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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo compartilhar a transformação de uma 

escola no ambiente operacional de uma fazenda em fase de transição da agricultura 

convencional para a agricultura orgânica. A pesquisa adota como referencial teórico 

Rudolf Steiner e apropria alguns dos elementos da Casa Redonda Centro de Estudos, 

autorizados por Maria Amélia Pereira, para aplicação em uma escola rural, de 

período integral, voltada às transformações da fazenda. O objeto da pesquisa é 

apresentar o processo que a escola está passando desde sua fundação em outubro de 

2008. Com relação ao método utilizado, a abordagem é de natureza qualitativa. A 

coleta de dados procedeu-se mediante registro de imagens e realização de entrevistas, 

semi-estruturadas, feitas com os envolvidos no objeto do estudo, efetivando-se uma 

preocupação muito maior com o processo do que com o produto da pesquisa. Desta 

forma, é descrito o objeto de transformação lúdica desde a definição estratégica das 

prioridades da organização até os mecanismos utilizados no processo. A principal 

conclusão da pesquisa é de que a mesma não tem a intenção de ser o relato de uma 

experiência com começo, meio e fim e sim uma reflexão sobre algo novo, que está 

em processo de formação e criação de identidade. 

Palavras-chave: Transformação lúdica. Escola na fazenda. Agricultura orgânica. 

Pertencimento. 
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1. MEMORIAL: MEU PERCURSO DA TRANSFORMAÇÃO LÚDICA 
 

 

 

única forma de descobrir é olhar as crianças brincando. Não há 

maneira, a não ser através da observação, de formar um educador 

que compreenda a ludicidade e a incorpore à sua prática: só se 

entende o que é brincar por meio desse exercício do olhar. A 

pedagogia hoje percebe o lúdico, admite sua importância, mas não 

sabe o que ele é, porque reflete sobre uma criança imaginária, não 

sobre a criança que está em cada um de nós e nas esco 1 

 

Minha trajetória profissional lúdica começou cedo, trabalho na área de 

educação desde os quatorze anos, quando iniciei o curso Normal (antigo Magistério). 

Sempre fui encantada por essa área e, por ser neta e filha de professoras, admirava o 

trabalho maravilhoso que minha mãe realizava com seus alunos.  

No inicio da minha carreira lecionei para pequeninos de 2 a 4 anos de 

idade e não conseguia entender o porquê desses seres em fase de exploração, 

conhecimento e reconhecimento de si, do outro e do mundo, não poderiam aprender 

apenas com brincadeiras (mais livres do que dirigidas), jogos e músicas. Não 

entendia o porquê de essas crianças utilizarem apostilas, sendo que mal conseguiam 

sentar na cadeira ou segurar o lápis! 

Confesso que, partindo dessas m

certas contradições na área da Educação Infantil, tive grandes dificuldades em, ao 

preparar minhas aulas, conciliar os conteúdos propostos com estratégias lúdicas e 

atraentes para meus alunos (além disso, minha coordenadora não me permitia ficar 

espaço físico tão pequeno enquanto a possibilidade de criação e desenvolvimento dos 

meus alunos era tão grande!). 

                                                 
1 Maria Amélia Pereira. Brincadeira e Cultura: viajando pelo Brasil que brinca: o Brasil que brinca, 
Volume II, p 120 
 



Quando iniciei a Pedagogia (enquanto cursava o 4º ano do curso Normal 

no período da manhã, lecionava no período da tarde e fazia o primeiro ano de 

faculdade à noite) fiquei super frustrada, pois achei o curso extremamente teórico e 

só não desisti porque precisava dessa formação para lecionar. 

Recordo-

escolas que escolhi para realizar minhas observações e experimentações não 

trabalhavam efetivamente com jogos e brincadeiras e sim eram focadas nas apostilas, 

no ler, escrever e somar. 

Claro que precisamos aprender a ler, escrever e somar, mas, será que não 

podemos aprender através de jogos, cantigas, registros de brincadeiras? 

Em 2004 entrei na Rede Municipal de Ensino e, de fato, comecei a me 

sentir mais realizada, pois me sentia mais livre para brincar, cantar, ensinar e claro, 

aprender! Aprendi muito com aquelas crianças carentes e com aquela realidade 

sócio-econômica que eu só conhecia pela televisão. 

No 

enxergar a alfabetização com outros olhos (me senti uma cega até então!). Fiquei 

apaixonada pelas estratégias de ensino, pelas experiências de outros professores e 

pela grandeza de espírito e sabedoria da Telma Weiss, idealizadora do curso. 

Em abril de 2007 fiz um curso em formação em Brinquedista ministrado 

pela Renata Martins2 e foi quando percebi que eu ainda não sabia o que era o brincar, 

justo eu, Melina, defensora do brincar, conhecida 

aos finais de semana animava as mais badaladas festas infantis fantasiada de Emília e 

durante as férias do trabalho atuava como monitora em acampamentos. A Renata, 

com todo seu conhecimento, teórico e prático, a respeito do brincar despertou em 

mim um intenso caso de amor com a Brinquedoteca (na qual, até então, eu apenas 

levava meus alunos para brincar). 

Assistindo a documentários oferecidos nesse curso de formação em 

                                                 
2  Renata Martins: Pedagoga, pós graduada em Educação Social. Atualmente coordena a 
Brinquedoteca Municipal de Ubatuba-SP. 
 



cursos e oficinas com a Cleusa Costa3 percebi de fato o quanto ainda precisava de 

óculos para conceituar o brincar. 

No final de maio abriu uma vaga para Assessor Lúdico Pedagógico 

(Brinquedista) na Prefeitura e eu me inscrevi para o processo seletivo. Eram 31 

candidatos e eu fui a escolhida (naquele dia me senti o ser mais privilegiado do 

mundo!). 

 Desde então, participei de cursos oferecidos pela ABBRI, cursos de 

formação em Brinquedista Hospitalar, ciclos de palestras na USP e Seminários da 

Aliança pela Infância no SESC em São Paulo. 

No final de 2007 a equipe da Brinquedoteca foi convidada pela Secretaria 

de Educação para ministrar oficinas a respeito da importância do brincar e me 

preparei muito para isso. Autores como Adriana Friedmann, Nylse Cunha, Tizuko 

Morchida Kishimoto, Vera Barros, Celso Antunes, Santa Marli Pires, e Edda 

Bomtempo se tornaram meus mestres, meus amigos. 

Um belo dia, passeando pelo site da Aliança pela Infância deparei-me 

com a divulgação da pós graduação em Educação Lúdica e que esta teria a 

coordenação de Adriana Friedmann. Logo que vi me interessei, principalmente por 

ter lido alguns livros da Adriana e ter imensa admiração pelo trabalho que ela realiza 

em defesa do brincar.  

Interessei-

(necessidade, aprendizagem, conteúdos, normas e regras) e lúdico (prazer, brincar, 

vontade própria, desenvolvimento, autoconhecimento) gerando então uma 

aprendizagem significativa que, como ensina Rubem Alves: é aquela que a gente 

nunca esquece! 

 Porém, os desafios para participar dessa pós graduação eram imensos: 

O curso seria em São Paulo, encontros mensais às sextas-feiras e sábados, o custo 

seria alto. E lá fui eu em busca de soluções e alternativas para resolver o problema da 

distância, o fato de ter que faltar no trabalho uma sexta-feira por mês e a forma como 

pagaria esta pós graduação. 

                                                 
3  Cleusa Costa: Graduada em Pedagogia e Pós graduada em Psicologia Infantil. Mestre em Educação 
pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade de Taubaté no 
departamento de Pedagogia. Atua na formação de professores e coordenadores.  
 



