parava lá.” e logo
apontou para outra direção e lembrou: “Tinha uma trilhazinha que ia pra serra que ainda
existe e aí passava por lá, tinha esse contato aqui, sempre tinha bichinho, peixinho, ali pra
baixo, já cansei de tomar picada de formiga, comer formiga, era aquela piada [...]”
Davi, também influenciado pelo lugar, fez dos dedos uma dança, apontando cada
lembrança por todos os espaços que passava: “A gente ficava muito nesse ribeirinho que tem
aqui do lado, deitava ali e ficava olhando os peixinhos, os girinos... é muito grande, né?
Então pra lá tinha um parquinho, tinha a casinha, aqui a gente tinha aulas, nessa casa maior,
e tem um espaço bem legal também aí, o chão todo é de madeira. Pra lá tem onde a gente
comia, depois lavava nosso prato, aprendia essa parte também.”
O irmão de Davi, o ex-aluno Nitai, optou por não ir a nenhuma sede da escola,
preferiu enviar um texto. Começa escrevendo que sua memória do que viveu na Escola da
Serra de Tiradentes é a parte mais importante de sua infância e tem essas lembranças como:
“imagens picadas e unidas feito retalhos, cada uma de uma cor.” Em um texto recheado de
intensidades, ela divide suas memórias em alguns retalhos. Em um deles acompanhamos uma
narrativa do seu caminho até ao ônibus, que nos levava ao pé da serra, com seu pai nos dias
frios: “[...] me espantava ao ver meu pai indo me levar até a van vestido apenas com camiseta
e bermuda e chinelos de dedo, enquanto eu, coberto por roupas de lã, perguntava-o,
assustado “você não sente frio, pai?“, no que ele respondia “de onde eu venho, o frio é muito
maior, filho”; e eu arregalava os olhos, atônito, imaginando que meu pai era um homem de
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outro planeta. Anos depois fui entender que naquele dia eu estava começando a aprender a
noção de espaço e região.”

Fotografia 6 – “olhando os peixinhos, os girinos...”

“O que torna a Fala tão terrível?” Me aproprio, por um instante, da pergunta de
Barthes (2008) para entender o pedido do ex-aluno Nitai de não participar da entrevista
falada, mas o desejo de compartilhar uma memória escrita. Entendo, com os ricos detalhes de
suas boas memórias, o que explica Roland Barthes (2008) ao anunciar que a fala é de fato um
ato: “a palavra é poderosa –, mas, principalmente, o fato de ser irreversível. [...] e a quem
tiver começado a falar ‘por uma distração involuntária’ de nada adianta desdizer-se, é preciso
ir até o fim.” (p.148). Além, de nós protegermos ao reescrever o que dissemos por quê:
[...] nos vigiamos, censuramos, barramos as nossas bobagens, nossas suficiências
(ou nossas insuficiências), nossas flutuações, nossas provas de ignorância, nossas
complacências, por vezes até as nossas panes [...] em suma, todo o furtacor de nosso
imaginário, o jogo pessoal de nosso eu; a fala é perigosa porque é imediata e não
volta atrás (a menos que se suplemente com uma retomada explícita) [...] ao escrever
o que dissemos, perdemos (ou guardamos) tudo aquilo que separa histeria de
paranóia (BARTHES, 2004. p.3).

A mãe do Nitai, Márcia, conta no nosso encontro que ele foi o primeiro aluno da
escola que escreveu alguma coisa: “As crianças tavam falando sobre o incêndio na serra e ai
todo mundo ainda pequenininho desenhando a serra pegando fogo, as arvores tudo tristes e o
Nitai escreveu “Proibido colocar fogo na serra” e foi às primeiras palavras que ele escreveu
e o primeiro que escreveu alguma coisa na turminha. Sem que se estivesse alfabetizando.”
Estudante de letras, Nitai vem protegendo-se por entre seus retalhos costurados e
contando um episódio importante para sua formação de poeta: “[...] como todos os dias,
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voltávamos com a van para casa, e eu, impelido pela timidez, não consegui entregar
pessoalmente o presente de aniversário à Rosa de meu jardim amoroso; eis que me assaltou
uma ideia: como a primeira aluna a ser entregue na porta de casa era justamente a minha
amada, assim que ela desceu da van, eu joguei o presente pra ela pela janela (estupidez?).

Fotografia 7 – “Proibido colocar fogo na serra”

A ideia, por mais chã que parecesse, deu certo; o presente, que quase acertou a cabeça da
menina, foi pego por ela, e que, sem entender, alertou-me “você deixou cair isto!”, ao que
pude apenas responder “é pra você. Parabéns!”, para só depois a van poder seguir viagem.
Lembro-me, ainda com frescor, a enorme alegria e contentamento que eu sentia, e que era
grande a ponto de abafar a vergonha, esta que sentia vergonha de si mesma por ter sido
vencida por um reles menino. Inevitavelmente, esta memória ensinou-me o que era o amor
genuíno e a paixão pueril, ambos livres das fantasias platônicas e, consequentemente, das
frustrações da realidade.”
Esses acontecimentos, hoje tecidos pelo estudante de letras, foram o sentido na sua
caminhada por entre tantas escritas poéticas, é como exprime Barthes (2004) ao escrever que:
“Os homens dão um sentido à sua maneira de escrever; com palavras, a escrita cria um
sentido que as palavras não têm de início.” (BARTHES, 2004, p.9).
Tecendo seus retalhos, o poeta Nitai começa o último parágrafo expondo sua ideia de:
“O que nos permite aprender é a memória [...]” e cita Walter Benjamin em “O narrador”
para justificar a ideia de que um ignorante não é um homem que não sabe nada, mas aquele
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que ignora seu passado e ainda completa que: “[...] um homem não é menos experiente
porque viajou menos ou conhece menos o mundo.” Finalizando seu último retalho nos
contando: “[...] não viajei muito, ou quase nada, na minha infância e juventude, porém, tudo
que vivi, cada experiência única, singular, foi crucial na formação do homem que sou hoje:
poeta por teimosia, ser vivo por excelência. E é graças a este estado que posso recolher cada
retalho de minha memória, costurá-los com as linhas do raciocínio e, com a habilidade da
experiência, poder me vestir com o grande retalho final, a vestimenta que me refresca a
emoção e me aquece a razão, e este retalho é, em si, a própria memória.”
A escrita para Nitai permitiu dos desembaraços dos retalhos a costura de uma manta à
todas essas intensidades e para Barthes (2004):
A escrita permite se desembaraçar do imaginário, que é uma força muito
imobilizante, bastante mortal, bastante fúnebre, e de se colocar num processo de
comunicação com os outros, mesmo se essa comunicação é complicada. Você sabe,
como diz a analise paralacaniana, meu corpo é minha prisão imaginária (BARTHES,
2004, p.510).

