
“Os vagalumes, por serem estrelas que moram no 
chão, voam pelo simples fato de terem uma 
saudade bem grande de suas irmãs cósmicas. 
Voam por uma questão de aproximamento.
Já os besouros são seres anti-aerodinâmicos, 
muito pesados para suas asas. Por isso, para eles, 
é antes necessário um entendimento dos pesos 
imensuráveis da alma junto a um total desprendi-
mento do peso corpóreo. Besouros só voam 
quando alegres.
Por fim, ao ser humano, é possível chegar ao 
estado de vôo quando é submetido ao amor, ao 
riso, ao abraço, à poesia.”

(Autor desconhecido)
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Após os ventos de agosto, superado 
o renascimento das flores na 
primavera, o sol brilhante do 
hemisfério sul vem nos saudando 
com sua força caminhando para a 
exuberância do verão tropical.
Nesta época nos preparamos para o 
início do Advento, onde horizontes 
ressurgem e novamente o milagre 
da vida se faz presente nos 
corações de todos aqueles que se 
permitem à magia de se deixar 
encantar pela estrela guia na 
imensidão do espaço.
Em tempos tão desafiadores, 
encontramos força para seguir 
adiante quando damos as mãos e 
nos apoiamos em confiança na 
convicção de que - sendo verdadei-
ros cada qual consigo próprio, em 
ética e moral humanos - podere-
mos atuar sim, em irmandade para 
que sejamos efetivamente 
responsáveis pela edificação do 
legado Waldorf para os próximos 
100 anos.
Fica o convite para que cada um 
sentindo o chamado de renovação 
interna que esta época nos convida, 
faça-o com a centelha de calor em 
seu coração como o mais valioso 
dos presentes, amparados pela 
confiança e coragem micaélicas.

Comissão de Comunicação

No dia sete de setembro de 1919 foi inaugura-
da a primeira Escola Waldorf do mundo, em 
Sttutgard, na Alemanha.
Esta escola surgiu a partir de uma pergunta e 
convite do empresário Emil Molt, diretor da 
fábrica de cigarros Waldorf-Astoria, a Rudolf 
Steiner.

A Alemanha passava por uma severa crise 
econômica, política e moral – agravada pela 
posição desfavorável do país ao fim da primei-
ra Guerra Mundial.
Dr. Steiner, nos últimos anos, junto com 
outros colaboradores, estava profundamente 
empenhado na reconstrução da Europa 
Central a partir dos ideais da revolução france-
sa, que corretamente aplicados, resultariam 
no que Steiner denominou de Trimembração 
Social.
O surgimento da Escola Waldorf foi, segundo 
o próprio Steiner, o único projeto da Trimem-
bração Social que conseguiu se desenvolver, 
promovendo a vida cultural sob o princípio da 
Liberdade.

Passados 100 anos, podemos celebrar o quão 
contemporâneos e necessários são os pontos 
de vista da Pedagogia Waldorf; quanta 
vitalidade e comprometimento com o ser 
humano, quantos processos reais de autode-
senvolvimento de crianças e adultos são 
promovidos dentro do “movimento Waldorf”, 
cujo cerne é totalmente gerido e dirigido ao 
princípio da Liberdade!

Ao mesmo tempo, sentimos as limitações que 
nos são impostas quando não desfrutamos de 

instituições econômicas estruturadas pelo e 
para o princípio da Fraternidade.
E como é difícil lidar com sistemas jurídicos e 
políticas cujo princípio da Igualdade não é 
soberano.
Podemos nos perguntar quantos seres huma-
nos não foram inibidos em seu desenvolvi-
mento por falta de estruturas e processos 
adequados nestas áreas?!

A ideia da Trimembração Social, assim como a 
Escola Waldorf completou 100 anos neste 
2019. Até hoje, poucos avanços foram realiza-
dos em termos de entendimento e realização 
de suas propostas.
Em uma de suas conferências, Dr. Steiner 
apresentou um ponto de vista surpreendente 
sobre esta questão – apesar de ser uma neces-
sidade social, a Trimembração do Organismo 
Social só vai prosperar quando aprendermos a 
festejar Micael, assim como festejamos o 
Natal, a Páscoa e São João.
Esta festa precisa surgir, não da tradição, mas 
como iniciativa de mulheres e homens em 
nossa época.
Estes pensamentos permearam algumas 
pessoas em nossa comunidade neste ano.
Em nosso calendário 2020, teremos uma Festa 
de Micael.
Como podemos celebrá-la, para que seja um 
ponto de apoio e força para uma vida social 
corretamente estruturada?
“Podemos dormir com esta pergunta?”

