
“Sobe a chama, sobe a chama
Mais alto, mais alto
Ilumina, ilumina
Nossas festas, nossas almas.”

JORNAL DA ESCOLA
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EDITORIAL
Surpresa!! Esse é o sentimento ao 
reunir todas as peças desse jornal. 
De uma sementinha idealizada, ele 
se transforma em uma peça com vida 
própria; falamos do que queríamos, e 
ele nos volta com o que lhe foi dado: 
um presente da comunidade para a 
comunidade. Dessa vez vamos falar 
do agir que é a nossa verdadeira 
expressão no mundo. No exercício 
diário nos desenvolvemos como 
indivíduos e, como tais, contribuí-
mos para a evolução comum, na 
comun”idade” em que con”vivemos”.
E por aí contribuímos para a for-
mação dos nossos pequenos pelo 
exemplo, dos nossos maiorzinhos 
pela diversidade, dos nossos médios 
por reconhecê-los e respeitá-los no 
mundo. Tudo isso para que também 
eles possam dar sua contribuição 
ao seu entorno, ou mesmo a lugares 
distantes, que tanto precisem da ação 
calorosa que brota do sonho de fazer 
um mundo melhor.
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Caros irmãos e irmãs, 

Venho escrever um pouco sobre a vida de Santo 
Antônio. Inicio com estas lindas palavras deste 
Santo doutor da igreja:
 
“Fala em línguas quem está repleto do Espírito 
Santo. As diversas línguas são o testemunho que 
devemos dar a favor de Cristo, a saber, humilda-
de, pobreza, paciência e obediência. Quando os 
outros virem em nós estas virtudes, estaremos 
nós falando a eles. Nossa linguagem é penetrante 
quando é nosso agir que fala. Eu vos conjuro, pois, 
deixai vossa boca emudecer-se e vossas ações fala-
rem! Nossa vida está tão cheia de belas palavras e 
tão vazia de boas obras”.

Para quem não sabe, ainda em Portugal, quan-
do adolescente, ele pregava para os homens que 
muito pouco o escutavam. Ele tinha costume de ir 
a um rio no qual passava horas pregando, não para 
as águas, mas sim para os peixes - sim! Leram bem, 
para os peixes!! Tal dom de DEUS este que, se os 
homens não o ouviam, os peixes o escutavam.

Discípulo de São Francisco, seu pai espiritual, An-
tônio também amava a natureza e a solidão. Quan-
do não era ouvido pelas pessoas, dirigia-se às aves 
e aos peixes. Certa vez, Santo Antônio foi pregar na 
cidade de Rímini, quando subiu ao púlpito e qua-
se todos se retiraram e fugiram. Não esmoreceu e 
pregou aos que tinham ficado. Retirou-se para orar 
em solidão, pedindo ao Altíssimo que toda a cida-
de se convertesse. Saindo do retiro, foi direto às 
praias do Mar Adriático e, em altos brados, clamou 
aos peixes que o ouvissem e celebrassem com lou-
vores ao seu supremo Criador, já que os homens 

ingratos não queriam fazê-lo. Diante daquela voz 
imperiosa, apareceram logo os incontáveis habi-
tantes das águas e se distribuíram ordenadamente, 
cada qual com os de sua espécie e tamanho. Os 
peixes ergueram suas cabeças da água e ficaram 
longo tempo imóveis a ouvi-lo.
 
Fiel imitador de Cristo, humilde, carismático e tau-
maturgo, foi um exímio pregador do Evangelho. 
Amante da pobreza e dos pobres, defendia os de-
serdados e explorados.
 
Enquanto rezava em um desses eremitérios, rece-
beu a visita do Menino Jesus. Em razão dessa apa-
rição, Santo Antônio é representado carregando o 
Menino Jesus nos braços. O lírio que aparece nos 
braços ou nos pés, é o símbolo da pureza. A sua 
mensagem de fé e de amor para com Deus e a sua 
caridade para com os pobres continuam atuais.
 
Sal da terra e luz do mundo, Santo Antônio é tão 
procurado pelas pessoas que se tornou um dos 
santos mais populares do mundo. Em sua compa-
nhia, procuremos reencontrar o verdadeiro senti-
do da nossa vida, a fé em Deus, o amor para com os 
mais pobres e uma esperança inabalável na Divina 
Providência.

Sejamos gratos a Deus por ter dado um padroeiro 
tão poderoso, a quem podemos recorrer em nos-
sas necessidades, porque nunca se ouviu dizer que 
quem recorresse à sua intercessão não fosse aten-
dido.