Miguel foi o entrevistado mais novo que participou desta pesquisa, entre muitos
silêncios e poucos sorrisos, foi se lembrando devagar de como era seu dia-a-dia na escola
onde estudou dos três aos seis anos de idade: “Eu lembro da gente brincar, tinha uma casinha
aqui, bem aqui no fundo, talvez, tá bem mudado aqui, mas tinha uma casinha, tipo aquelas
casinhas de madeira de parquinho assim, com balanço, e deixa eu ver. Lembro da gente
fazer, já dentro da escola, dentro da casa, a gente, construir, eu lembro da gente ser
alfabetizado assim, sabe? [...] Sendo alfabetizado mesmo, eu lembro da gente escrevendo a
data 2004, acho que foi o último ano da gente, que eu estudei aqui. Lembro da gente fazendo
bordado também, e uma coisa que eu adorava era construir, a gente pegava e fazia com
sucata, sabe, rolo de papel higiênico, caixa de leite, a gente construía várias coisas, fazia
colar também, fazia miçanga [...]”
Um dos poucos momentos em que Miguel sorriu e falou mais, foi ao contar sobre a
festa da primavera: “eu lembro da gente fazendo, não lembro como a gente chamava, mas
pegava um saquinho, uma rodelinha de pano, colocava areia, colocava as fitas de papel
crepom e ficava rodando e tal, e eu lembro também da festa da primavera, acho que minha
vó e minha mãe faziam pra mim uma coroa de flores, achava o máximo vir com a coroa de
flores, com araminho e a coroa de flores de jardim.” Nesta fala ele demonstra todo um afeto
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dissolvido na memória, gesticulando e mostrando os movimentos imaginários ao rodar o
barangandão10 feito na festa e ao colocar a coroa de flores feito pela mãe e avó.
Íris, que também não pode vir as sedes para a entrevista, conta, no seu vídeo enviado,
que lembra bem das festas da primavera e elas: “eram lindas, que a gente sempre apresentava
alguma coisa, que era tudo decorado”. Era um evento cheiroso e alegre, toda escola se
transformava em um grande jardim. As flores eram diversas, tinham as flores verdadeiras, as
feitas depois de um aprendizado sobre origami, flores brancas, azuis, amarelas, pretas,
vermelhas, lilás... Ficavam penduradas em cada canto da escola e abraçadas por elas, nos
reuníamos no centro para fazer o nosso barangandão.
As festas eram muito lembradas durante as conversas. Lembranças das roupas bem
coloridas, as pinturas no rosto com pintinhas e bigodes, as bandeirinhas que passávamos a
manhã recortando e colando, a canjica quentinha ao lado da grande panela do famoso caldo de
mandioca, as delícias culinárias levadas pelos pais, a fogueira montada por um dos pais que
aquecia aquele frio que em meados de junho doía e a intimidade das famílias, todos se
conheciam e colaboravam com os preparativos da festa. E a escola dependia disso como
ouvimos da voz do Janio: “[...] havia pessoas que colaboravam muito com a escola, e a ideia
era essa mesmo, criar uma escola em que as pessoas, de fato, os pais, sobretudo,
colaborassem com ela, ela precisava disso, ela dependia disso, então acho que isso era uma
coisa importante, se destacava, né? A necessidade que a escola tinha, a carência que ela
tinha da participação dos pais.”
“Era uma escola que os pais participavam muito, a gente produzia, dava manutenção
nos brinquedos, [...] pra montar as festas, depois limpava tudo, levava as crianças, né? Era
uma escola bem participativa.” Reconhece Reco.
A festa junina foi o que todos os participantes, abastecidos com vários detalhes,
comentaram. Alcione adjetivou esse evento como “maravilhosa”: “Hoje eu tô aqui, sentindo
a maior saudade, chegando e vendo tudo, me lembrar... me lembra, né? O que a gente viveu
aqui nesse lugar, que é tranquilo, gostoso, maravilhoso. As festas juninas, um frio de
“rachar“ e a gente participando, passava o dia inteiro fazendo os caldos, as coisas. A gente,
pais e mães, vinham cedo no dia para a escola, então não era só aquele momento da festa. O
Ari costumava falar que “o melhor da festa era esperar por ela”. E a gente vinha, ia
preparar as coisas, então a gente já começava a festa antes, na hora era só uma continuação,
a gente já tava aqui, já fazia. E nossa, isso era muito gostoso, tudo aqui na escola era muito
10