 O primeiro e maior desafio seria conseguir dispensa do trabalho, 

conversei com minha coordenadora da Brinquedoteca, contei sobre a pós graduação 

e disse que teria uma reunião com a Secretaria de Educação para demonstrar meu 

interesse pelo curso e contar o quanto esta aprendizagem poderia ser significativa 

para meu trabalho na brinquedoteca. Minha coordenadora logo se interessou também 

e foi comigo conversar com a secretaria que autorizou nossa participação no curso. 

 Voltei para a casa, feliz com a dispensa do trabalho para participar das 

aulas da pós graduação mas, pensando como resolveria o problema financeiro e 

como conversaria com meu irmão que mora em São Paulo para hospedar-me no 

minúsculo apartamento dele nos dias de aula! 

Recordo-me agora, com grande gratidão, do quanto meu irmão e sua 

esposa foram gentis em me deixar ficar na casa deles e ainda se ofereceram para me 

buscar nas aulas na sexta-feira a noite e me levar no dia seguinte! E o meu pai, que, 

com todo o carinho do mundo, ofereceu-se para me ajudar a pagar o curso! 

No dia seguinte, recebi um telefonema da Secretaria de Educação, 

informando-me que teria um motorista para me levar à São Paulo e que eu receberia 

um passe escolar para voltar à Pindamonhangaba no dia seguinte! A emoção foi tão 

grande que chorei de alegria e me senti, mais uma vez, o ser mais privilegiado do 

mundo por ter pessoas especiais me apoiando na realização desse sonho! 

A pós graduação em Educação lúdica foi maravilhosa e me serviu para 

ampliar o meu olhar em relação ao brincar: aquele que é livre de preconceitos, que 

desenvolve a criatividade, a imaginação, a socialização, a espontaneidade, a 

autonomia, o respeito ao próximo, o conhecimento de si e do outro, o respeito natural 

às regras e, principalmente: aquele que forma seres humanos mais felizes, capazes e 

bem preparados! 

Não apenas ampliei meu olhar em relação ao brincar, mas também o 

olhar em relação à minha vida, em quem é a Melina, o que ela quer, o que ela busca! 

profissional, em um outro lugar, em um diferente contexto.  

Anunciei este meu desejo aos queridos amigos da pós graduação e, num 

belo dia de aula (todos os dias de aula na pós em educação lúdica foram belos!), no 

dia 01 de agosto de 2009, a querida professora Adriana Friedmann me pergunta: Tem 



interesse em ser coordenadora pedagógica dentro de uma fazenda próxima a São 

Carlos? 

Fazenda? (Um contexto que eu jamais havia pensado!). Sim!  respondi. 

 Neste momento não imaginava que estava respondendo à pergunta que mudaria 

toda a minha vida! 

No dia 03 de agosto fui entrevistada pelas consultoras pedagógicas do 

proprietário da Fazenda, Claudia Maria Cintra Laloni Tucci4 e Maria Alice Proença5 

que me contaram um pouco sobre a proposta de trabalho, com a qual logo me 

entusiasmei. Participei do processo seletivo, elaborei um projeto para ser apresentado 

ao proprietário da fazenda, fui entrevistada duas vezes por ele e sua esposa e no dia 

16 de agosto, um domingo a noite, a consultora me telefonou noticiando que a vaga 

para o cargo de coordenadora pedagógica era minha! 

Pedi demissão da prefeitura de Pindamonhangaba, o que gerou muita 

polêmica entre as pessoas que não acreditavam que alguém seria capaz de se desligar 

de um cargo público e, no dia 20 de agosto, participei de uma reunião com os 

proprietários da fazenda para acertarmos os detalhes da contratação, que fechei 

mesmo sem conhecer onde iria trabalhar, pois sempre acreditei que o lugar, o 

ambiente, somos nós quem fazemos e que nós quem o influenciamos positivamente 

(ou não). 

Em 21 de agosto fui com as consultoras e a esposa do proprietário 

conhecer a fazenda e fiquei simplesmente maravilhada com a infra-estrutura da 

escola, o lugar e sua diversidade de fauna e flora! 

Tratei logo de procurar um apartamento em São Carlos, fazer a minha 

mudança e no dia 01 de setembro de 2009 iniciei meu trabalho, cujo desafio tornou-

se, então, tema da minha monografia. 

                                                 
4 Claudia Maria Cintra Laloni Tucci: - Graduada em Pedagogia; pós graduanda em Psicodrama pelo Getep; 
Pós- graduada em Supervisão Escolar pelo Mackenzie e Gestora de Parceria estabelecida entre empresários, 
Escolas Estaduais de São Paulo através do programa educacional - Parceiros da Educação.  
 
5 Maria Alice Proença: Historiadora; doutora em Educação e Currículo pela PUCSP; Mestre em 
Didática e Prática de Ensino pela FEUSP;  orientadora de monografias da Pós Graduação em 
Educação Lúdica do ISEVEC; formadora da rede particular de SP e da SME-DOT educação infantil. 
 



2. O CONTEXTO DA TRANSFORMAÇÃO: A ESCOLA 
 
 
 

questão de conhecimento. Enquanto a criança brinca, 

estão aflorando conceitos que o educador tem de permitir 

que aflorem, o que só é possível acreditando na criança e 

no ser humano. O professor não tem de usar a pipa para 

desenvolver o conhecimento; a criança é que tem de usar 

a pipa para brincar, o que vai dar na mesma mas de um 

jeito mais eficiente. Ao brincar de pipa ou de gude, a 

geometria está aflorando sem intencionalidade, 

espontaneamente, na geometria da própria pipa, nas 

medidas do campo das bolinhas, que ao mesmo tempo 

estão dentro da criança e se expressam por meio do 

.6 
 

2.1 A Criação 
 

 
Em agosto de 2008, o casal de caseiros da fazenda resolveu convidar os 

filhos de funcionários que lá habitam para assistirem uma apresentação de Circo que 

aconteceria na cidade. Ao irem de casa em casa para fazerem este convite, 

depararam-se com crianças pequenas que eram cuidadas por seus irmãos maiores 

(nem tão grandes assim) enquanto seus pais trabalhavam. 

Sensibilizados com essa situação, sugeriram ao proprietário da fazenda a 

criação de uma creche para os filhos dos funcionários que ainda não estavam na 

idade escolar. 

                                                 
6 Maria Amélia Pereira. Brincadeira e Cultura: viajando pelo Brasil que brinca: o Brasil que brinca, 
Volume II, p 122 



Essa creche escola funcionaria em uma casa que estava desocupada e 

atenderia crianças de 1 a 6 anos de idade, possibilitando então que os maiores de 6 

anos freqüentassem a escola formal na cidade vizinha e um projeto social no período 

inverso ao da escola. 

;Pediram ajuda ao Padre coordenador deste projeto social, para que o 

mesmo indicasse uma pessoa experiente na área de educação para dar início à escola 

e no dia 18 de outubro de 2008 ela foi então inaugurada. 

 

2.2 Os Funcionários 
 

 
Em busca de funcionários para a Escola, a então pessoa contratada para 

coordená-la entrevistou moradoras da fazenda que estavam desempregadas, 

contratando duas jovens para lecionarem na escola. Estas professoras, sem qualquer 

formação na área pedagógica, receberiam suas orientações e trabalhariam com mais 

duas professoras experientes, não moradoras da fazenda. 

As jovens foram contratadas como auxiliares de serviços gerais e faziam 

o trabalho de auxiliar de classe no período de funcionamento da escola, das 07h00 às 

17h00, e após esse horário, faziam a limpeza da escola e organização dos espaços 

para seu funcionamento no dia seguinte. 

Após alguns meses, as auxiliares conversaram com a coordenadora e 

pediram a contratação de uma funcionária exclusiva para a limpeza da escola, já que 

estavam muito sobrecarregadas. O pedido foi atendido. 

Uma das professoras experientes foi demitida, ocupando seu lugar uma 

auxiliar de classe, moradora da fazenda, que iniciou em 2009 o curso de pedagogia, 

tendo 50% de seu investimento financiado pela fazenda. 