Professor André Toffoli
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FESTA DE MICAEL 
E A TRIMEMBRAÇÃO SOCIAL



Esse ano demos um importante passo no trajeto do teatro pedagó-
gico do 8º ano.

Após dez anos da primeira peça pedagógica, que também foi 
apresentada na escola, retornamos a nossa casa.

O impulso do teatro na Veredas já existia e ganhou forma no final 
do primeiro semestre quando alguns professores, pais e gestão 
pedagógica se uniram e resolveram olhar para esse pedido que se 
manifestava.

Entre experiências compartilhadas, questionamentos, esclareci-
mentos, compreensão e novas perguntas, foi decidido que abarca-
ríamos o desafio. E assim seguimos, desbravando e percorrendo 
um novo caminho para o teatro pedagógico.

O grupo está estudando, avaliando, trabalhando, aprendendo e se 
consolidando, mas acredita que o primeiro passo foi dado: recolher 
e acolher o teatro do 8º ano.

Muitas cabeças se iluminaram, pensaram e planejaram, juntamen-
te com corações que se envolveram e convictos confiaram que: 
mãos corajosas, trabalhadeiras e transformadoras atuariam no que 
fosse preciso. Professores, pais, funcionários e alunos...

Muitos se envolveram, acreditaram, apoiaram e cederam. Foram 
dias, noites e finais de semana. Um mês de trabalho intenso. Cansa-
ço, paciência, persistência e muita dedicação dos pais do 8º ano 
para que a estrutura pioneira pudesse chegar. A sala de idiomas 
ressurgiu como camarim, o pátio de Euritmia ganhou placas acústi-
cas entre outras adaptações; paletes geraram arquibancadas, lonas 
fecharam o espaço e no palco do salão, Francisco de Assis surgiu...
Não foi perfeito e nunca será, tivemos contratempos, divergências, 
ajustes de última hora, dificuldades - como teria sido em qualquer 
outro lugar -, mas foi tão nobre! Preencheu nossa escola de alegria, 
amor, vivacidade e gratidão: antes, durante e depois.

Reconhecemos neste processo nossas fragilidades, contradições e 
acima de tudo, uma força ímpar a cada vez que nos identificamos 
como par, organismo e comunhão.

São sementes no nosso solo, abençoadas pelo instrumento que foi 
Francisco na terra.
E que despertemos para o nosso sonho, o teatro físico em nossa 
escola!

Fica aqui um viva e agradecimento a nossa força!

Professora Andreza Souza

Teatro 8  anoo



Desde o início de 2019 o grupo Semear, formado por jovens do Brasil, 
debruçou-se na organização do Encontro de Jovens Waldorf Brasileiro 
(EJWB) que aconteceu no período de 13 a 17 de outubro deste mesmo 
ano.

Todo o potencial que havia no evento se concretizou em 5 dias e reuniu 
jovens de seis estados brasileiros diferentes, com idades entre 16 e 24 
anos.
Foram 5 dias intensos dos quais tive o prazer de vivenciar.

Podem até dizer que havia poucos jovens, menos do que o esperado 
talvez, mas foi exatamente por isso que eu pude me conectar com todos 
os que estavam ali.

O tema do encontro era: Inspirar - Nutrir - Transformar , e foi contempla-
do de todas as maneiras possíveis.
Cada palestra, cada conversa, inspirava-me a buscar mais conhecimento 
e refletir sobre aquilo que eu achava que sabia.
Fui nutrida não só por palavras, mas também pela comida - foi uma 
vivência que preencheu todas as partes do meu ser e, durante estes dias 
eu acordava renovada e mais forte para transformar o mundo.