Livia Ribeiro
Professora do 2ºAno

Cantinho de Época
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O Santo Doutor

Aprender a falar é uma das três capacidades básicas que o ser humano 
aprende nos seus três primeiros anos de vida. De modo geral, primeiro a 
criança aprende a andar, depois a falar e só, paulatinamente, aprende a pen-
sar. Segundo Steiner, “A vida se manifesta primeiro em gestos, e os gestos 
transformam-se no elemento motor da fala”. E é somente a partir da fala que 
a criança pode extrair um pensar correto. 

Se ao aprender a andar a criança tem ao seu lado uma pessoa que lhe apoia 
amorosamente neste processo, dando bastante tempo para conquistar, por 
ela mesma, todas as fases deste aprendizado, isto contribui bastante para 
uma educação corporal sadia. Da mesma forma, se ao iniciar o aprendizado 
da fala, a criança convive num ambiente onde as pessoas, interiormente ver-
dadeiras, se expressam de forma sincera e com pensar claro, isto se torna um 
grande diferencial para a saúde anímica da criança.

Sabemos que a criança reproduz pela imitação tudo que a circunda, obser-
vando a menor sutileza de tudo o que acontece ao seu redor. Isto acontece 
porque para ela todos os movimentos que observa são cheios de significa-
dos. Gestos expressivos, compenetrados, falas sinceras e verdadeiras corres-
pondem na criança a um grande sentimento de gratidão, e é a partir deste 
sentimento que surge a vontade de gratidão, que a leva a aprender imitando 
tudo que observa no seu meio ambiente. 

A Linguagem na criança pequena
ACONTECE NO JARDIM Conscientes do exposto, os adultos são convidados pelas crianças a 

buscar cada vez mais uma auto-educação que corresponda, à altura, à 
confiança que ela deposita nas pessoas que a circundam.

A linguagem, especificamente, não é simplesmente um conjunto de pa-
lavras; é todo um processo de comunicação de idéias. Inclui tom de voz, 
maneira de falar, gesticulação e expressão fisionômica. A isto tudo a 
criança está atenta e a muito mais, ela pode alcançar também a força 
emocional que carrega cada palavra. Com tamanha inteligência, não 
cabe nos dirigirmos a ela numa fala carregada de infantilismos ou po-
breza de vocabulário. E sim, procurarmos uma linguagem clara e corre-
ta, sublinhada de gestos naturais, uma conversa interessante e agradá-
vel. Assim, devemos cuidar para desenvolvermos diante da criança, as 
seguintes qualidades na linguagem: sinceridade, clareza, propriedade, 
correção e naturalidade.

Bastante importante também é cuidar para que a criança tenha um bom 
exemplo dos adultos, mantendo uma conversa significativa e interessa-
da uns pelos outros, ouvindo atentamente o que cada um tem a falar ao 
seu tempo. Isto também deve valer para a conversa que o adulto tenha 
com a criança, respeitando o seu tempo de falar e fazendo-se respeitar 
também no seu tempo de falar. A partir de dois anos a criança já é capaz 
de esperar a sua vez numa conversa, sem monopolizar a conversação 
no grupo de que é parte.

Sandra R. Cunha
Professora de Ed. Infantil
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Quer anunciar na edição de novembro de 2017? 
Envie um e-mail para 

comissao.comunicacao@escolaveredas.com.br



ACONTECE NO FUNDAMENTAL
Mais uma visita Kariri-Xocó

No dia 17/05/2017, os índios Kariri-Xocó de Alagoas fizeram uma visita à 
Escola Waldorf Veredas. Há alguns anos eles costumam nos visitar e nos en-
volver com sua rica cultura, através de cantos, danças, pintura corporal e ob-
jetos patrimoniais. Após as apresentações, a programação continuou com 
um bate-papo destinado aos alunos do Ensino Médio. Esse ano, recebemos 
também a ilustre visita das mulheres da tribo. Para contar um pouco mais 
de como foi essa vivência, alguns alunos do 5ºano relataram sobre esse dia:
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O Cacique contou que os índios da tribo acordam nus, dormem nus e 
vivem nus; já nas visitas às escolas eles vieram de shorts, como nós. 

Segundo eles, isso em respeito aos homens brancos.
Mariana

O Pajé falou assim: “Quando a gente vem para a terra de vocês, nós 
respeitamos vocês. Quando vocês forem para a nossa tribo, serão muito 

Bem-Vindos! Lembrando que nós vivemos pelados, mas vocês podem ir de 
terno, de casaco, de roupa, sem roupa, do jeito que vocês quiserem.”

Clara Pinho

Esse ano os Kariri Xocó fizeram várias danças e cantaram, 
eles chamam esse momento de toré, para eles é um momento sagrado.