Brinquedo folclórico.
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bom, muito bom.” Maria Angelica usou o adjetivo “marcante” para falar da festa: “Eu
lembro muito da festa junina, que foi muito marcante, eu acho que foi marcante porque
envolvia a cidade inteira, todo mundo podia vir.”
Assim que toquei no assunto da festa junina com Ana Claudia, ela logo contou: “[...]
quando a gente chegou, eu lembrei de um dia que a gente veio com a van e tava meio
chovendo, um tempo meio estranho, era festa junina, e eu lembro que a gente comeu muita
batata doce, que foi feita na fogueira (risos), eu lembro direitinho disso, até senti o cheiro da
batata doce.” A ex-aluna não foi a única que se lembrou da comida da escola, a professora
Hérice também, por duas vezes, mencionou o pão integral que eles faziam com a ajuda dos
alunos: “[...] eu tenho lembrança do cheiro do pão que a gente fazia todas as terças-feiras
[...]”
As autoras Amon e Menasche (2008) entendem a comida como uma voz que expressa
significados, porque como a fala, ela também pode contar histórias. Para elas, a comida
constrói: “[...] um veículo para manifestar significados, emoções, visões de mundo,
identidades, bem como um modo de transformar, pela resolução de conflitos, realização de
mudanças.” (p.17).
Tudo pode ser memória. Para Olga Von Simson (2006), “Memória é a capacidade
humana de reter fatos e experiências do passado e retransmití-los às novas
gerações através de diferentes suportes empíricos (voz, música, imagem, textos,
etc.).” (p.1). E vimos isso nos objetos, trazidos pelos participantes, que os faziam lembrar a
escola.
Janio, assim que soube da sugestão de levar um objeto, me disse com tom de
entusiasmo que não teria outro objeto alem do banquinho que fiz para ele em uma das aulas
de marcenaria: “Ah, o meu banquinho, que eu não sei se é um tamboretinho, eu nunca soube
se é um tamboretinho ou banquinho, ele é desse tamanhozinho assim, com quatro pernas,
acho que uma perna é meio virada pra lá assim, a outra foi pregada né? A Tainah fez como
uma boa marceneira que aprendeu lá e me deu de presente [...]” Ele conta que o guarda até
hoje porque é um objeto que mais marcou no período da escola e para ele: “[...] a escola era
muito importante pra Tainah, minha filha, e ela me deu aquilo que ela construiu lá, e eu
achei foi o símbolo do afeto, de algo que ela fez, que ela construiu na escola e como a
relação com a escola era muito afetuosa. Pra Tainah era muito importante [...]”
Alcione levou a caderneta do seu filho Luan, ela era o meio de comunicação entre
escola e família todo tipo de aviso era escrito lá: “Isso aqui era um jeito muito carinhoso de
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comunicação. Algumas coisas já tão apagadinhas, né? Mas algumas... calendário escolar,
olha, isso aqui eu guardo com muito carinho porque era uma maneira muito bonitinha de
comunicação. [...] isso me remete a muito carinho. Então eu lembro, eu pego na cadernetinha
e fico assim emocionada, porque, os recadinhos, a gente lembra, e a gente volta no passado,
né? É um objetinho que a gente volta no passado.”
O objeto escolhido pelo ex-aluno Davi vem carregado de uma intensidade afetiva e
com memórias – e um pouco de esquecimento – de uma experiência que viveu ao aprender
com seu desenho: “eu acho que eu fiz ele com o Ari pelo que eu me lembro, é um desenho de
Júpiter, o gigante aí do sistema solar, isso é uma coisa que eu lembro que a gente aprendeu
só que eu não lembro quantos satélites tem Júpiter, aqui tem quatro, mas eu acho que tem
mais né? Ou não? É, não me lembro, só sei que ele é o maior do sistema solar né? Vem
depois de Marte e antes de Saturno.”
Os objetos, nesses encontros, possibilitaram e provocaram a narrativa porque eles
situam: “a pessoa num contexto novo de resolução de problema: conte-me sua história sobre
este objeto ou esta fotografia, ou ainda, pode me explicar melhor sobre tal evento [...]”
(BORGES; CAIXETA, p.75, 2017). Pensar em um objeto que lembre uma época permite a
construção de uma narrativa de um momento específico, provoca o (a) entrevistado (a) a
pensar sobre si e sobre seu cotidiano (BORGES; CAIXETA, 2017).
Entre todos os objetos, o mais escolhido pelos participantes foram as fotografias, elas
foram um dispositivo que enriqueceu as narrativas e deu mais segurança as lembranças. Para
Kossoy (2007), é através da fotografia que:
[...] aprendemos, recordamos, e sempre criamos novas realidades. Imagens técnicas
e imagens mentais interagem entre si e fluem ininterruptamente num fascinante
processo de criação/construção de realidade – e de ficções. São essas as viagens da
mente: nossos “filmes” individuais, nossos sonhos, nossos segredos. Tal é a
dinâmica fascinante da fotografia, que as pessoas, em geral, julgam estáticas.
Através da fotografia dialogamos com o passado, somos os interlocutores das
memórias silenciosas que elas mantêm em suspensão (p. 147).

O ônibus da escola, chamado também de van ou furgão pelos participantes, estava presente
nas duas fotos trazidas por Luan: “[...] da gente indo... pegando a van pra vir pra cá, as duas fotos
são bem parecidas, mas eu tô aqui segurando a mochilinha, todo feliz entrando e eu acho que isso é
uma lembrança muito viva, minha com a Tainah também e com os outros, de que era sempre muito
legal de juntar a meninada [...] então a interação já começava antes, da porta de casa pra frente, e eu
acho que isso é uma coisa que eu lembrava muito, o caso de quando atolou também.”