Na última noite eu me dei conta do medo que sentia de ter que sair 
daquele paraíso, do medo de voltar para a realidade e reencontrar tudo o 
que vinha me desnutrindo nos últimos meses.

Foi então que escrevi um poema:

"Esse encontro foi pra mim uma epifânia.
Ao longo desses dias percebi que:

Meus pensamentos estavam em harmonia,
Senti cada palavra, cada melodia,

Estar aqui era o que meu espírito queria, e eu nem sabia.
Esses 5 dias que se passaram tão rápido,

Trouxeram-me muito aprendizado,
Tudo que vivi foi único,

E me motivou a me transformar para transformar o mundo.
Meu corpo físico se fortaleceu com as deliciosas comidas,

Meu corpo etérico se enriqueceu com as relações estabelecidas,
Meu corpo anímico se alegrou com as experiências vividas,

E meu eu: minha consciência claramente foi expandida.
Eu não sou a mesma pessoa de quando cheguei aqui,

Qual meu lugar no mundo? Eu parei para refletir,
Estou com medo de sair desse lugar, não vou mentir,

Vou sentir falta das rodas de conversa, de momentos que me fizeram rir.
Meus sinceros agradecimentos a todos que fizerem isso possível,

O sentimento de gratidão é indiscutível.
Já digo algo que pode ser previsível,

Cada um aqui presente tornou esse encontro inesquecível."

No dia seguinte eu me dei conta que não precisava ter medo, a sementi-
nha da mudança já havia brotado dentro de mim, dentro de cada um que 
estava ali. Aquelas pessoas com quem me conectei haviam me fortaleci-
do e me ensinado caminhos para ser a mudança sem deixar que a mono-
tonia da indiferença me abatesse. Com toda certeza todos que estiveram 
nesse encontro maravilhoso saíram diferentes.

Agradeço de coração aos organizadores que pensaram em cada detalhe 
com tanto carinho.
Agradeço aos oficineiros, palestrantes e pais que preencheram esses 5 
dias com muito conhecimento, reflexões e olhares carinhosos.
Agradeço a Escola Veredas por ter aberto as portas, e o coração, para 
receber esse encontro.
Como ex-aluna, estar na "minha" escola tornou tudo mais especial.

Que venham os próximos encontros!

Laila Morais 

O QUE FOI O 
ENCONTRO DE JOVENS



Que imagens se formam quando nos deparamos com 
esta pergunta? Que cenas se entrelaçam, enredam-se à 
nossa expectativa do que o futuro reserva aos nossos 
descendentes?

A paisagem já foi disseminada, propagada, difundida e 
divulgada. Estudada exausti-
vamente e transmitida por 
bilhões de pixels na rapidez do 
toque de nossos aparelhos 
móveis de telecomunicação.

O mundo terá 9 bilhões de 
habitantes, sendo 2 bilhões de 
pessoas com mais de 60 anos. 
Estes habitantes viverão em 
meio a um aumento de tempe-
ratura de 4 °C a 8 °C com 
consequências para o meio 
ambiente como desequilíbrio 
natural instaurado, extinção 
de espécies, desaparecimento 
de ilhas do pacífico, explosões 
urbanas, escassez de recursos.

Noticia-se um extraordinário 
avanço tecnológico.

A vida eterna terrena pode se 
tornar uma realidade, corpos 
construídos e aprimorados 
pela ciência. Vida artificial em 
abundancia, seremos servidos 
por exércitos de robôs compe-
tentes e inteligentes.

Mas como estará a humanidade? Como os indivíduos 
desse tempo futuro se relacionarão? Que lições aprende-
rão do nosso tempo?

Cem anos atrás nascia a primeira escola Waldorf em 
meio a um caos social e escassez do fim da primeira 
guerra.

O impulso que moveu ações que culminaram em sua 
inauguração foi fruto das conferencias de Rudolf Steiner 
sobre a trimembração do organismo social. O senhor 
Emil Molt leva à Rudolf Steiner a pergunta: como poderia 
viver em uma escola o germe para uma nova vida cultu-
ral?