Maria Flor

As apresentações são muito interessantes, parece até que eles estão 
tentando nos conectar com nossa mãe terra(…) Eles estão tentando 

mostrar para o mundo coisas que sabíamos e esquecemos, eles estão 
nos relembrando as danças, rituais, músicas... é um jeito demonstrativo 

de dizer:“Salve a mãe terra!!”
João

Nos contaram que não podiam mais viver da caça, pesca 
e do plantio, muito menos andar nus fora da aldeia, ou seja, 

não podem mais seguir sua cultura.
Sofia

A experiência com os Kariri Xocó foi boa, porque ao dançar com eles eu 
me senti ligado à terra e com meus antepassados, pela dança e pela música

Cauê

Como ser o que se é, vivendo a individualidade 
em plenitude? Como colocar-se autenticamente 
no mundo? Você tem resposta para essas per-
guntas?

E se você pensar que esse é o desafio de todas as 
pessoas que habitam o planeta? 
 
Pense, cada pessoa em busca de se realizar, de 
ser feliz! Cada pessoa vivendo em seu mundo 
particular, que inclui seus sonhos, desejos, 
família, trabalho. Pois é assim que vivemos, 
cada pessoa em seu universo convivendo com 
milhões de universos paralelos.

Mas, como se deu o desenvolvimento da cons-
ciência humana até nos percebermos como in-
dividualidades? 

Ao longo dos tempos, o ser humano vem pas-
sando por um processo de individuação e de-
senvolvimento da autoconsciência, cujo passo 
a passo pode ser reconhecido em um pequeno 
passeio pela história da humanidade.

Vamos começar pelo período paleolítico ou era 
da pedra lascada quando os ancestrais do ser 
humano começam a se diferenciar dos animais 
criando ferramentas e utensílios. Era uma vida 
nômade, baseada em caça e coleta. E isso foi 
há cerca de 2,5 milhões de anos e durou muito 
tempo, pois somente em 10.000 AC, com a Re-
volução Neolítica,quando a agricultura e a do-
mesticação foram desenvolvidas, os primeiros 
aglomerados humanos começaram a surgir. 

Desde então até cerca de 500 a.C. pode-se dizer 
que o ser humano tinha percepções e até algum 
domínio sobre o mundo de fora de si, mas ainda 
sem autoconsciência. Não havia consciência 
de que era possível escolher um modo de vida 
diferente daquele da realidade onde se estava 
inserido. 

No Egito Antigo, por exemplo, há cerca de 3.000 
AC, na língua do povo não existia a palavra “eu”. 
A consciência era do grupo, que tinha no Faraó, 
uma figura meio homem meio deus, como re-
presentante do EU do seu povo. Era um EU  
coletivo.

Dando um salto para 500 a.C. podemos obser-
var o despertar da consciência humana na Gré-
cia, onde nasce o intelecto e com ele os ques-
tionamentos, os filósofos e o reconhecimento 
da possibilidade de escolha. A consciência da 

individualidade é despertada e marca o início 
do processo de individuação da humanidade.

No início da Era Cristã, a Cultura Romana, 
com o ser humano já consciente de si, busca a  
expansão territorial, o que traz a necessidade 
de regulamentação da propriedade e da con-
vivência entre as pessoas, o que representa uma 
evolução no processo de individuação.

Mais tarde, por volta do século XV, é possível 
verificar mais um avanço na consciência hu-
mana: o desenvolvimento das ciências trazendo 
objetividade e comprovações de fenômenos. 
Nesse momento o ser humano começa a domi-
nar a natureza e a sua individualidade, o EU, 
torna-se cada vez mais forte e livre. 

Um pouco depois, nos séculos XVII e XVIII, o Ilu-
minismo defendia o domínio da razão sobre a 
visão teocêntrica que dominava a Europa desde 
a Idade Média. Um dos principais filósofos do 
Iluminismo foi Jean-Jacques Rousseau, que de-
fendia a ideia de um estado democrático que 
garanta igualdade para todos. Esse pensamento 
deu base para a Revolução Francesa que pro-
clamou os princípios universais de “Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade”. Essa Revolução é 
considerada como o acontecimento que deu 
início à Idade Contemporânea e marca de forma 
profunda um momento de ampliação da auto-
consciência humana. 
 
Se por um lado isso é positivo, por outro revela 
uma desconexão do ser humano com a vida 
espiritual, já que a ciência tudo deveria expli-
car; com as tradições, pois a busca pelo novo 
se tornou fundamental e com a natureza, uma 

vez que a dominamos em nome do progresso. 
E como resultado desse descolamento temos de 
um lado um ser humano livre, mas, por outro, 
solitário, temeroso e egoísta.
É possível reconhecer que hoje, na maioria das 
vezes estamos concentrados em nossos afa-
zeres, nossas preocupações, nossas buscas e até 
em nossos prazeres, tendemos a não perceber 
esse/a a quem chamamos outro/a. Esse fenô-
meno parece-me típico de nossa época, cheia 
de seduções e convites para a manifestação do 
individualismo em detrimento da legitima ex-
pressão da individualidade que reconhece a si 
e a tudo que está fora de si.
 