Ao acompanharem os trabalhos realizados pela coordenadora da escola, 

os proprietários, concluíram que este não estava ocorrendo da forma como 

idealizaram uma escola na fazenda, observando os seguintes fatores: 

A coordenadora só ia à Escola duas vezes por semana, não orientando as 

professoras como deveria e não estreitando sua relação com os pais; 

A maioria das atividades com os alunos ocorria dentro das salas de aula, 

assim divididas: Uma sala contendo uma professora, uma auxiliar de classe e 08 



crianças de 01 a 03 anos de idade, outra sala contendo também uma professora e uma 

auxiliar de classe e 06 crianças de 04 a 05 anos de idade. No período da tarde a 

escola recebia mais 04 crianças de 06 anos de idade, que de manhã estudavam na 

escola formal e a tarde ficavam na escola da fazenda; 

Observaram também que os alunos usavam apostilas gigantescas, 

contendo atividades inadequadas para a faixa etária, sendo que os alunos de 06 anos, 

que já estavam na escola formal no período da manhã, passavam o período da tarde 

também realizando atividades na apostila; 

Em meio a toda aquela fazenda, aquele espaço natural maravilhoso, no 

qual as crianças poderiam explorar o próprio corpo nas árvores, no gramado, nos 

morros, na terra e na água, observaram que as crianças ficavam a maior parte do dia 

na sala de aula, completando as páginas das apostilas. Faltavam as vivências, que são 

o que de fato acrescentariam uma aprendizagem significativa às crianças. 

 
2.3 Os espaços 

 
 

2.3.1 O parque 
 
 
O parque possuía grandes brinquedos de plástico, e um pequeno tanque 

de areia. 

 
 



2.3.2 As salas de aula 
 
 

A escola possuía duas salas de aula pequenas, contendo carteiras 

pequenas que comportavam quatro crianças em cada, lousa, armário, um varal alto 

com o alfabeto pendurado. A porta balcão das salas dava acesso ao parque da escola, 

gramado e arborizado, porém essas portas eram trancadas com grades que 

dificultavam a saída dos alunos. 

 
2.3.3 A brinquedoteca 
 
 
Nomeada como Brinquedoteca, a sala de brinquedos possuía um espelho 

grande em uma de suas paredes e na outra prateleiras altas com brinquedos e jogos. 

 

 



3. O PROCESSO DA TRANSFORMAÇÃO: OS ENVOLVIDOS 
 

 

 

da alegria. Leveza, contra certas leis da gravidade do 

conhecimento, que nos puxam para o chão, quando o 

aprender não tem interação com a vida que 

incessantemente se move e se desenvolve. E alegria, para 

que as crianças não sejam mobilizadas pelos pesos do 

aprender, que se inscrevem no corpo, e que se tornam 

cada vez maiores, quanto mais o conhecimento for 
7 

 

Desde o início de 2009, a fazenda está passando por um processo de 

mudança que envolve os aspectos físicos e sociais do local e integra a agricultura à 

formação integral do ser humano. Visando a melhoria da qualidade de vida dos seus 

moradores e de seus fornecedores, sua produção convencional está gradativamente 

sendo substituída pela produção orgânica. 

 De acordo com Juca8, consultor orgânico da fazenda, a produção 

roduz alimentos sem o uso de 

agrotóxico, sem adubos químicos e plantas transgênicas e trata a propriedade como 

um organismo agrícola, tornando-  

Ao concluírem que a escola não estava fluindo de acordo com as 

mudanças da fazenda, os proprietários contrataram consultoras pedagógicas para que 

essas encontrassem uma nova coordenadora. 

Foi então que assumi, em setembro de 2009, a coordenação pedagógica 

da escola. 

 

                                                 
7 Severino ANTÔNIO. A menina que aprendeu a ler nas lápides, p. 32/33 
8Juca: Osvaldo V. SERRANO Junior: 

 



Meu principal desafio é o de desenvolver um trabalho no qual os 

envolvidos (funcionários, alunos, pais e comunidade) compreendam as mudanças da 

fazenda e participem ativamente, como parte integrante deste todo. 

Nesta concepção, é fundamental que a escola propicie a vivência de 

relações de respeito e colaboração do homem com seu entorno.  

No início do trabalho, recebi o apoio das consultoras pedagógicas e 

juntas criamos o novo projeto político pedagógico da escola e ministramos cursos de 

formação para as professores e funcionárias da escola. 
 

 
 
A partir da idéia de que os alunos não seriam mais separados por faixa 

etária, rompendo o conceito de classes e divisão do espaço interno em salas de aula, e 

teriam atividades diferenciadas no mesmo espaço - considerando que estarem juntos 

não significa que tenham que fazer a mesma coisa ao mesmo tempo -, consultamos 

alguns especialistas e fomos em busca de escolas que já possuem essa prática a fim 

de solucionarmos nossas dúvidas e angustias e compartilharmos sugestões. 

Visitamos algumas escolas em São Paulo como Tearte, Espaço Brincar, Ágora e 

Casa Redonda.  
Encantadas com a experiência e sensibilidade de Péo9, formamos uma 

parceria e ela tornou-se nossa consultora pedagógica, auxiliando na organização dos 

espaços e construção da identidade da escola. 

                                                 
9 Maria Amélia Pereira (Peo)  Pedagoga, formada em Cinesiologia. Fundadora e orientadora pedagógica do 
Centro de Estudos da Casa Redonda, em Carapicuíba-SP. Mentora da OCA  Associação da Aldeia de 
Carapicuíba, Membro do conselho Internacional do IPA  International Playing Association for the Child´s 
Right to Play. 
 



4. A VISÃO HOLÍSTICA DO SER HUMANO 
 

 

 

do que Psicologia do Desenvolvimento: ensina sobre a 

natureza do humano e sobre a profunda imbricação 

entre evolução biológica e evolução cultural que o 
10 

 
Esta pesquisa parte do princípio de que o ser humano não é um ser único 

no ambiente onde vive e que pode estabelecer relações com todos os outros seres 

vivos, conciliando elementos do seu cotidiano com informações desenvolvidas no 

processo do conhecer e sentir, percebendo-se como parte integrante e atuante da 

natureza. 

As relações do ser humano com o seu meio ambiente são registradas pela 

história e estabelecidas pela ação da cultura, no caso aqui recortada na cultura lúdica. 

Esta ação lúdica, se intenciona numa valorização das raízes e do processo do brincar 

enquanto forma coletiva e não individualizante, e é justamente aí que reside a 

transformação, em um sentido de retorno, retornar ao prazer em comum, no simples 

ato de Brincar. 

Ao perguntar à proprietária da fazenda, quais são os maiores desafios na 

transformação de uma fazenda de agricultura convencional em uma fazenda de 

agricultura orgânica, a mesma respondeu que: 

O projeto tem muitos desafios. Por ser praticamente único neste setor - 

cultivo orgânico, diversificado, em larga escala - não temos muitas referencias e tudo 

precisa ser criado, experienciado e praticado, mas se eu fosse ter que escolher o 

maior desafio deste projeto, ao meu ver, é a mudança de consciência por parte de  

                                                 
10 Ana M. A CARVALHO. Brincadeira e Cultura: viajando pelo Brasil que brinca: o Brasil que 
brinca, Volume. II, p 27 
 



toda a fazenda em relação a este cultivo, a esta maneira de ver e lidar com a terra. 

Como eu sempre digo, não basta plantar sem agrotóxico e depois jogar bituca de 

de de vida, consciência 

ecológica e sustentabilidade, são grandes desafios e peças fundamentais para o bom 

desenvolvimento deste projeto e esta também é minha maior motivação: Sentir, 

pensar, experienciar e agir de acordo com que acredito na minha vida pessoal e no 
11 

A partir disso, visitamos pequenos produtores orgânicos, fazendas 

orgânicas e biodinâmicas e pesquisamos metodologias que visam a formação 

holística e integrada do ser humano, como por exemplo, a do austríaco Rudolf 

Steiner (1861-1925),criador da antroposofia, área do conhecimento que estuda a 

constituição integral do ser humano e seu desenvolvimento dentro dos quatro níveis: 

físico, vital, anímico e humano. 