No prefácio da primeira edição do livro O Estudo Geral 
do Homem – Uma base para a Pedagogia Waldorf, 
Marie Steiner coloca: “A convicção de que o chamado 

que ressoa da evolução da humanidade exige um novo 
espírito para a época atual, e de que devemos levar esse 
espírito, antes de tudo, para o âmbito da educação; é o 
que fundamenta a escola Waldorf, a qual deveria ser um 
exemplo padrão”. Steiner logo na primeira conferência 
traz um pensamento lapidar que serve de base para a 
reflexão de nossa prática pedagógica até os dias de hoje: 
“Épocas específicas tem suas tarefas específicas”; é para 
o futuro que seguimos buscando a tarefa que se renova a 
cada dia.

Como estamos hoje como humanidade? Como um 
professor da primeira escola 
Waldorf imaginou que estarí-
amos 100 anos depois? O que 
de fato revelamos de nosso 
tempo? Que lições aprende-
mos com os que viveram 100 
anos atrás? Conseguimos 
descobrir que tarefa específi-
ca esta época exige?

Hoje temos pensadores que 
refletem nossa época, como 
por exemplo o filósofo corea-
no Byung-chul Han, que fez 
uma crônica de nosso presen-
te, na qual ele nos alerta sobre 
como vivenciamos o que ele 
chama de “violência neuro-
nal” que nos leva a um infarto 
psíquico, fruto da exaustão de 
nossa cultura do desempe-
nho. Inteligentes, fortes, 
críticos e exaustos. Carrega-
mos o desejo de maximizar a 
produção através do que 
Byung-chul Han descreve 
como auto-exploração, 
somos avassalados pelo 

excesso de positividade, um fenômeno que também se 
expressa pelo excesso de estímulos, informações e 
impulsos. O que nos leva a doenças anímicas como 
depressão, síndrome de Burnout e ao suicídio. Segundo 
Byung-chul Han, precisamos cultivar a comunicação 
presencial, as relações e revolucionar o uso do tempo, 
semeando a contemplação e festejando em comunida-
de.

Nesse sentido trago uma imagem da atualidade da peda-
gogia Waldorf de sustentar em seu labor e pelo futuro da 
humanidade a convivência social tão necessária em 
nosso presente.

Hoje conquistamos um pensar sofisticado e crítico. 
Dispostos a travar batalhas de opinião, polarizamos 
posições, nos entrincheiramos em certezas e bandeiras 
solidamente construídas na lógica de nossas formações 
intelectuais, ricos em múltiplas informações diversas. 
Somos capazes de dissecar verdades, destituir mitos, 

desmitificar paradigmas.

A proposta da escola Waldorf extrapola 
planos didáticos, pois expõe publicamen-
te, em relações tão próximas da convivên-
cia associativa, as fragilidades de cada 
parte dos membros.

Temos espaço para o encontro, mesmo 
que debilmente. E sonolentamente cami-
nhamos em passos trôpegos na arte maior 
da construção do respeito mútuo. Ajuda-
mos uns aos outros pois nos encontramos 
e somos unidos por laços afetivos que 
envolvem nosso patrimônio simbólico de 
esperança de um novo futuro: nossas 
crianças e jovens, para os quais, deixamos 
como exemplo este desejo de empatia e 
respeito ao próximo.

Como trazer recursos ao ser humano em 
desenvolvimento dentro deste panorama 
atual descrito por Byung-chul Han? Como 
nutrir o indivíduo do futuro (nossas crianças e jovens) 
com o necessário para vivenciar esses desafios que o 
modelo social impõe e não deixa-los sucumbir à exaus-
tão do nosso tempo? Para nós que nos alinhamos à Peda-
gogia Waldorf, essas perguntas podem ser resinificadas 
observando os princípios norteadores.

Não estamos presos há 100 anos quando de fato pratica-
mos o método cognitivo antroposófico, não citamos o 
nome de Rudolf Steiner como única bússola de nossa 
direção pedagógica. Temos sim a tarefa de nos apropriar-
mos de nosso tempo e de suas tarefas específicas.
Temos disponível no método da observação fenomeno-
lógica a possibilidade de percepção do cerne humano e o 
que resta e luta em sobreviver em qualquer ambiente 

que lhe cerque.