Em contrapartida, surge uma corrente que bus-
ca a integração e uma reconexão com o que é 
essencial ao ser humano: uma vivência da indi-
vidualidade em sociedade.
 
Vivemos, hoje, como se no olho de um furação, 
no meio das forças da individuação e da inte-
gração. E é preciso buscar o equilíbrio para ser 
o que se é e respeitar as escolhas, capacidades 
e limitações alheias e assim construirmos 
juntos(as) o futuro que desejamos.
 
É tempo de fortalecer em nós a capacidade hu-
mana de fazer o bem, de genuinamente pro-
mover o encontro do próprio EU com o EU do(a) 
outro(a), de fazer isso sem se perder no outro(a) 
e sem que o outro(a) se perca em nós. Havendo 
apenas um reconhecimento de que somos parte 
de um todo, quaisquer que sejam a nossas cren-
ças, as leis que nos regem e as condições socio-
econômicas.
 
Para finalizar, quero citar o filósofo Pierre  
Teilhard de Chardin, que revelou que reconhe-
ceu que chegara à maturidade quando lia nos 
jornais uma notícia de impacto positivo para so-
ciedade, mas negativo para si mesmo, e sentia-
se feliz.
 
Sinto que esse é o grande desafio, reconhecer 
que nem tudo pode à primeira vista nos favore-
cer, mas que o coletivo fortalecido será capaz 
de suprir as necessidades individuais, como diz 
a Lei Social Principal de Rudolf Steiner: O bem-
estar de uma “ integralidade” de pessoas que 
trabalham em conjunto é tanto maior quanto 
menos o indivíduo exigir para si os resultados 
de seu trabalho, ou seja, quanto mais ele ceder 
estes resultados aos seus colaboradores e quan-
to mais as suas próprias necessidades forem 
satisfeitas, não pelo seu próprio trabalho, mas 
pelo dos outros”.

Sandra Quinteiro, facilitadora do Grupo  
Germinar Campinas

O individual e o coletivo em nosso tempo
Para Pensar

O bem-estar de uma “ 

integralidade” de  

pessoas que trabalham 

em conjunto é tanto 

maior quanto menos  

o indivíduo exigir para 

si os resultados de  

seu trabalho.
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Brotam da terra, sonhos realizados. Um início de algo mui-
to mágico e sagrado. É assim que sentimos o desabrochar 
de um belo trabalho ao lado da Escola. Um projeto que 
começou pequenininho, de forma silenciosa, e que aos pou-
cos foi tomando forma e, como por um milagre, as forças 
foram chegando meio sem avisar. 
 
Tudo começou com a mobilização de alguns pais moradores 
da vizinhança que perceberam a grande necessidade de se 
fazer algo para preservar a qualidade ambiental do entorno. 
Paralelo a isso, um agricultor foi vendo a movimentação da 
escola, ouvindo a fala dessas pessoas, se sensibilizando com 
o assunto e quis experimentar um novo manejo para o cul-
tivo de sua verduras. Hoje a horta sem o uso de aditivos e 
defensores agrícolas já é uma realidade ainda bem frágil e 
singela, que desperta nossa vontade de ajudar! 

Tivemos a nossa primeira colheita e venda, fruto do esfor-
ço de vários alunos, professores, pais e mães da Veredas.  

Também da força de trabalho do Valdecir e da sua família 
e do grande apoio e orientação do nosso professor Sr. João 
Ávila. 

Assim, vamos reverberando atitudes coerentes e alinhadas 
com o nosso Pensar, Sentir e Querer. Transformando aos 
poucos o entorno da Escola Waldorf Veredas, melhorando 
com isso a qualidade humana e ambiental das pessoas que 
vivem aqui. 
 
Vamos aprendendo com o verso dos alunos do Prof. André 
nas aulas de jardinagem que diz assim: 

“Que o homem nunca se esqueça que a terra é Sagrada. 
Que sua casa seja Santa. 
Que sua mesa seja Farta.”

Cristina Bannwart, 
mãe do Marcos do 11o Ano

ACONTECE NO FUNDAMENTAL
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O 3º ano na Pedagogia Waldorf é conhecido como o grande 
ano do “fazer” pois o currículo  proporciona intensamente 
à criança o exercício da vontade humana agindo na Terra! 
É justamente nesta fase da biografia humana   que a  criança 
começa a ter uma percepção mais consciente de si e do mundo 
que lhe cerca. Isto lhe traz muitas alegrias, mas também muito 
desconsolo e insegurança!  

Quando ela descobre que é capaz de transformar pela sua von-
tade, pelo seu agir o mundo onde vive, novos sentidos e um 
alicerce começa a ser edificado em sua alma!  Neste sentido, 
a  época sobre a Mãe Terra, através de um intenso trabalho 
com a terra - limpar, capinar, afofar, adubar, semear, cuidar, ver 

crescer, colher -  mostra para a criança, de forma prática e viva, 
esta maravilhosa força do ser humano  de transformar com as 
próprias mãos, com sua própria vontade e esforço, a natureza 
e o mundo onde vive !