-

(1998, p.72), define esses níveis da seguinte forma: 
 Nível 1 - O corpo físico: A matéria para nosso corpo físico nos foi 

emprestada do reino mineral e a ela devolvemos com a morte. As características do 

corpo físico são: ter forma, consistência e obedecer à lei da gravidade. 

Nível 2 - O corpo vital ou etérico: Pode ser observado claramente 

quando dormimos, mas nossos processos vitais funcionam sem a participação da 

consciência. Nosso corpo físico é permeado pelo nosso corpo vital, ou etérico, que 

plasma a forma, combate a tendência de decomposição do corpo físico e supera a lei 

da gravidade. O reino vegetal consiste do corpo físico e do vital. Quando dormimos, 

em certo sentido, vegetamos como a planta. 

Nível 3  O corpo astral ou anímico: Quando acordamos, 

recuperamos a nossa consciência. Nossa alma despertou. O reino animal revela bem 

esse nível. O animal caracteriza-se por ser animado, ter movimento. Obedece aos 

seus instintos e vive em função de arrumar alimento e procriar. É altamente 

especializado. Sabe fazer certos trabalhos com perfeição. Alguns exemplos: a abelha 

constrói a colméia, a aranha tece a teia, o castor constrói diques para represar a água 

etc. O animal pode ser condicionado a determinadas reações mediante estímulos 

externos, mas não possui o dom do livre-arbítrio. Se tivéssemos apenas corpo físico, 

etérico e anímico, seríamos tão animais quanto eles. 

                                                 
11 Vide anexo 



Nível 4: o Eu, o comportamento espiritual do ser humano: Todos 

nós falamos Eu. É a única palavra para a qual não há nenhum correspondente para 

apontar algo fora de nós. Cada individualidade é um ser espiritual único. Não 

existem, nunca existiram e jamais existirão duas individualidades idênticas neste 

planeta. Cada ser humano é dono de uma biografia única. Enquanto o animal já 

nasce com habilidades instintivas, podendo-se dizer que ele nasce pronto, cresce e 

envelhece, o ser humano nasce indefeso, dependente e precisa aprender tudo para 

sobreviver. Comparado ao animal, poderíamos dizer que o ser humano é um parto 

precoce. Em compensação, o homem evolui e a 12 

 Steiner visa uma educação que trabalhe com as três dimensões do ser 

humano: o pensar, o sentir e o agir.  

 Assim como a alimentação nutre a criança, o ambiente e a relação 

também nutrem, e o ambiente em questão é favorável para desenvolver o ser humano 

da forma mais ampla possível, dando possibilidades para que seu pensar, sentir e agir 

amadureçam de forma equilibrada e completa.  
 Por exemplo, no pensar, favorecendo descobertas que esclareçam à 

sua inteligência; no sentir, desenvolvendo a autoconfiança através do contato direto 

com a criação; e no agir, através da experimentação de tudo o que é apreendido e 

sentido. 

Compreendo que uma fazenda tem o potencial de proporcionar o brincar 

livre, através de recursos do ambiente que se mostra adequado para explorar a 

percepção sensorial da criança, e isso ocorre através de estímulos que podem, 

também, ser mediados por adultos, como: degustar frutos e frutas, diferenciar 

sabores, aromas, cores, explorar sementes, folhas, texturas, terra, etc. 

 Da qualidade da percepção sensorial e da autonomia da movimentação é 

que haverá a possibilidade de se formarem crianças ativas, construtoras do 

conhecimento, criativas e vivas, por esse motivo as vivencias com a natureza estão 

presentes na rotina da escola. 

                                                 
12 Jair MOGGI, Transforme-se, p 72-76 



 
 

No desenvolvimento das atividades, percebemos transformações da 

criança nas quatro dimensões presentes no ser humano - física, vital, anímica e 

humana - e temos como desafios despertar ainda mais a busca de equilíbrio e 

harmonia entre estas dimensões. 



4.1 Dimensão física 
 
 

O que é, o que é?  

Refresca até pensamento. 

É brinquedo muito antigo. 

Ajuda a plantar idéias. 

Demora para se fazer. 

Faz a gente se sentir gigante. 

Podemos subir em cima dele. 

O brinquedo não se quebra 

e ainda nos alimenta. 

É a árvore, pé de fruta, 

vive bela e quieta, 

sem reclamar, sem barulho, 

até quando jogam entulho.  

Selma Maria13 

 

Compreendendo que o brincar deve fazer e faz parte do processo de 
construção do ser humano, tanto no âmbito psicológico e físico, como também no 
social, é nítido o quanto o meio que a criança está inserida interfere (ou não) no seu 
processo de desenvolvimento e aquisição de habilidades e conhecimentos.  

Pensando nisso, e com o auxílio da Peo, modificamos a estrutura física da 
escola quebrando algumas paredes e criando grandes espaços; trocamos a maioria 
dos brinquedos de plásticos por brinquedos de madeira (naturais, interligando-os ao 
ambiente da fazenda) e deixamos dispostos caixotes, panos e tábuas de madeira, 
possibilitando um ambiente convidativo à criação e interação social. 

ivemos com a criança, (...), educar e ensinar artisticamente se 
revelará para nós que tendência deverá ser estimulada entre as possibilidades da vida 
e da alma, ao observarmos as atividades pictóricas, plásticas da criança: como ela 
manuseia a argila, a madeira, as cores, mesmo que de forma desajeitada. Aprende-se 
a conhecer o aluno intimamente, aprende-se a conhecer suas limitações e habilidades 
ao vermos como o [elemento] artístico flui de suas mãos. (...) No convívio com ela 
(criança), o educador e o professor aprendem a conhecer a força que a criança terá 
um dia na vida, se levarem a ela o poético- 14 

                                                 
13 Selma MARIA. Um pequeno tratado de brinquedos para meninos quietos, p 21 
14 Rudolf STEINER. Pedagogia, arte e moral, p 33 



   
 

Na dimensão física, o trabalho corporal permeia o dia-a-dia de todas as 

atividades propostas, estimulando o movimento, a coordenação motora, percepção, 

os sentidos, o equilíbrio, a exploração, o conhecimento do próprio corpo, da saúde, 

higiene e da relação que ele vivência com o espaço e com os sujeitos com quem 

convive no cotidiano.  

 

  

  
 

Péo enfatiza a importância da experiência demonstrando que a linguagem das 

crianças é o corpo físico. O conhecimento passa pelo corpo, a criança precisa 

experimentá-lo primeiro no próprio corpo, desenvolvendo o corpo físico através dos 



vínculos que estabelece consigo mesma, com o tempo e o espaço e com as pessoas as 

quais convive. 

 
4.2 Dimensão vital 

 

 

ser humano. 

Brincar é uma parte fundamental da nossa herança 

biológica como espécie. Embora a ludicidade exista em 

muitos outros animais, em nenhuma outra espécie a 

ludicidade é tão duradoura ao longo da vida como no 
15 

 

Dentro da dimensão vital e em conjunto com a reestruturação da fazenda, 

professoras e moradores participaram de uma palestra com o Juca a respeito da 

convergência da agricultura convencional para a orgânica e o quanto isso é benéfico 

para a saúde. 

A partir disso, os interessados participaram de cursos de culinária orgânica 

oferecidos na fazenda. A escola, como disseminadora dessa nova cultura, passou a 

consumir apenas alimentos integrais e orgânicos. 

Visando a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento 

holístico do ser humano, os pães, bolos, queijos e massas, antes industrializados, 

passaram a ser feitos pela cozinheira da escola e pelos próprios alunos em aulas de 

culinária ministradas pela própria cozinheira. 