Podemos pôr a caminho e buscar a manifestação de cada 
fase do desenvolvimento e ao mesmo tempo resguardar-
mos cada uma dessas fases com um currículo que não 
somente se preste a exploração e exaustão do desempe-
nho deste ser.

Resguardamos o tempo e o ritmo quando lutamos pelo 
brincar livre das crianças de 0 a 7 anos. Quando cultiva-
mos os pequenos gestos cotidianos de fazer com sentido, 
cozinhar, limpar, pintar, dançar, cantar. Nos dedicamos a 
semear o verdadeiramente humano quando trazemos 
imagens de contos de fadas, com vigorosos exemplos de 
força em símbolos arquetípicos profundos; quando 
festejamos as estações e semeamos gratidão e devoção à 
natureza e uns aos outros.

Protegemos a alma das crianças de 7 aos 14 anos, 
quando nos vinculamos as suas biografias, detendo-nos 
a seus delicados processos de aprendizagem cognitiva. 
Dignificamos conteúdos conquistados quando saborea-
mos cada disciplina curricular sem que seja apenas
uma informação a exaurir um ser em sua interioridade, 
quando nos dispomos a ser uma autoridade que 
conquista o amor ao conhecimento.

Libertamos espíritos quando nos entusiasmamos pelo 
pensar livre do jovem do ensino médio, com os desafios 
da descoberta da força da paixão juvenil, oferecemos a 
experiência do conhecimento como possibilidade do 
amor humano universal.

Que venham os próximos 100 anos! Viva!

Professora Vanda Elisa

Como a Humanidade 
Estará em 2119?
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O Coletivo Árvore dos Sonhos é formado 
pelas famílias do 4º ano da Escola Associati-
va Waldorf Veredas (2019) que se uniram 
com o objetivo de buscar recursos para 
custear atividades e viagens pedagógicas, 
além de ajudar socialmente as famílias com 
dificuldades. As ações propostas têm por 
objetivo sair do circuito interno da escola e 
atingir outras comunidades, não onerando, 
assim, as próprias famílias envolvidas.

O nome Árvore dos Sonhos surgiu ainda no 
1º ano, em 2016, a partir de uma dinâmica 
de grupo - realizada por uma mãe da sala -, 
que fazia parte de um processo conduzido 
pela professora Lívia Ribeiro de construção 
coletiva das bases para o desenvolvimento 
de nossas relações como comunidade de 
pais e mães corresponsáveis pela educação 
de 30 crianças. O método resultou em uma 
árvore lindamente pintada em madeira, como símbolo para registrar 
nossos princípios (raízes), as ações possíveis (tronco) e os objetivos 
(copa/frutos) que gostaríamos de cultivar e propiciar aos nossos filhos 
ao longo dos anos. Esta arte é mantida em sala para nos lembrar diaria-
mente dos nossos sonhos e da importância de caminharmos unidos e 
integrados para realizá-los.

A primeira ação do Coletivo - o Bazar do Dia das Mães - ocorreu em 
2019 em um espaço cedido por uma das famílias e contou com a partici-
pação de pais da sala contribuindo com seus talentos (desde a criação 
do logo e divulgação nas mídias sociais até as atividades oferecidas no 
dia do evento, como contação de histórias, massagem terapêutica, 
oficina de cartão, música ao vivo e preparo e venda de comidinhas 
saudáveis), um brechó para venda de produtos usados doados pelas 
próprias famílias da sala, além da presença de diversos expositores 
convidados.

Outras ações foram implementadas neste ano, e todas envolveram 
habilidades, talentos e oportunidades existentes dentro do próprio 
grupo: oficinas de carrinho de rolimã, brechó de produtos usados e 
artesanatos em uma festa de condomínio, brechó em uma casa de 
eventos e bar em Barão Geraldo e oficina de arte no muro.
Percebemos a importância de alguns pontos essenciais para a realiza-
ção e continuação deste projeto:
• Participação voluntária de pais, que se prontificaram a oferecer suas 
habilidades para organizar os eventos, oferecer oficinas, confeccionar 
artesanatos e até mesmo disponibilizar espaços físicos para realização 
dos encontros.
• Criatividade, união, sinergia do grupo, além de uma dose de diversão 
no processo.
• Não utilização de recursos financeiros do nosso “caixa”, usando 
somente dinheiro arrecadado nas próprias ações para realizar as ações 
seguintes.