Agradecemos imensamente ao Sr. Valdecir  que nos emprestou 
generosamente sua terra para as crianças vivenciarem esta 
época, e também a parceria do prof. André Rodrigues, que com 
seus saberes sobre a terra e  sensibilidade pedagógica, condu-
ziu de forma envolvente e inesquecível esta época junto às cri-
anças dos 3º ano!! Nossa imensa gratidão!   

Luisa Duarte, professora do 3º ano

Naquela tarde de terça-feira, ensolarada e cálida, o sétimo 
ano saiu para uma atividade diferente. Aliás, não saímos so-
mente da classe, mas ultrapassamos os domínios da nossa 
escola e caminhamos em direção ao norte, lá para os lados 
do bananal. Um pouco mais à frente, do lado direito, abria-
se uma passagem entre alguns arbustos à beira do caminho 
e lá nos aguardava o Sr. João Ávila. Aquele passadiço era o 
acesso a um espaço enorme de canteiros lindamente pre-
parados para o plantio. Sr. João Ávila então revelou a tarefa 
nobre daquele dia especial. Em primeiro lugar, nós iríamos 
dinamizar os preparados biodinâmicos que seriam espa-
lhados pelos canteiros. Dinamizar... O que seria aquilo? 
João Ávila então explicou para toda a classe o que era di-

namizar e qual a função revitalizante dos preparados para 
a terra. E assim, arregaçaram as mangas, literalmente. Um 
a um, mergulharam seu braço na água com os preparados 
e com movimento circular, fizeram a dinamização. Logo es-
palharam com ramos e com as mãos em todos os canteiros 
que seriam plantados no início do processo. Para terminar, 
forraram a terra com palha de milho. Era o início de um tra-
balho entre os vizinhos, a nossa escola e o Senhor Valdecir, 
que cedeu aquela preciosa terra para cultivarmos de maneira  
consciente. E quem sabe um dia, serão cultivadas seguindo 
todos os fundamentos da Agricultura Biodinâmica.
 
Andréa Salomão, professora do 7o ano

Num amanhecer uma realização

A pedagogia do fazer

O Prof. João Ávila iniciou um trabalho pioneiro com 
pais moradores do entorno e com o produtor rural Val-
decir, que se dispos a cultivar uma parte de sua área 
dentro dos princípios da agricultura biodinâmica. 
Esse já era um desejo antigo que vem ganhando forma 
para a alegria de todos, inclusive dos professores e dos alu-
nos que têm a oportunidade de trabalhar a terra, plantar,  
colher, despertar vocações e desenvolver desde a infância 
a consciência ambiental tão importante em nossos dias.
Reconhecemos e agradecemos a participação e envolvi-

mento do Prof. João Ávila, um profundo conhecedor e 
difusor deste método de cultivo, mais uma das notáveis  
realizações de Rudolf Steiner. Entendemos que essa inicia-
tiva conflui com os ideiais da nossa escola, por isso, se você 
tem interesse em participar ativamente desta construção, 
venha fazer parte da Comissão Social. Mande um e-mail 
para diretoria.associativa@escolaveredas.com.br aos cuida-
dos da Diretoria Social.

Diretoria Associativa



De repente, aquela criança repleta de energia e alegria, com um corpo leve 
e ágil, muda. Como após o encontro com uma onda enorme e inesperada, 
aquele ser gentil e educado se torna grosseiro e desajeitado. A criança é 
agora um jovem.

O professor está agora frente à uma sala em que se sente olhado de outra 
forma. Ele parece estar, pela primeira vez, nu frente aos alunos. Algo mu-
dou (e não irá parar de mudar) dentro de cada ser daquele grupo. Surgem 
individualidades novas, comentários que pareciam improváveis. O que 
acontece? Quais mudanças vivencia, em sua alma, o jovem? E mais que 
isso, como podemos ajudá-lo?

A puberdade e a adolescência não são a mesma coisa, sabemos por de-
finição que, enquanto a puberdade está relacionada ao desenvolvimento 
fisiológico do organismo, a adolescência surge um pouco depois e refere-
-se ao desenvolvimento psíquico (anímico) do jovem. Podemos encontrar 
jovens com corpos bastante desenvolvidos, mas extremamente imaturos 
animicamente.

A capacidade de reprodução que surge com a puberdade se relaciona, por 
um lado, com a maravilhosa capacidade de criar vida através de um novo 
ser, mas por outro, com a capacidade de reproduzir ideias e pensamentos 
cada vez mais profundos e abstratos.