 

 
 

                                                 
15 Maria Amélia PEREIRA. Brincadeira e Cultura: viajando pelo Brasil que brinca: o Brasil que 
brinca, Volume. II, p 118 



uma personalidade íntegra e a plena realização do homem. As crianças, criadoras do 

futuro que são, podem ser livres para descobrirem novos significados em resposta as 

novas experiências, ao invés de serem conduzidas para adquirir significados criados 
16 

 

4.2.1 Experiências e conquistas infantis 
 
 

Há poucos meses, Samuel, hoje com 1 ano e 3 meses, conquistou uma das 

mais importantes evoluções do ser humano: andar. 

 

 

Seus olhos escuros como a jabuticaba, que antes só alcançavam o que sua 

mão tocava ou aquilo que estava à altura de um quadrúpede, agora podem enxergar 

além. 
 quista do andar ereto é a aquisição motora mais fundamental, pois 

impregna toda a vida humana; o ângulo de percepção do mundo se modifica e a 

forma de apreendê-lo se amplia quando as mãos são liberadas da função locomotora. 

Para constatarmos isto basta que olhemos um objeto ou o ambiente deitados de lado, 

de bruços, em qualquer posição horizontal, e depois o vejamos em pé; ou ainda, se 

experimentarmos ir ao encontro do mundo em uma postura mais curvada, por 

exemplo, com a cabeça voltada para baixo, ou olhando com a cabeça virada para 

cima. Ampliamos nosso horizonte visual por meio da postura ereta, os movimentos 

do pescoço e do globo ocular possibilitam maior amplitude da visão. Torna-se 

necessário direcionar, focar a partir de si o que realmente se quer ver: Assim, desde 

                                                 
16 Santa Marli Pires dos SANTOS. Brinquedoteca: O lúdico em diferentes contextos, p 20 



o momento em que conquistou a postura ereta, o ser humano buscará, por toda a 
17 

Este triunfo permite ao menino explorar todos os espaços e andar, andar e 

andar. 

Quando se desequilibra e cai no chão, Samuel distrai-se com algum 

-se novamente a procura do inexplorado. 

Sente-se grande, já sabe andar! Quer andar sozinho, ficando irritado quando 

algum adulto quer auxiliá-lo nessa nova empreitada. 

É interessante observar a determinação deste pequeno ser, ora andando 

depressa, ora devagar, ora desequilibrando-se mas jamais desistindo. Ao ouvir uma 

-

me sobre o que para ele seria esse andar e conclui que estes passos significariam sua 

nova forma de perceber e conhecer o mundo. Samuel é um menino privilegiado, 

aprendeu a andar na terra, na grama, no meio da natureza. Conhecerá o mundo a 

partir de sua exploração. 

 

Para um adulto, esta árvore pode parecer baixa, mas aos olhos do pequeno 

Ricardo, 2 anos e 6 meses, esta árvore parece ser uma grande desafio e, ao ser 

convidado por Erick, 3 anos e 5 meses, o menino pega um 

caixote para ser usado como apoio. 

 

 

 

 
                                                 
17 Luiza LAMEIRÃO.  Criança brincando! Quem a educa?, p 14 
 



- Vai cavalo, vai cavalo!  gritava Ricardo 

- Esse cavalo morde, ele é muito bravo.  dizia Erick 

- Cavalo forte, vai cavalo, vai cavalo!  repetia o menino. 

 - Kevin, sobe aqui.  

- Não dá, agora estou trabalhando. 

- João, eu consegui subir na árvore igual a você! 

- Não valeu Camila, você usou cadeira.  

- Mas eu subi. 

 



4.3 Dimensão anímica 
 
 

-se pelo prazer e liberdade: duas faces 

inseparáveis: o prazer decorre do exercício gratuito, não 

instrumentalizado, sem fins utilitários, e a liberdade é exercitada 

pelas escolhas, que 18 

 
Em relação a dimensão anímica, o sentir é estimulado na constante 

abordagem das artes como linguagem expressiva e através das relações estabelecidas 

proporcionando a comunicação de sentimentos, desejos, frustrações e necessidades.  

A força de expressão da criança é o movimento e a fala que estão 

intimamente ligados às emoções: a forma como a criança se relaciona e compreende 

o seu espaço e o do outro, noção de limites, proteção, desafios, expressão de medos, 

coragem e sonhos.  

 

  

  
 

                                                 
18 Severino ANTÔNIO. A Menina que aprendeu a ler nas lápides, p 33 



    

brincadeira e a arte são formas de experimentação de experiências, de múltiplos 

 
É nosso papel, enquanto educadores, estabelecermos relacionamentos e 

oportunidades ricas em desafios que sejam adequadas às condições físicas, afetivas, 

intelectuais e sociais das crianças.  

É possível perceber que o brincar espontâneo proporciona divertimento e bem 

estar. Através dos tempos, de acordo com as idades, os interesses das crianças 

também se modificam pois, ao brincar, incorporam valores, regras, estabelecem 

relações interpessoais, deparam-se com desafios, resultando em um desenvolvimento 

integral.  
A criança não precisa necessariamente de brinquedos, utilizando também 

materiais que servirão para representar uma realidade ausente, por exemplo, uma 

vareta de madeira pode se transformar em uma espada, um cavalo de pau, uma 

boneca, possibilitando o cultivo da imaginação através da abstração dos objetos reais, 

detendo-se no significado definido pela brincadeira. 

 

4.4 Dimensão humana 

 
 

abrangendo apenas o que se apresenta à vista, mas 

contendo em seu âmago um estado futuro. Quem vê uma 

planta apresentando apenas folhas sabe perfeitamente que 

ela terá, dentro de algum tempo, flores e frutas; contudo, a 

planta já possui, de maneira invisível, a disposição para 

essas flores e frutos. Mas como poderia opinar sobre o 

aspecto desses órgãos alguém que se limitasse a estudar 

na planta apenas o que ela apresenta ao olhar do 

observador no momento presente? Só poderá fazê-lo 
19 

 

Na dimensão humana, o pensar é cultivado gradativamente, através dos 

passeios pela fazenda e das experiências, estimulando também a imaginação, como, 
                                                 
19 Rudolf STEINER. A educação da criança, p 09 



por exemplo, na exploração dos caixotes de madeira e sua ampla possibilidade de 

construções, nas contações de histórias, nas músicas, rodas cantadas e brincadeiras 

(dirigidas ou não).  
onforme amadurece (o ser humano), acumula experiência, habilidades e sabedoria, 

adquiridas principalmente a partir do jogo de polaridades da sua alma, do seu pensar, do seu sentir e 

do seu querer ao longo da vida. Missão de vida e valores como solidariedade, abnegação, altruísmo, 

ética e moral emanam da esfera do Eu, confrontando-se com as cobiças que provêm de nossos 
20 

 

  

  
 

Ao expressar-se, o ser humano configura externamente seu interno. A criança 

apropria-se do brincar como forma de representar seu mundo interno, externalizando 

a forma como está percebendo o mundo, traduzindo através da brincadeira o que ela 

vê e o que ela sente e essa brincadeira é a forma que ela utiliza para experimentar a 

vida. 

                                                 
20 Jair MOGGI, Transforme-se, p 77 



Impressiono-me com a capacidade das crianças em observar os detalhes, 

investigá-los, explorá-los e conhecê-los através desse vínculo. 

  
 

A experiência estimula o ser humano a aprender naturalmente, além de ativar 

a inteligência e a sensibilidade, possibilita à criança pensar por ela mesma. 

É importante refletirmos também sobre o que gostaríamos que a criança 

assimilasse através de uma experiência. Quando, por exemplo, o menino assiste a um 

filme, ou desenho, ou fica horas em frente à TV, ele poderá absorver e incorporar o 

que estiver assistindo. 