O grupo se surpreendeu e se beneficiou além do previsto! A admiração 
das crianças por ver o envolvimento de seus pais, a união das famílias e 
o trabalho em conjunto por um objetivo comum fizeram o Coletivo 
Árvore dos Sonhos se fortalecer e persistir para continuar a criar e 
buscar novas oportunidades.

Quer ficar por dentro das atividades do Coletivo Árvore dos Sonhos e 
apoiar essa iniciativa de famílias da comunidade Veredas? Curta e siga 
no Face e no Instagram as páginas:
www.facebook.com/coletivoarvoredossonhos e 
@coletivoarvoredossonhos.

"A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos 
livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e 
direção para suas vidas."

Esta é uma frase de Rudolf Steiner que expressa bem especifica-
mente o objetivo que ele mesmo delineou para a pedagogia 
Waldorf: formar indivíduos íntegros, conscientes e com presença 
de espírito para acolher o mundo e seus semelhantes.

O diferencial da escola Waldorf é o que ela tem como foco, que é 
o aprendizado através de experiências e vivências por meio de 
ações geralmente artísticas. Isso porque não é somente a parte 
cognitiva que é valorizada e considerada útil. O conhecimento é 
separado em três dimensões, sendo eles o pensar, o sentir e o 
querer, dando espaço para a curiosidade, a sensibilidade e a 
ponderação. Além disso há uma ligação entre estes elementos que 
possibilitam a integração do grupo na formação de um saber 
interdisciplinar.

Desde cedo nos é passado todo este estímulo no aprender por 
diversos meios, como a música (um kântele, uma flauta, desde os 
primeiros anos), a euritmia (que cada vez mais a cada ano se 
concentra no encontro do "eu", da consciência do coletivo e de si, 
com exercícios e movimentos), a horta (o contato com a terra, o 
plantio e árvores trazem a consciência da importância da natureza 
através da jardinagem) e a arte (expressada por meio de aquare-
las, desenhos com giz de cera de abelha, que conforme os anos se 
passam vão ficando rebuscados, sendo usados até mesmo para 
ilustrar experiências e teorias da área de exatas).

No entanto, há críticas e preconceitos formados por pessoas que 
não compreendem e/ou são contra o método e classificam os 
"waldorfs" como sendo abraçadores de árvores", "roots" etc. 
Outro problema mais preocupante e decepcionante é o fato das 
escolas Waldorf seres privadas, logo não acessíveis para todos, o 
que é uma pena enorme. Mas, de certa forma, isso nos impulsio-
na, alunos Waldorf, a trazermos mudanças para estas questões e 
ampliar este conhecimento através de iniciativas, como, por 
exemplo, a Monte Azul, organização não-governamental que fica 
em São Paulo, e atua dentro de uma comunidade periférica.

Fazer parte de uma escola Waldorf, sem dúvida, é uma experiên-
cia e tanto. Entrar em contato com este ambiente e crescer por 
meio desta pedagogia, particularmente, me deixa muito grata. 
Estando agora no meu penúltimo ano escolar, consigo compreen-
der que me sinto mais preparada e capaz para ir para o mundo e 
enfrentar os desafios de minha jornada.

Isabela B. Gemma
11º ano - 2019

Um pouco da história 
do COLETIVO ÁRVORE 
DOS SONHOS

Sobre ser Waldorf



A Ginástica Bothmer deve seu nome a Fritz Graf von Bothmer, que, 
ao ser convidado por Rudolf Steiner para ser professor de educação 
física na primeira escola Waldorf de Stuttgart, em 1922, carregou 
em seu coração a confiança inabalável de que “o futuro de uma 
pessoa nunca está mais seguro do que quando está construído 
sobre algo bom”. Bothmer foi professor de educação física na escola 
Waldorf de Stuttgart de 1922 a 1938.