A bucólica estrada de terra que nos levava até a escola era mantida pelos instituidores,
não houve ajuda da prefeitura para mantê-la, então em dias de chuva o acesso ficava muito
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limitado. O caso de quando atolou o ônibus da escola, citado por Luan, foi em um desses dias
de chuva em que o ônibus não saia do lugar: “[...] atolou de uma forma que não conseguia
sair, não conseguia sair, não sei, ficamos lá 1 hora, meia hora, aí coincidiu de depois tá
passando um caminhão do lixo voltando pra cidade, e assim, por parte da escola, todo mundo
meio preocupado, as crianças vão chegar atrasadas em casa, como é que a gente vai sair
daqui, aí o caminhão parou e ofereceram de dar carona até a cidade, aí entrou aquela
criançada toda, se não me engano todo mundo sentou na parte da frente, assim, éramos o
que? Uns dez eu acho, ou mais um pouco? Imagina: um motorista do caminhão de lixo mais
um bando de criança do lado, todo mundo morrendo de rir, tudo molhado [...]”
O episódio do caminhão do lixo é uma lembrança muito marcante. Apesar de ter um
tom de diversão, também foi um marco para que os estranhamentos que já rodeavam a escola
aumentassem. “[...] tiveram alguns pais que odiaram, acharam aquilo absurdo, como que
meu filho vai voltar num... tiveram pais que tiraram alguns dos nossos colegas da escola
porque acharam isso um absurdo, outros pais reforçaram ainda mais o amor que tinham pela
escola e pela dinâmica de ser diferente, eu acho que esse caso é um dos fortes [...]”

Fotografia 8 – Furgão, ônibus, onibuzinho
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Fotografia 9 – ainda procurando as meias perdidas

Desde o início se ouvia muito sobre um estranhamento em relação à Escola da Serra
de Tiradentes. Angelica conta que a escola ficou em segredo muito tempo: “Essa escola foi
planejada, assim como eu disse, escondida, entre três ou quatro pessoas, a gente sabia só que
era suíço, não sabia quem que era, quem não era. Eu acho que desde o princípio deveriam
ter conquistado a comunidade, então não eram pessoas muito agradáveis de cumprimentar,
passavam na Toyota, e não eram pessoas comunicativas [...] E o acesso a escola nunca foi
muito facilitado, não, sabe? Só para os pais e alguns parentes de pais, mas a comunidade
nunca teve muita oportunidade de vir aqui, não.”
O “aqui” citado pela mãe foi direcionado a primeira sede da escola, local escolhido
por ela para gravação, já a professora Kênia chama esse lugar de “lá” porque escolheu a
segunda sede para gravação, concordando com a fala da Angelica, Kênia justifica a mudança
de sede com intuito de corrigir esse estranhamento e se aproximar da comunidade: “La a
escola realmente ficou uma escola mais afastada e que criou um certo mistério, porque as
pessoas eram de fora, alguns não eram brasileiros, uma escola tão afastada, né? Diferente,
então isso cria um certo... uma dúvida nas pessoas, ainda mais numa cidade tão tradicional,
então teve isso... teve esse primeiro afastamento. E então a gente veio para cidade também
com esse intuito de ficar mais próximo da comunidade e diminuir gastos e ter mais alunos...”
Além desse primeiro momento de estranheza que a escola causou, havia também
muito dessa intensidade dos pais que conheceram a escola, como conta Alcione que ouvia
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muito nas reuniões de pais: “[...] muitos pais não concordavam com muitas coisas. A maneira
natural com que o pessoal conduzia as tarefas diárias na escola, muitos pais não
concordavam de não trazer a merendinha, de não comer carne, não concordavam que os
filhos lavassem os pratos, o copinho, então tinha muita resistência.”
Para Márcia, o estranhamento acontecia nessas reuniões quando as falas excessivas de
comparação entre a Escola da Serra de Tiradentes com uma escola tradicional aconteciam e a
incomodavam: “Nas reuniões eu sempre achava ruim a comparação. “Ah nós temos isso”
“olha só como aqui é bom” “as outras são assim, assim, assado” eu não sei se é porque eu
tinha uma filha em outro lugar, mas talvez não, eu sou assim, um pouco assim também. Assim
uma novidade ela é novidade e ela é boa, uma novidade tão boa, porque realmente foi
fantástico, foi fantástico! É... se ela é isolada do contexto ela é... é complicado isso pra mim,
então assim a questão da relação da existência da escola com o que já existia pra mim foi
falha, mas não sei é falha eu acho que foi porque ela tava se instalando e era assim que... né?
Então lembro dessas reuniões que ficava meio assim... não gostava dessa parte, não
gostava.”
Havia uma desconfiança no que se refere a pedagogia da escola, não existia uma
definição. O professor Ari sente que “[...] a proposta pedagógica era muito inovadora para
aquele contexto sociocultural.” Perguntei a todos os oito pais e mães que participaram dessa
pesquisa se sabiam sobre a pedagogia ou se conheciam os nove autores que faziam parte da
proposta pedagógica da escola. Nenhum dos pais soube definir a pedagogia, dois disseram
não conhecer nenhum desses autores, dois não responderam, um já tinha lido sobre uma das
autoras e os outros três conheciam alguns autores, mas não todos.
Ouviam-se muitos comentários de pessoas que não tinham vínculo com a escola, o
professor Ari expõe que por diversas vezes ouvia: “as eles vão lá pra aquela escola para se
sujar de barro, pra brincar no barro e tal.” e diz que a escola: “teve uma certa oposição da
comunidade, da cidade, região [...]” Também ouvimos isso da fala de Davi que afirma que:
“A cidade tinha uma resistência [...] porque de um lado a gente ficava meio isolado, meio
ilhado.” E conta que sempre que passávamos pelas ruas de Tiradentes alguém comentava:
“‘ah, o pessoal da escolinha diferente!’” Ele ouviu também da sua irmã: “[...] lembro que a
minha irmã uma vez chegou a comentar [...] porque ela não estudou na escola da serra:
‘acho que você não vai conseguir estudar na minha escola e tal’, criança né? E muita gente
falava que a não ia dar conta de seguir em frente.” “[...] e pelo que eu me lembro tinha um
questionamento se o método da escola era eficaz.”
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Hérice, professora da escola, ouviu muito que: “‘ah naquela escola criança não faz
nada, a criança pode fazer tudo.’”e também sentiu logo que resolveu colocar sua filha na
escola : “eu ouvi ‘mas você vai ter coragem?’ Eu falei ‘mas é claro que vou ter coragem de
colocar minha filha eu trabalho, eu acredito no trabalho que eu faço!’ Não é? [...] vou
colocar ela lá, não porque ela só vai brincar, que bom que ela só vai brincar! Porque pra
mim eu quero que ela brinque muito, a vida dela toda. Ai as pessoas já ficavam meio assim
‘ah, aquela escola lá’ parecia que só tinha marciano aqui, né?” A professora que já havia
dito que a escola era sua filosofia de vida disse que: “[...] essa filosofia assustava um pouco
as pessoas, porque as pessoas achavam que: “´ah as crianças não vão aprender a ler, elas só
sabem brincar.’”
Kênia menciona que uma vez ouviu: “ah que pena que essa escola não deu certo.” e
conta que na hora que ouviu isso ficou sem saber o que responder sentiu uma grande tristeza,
mas que depois pensou “Não! Essa escola deu muito certo! Ela deu muito certo! O tempo que
ela durou ela foi uma experiência muito bonita e ela foi também uma experiência de
aprendizagem que: não é tão simples lidar com a questão material nesse mundo, porque a
gente tem que sobreviver, a gente tem que receber salário, a gente tem que pagar aluguel, a
gente tem que pagar professor... esse céu que foi essa escola ele tinha um lado material
também [...] ele só aconteceu nesse tempo, não vingou mais por questão de material.”