Mas ainda há algo mais. Além do desenvolvimento da corporalidade e da 
capacidade pensante complexa, surge algo profundo e visceral. Mesmo o 
corpo que ainda está pesado, com centro de gravidade baixo e desajeita-
do nos primeiros anos da adolescência, se move como aquela criança leve 
quando algo alcança e movimenta seus ideais.
 
Personalidades inspiradoras começam a fazer parte da decoração das pa-
redes e roupas, frases filosóficas completam seus perfis em redes sociais e 
é visível a concentração e atenção quando alguém conta suas experiências 
reais de vida.

Por este ideal, se unem em grupos de discussão, em movimentos coletivos 
na internet e em discussões calorosas na escola. Apesar disso, em boa parte 
das vezes, estes movimentos duram pouco, ou pelo menos até que exijam 
um esforço maior de doação de seu tempo ou que leve ao desgaste físico. 
Isto é visível e, muitas vezes, dolorido para o jovem. Como um ideal tão 
forte pode simplesmente morrer?

Ideais surgem de uma realidade profunda e espiritual humana, que agora 
podem iluminar este ser com um corpo e intelecto preparados para isso. 
Dessa forma, o jovem pode ser acessado por algo que dormia para sua 
consciência,  mas,  que vivia em sua essência.

Ao mesmo tempo em que emergem ideais profundos e verdadeiros, sen-
sações mais primitivas, como o egoísmo, a inveja, a cobiça e a preguiça, 
afloram e deformam os ideais que se sustentam por um período, como um 
impulso ou uma onda que vai e se desfaz na areia.

O jovem vivencia um sentimento dolorido ao ver ideais humanos profun-
dos se desfazendo por sensações humanas grosseiras. Vive dentro de si um 
constante sentimento de dor, como uma névoa constante que cai sem pa-
rar. No início da adolescência, tal sentimento pode gerar náuseas, como as 
que um inexperiente passageiro de um navio pode sofrer. Pensar em suas 
sensações piora a situação, olhar o seu entorno mostra que seus pés pisam 
um chão instável. Onde olhar? Onde colocar minha consciência?

Existe um lugar onde podemos repousar de forma consciente, onde pode-
mos colocar nossas percepções sem que elas nos enjoem, calmaria no meio 
da tormenta. Este lugar é o nosso pensar.

No pensar, colocamos refletido o mundo exterior, como em um calmo lago 
se espelha o céu estrelado. Agora, sem movimentos bruscos e sem sensa-
ções grosseiras, podemos nos manter.

Criar este espaço, entretanto, não é algo passivo e simples. Assim, para que 
o jovem tenha o mundo em seu palco dos pensamentos, é preciso que ele 
o faça de forma ativa, que ele busque o mundo, que ele tenha o interesse 
no que se passa e, principalmente, que exista no mundo um enigma a ser 
revelado.

O ensino através de conceitos dados (ou, melhor ainda, chamados mortos) 
não possibilita que o jovem se esforce em pensar, apenas possibilita o de-
senvolvimento da capacidade de copiar, de devolver ao mundo o que lhe 
deram. É como se abrissem sua cabeça e colocassem lá dentro tudo o que 
ele precisaria devolver, e quanto mais parecido com o que recebeu, melhor. 
Não há espaço (e nem tempo) para que pense, para que reflita de forma 
ativa sobre algo a ser resolvido, como fará depois ao longo de sua vida.

Para auxiliar na educação do jovem, é preciso entender que ideais e sen-
sações rudimentares estão em conflito, que seus sentimentos o enjoam e 
que o mundo morto em conceitos pouco o interessa. Respeitar o jovem é 
ter compaixão por sentimentos tão viscerais e doloridos, é entender esta 
crise que ainda será acalmada. Educar o jovem é apresentar enigmas no 
mundo, é permitir que ele descubra por si, que desenvolva a capacidade 
de encontrar soluções para novos problemas e que possa mudar o mun-
do com passos ainda não dados. Entusiasmar o jovem, é reencontrar seus 
ideais, buscar em sua essência profundas verdades humanas, caminhar em 
direção à  tolerância e ao altruísmo, revelando que apesar dos tropeços, 
caminhamos juntos.

João Santana
Professor do Ensino Médio

ACONTECE NO Ensino Médio

Veredas em obras
Fora o óbvio, de que uma nova construção está se encerrando, descrever a obra das 
salas do Ensino Médio da nossa escola é uma oportunidade de relatar o que não se 
vê, o que está por trás dela e o que a sustenta. Já é passada a hora dos agradecimen-
tos. Cada pai, cada aluno, cada funcionário, cada vizinho que tolera o rebuliço das 
obras é um herói. É esta história que pretendo compartilhar com vocês.
 Sai ano, entra ano, os rostos de tantas ora crianças, tornam- se jovens. Como mu-
dam tanto se os vemos de perto e com frequência? Pergunto- me repetidamente 
e, às vezes, a pergunta vai para frente. Observava-os nas árvores, na poeira, nas 
rodas, na corrida, dançando e rindo. Ainda fazem tudo isto... Mas algo aconteceu 
no meio deste caminho. Eles sentem com mais profundidade e pensam com maior 
clareza do que imaginaria. Mais do que eu, certamente, penso. Não passei pelas 
mesmas coisas, daí minha curiosidade e encantamento. Pelo menos, um álibi para 
acompanhar de perto o processo.
 