“Aproveite o seu trabalho com as crianças!” Foram as indicações e 
palavras de encorajamento dadas a Fritz Graf von Bothmer por 
Rudolf Steiner quando Bothmer iniciou em sua nova carreira. 
Rudolf Steiner pouco acompanhou o trabalho do recém-chegado 
professor, porém deu indicações preciosas para a nova ginástica. 
Ele considerava que a essência da nova ginástica deveria ser 
caracterizada por movimentos saudáveis: “O homem se unindo ao 
espaço, dando-se ao espaço, determinando o espaço, preenchendo 
com sua força os eixos espaciais”.

Bothmer partiu de suas experiências pessoais com movimento, dos 
seus conhecimentos da antropologia e antroposofia, da observação 
dos movimentos e, dessa forma, elaborou exercícios que acompa-
nhavam o desenvolvimento das crianças e jovens durante o 
período escolar e que fossem contrários a tudo que até então se 
apresentava como ginástica na época, sendo totalmente alinhados 
ao currículo da escola Waldorf.

“Os exercícios surgiram para o ensino escolar dos 9 aos 18 anos de 
vida, para meninos e meninas juntos, numa sequência colorida. Eles 
mudaram muitas vezes de aparência, até que cada exercício e 
sequência se mostrassem claramente.” *

Esta nova ginástica não deveria ater-se somente ao físico corpóreo, 
mas buscar uma harmonia do ser humano em sua totalidade, 
integrando e acompanhando o desenvolvimento anímico espiritual 
das crianças e jovens. Também deveria ser a escola corporal do EU, 
pela qual o homem deve ser levado ao abarcar com seu corpo o 
espaço num atuar, sentir e pensar consciente.

O exercitar ginástico inicia-se quando o ser humano desperta para 
o sentido do espaço, em que ele, lá fora no espaço, vivencia em si 
mesmo o espaço na sua profunda corporalidade. Isto acontece por 
volta dos 12 anos de vida, a mesma idade em que na escola Waldorf 

os alunos aprendem 
geometria. O que ele faz 
antes, dos 9 aos 11 anos, é 
um preparatório para o 
ginástico através de exercí-
cios mais simples e entrela-
çados nas imagens das 
rodas. Antes desta idade, os 
jogos e o brincar infantil, 
inseridos em um mundo de 
fantasia, servem adequada-
mente para o desenvolvi-
mento harmônico das 
crianças.

Essa nova educação do 
movimento, partindo de 
algo completamente novo, 
separou-se da ginástica 
comum daquela época, 
pois colocou o ser humano 
no centro em todo seu 
contexto, tendo um caráter 
pedagógico e terapêutico 
por meio dos trabalhos 
realizados com crianças e 
adultos. Bothmer nunca 
considerou que sua pesqui-
sa devesse ser vista como 
um trabalho encerrado, 
pois era convicto de que 
todos os exercícios 
poderiam ser transformados e aperfeiçoados pelos futuros profes-
sores, desde que fossem acompanhados dos conhecimentos 
profundos de sua essência.

“O homem determina o espaço.
Ele se ergue e levanta sua fronte livremente – para as alturas.
Ele cai – para as profundezas.
Ele se coloca firmemente com as duas pernas na terra e estira seus 
braços - para os lados.
Ele dirige seu olhar e seu andar para um alvo - para frente e mede o
comprimento. Ele encontra a força de resistência - para trás.
Ele percorre os braços - o círculo: eles são os raios, que irradiam.
Sua forma craniana é a cópia do círculo.
O homem cunha assim o espaço.” *

Juliana Filette - professora de educação física nas escolas Veredas e 
Acalanto e formadora no curso livre em Ginástica Bothmer no 
Brasil.
Tânia Bergamo - professora de educação física e formadora no 
curso livre em Ginástica Bothmer no Brasil.

citações de Fritz Graf von Bothmer

Ginástica Bothmer

Gonçalves  - MG 
www.kalevalabr as il .com.br

Atividades na natureza 
 
 
 

para crianças e adultos



Eis que o final do ano vem chegando com presente 
para os moradores de Sousas e de toda Campinas: o 
BEIRA Galpão, projeto que tem por missão aproximar 
quem por lá chegar das simplicidades esteticamente 
bem pensadas e executadas. Um espaço de encontro 
e união para as artes, composto por loja, petit bistrô, 
mezanino e ampla área de convívio com pracinha, 
espaço livre para as crianças, comemorações, shows 
e uma natureza exuberante. Quem vai nos contar 
sobre este projeto é a Jornalista, Designer Gráfico, 
Ilustradora e empreendedora, Marília Gabriela Viana. 
Acompanhe:

- No que consiste o projeto do BEIRA Galpão?
O BEIRA é pensado para ser uma experiência. Desde 
o momento em que você sai da sua casa e vem 
chegando ao distrito, passa pela ponte do Rio Atibaia, 
vira à direita, avista paredes de cores fortes, entra, 
estaciona meio à árvores altas. Pronto, chegou a um 
ambiente todo pensado para que você ative o botão 
das percepções para as simplicidades da vida, para a 
abundância de natureza, para crianças livres a 
brincar, para jovens descobrindo o mundo e adultos 
ampliando seus relacionamentos.

- O que e quem eu vou encontrar lá no BEIRA?
Nós encontramos nos lugares o que buscamos, 
certo? Começando por aí, em essência, quem habita 
o BEIRA está cheio de vontade de co-criar, de somar, 
de enfeitar o mundo com sua criação, sua expressão. 
Com isso nasceu a Loja do BEIRA que, com marcas e 
artistas selecionados, oferece produtos que atendem 
desde os cuidados com o corpo, a alma, a casa e 
possibilita a compra de presentes afetivos. São mais 
de dez marcas e aproximadamente vinte 
artistas/ilustradores unidos para fomentar a econo-
mia criativa. A curadoria da loja, feita por mim 
mesma, foi pensando e apurando junto às marcas, o funcionamento 
da linha de produção de cada uma. Um super trabalho que me dá 
tranquilidade em oferecer sim muitas possibilidades, mas com pés no 
chão voltados ao consumo consciente e pontual. Ali, somando ao 
espaço da Loja, um Petit Bistrô com cara de cozinha de vó vai garantir 
o cheirinho de café fresco, sucos naturais e comidas preparadas 
respeitando a sazonalidade da mãe Terra. O BEIRA tem também um 
Mezanino dedicado a encontros, reuniões, palestras, workshops e 
cursos; eventos estes voltados ao mundo das artes, da moda autoral e 
à nossa evolução em vários âmbitos. Outro diferencial do espaço é a 
Pracinha, construída para unir loja e café num convívio que permite 
parar o tempo.

- Marília, por que eu tenho que habitar o BEIRA?
O cotidiano no BEIRA tem a diversidade e as culturas como rotina e 
aqui as palavras se encontram para facilitar a economia criativa por 
meio de um relacionamento horizontal que te permite expor sua 
expressão pro mundo de modo genuíno, profissional, amoroso e 
simples para que, deste modo, possamos formar um coletivo unido 
pelas criações que tanto alimentam e nutrem o mundo. E vale ressal-
tar que entendo por criação todo trabalho que pensamos, executa-
mos, vendemos, enfim, tudo que vem do pensar para o agir. Tenho 
aqui uma poesia de Drummond – que tanto me inspira com sua 
simplicidade; que traz um cadinho deste clima de BEIRA:

“Cantiga do amor sem eira
nem beira,

vira o mundo de cabeça
para baixo,

suspende a saia das mulheres,
tira os óculos dos homens,

o amor, seja como for,
é o amor.”

Já no comecinho do mês de dezembro (acompanhe pelas redes 
sociais) o BEIRA Galpão abrirá suas portas com um dia todo de festa! 
Terá show na Pracinha para as crianças e adultos, encontros no Meza-
nino e uma Loja toda pensada para te atender com ótimos presentes 
para o Natal.

BEIRA Galpão
Endereço: Rua 7 de Setembro, 42, Centro, Sousas, Campinas/SP
Email: contato@beiragalpao.com.br
Telefone: 19 98117 6750
Site: www.beiragalpao.com.br
Instagram: @beiragalpao
Facebook: /beiragalpao

BEIRA: um espaço, 
múltiplas entregas
informe-publicitário