O estranhamento como potência de existência
“E acontece o seguinte: quando estranho uma pintura é aí que é pintura. E quando
estranho a palavra aí é que ela alcança o sentido. E quando estranho a vida aí é que começa a
vida” (Clarice Lispector, 1998). Interpreto a escrita de Lispector ao entender que quando
estranho a escola é aí que ela se faz escola, é como se ela começasse de novo e é aí que se
começa a discussão, o problema, o farejo, a pesquisa.
Quando estranho algo, me encontro com um problema e é ai que o pensamento
começa. O estranhamento aqui seria a sensação de encontrar uma intensidade e não
compreender ou encontrar problema nas sensações que cada intensidade provoca. Tudo: “o
que nos leva a pensar é um acontecimento: um encontro com um problema” (CARVALHO;
GALLO, 2010, p. 296) e é esse encontro que me move a pesquisar, afinal sem ele, não teria
pesquisa.
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O desassossego colocou-me em posição de estranhamento e investigação. A fala de
que a Escola da Serra de Tiradentes deu errado me acompanha desde o dia que, na
assembléia, como o olhar de aluna e criança, não entendi o porquê de uma escola acabar. Foi
uma escola que não se manteve financeiramente, não chegou nem perto de ter o número
mínimo de alunos, que aos poucos os professores foram desistindo do projeto e era rodeada de
estranhamentos. Ao mesmo tempo, ficar aberta por nove anos foi um ato de resistência para o
que não vinha dando certo.
Era uma escola que, ao mesmo tempo em que a arquitetura vinha com a proposta de
não ter muros ou paredes, repetidamente, a caracterizavam como fechada e distante da
comunidade. Jorge Larrosa (2002) defende que: “as escolas precisam de muros. Apesar desses
muros separarem ou prenderem, eles também protegem da família, das fábricas, do
shopping.” E ainda completa:
Os muros têm algo de refúgio e tem algo de abrigo. Porque a escola tem muros, mas
tem também portas e as portas são estranhos dispositivos que separam e unem, ao
mesmo tempo. Portanto entrar na escola é sair de outras coisas, no momento em que
você entra em um lugar você não apenas entra em um lugar, mas também sai de
outros locais. (Larrosa, 2002)