Pouco a pouco, tomamos a decisão em comunidade de proporcionar espaço físi-
co para o ciclo de Ensino Médio na Escola Veredas. Para quem gosta de desafios, 
estava aí um dos bons. Onde seria? Como fazê- lo sem romper com o equilíbrio 
e com a beleza do lugar? Destrinchamos as melhores possibilidades, os menores 
movimentos e rearranjos. Os cantinhos mais ociosos e menos notórios aparece-
ram e fizeram sentido. Ainda assim, fizemos o que a meninada faz, muita poeira e 
barulho, à nossa moda.
 O que temos hoje, na Escola Veredas, é a organização de praticamente toda sua 
área interna. Territórios delineados, caminhos ordenados. O que representa para 
os gestores uma visão mais nítida da escola e, para os alunos, novas descobertas.

Todos os processos e etapas desta história foram multifacetados e colaborativos. 
Sou muito agradecido pelo suporte do Corpo Pedagógico, espiritual e conceitual. 
Sou extremamente grato pela confiança e suporte técnico da Administração da Es-
cola. Agradeço a todos da comunidade pelo empenho e paciência para viabilizar a 
realização das obras na escola.

Poder transformar e poder transformar- me são duas facetas das quais pude ex-
plorar e desfrutar. A cada passo tomado, mais do que mostrar algo, foi a chance de 
olhar para dentro e de refletir sobre mim mesmo.

Marcelo Vieira, pai de uma linda menina que esta escola faz brilhar.
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Teatro do 12o ano: “Os Mamutes”

Ficha Técnica 
Supervisão Técnica: Laura Porto e Kleber Akama

Iluminação: Equipe Técnica Veredas

Supervisão Artística: Kátia Moreira 

e Estefânia Gavina

Cenário: Kátia Moreira

Figurino: Catarina Prado

Direção Musical: Marcus Vinícius

Direção Geral: Lincon Guassi

Texto: Jô Bilac

Fotos: Anahí Cubas e Miguel Faria

“A cada dia, milhares de mamutes morrem 
Guerras, pobreza, violência, fome 
E nós com isso? O que podemos fazer a respeito? 
Uma comédia exagerando esses problemas é o jeito? 
A grande questão, é se o público vai aceitar, ou não 
Ele se divertiu, isso é evidente, 
 mas será que vão olhar para o mundo de forma diferente? 
Será que o público entendeu de fato 
Que o mundo todo está errado?” 
 
João Batista Signorelli -  Aluno do 12º Ano

Uma das conquistas mais árduas e desafiantes no desenvolvimento humano talvez seja a da 
autonomia e liberdade. Nascemos dependentes e ao longo da vida temos a possibilidade de 
exercer e de nos tornarmos, progressivamente, protagonistas conscientes do livre-arbítrio. 

A experiência do teatro do 12º ano é uma bela oportunidade, para alunos, professores e pais, 
de crescer e deixar crescer o jovem adulto que quer vir a ser, que já é (do latim “adultus”, par-
ticípio passado de “adolescere”, ou seja, que já adolesceu e amadureceu). Acompanhar este 
processo, desde a escolha da peça até a montagem final da mesma, foi um grande estímulo ao 
autodesenvimento. 

Encarar um texto como o de “Os Mamutes”, de Jô Bilac, e entender o caminho de León, sus-
pendendo julgamentos, preconceitos e estereótipos, desde sua pacata origem numa cidade 
do interior até se tornar um “caçador competente”, foi algo que deman-dou muito fígado, 
estômago, metabolismo. 

Ana Cecília Santos Padilla - Tutora do 12º Ano                     

“Rápido, insubstancial, pueril, sepulcral. 
Tudo é fast-foodizado, tudo é consumido 
no instantâneo materialista da vida. 
O que resta, diante dessa absorção 
desenfreada, impensada, irracional 
e distante do calor que nos torna 
indivisivelmente humanos? 

 
Feito mamutes, grandes e fortes, 
mas desenfreadamente mentais, 
nos consumimos rápida e mutuamente: 
somos glutões e vorazes órfãos sociais. 
Nos esquecemos que os encontros 
são feitos de lentos e sonoros sabores 
cheiros, cores e (con)tatos. 
Na realidade supersônica, 
estamos distantes dos encontros 
que congelados na qualidade do instante, 
nos revolucionam a existência. 