Neste caso, qual das duas experiências é mais rica? Aquela em que a criança 

explora um ambiente e interage com ele, ou a que a criança assiste televisão, muitas 

vezes vendo programas inadequados para sua idade e utilizando seu corpo para 

externalizar o que seu interno absorveu durante as horas que passou na frente da 

televisão? 

 As experiências, além de desenvolverem o físico e o emocional da criança, 

também possibilitam que ela transforme essa experimentação em aprendizagem, 

conceituando-a, adquirindo então um conhecimento que será parte de uma 

aprendizagem significativa já que esta foi vivenciada pela criança, já que ela foi 

autora de todo o processo. 

 



  
 

 os 

que elas explorem primeiro o objeto de conhecimento para depois, se e quando 

necessário, darmos as coordenadas. 

a rosa. A criança 

somente adquire confiança básica no seu processo quando pode se tornar girassol, se 

for isso que está dentro dela. Se ela tiver de tornar-se rosa é como se o seu meio 

ambiente colocasse nela uma pele estranha sob a qual seu próprio ser se atrofia, até 

se sufoca. A criança pode até se adaptar a essa pele estranha ou até contribuir à 

formação dela, mas sua essência individual não é percebida sob essa pele. (...) Por 

isso, criar espaços livres e protegidos onde a criança possa ser ela mesma e 

expressar- 21 
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Começo a refletir a respeito dos conceitos de liberdade e autonomia e como 

equilibrá-los. O que é dar liberdade para a criança? É dar autonomia? O que é dar 

autonomia? É deixar a criança fazer tudo sozinha?  

É importante oferecermos recursos para as crianças, ajudá-las a descobrirem, 

chamar as crianças para fazerem junto com a gente. Para que tenham liberdade com 

responsabilidade. Não posso deixar a criança subir no alto da árvore, pois ela pode 

cair, é importante sempre um adulto por perto e mostrar até onde a criança pode ir. 

Ficarmos de olho na criança, não para colocarmos medo, mas para que elas sintam-se 

responsáveis. Queremos crianças seguras e que aprendam a conviver em grupo. 

Pretendemos possibilitar às crianças que sintam seu próprio corpo, suas 

limitações, suas habilidades.   



5. PERTENCIMENTO 
 
 
 

-se capaz de aprender, 

outra necessidade se evidencia: pertencer, ser 

acolhida, ter um lugar a que possa retornar e se 

sentir em casa. Para o começo do aventurar-se 

no desconhecido, que traz medos e incertezas, a 

criança precisa de pertencimento, de 

familiaridade, de reconhecer e ser reconhecida. 

Propiciarmos a ela o sentimento de ser acolhida 
22 

 

Quando a proprietária me explicou que gostaria que os alunos 

participassem mais dos acontecimentos diários da fazenda, que eles tivessem essa 

sensação de pertencimento da fazenda e que não fossem apenas moradores que 

trabalham e vivem no espaço sem comprometimento com a manutenção e 

 

Fui à cidade, comprei galochas e bonés para as crianças e sugeri às 

professoras que diariamente passeassem pela fazenda com os alunos (a pé, de Kombi 

ou de charrete) para que eles pudessem observar e estar por dentro dos 

acontecimentos, das plantações, dos animais, enfim, das produções.  

Alunos e professores adoraram a idéia, a experiência foi muito rica e o 

local preferido dos alunos era a cocheira. A partir destes passeios, todas as 

brincadeiras giravam em torno dos cavalos, as crianças imitavam os funcionários da 

cocheira e todo e qualquer objeto em suas mãos se tornava um cavalo. 

 

                                                 
22 Severino ANTÔNIO. A Menina que aprendeu a ler nas lápides, p 29 



  

  
 

No passeio pela horta, as crianças ajudavam a horteira a regar as plantas 

e a cozinheira a colher as verduras e legumes do almoço de cada dia. 

 

  
 

No galinheiro as crianças adoravam observar as galinhas e diferenciá-las 

do galo, além de compararem o tamanho dos ovos botados no dia. 



  
 

Observo que hoje falamos em humanidade como se não pertencêssemos 

a ela, como se a humanidade estivesse lá e nós estivéssemos aqui. Por isso a 

importância de estabelecermos relações com as pessoas e o ambiente em que 

vivemos, colaborando conscientemente, com sua promoção e prevenção. 

Refletindo sobre essa verdadeira sensação de pertencimento, conclui que 

não basta os alunos irem à granja, cocheira ou horta, por exemplo, apenas como 

regam uma planta - muitas vezes pela simples 

diversão de brincar com a água -, colhem o alimento - pela necessidade de 

alimentar-se, sentirem-se saciados - ou comparam o tamanho dos ovos - pela 

curiosidade que essa diferença desperta.  
Pesquisando na internet23 a respeito do conceito de pertencimento, 

encontrei um significado que vai ao encontro da minha reflexão e o qual gostaria de 

compartilhar: 

crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. 

Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma 

coletividade na qual símbolos expressam valores, medos e aspirações. 

Esse sentimento pode fazer destacar características culturais e raciais.  

Esse sentimento de pertencimento pode ser reconhecido na 

forma como um grupo desenvolve sua atividade de produção, 

manutenção e aprofundamento das diferenças, cujo significado é dado 

por eles próprios em suas relações sociais. Quando a característica 

                                                 
23 http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Pertencimento (site visitado em 
01/02/2010 às 22h40). 
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dessa comunidade é sentida subjetivamente como comum, que pode 

ser a ascendência comum, surge o sentimento de "pertinência", de 

pertencimento, ou seja, há uma comunidade de sentido. (...)  

sentir como pertencentes a tal lugar e ao mesmo tempo sentir que esse 

tal lugar nos pertence, e que assim acreditamos que podemos interferir 

e, mais do que tudo, que vale a pena interferir na rotina e nos rumos 

desse tal lugar. 

Um exemplo da manifestação da sensação de pertencimento é 

a ação das comunidades tradicionais (detentoras de saberes naturais, 

transmitidos oralmente de geração a geração como os grupos 

remanescentes dos quilombos, populações ribeirinhas e os índios) é o 

que se testemunha nos processos pela manutenção de Unidades de 

Conservação, uma vez que os seus saberes e modo de vida foram 

obtidos e desenvolvidos nesse lugar, cujas condições e peculiaridades 

aprenderam a respeitar, de forma a permitir a continuidade da vida 

nessa região. Conseguem formar o consenso de que, para ajudar na 

conservação da comunidade, precisam ser vistos como parte 

ro lado, 

esse sentimento de pertencimento tem relação com a noção de 

participação. Na medida em que o grupo se sente ator da ação em 

curso, o que for sendo construído de forma participativa desenvolverá 

a co-responsabilidade, pertencendo os resultados a todos desse grupo, 

 

A verdadeira sensação de pertencimento se constrói quando de fato 

participamos ativamente de algo e nos questionamos sobre as maneiras possíveis de 

contribuição e cooperação para a prevenção e promoção do espaço em que vivemos, 

pensando não apenas no bem estar pessoal como também no coletivo. 
Não apenas regar as plantas, mas sim plantá-las, observar diariamente 

seu crescimento e tudo que elas necessitam para se desenvolverem.  

 



  

  
No plantio e na colheita, além das crianças aprenderem conceitos como 

ciclo de desenvolvimento, vitaminas e germinação, são também transmitidos 

conhecimentos que são verdadeiras lições de vida. Por exemplo, o conceito de 

tempo: que para tudo tem um tempo certo, ao compreenderem que não adianta 

colherem a cenoura antes da época, pois ela não estará boa para ser consumida. 

Observo no dia a dia que tudo é um complexo de vida, o ser humano só 

sobrevive se perceber-se como parte do todo, não como espécie superior, mas com 

uma relação de interdependência entre todos os elementos do universo. 