Era uma preocupação dos professores da escola as brincadeiras com temas
relacionadas à televisão, essa discussão aparece no boletim informativo de 1997 quando Rolf
escreve um texto “A criança e a televisão”. Percebo que “os muros” da Escola da Serra de
Tiradentes têm a intenção de fazer uma barricada contra tudo que ameaça a
atenção, a disciplina, o estudo, a lentidão, o tempo livre (LARROSA, 2002). Não havia
eletrônicos na escola, tão pouco brinquedos de plástico e a alimentação era natural sem
conservantes.
Como de uma porta, vejo dois movimentos: o de uma escola que tenta proteger seus
alunos contra as “ameaças” externas, mas que concomitantemente se afasta desse externo, da
comunidade e era algo que ela dependeria para se manter.
Mesmo com essa tentativa de proteção, a escola era considerada por alguns pais um
ambiente perigoso. Como contou Alcione: “eu lembro que uma vez, uma das mães questionou
que a escola era um pouco perigosa, porque tinha degraus, tinha lugares assim, ponte em
cima do riacho, e se os meninos caíssem?”
A arquitetura da escola era influenciada pelos autores da proposta pedagógica, já
explicitados aqui, a ideia de extensão do lar de Pestalozzi, móveis do tamanho das crianças,
pesando em sua independência do adulto de Montessori, um espaço integrado a natureza
proposto por Steiner e Rousseau, por exemplo, foram idéias presentes no ambiente escolar.
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Estamos acostumados com escolas retangulares, cheias de paredes e muros, divisão de
todos os ambientes, com separação de graus e às vezes sexos, notas, idade, etc. disposição
regular das carteiras, coisas que facilitam a rotina das tarefas e a economia de tempo.
(VIÑAO; ESCOLANO, 2001). As escolas começaram a funcionar estabelecidas por igrejas
ou instituições comerciais, o projeto arquitetônico pouco importava naquela época. De acordo
com DUDEK (2002) o primeiro estudo sobre ambiente escolar foi em 1848 com Henry
Barnard publicado em seu livro “School Architecture on contributions to the improvement of
school-houses in the United Statés”.
Para Azevedo (2002), foi só a partir do século XX que houve uma preocupação com o
espaço arquitetônico das escolas acompanhando a evolução pedagógica: “o espaço educativo
refletiu obviamente as inovações pedagógicas, tanto em suas concepções gerais como nos
aspectos mais técnicos.” (VIÑAO; ESCOLANO, 2001 p.26).
A Escola da Serra de Tiradentes trouxe essas “inovações pedagógicas” para aquela
cidade que, com tantos estranhamentos, supomos que eram pouco conhecidas. E também não
foram muito apresentadas para comunidade, já que por diversas vezes ouvimos a reclamação
dos pais de que a escola era afastada e do pouco número de pais interessados na escola.
Em uma carta de 1995, um ano antes do início das atividades escolares, Rolf escreve
dizendo que apenas dez pais compareceram na segunda reunião de pais interessados em
matricularem seus filhos e ao final dessa reunião fizeram sete pré-inscrições para o próximo
ano, mas a preocupação com o ambiente, principalmente com as cobras, foi pauta de
discussão nesse dia:
“Querida Kênia,
Mais uma vez temos notícias! No último sábado dia
30 de setembro tivemos nossa segunda reunião de
pais aqui. [...]
Vieram
uns
10
pais
interessados,
com
seus
acompanhantes e muitas crianças. [...] Todos se
divertiram muito. [...] A reunião da escola foi
interessante (as fotos virão depois), e pudemos
esclarecer muitas dúvidas. [...] As dúvidas foram
poucas. Claro que tinham algumas preocupações, como
por exemplo, caso a criança passasse a ter outro
comportamento em casa, o que eles deveriam fazer?
Nós conversamos mais uma vez sobre o perigo de
cobras, nós precisamos ter uma farmácia, e ter soro
de cobra. Nós precisamos manter a área externa
sempre limpa e estar sempre controlando isso. [...]
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Provavelmente
podemos
contar
com
umas
sete
crianças. [...] nós queremos fazer um pequeno
folheto da escola para chamar mais pessoas. Eu
acredito que certamente teremos umas dez crianças
no começo.”
(carta 8 – 2 de outubro de 1995)

Alcione lembrou que em uma dessas reuniões os pais ficaram preocupados com uma
ponte cheia de correntes, com tábuas móveis, da casinha de madeira da escola: “nós ficamos
preocupados, porque tinha os meninos um pouquinho maiores e outros menorzinhos, e o
medo era que quando os maiores passassem, os pequenininhos podiam balançar também,
cair, a gente sempre tem essa coisa de proteger, né? Aí eu lembro que o Rolf falou “pode
deixar, não precisa preocupar, eles sabem conduzir”, e aí não deixou que nenhuma de nós
mães chegasse perto pra dar a mão, pra fazer nada, e aí o que aconteceu, a gente viu que os
maiores subiram, passavam correndo, fazia aquela barulhada, os menores ficavam
observando, não entraram junto, quer dizer, eles tiveram uma noção de que corriam algum
risco, e depois a gente viu os maiores pegando os menores pela mão e atravessando
devagarinho. E aí a gente percebeu que se a gente não interferir, a criança ela tem todas
essas sensações de perigo, então assim, cada vez que a gente vinha aqui, tinha um toque,
tinha um aprendizado.”
A mãe do Luan aprendeu que o fundamento disso era mostrar para as crianças que a
vida não era tudo plano, tudo protegido ou cercado e que o perigo existia de toda maneira:
“[...] e desde criança você tem que saber lidar com o perigo, não paralisar, mas ter
consciência e enfrentar. E isso eu vi várias vezes aqui.”
A mensalidade da Escola da Serra de Tiradentes em 1998 custava R$115,00 para préescola e R$120,00 para alunos do primeiro grau. O salário mínimo do respectivo ano era de
R$120,00. Em 2000 essa mensalidade aumenta para R$140,00. Essa também era uma questão
do baixo número de alunos. Kênia conta que tinha: “muita criança que não podia pagar,
outros que ficavam devendo e depois não podia pagar no final, sabe? Então infelizmente não
foi criado uma estratégia para escola se autogerenciar, se automanter, todas as tentativas de
mudança foi para diminuir o gasto, quando veio para cidade [...] foi nessa tentativa de
primeiro para diminuir o gasto de lá, o terreno é muito grande então tinha muito gasto, tinha
transporte, estrada e a outra tentativa era pra aproximar mais da cidade, pras pessoas terem
uma visibilidade, a escola ter uma visibilidade maior na sociedade, na comunidade e ter mais
alunos [...]”
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Essa escola movimentou diversas questões, algumas trazidas aqui, outras por opção ou
prazo foram farejadas, mas não seguimos o rastro. A comparação entre escolas alternativas e
tradicionais, por exemplo, é sempre citada nas narrativas, mas faço opção nesse texto de não
dar foco nesse caminho, que acontece e que é recorrente e por isso sinto a necessidade de citar
esse movimento dos participantes. Há uma insistência de pesquisas sobre escolas alternativas
serem comparativos ao tradicional e esse não é o foco aqui. Pela escassez de estudos sobre o
assunto discutimos esse movimento, que não é novo, das escolas alternativas, mas a Escola da
Serra de Tiradentes nos levou ao caminho das intensidades que uma escola é capaz de plantar
em quem perambulou por ela, sem compará-la a nada.
Como primeira pesquisa sobre essa escola, sinto que esta pesquisa orquestrou
discussões de uma escola cheia de potencias. Possibilitando usá-la como dispositivo para
fazer falar vários pensamentos sobre a educação. Essa escola possibilita essa proliferação de
pensamentos e é uma escola que permite esse movimento de ir e vir de todos que passaram
por ela. Estamos aqui apresentando uma escola cheia de intensidades e: “[...] a escola segue
existindo a cada vez que é apresentada, pois, [...] “a arte de apresentar não é apenas a arte de
tornar algo conhecido; é a arte de fazer algo existir” (RECHIA, 2017, p.15).