 
Neste contexto ávido vem a oportunidade: 
um maio intenso de dramatização da vida. 
Cada um era mergulhador à sua maneira, 
diante do mais profundo mar caudaloso 
do molho cultural em que estamos 
sendo engolidos.

 

Desesperadamente, levantávamos 
nossas cabeças, respirando fundo desde 
as entranhas, buscando ar na superfície 
superficial do maremoto revolto 
da sociedade atual. 

 
Na mais intensa representação 
de tantos males insurge rebelde 
o singelo brilho da luz. Ela teima em 
se manter acesa na alma humana. 

 
É só na mais profunda escuridão, 
que a chama única da vela 
se destaca. 
O sopro nela não apaga, 
mas é parte do barco. 
Alça velocidade pela proa, 
e o mamute vislumbra ser cidadão. 
O que nos resta se torna 
o que nos é destinado: 
ousar amar o movimento do barco, 
da consciência que desbrava 
o mar escuro da ignorância.”

Lincon Guassi - Tutor do 12º ano 
e diretor teatral de “Os Mamutes”

“Quando te achei, me perdi. Quando vi você, me 
apaixonei”. E foi assim que me senti ao ter prestig-
iado a apresentação dos jovens adultos que esse 
ano saem graduados pela nossa escola.

Uma ousadia para quem os via como crianças. 
Uma maturidade que talvez não haja visto em 
muitos adultos.

Vê-los se desenvolver a tal ponto emociona pro-
fundamente e revigora a esperança por dias mel-
hores. Parabéns aos pais, aos professores e, prin-
cipalmente, a eles! Que na vida não se dei-xem ser 
alvos nem caçadores.

Ronaldo Tavares de Souza, pai do Davi do  
5o ano e da Elis do 3o ano
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No dia 13 de 
abril, recebemos 
em nossa escola, 
a visita de Rei- 
naldo Nascimento, 

educador físico e terapeuta social que tra-
balha com a Pedagogia de Emergência. 
Ele nos contou sobre o seu trabalho com 
crianças vítimas de traumas causados por 
desastres naturais ou guerras ao redor do 
mundo. Reinaldo e sua equipe fazem uso 
de recursos simples da Pedagogia Wal-
dorf como jogos, brincadeiras, canções, 
histórias, trabalhos manuais, euritmia e 
atividades artísticas para ajudar crianças 
e jovens que tenham vivido situações 
extremas e perdido condições básicas 
de vida. Seus relatos nos trouxeram, 

na véspera da Páscoa, uma imagem do 
quanto estamos unidos à toda a comu-
nidade mundial; tanto quando podemos 
compartilhar sua dor, quanto quando 
podemos reconhecer a ação de pessoas 
que se empenham em restituir a condição 
humana àqueles que quase as tenham 
perdido. Este encontro nos trouxe esper-
ança, confiança, compaixão e motivação 
para compartilharmos o que sabemos e 
temos à disposição com aqueles que não 
têm tantas oportunidades quanto os que 
pertencem à nossa comunidade escolar. 
Esperamos que estes impulsos possam se 
tornar ações plenas de sentido para além 
dos limites da nossa escola!

Mariana Bugano - Professora do 8o Ano

Pedagogia de Emergência

O suporte financeiro de pessoas físicas, em-
presas e instituições é fundamental para a 
consolidação do trabalho da pedagogia de 
emergência no Brasil. O grupo brasileiro 
precisa custear viagens, comprar materiais 
pedagógicos para  seminários e arcar com 
custos administrativos para a manutenção 
de suas atividades. Existe ainda o projeto de 
ampliar a atuação no país, levando os con-
ceitos da pedagogia de emergência a cada 
vez mais educadores que lidam com crian-
ças e jovens em situação de vulnerabilidade 
social, e de criar um centro de proteção à in-
fância, voltado ao atendimento de traumas 
crônicos, que exigem atenção constante e 
individualizada. 
Qualquer doação é bem vinda. Para doar, 
faça um depósito em nome da  Associação 
da Pedagogia de Emergência no Brasil.

 Caixa Econômica Federal (104) 
 Agência: 1816
 Conta corrente: 00003096-5 
 CNPJ: 25.310.675/0001-68
 Operação 003 

Uma das fontes de 
receita da Associação 
da Pedagogia de 
Emergência no Bra-
sil é a venda do livro 
Destroços e Traumas 
– Fundamentos An-

troposóficos para Intervenções com a Peda-
gogia de Emergência (Editora Antroposó-
fica), de Bernd Ruf, criador da metodologia. 
Ruf abriu mão  dos direitos autorais no país 
em favor do grupo brasileiro.

Para saber mais sobre nossos projetos, visite 
nosso site: 
www.pedagogiadeemergencia.org

COMO APOIAR