Nessa concepção, a Escola é vista como espaço de encontros de sujeitos e 

cultura, de trocas de experiências significativas entre todos que habitam o lugar e 

vivenciam regras de convívio amistoso, respeitoso e solidário. O convívio cotidiano, 

o estar junto no mesmo espaço, potencializa o sentimento de pertencimento e 

identidade com o contexto no qual o sujeito se percebe como parte integrante e se 

reconhece como responsável pelo cenário criado. 

Percebo que ainda tenho muito que compreender sobre este conceito de 

pertencimento, mas sinto-me feliz por estar atenta em relação a isso e buscando 

sempre alinhar a teoria à prática para que tanto os moradores da fazenda e seus 

proprietários quanto eu sejamos realmente pertencentes à este espaço e gratos à 

natureza por tudo que ela nos oferece.  



6. CONCLUSÕES PESSOAIS 
 
 
 

Esta monografia não tem a intenção de ser o relato de uma experiência 

com começo, meio e fim e sim uma reflexão sobre algo novo, sobre o que estou 

vivenciando, algo que está em construção. 

No meio dessa construção comecei a refletir e isso se tornou o tema da 

minha monografia. Recordo agora com gratidão da querida amiga Ana Leite que, 

quando manifestei minha insegurança em escrever sobre algo novo, Ana, com sua 

 

Hoje posso compreender que os valores da escola, idealizados pelos 

proprietários da fazenda, são definidos em torno da:  

 Relação da criança com a natureza. 

 Cuidado com o espaço físico e o próprio corpo. 

 Idades misturadas, grupos formados por afinidades. 

 Planejamento baseado no interesse criança. 

 Incentivo a autonomia e individualidade das crianças 

 Participação ativa dos pais 

A escola tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança numa 

relação integrada com o espaço que habita.  

As relações estabelecidas entre adultos e crianças, e entre as próprias 

crianças, desvelam uma concepção de sujeito capaz de agir, com direito de se 

expressar e ser protagonista das situações do cotidiano. Alguém que compartilha o 

encantamento em conhecer o mundo ao seu redor, capaz de se maravilhar com 

palavras, gestos e descobertas, momentos mágicos da infância.  

À medida que as relações se fortalecem num ambiente acolhedor, lúdico, 

alegre, prazeroso, convidativo à experimentação, o afeto, a sensibilidade e o diálogo 

têm a potencialidade de se estabelecer e efetivar aprendizagens significativas.  



Ciclos da agricultura, estações do ano, variações climáticas, animais da 

fazenda, notícias e acompanhamento do plantio dos alimentos cultivados na fazenda, 

as histórias de vida dos moradores locais e das famílias dos alunos, tornaram-se 

conteúdos a serem explorados pelas educadoras e pelos educandos. 

 Simultaneamente aos projetos desenvolvidos, o registro de cada etapa 

e dos ganhos como um todo fundamentam a trajetória percorrida e subsidiam a 

reflexão sobre o processo de aprendizagem e se torna fonte de replanejamento dos 

passos seguintes.  

A escola é carinhosamente reconhecida como o coração da fazenda e 

disseminadora desta nova cultura, porque a medida que formar seus alunos, poderá 

disseminar princípios e valores para suas famílias e a comunidade como um todo. 

Cada um dos sujeitos que faz parte desta história poderá criar uma 

referência para projetos de vida que possivelmente desenvolverão, com 

responsabilidade social e ambiental, liberdade de escolha e motivação por serem 

autores de suas histórias de vida. 

Estamos ainda neste processo de transformação. Será que a vida é um 

constante processo de transformação? Estamos em busca do caminho que responde 

mais ao espaço, às crianças, professoras e o que elas acreditam. 

  

6.1 Reflexões finais 
 

 

onografia, continuo me 

encantando cada vez mais com o curso de pós graduação em Educação Lúdica, pois a 

escolha do tema fez parte de um autoconhecimento a respeito da minha missão ao 

mudar de cidade, ao abandonar um emprego público, ao ficar longe das pessoas que 

tanto amo e, principalmente, ao enfrentar desafios gigantescos que eu jamais 

imaginaria ser capaz de executá-los. 

 Estou descobrindo com esse trabalho, que minha missão aqui, além de 

me conectar mais ao Criador, a natureza, aos bens que ela me oferece e a importância 

de promovê-la e preservá-la, é as missão de aprender a ser, ser mais sensível, ser 

mais inteira, ser mais observadora e mais humana. Tudo isso estou aprendendo com 



as crianças, que são filhas e netas de pessoas que nasceram e construíram famílias 

dentro de uma fazenda. 

 Obrigada meu Deus por me dar saúde e força para experimentar, errar, 

acertar, errar de novo, consertar, criar, ressignificar, relacionar, cambiar, aprender e 

principalmente, viver! 
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8. ANEXOS:  
 
 8.1 Entrevista: Tatiane Floresti  
 

1. Qual é o seu nome, sua formação e atividade atual? 
Tatiane Floresti Pontes, formada em artes cênicas pela ECA/USP. Atualmente 

trabalho na área social do projeto de orgânicos da Fazenda (fase de implantação). 

2. Qual é a maior mudança que a fazenda está realizando?  
A maior mudança é a conversão de cultivo convencional para orgânico que 

implica em varias outras mudanças tanto na área técnica como comportamental. 

3. O que a motivou participar deste projeto e quais são os maiores desafios? 

O projeto partiu de uma vontade minha e do meu marido de expandirmos uma 

experiência que tínhamos em casa com a alimentação saudável. A principio 

transformamos a horta que abastece a sede da fazenda em orgânica, depois 

criamos um projeto piloto com dimensões bem pequenas, que foi crescendo e 

hoje a fazenda toda será convertida em produção orgânica.  

O projeto tem muitos desafios. Por ser praticamente único neste setor - 

cultivo orgânico, diversificado, em larga escala - não temos muitas referencias e 

tudo precisa ser criado, experienciado e praticado, mas se eu fosse ter que 

escolher o maior desafio deste projeto, a meu ver, é a mudança de consciência 

por parte de toda a fazenda em relação a este cultivo, a esta maneira de ver e lidar 

com a terra. 

Como eu sempre digo, não basta plantar sem agrotóxico e jogar bituca de 

 

ecológica e sustentabilidade, são grandes desafios e peças fundamentais para o 

bom desenvolvimento deste projeto e esta também é minha maior motivação: 

Sentir, pensar, experienciar e agir de acordo com que acredito na minha vida 

pessoal e no trabalho. 

4. Em relação a escola da fazenda, que diferenças (vantagens e 
desvantagens) você enxerga em uma escola rural em relação a uma 
escola urbana? 



Eu não saberia responder em relação a todas as escolas rurais e urbanas, 

posso responder em relação ao nosso caso especifico.  

No caso da nossa escola acredito que o privilegio do espaço, o contato 

são, a meu ver, enormes vantagens. 

com a natureza 

e suas relações, acredito ser de fundamental importância para a construção do ser. 

Não sei te responder em relação a escola urbana porque tudo depende do tipo de 

escola e principalmente da filosofia proposta pela escola. Este contato com a 

natureza pode ocorrer em São Paulo também, em menor escala muito 

provavelmente, como temos o exemplo da Casa Redonda ou da Tearte 

A escola numa região urbana também pode oferecer outras interações com o 

meio que também são importantes como museus, passeios específicos, mas 

novamente acredito que não é só uma questão do espaço físico mas, 

principalmente, como a escola se relaciona com o seu entorno, como a escola 

 

5. Como você vê esse processo de transformação da escola? 
É um processo lento e cuidadoso, um aprendizado para todos os envolvidos. 

pronta, acredito que na escola isto também se aplique. 

Contamos (ainda bem!) com auxílios maravilhosos como o da Peo da casa 

redonda e com uma coordenação dedicada, inteligente e muito sensível (elemento 

muitíssimo importante!) representada pela Melina.  