Fotografia 10 – “Fim é fim, né, Tainah?”
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Apêndice 1 - Termo de consentimento Livre e Esclarecido
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) participante,
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Surgimento e extinção de uma
escola: andanças por entre pedagogias e organizações em busca das memórias, dos afectos,
das experiências e dos estranhamentos”, desenvolvida por Tainah de Castro Abreu, com
orientação da Profª. Drª Priscila Correia Fernandes, através do Programa de Pós-Graduação
em Educação na Universidade Federal de São João del-Rei. O objetivo da presente pesquisa é
cartografar o processo de criação e extinção de uma escola que estabeleceu, em suas
características, afetos, memórias, experiências e estranhamentos em alunos, professores, pais
e mães e na população que vivia naquela cidade.
Gostaríamos de esclarecer que, posteriormente ao período da pesquisa, será produzido
um documentário com os matériais arquivados, e sua participação neste outro trabalho
dependerá de sua aceitação. Neste, a pesquisadora Cristiane Fatima Silveira, sob a orientação
da Profª. Drª Giovana Scareli, também atuarão como organizadoras.
Durante o período de pesquisa fotografias e gravações de voz e imagem serão meios
utilizados pelas pesquisadoras para auxilio durante a análise. As fotografias, filmagens e
gravações de voz serão armazenadas em arquivos digitais (HD externo) e serão armazenadas
durante cinco anos e você poderá pedir uma cópia em qualquer momento as pesquisadoras.
Os riscos dessa pesquisa são limitados, trabalharemos apenas com análise de
documentos e entrevistas. Essas entrevistas podem provocar um desconforto, já que os
entrevistados contarão suas memórias, afetos, experiências e estranhamentos durante o
período e que tiveram contato com a escola pesquisada. Mas destacamos que sua participação
é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo plena autonomia para decidir se quer ou
não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será
penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da
mesma.
Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da
identidade das pessoas participantes. Caso você solicite às pesquisadoras, seu nome e imagem
poderão ser preservados e/ou retirados.
Salientamos que sua participação é de grande importância, vamos contar juntos a
história de uma escola compartilhando afectos, memórias, experiências e estranhamentos.
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Colaborando com as pesquisas da educação, sobretudo aquelas que resgatam iniciativas
escolares fundamentadas em pedagogias alternativas.
O material e informações obtidas, além de utilizados na dissertação da pesquisadora,
podem ser publicados e divulgados em aulas, seminários, congressos, palestras ou periódicos
científicos, assim como ao público participante. A presente autorização abrange os usos acima
indicados tanto em mídia impressa (livros, catálogos, revista, jornal, entre outros) como
também em mídia eletrônica (programas de rádio, podcasts, vídeos e filmes para televisão
aberta e/ou fechada, documentários para cinema ou televisão, entre outros), Internet, Banco de
Dados Informatizado Multimídia, “home video”, DVD (“digital videodisc”), suportes de
computação gráfica em geral e/ou divulgação científica de pesquisas.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo.
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Os custos relativos à
pesquisa e ao documentário serão arcados pelas pesquisadoras.
A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente você poderá solicitar das
pesquisadoras informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser
feito pessoalmente ou através dos meios de contato explicitados neste.
Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre esta pesquisa. Se
outras perguntas surgirem mais tarde, poderás entrar em contato com a pesquisadora.
Contato com as pesquisadoras responsáveis:
Cristiane Fatima Silveira
E-mail: cristianesilveirapedagogia@gmail.com

Telefone: (32)998035672

Tainah de Castro Abreu
E-mail: tainahabreu@hotmail.com Telefone: (32)988579060
Eu_______________________________________,CPF_________________,RG__________
___________,_______________________(nacionalidade),__________________(estadocivil)
,residenteà__________________________________________________________________
______________________________________________________,
declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa, através do
presente termo, e
( ) autorizo o uso de minha imagem ( )pesquisa ( )documentário
( ) não autorizo o uso de minha imagem
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( ) autorizo o uso do som da minha voz ( )pesquisa ( )documentário
( ) não autorizo uso do som da minha voz
( ) autorizo o uso de nomes por mim revelados em depoimento pessoal concedido e, além de
todo e qualquer material entre fotos e documentos por mim apresentados, sem quaisquer ônus
financeiros a nenhuma das partes

( )pesquisa ( )documentário

( ) não autorizo o uso de nomes por mim revelados em depoimento pessoal concedido e, além
de todo e qualquer material entre fotos e documentos por mim apresentados, sem quaisquer
ônus financeiros a nenhuma das partes.
as pesquisadoras Cristiane Fátima Silveira e Tainah de Castro Abreu, sob orientação das
professoras Giovana Scareli e Priscila Fernandes do projeto de pesquisa intitulado
“Surgimento e extinção de uma escola: andanças por entre pedagogias e organizações em
busca das memórias, dos afectos, das experiências e dos estranhamentos”.
Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e
concordo em participar. Tenho conhecimento sobre a pesquisa e seus procedimentos
metodológicos, e compreendo que a duração de tais procedimentos, como entrevistas e
filmagens, será definida de acordo com minha disponibilidade. Declaro que este documento
foi elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término,
pelo convidado a participar da pesquisa assim como pelas pesquisadoras responsáveis e suas
orientadoras.