É um processo novo pra todos os envolvidos não só pela questão física (por 

se tratar de uma escola rural), 

(ou muito velho, não sei...) olhar sobre a criança e sobre si mesmo, questionar, 

 

6. Em relação às crianças, quais são os principais benefícios esperados com 
essa mudança? 

Sinceramente... Atrapalhá-las o mínimo possível no que elas vieram a ser. 

Acredito que auxiliá-las num desenvolvimento mais integrado, físico, psíquico e 

emocionalmente falando. 



São Paulo, 09 de janeiro de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao Proprietário da fazenda, 
 
Em virtude do termino do curso de Pós Graduação Lato Sensu, 

Vera Cruz de São Paulo, solicito sua autorização para escrever a monografia sobre 

minha experiência de trabalho na instituição de ensino desta fazenda com a qual 

pretendo discutir algumas questões relativas :  

a) A transformação dos espaços físicos e metodologia de trabalho; 

b) Ao envolvimento dos alunos nestas transformações. 

Neste trabalho, as imagens são fundamentais para a discussão ou ilustração dos 

temas apontados. Portanto, faz-se necessário solicitar a autorização dos pais ou 

responsáveis para o uso das imagens dessas crianças em atividades tanto para 

compor a monografia quanto para futura apresentação para a banca examinadora e/ou 

congressos e/ou publicações. 

  Coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento 

                           

Atenciosamente, 

                                                   

                                                             Melina Beatriz Carneiro Alves Rocha 

 

Autorização do proprietário: 



 

 Termo de utilização de imagem 
 

Eu, Wilson Cabral de Araújo, portador do RG: 23.827.173-0, responsável pelo 

menor Guilherme Cabral de Araujo, aluno da Escola Toca do Futuro, através da 

presente Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz Carneiro Alves Rocha, 

a utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas aulas dessa instituição 

Instituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a sua reprodução, distribuição 

e exibição em veículos estritamente com fins culturais, em formatos existentes ou 

que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 

 

Eu, Alessandra Barros Acuna, portadora do RG: 25.731.042-3, responsável pelos 

menores Ricardo Cirillo Acuna Lima e Isabelli Maria Acuna Lima alunos da 

Escola Toca do Futuro, através da presente Declaração, autorizo a pesquisadora 

Melina Beatriz Carneiro Alves Rocha, a utilização NÃO COMERCIAL das imagens 

produzidas nas aulas dessa instituição publicados no projeto de pesquisa sobre a 

autorizando a sua reprodução, distribuição e exibição em veículos estritamente com 

fins culturais, em formatos existentes ou que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 

 
Eu, Elaine Aparecida Pistarini da Silva, portadora do RG: 25.731.042-3, 
responsável pelo menor Rogério da Silva, aluno da Escola Toca do Futuro, através 

da presente Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz Carneiro Alves 

Rocha, a utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas aulas dessa 

organizado pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a sua 

reprodução, distribuição e exibição em veículos estritamente com fins culturais, em 

formatos existentes ou que venham a ser criados. 



Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 

Eu, Luciano Aparecido Pistarini, portador do RG: 24.627.141-3, responsável pelo 

menor Samuel Gonçalves Pistarini, aluno da Escola Toca do Futuro, através da 

presente Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz Carneiro Alves Rocha, 

a utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas aulas dessa instituição 

Instituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a sua reprodução, distribuição 

e exibição em veículos estritamente com fins culturais, em formatos existentes ou 

que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: ____________________________________________ 

 

 
Eu, Lorena Gonçalves Santos, portadora do RG: 931.333, responsável pela menor 

Kariny Gonçalves dos Santos, aluna da Escola Toca do Futuro, através da presente 

Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz Carneiro Alves Rocha, a 

utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas aulas dessa instituição 

Instituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a sua reprodução, distribuição 

e exibição em veículos estritamente com fins culturais, em formatos existentes ou 

que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 

 

Eu, Grasiela Araujo Lima Romão, portadora do RG: 44.335.029-2, responsável 

pelos menores Kevin Gilberto Merenciano e Késia Genielen Merenciano, alunos 

da Escola Toca do Futuro, através da presente Declaração, autorizo a pesquisadora 

Melina Beatriz Carneiro Alves Rocha, a utilização NÃO COMERCIAL das imagens 

produzidas nas aulas dessa instituição publicados no projeto de pesquisa sobre a 

autorizando a sua reprodução, distribuição e exibição em veículos estritamente com 

fins culturais, em formatos existentes ou que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 



Eu, Rafaela Romão, portadora do RG: 41.500.040-3, responsável pelas menores 

Natalie Romão Magrini e Bianca Romão, alunas da Escola Toca do Futuro, através 

da presente Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz Carneiro Alves 

Rocha, a utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas aulas dessa 

organizado pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a sua 

reprodução, distribuição e exibição em veículos estritamente com fins culturais, em 

formatos existentes ou que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 

 
Eu, Giovana Aparecida Schneider, portadora do RG: 35.404.389-4, responsável 

pelo menor Erick Henrique de Brito, aluno da Escola Toca do Futuro, através da 

presente Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz Carneiro Alves Rocha, 

a utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas aulas dessa instituição 

Instituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a sua reprodução, distribuição 

e exibição em veículos estritamente com fins culturais, em formatos existentes ou 

que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 

 
Eu, Elisabete de Fatima Martins Santos, portadora do RG: 26.619.752-8, 

responsável pelo menor Jhonata Martins Dos Santos, aluno da Escola Toca do 

Futuro, através da presente Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz 

Carneiro Alves Rocha, a utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas 

tituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a 

sua reprodução, distribuição e exibição em veículos estritamente com fins culturais, 

em formatos existentes ou que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 



Eu, Fernanda Aparecida Pistarini de Paula, portadora do RG: 33.317.328-4, 
responsável pelo menor Douglas Pistarini de Paula, aluno da Escola Toca do 

Futuro, através da presente Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz 

Carneiro Alves Rocha, a utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas 

sua reprodução, distribuição e exibição em veículos estritamente com fins culturais, 

em formatos existentes ou que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 

 
Eu, Lourdes Fatima de Souza Pistarini, portadora do RG: 28.619.854-X, 
responsável pelo menor João Paulo Pistarini, aluno da Escola Toca do Futuro, 

através da presente Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz Carneiro 

Alves Rocha, a utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas aulas 

dessa instituição publicados no projeto de pesquis

organizado pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a sua 

reprodução, distribuição e exibição em veículos estritamente com fins culturais, em 

formatos existentes ou que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 
Eu, Fabiana Atanazi, portadora do RG: 41.426.873-8, responsável pela menor 

Tamiris Atanazi Simões, aluna da Escola Toca do Futuro, através da presente 

Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz Carneiro Alves Rocha, a 

utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas aulas dessa instituição 

Instituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a sua reprodução, distribuição 

e exibição em veículos estritamente com fins culturais, em formatos existentes ou 

que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 



Eu, Elaine Cristina Firmino Pistarini, portadora do RG: 28.483.841-X, 
responsável pelo menor Felipe Vinicius Firmino Pistarini, aluno da Escola Toca do 

Futuro, através da presente Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz 

Carneiro Alves Rocha, a utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas 

aulas dessa inst

sua reprodução, distribuição e exibição em veículos estritamente com fins culturais, 

em formatos existentes ou que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 

 
Eu, Cláudia Clementino, portadora do RG: 28.689.804-4, responsável pela menor 

Camila Clementino Coruzzi, aluna da Escola Toca do Futuro, através da presente 

Declaração, autorizo a pesquisadora Melina Beatriz Carneiro Alves Rocha, a 

utilização NÃO COMERCIAL das imagens produzidas nas aulas dessa instituição 

Instituto Superior de Educação Vera Cruz, autorizando a sua reprodução, distribuição 

e exibição em veículos estritamente com fins culturais, em formatos existentes ou 

que venham a ser criados. 
Assinatura da responsável: _______________________________________ 
 

 
 

 
 

 