São João del-Rei, ___ de _______________ de 2019.

____________________________
Tainah de Castro Abreu

___________________________
Profª. Drª Priscila Correia Fernandes

_____________________________
Participante da pesquisa
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Apêndice - 2 Roteiro de perguntas
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Alunas/Alunos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Falar seu nome, profissão e quanto tempo estudou na Escola da Serra de Tiradentes.
Qual sua primeira lembrança da escola?
Quais suas lembranças na escola?
O que você achava da escola?
Você gostava de ir para as aulas?
Lembra dos professores?
Qual era seu lugar preferido na escola?
Tem algo que você aprendeu e lembra ate hoje?
Lembra das festas? Você participava? Gostava?
Você sabia que a escola era uma associação?
Para você porque abriram uma escola assim em Tiradentes?
Você se lembra da mudança de sede? O que você sentiu com a mudança?
Quando te convidei para participar dessa pesquisa pedi para que você escolhesse
alguma coisa que te fizesse lembrar a escola, deixei livre para que você escolhesse
qualquer coisa. O que você escolheu? O que isso significa para você? Por que você
guardou isso? (caso seja um objeto da época)
Você lembra quando a escola acabou? Por que você acha que acabou?
Como foi sair da escola da serra e entrar em outra escola?
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Mães/Pais
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Falar nome, profissão e o que era da escola (pai/mãe e/ou tinha alguma função)
De onde você é? Como veio parar em Tiradentes?
Como conheceu a escola?
Por que escolheu essa escola para seu filho?
Afirma-se em um documento da escola que a proposta pedagógica foi desenvolvida a
partir de observações, experiências e estudos teóricos dos seguintes autores: J.J.
Rousseau, H. Pestalozzi, Maria Montessori, C. Frenet, Jean Piaget, Emília Ferreiro,
Paulo Freire, Rudolf Steiner e J. Krishnamurti. Você conhecia algum desses autores?
Conheceu algum na escola?
Você sabia que a escola era uma associação?
Quais suas lembranças da escola?
Lembra dos eventos? Das cadernetas?
O que seus filhos te contavam da escola? O que você sentia quando eles te contavam
isso?
Como eram as reuniões de pais?
Quando te convidei para participar dessa pesquisa pedi para que você escolhesse
alguma coisa que te fizesse lembrar a escola, deixei livre para que você escolhesse
qualquer coisa. O que você escolheu? O que isso significa para você? Por que você
guardou isso? (caso seja um objeto da época)
Em 1999 a escola muda de sede, porque você acha que houve essa mudança?
Nas conversas com ex-alunos, muitos se emocionaram ou demonstraram certa tristeza
nessa mudança de endereço. Você sentiu isso na época? Como foi essa mudança para
você?
Para você, por que a escola fechou?
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Professoras/Professores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Falar nome, profissão, sua atividade na escola e quanto tempo ficou na Escola da
Serra.
Como foi seu primeiro contato com a escola?
Você foi um (a) dos (as) fundadores (as)?
Quais eram suas atividades na escola?
Por que escolheram Tiradentes?
Por que escolheram aquele lugar (primeira sede)?
Por que abrir uma escola?
Como foi o processo de criação da escola?
Em um dos boletins informativos da escola encontramos a seguinte escrita: “Como
aprender a ser um ser humano completo? Esta questão levou-nos a buscar um novo
tipo de educação, onde a criança pode aprender a conhecer primeiramente a si mesma,
onde todas as dúvidas sobre a vida podem ser colocadas, onde ela aprenda a trabalhar
em grupo, a conhecer suas próprias habilidades e onde pode, inclusive, adquirir um
amplo conhecimento.”
Para você, o que era esse “novo tipo de educação”? E como aprender a ser um ser
humano completo?
Afirma-se em um documento da escola que a proposta pedagógica foi desenvolvida a
partir de observações, experiências e estudos teóricos dos seguintes autores: J.J.
Rousseau, H. Pestalozzi, Maria Montessori, C. Frenet, Jean Piaget, Emília Ferreiro,
Paulo Freire, Rudolf Steiner e J. Krishnamurti. Por que e como eles foram escolhidos?
Singer (2010) não considera Pestalozzi um educador de escola democrática, porque o
pedagogo não defendia a participação das crianças nas decisões da escola sequer
tinham liberdade de optar por assistir aula ou não. Por que a escolha desse autor?
Como vocês, professores, colocavam em suas práticas as idéias desses autores?
Como eram as reuniões dos professores? E as reuniões dos pais?
Havia participação dos pais nas atividades da escola?
Em 28 de fevereiro de 1996 foi fundada uma sociedade civil sem fins lucrativos com
objetivo original e prioritário de ser mantedora da Escola da Serra de Tiradentes. Por
que a ideia de uma associação como mantedora? Quem eram os associados?
No relatório anual de 1998 traz a informação que essa associação recebia algumas
doações da Suiça, através do Human Relatioship Foudation. O que era esse HRF?
A associação também recebia doações de bolsas do Brasil e de instituidores. Como
foram esses contatos com os doadores?
Em 1999 a Escola da Serra de Tiradentes mudou de sede. Por quê?
Nas conversas com ex-alunos, muitos se emocionaram ou demonstraram certa tristeza
nessa mudança de endereço. Você sentiu isso na época? Como foi essa mudança para
você?
Qual sua primeira lembrança da escola?
Quais suas lembranças na escola?
Quando te convidei para participar dessa pesquisa pedi para que você escolhesse
alguma coisa que te fizesse lembrar a escola, deixei livre para que você escolhesse
100
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•

qualquer coisa. O que você escolheu? O que isso significa para você? Por que você
guardou isso? (caso seja um objeto da época)
Por que a escola fechou?
Você trabalhou em outra escola? Como foi?
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