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Encontro com gerações
Uma escola existe em função de um projeto de futuro,
fundado em princípios e valores que fortaleçam o
conhecimento para a construção de um mundo melhor
para todos. É um espaço em que a utopia rege as relações e os
sonhos pautam os projetos, um espaço da resistência que visa
à formação de pessoas capazes de protagonizar a inovação, ao
responder às necessidades do presente.
Aos 50 anos, nosso futuro são os cidadãos de hoje, os ex-alunos
que viveram conosco o desaﬁo de responder às demandas de
cada geração inserida no seu momento histórico.
O que fazem? Onde estão? Como estão?
Destas perguntas nasceu este livro: um pequeno retrato das
gerações que passaram pela Escola Vera Cruz.
Ele traz mensagens e narrativas de trajetórias de vida.
Mensagens carinhosas, estimuladoras, generosas, marcadas
pelo vínculo construído nos muitos anos de convivência com
colegas e professores.
Histórias que falam de ousadia, liberdade de pensar,
compromisso, reﬂexão, paixão, alegria.

Histórias que trazem o desejo de interferir positivamente no
mundo, a partir dos talentos, criatividade e persistência.
Presente em todas, a consciência do processo de fazer escolhas
que exige autoconhecimento e o olhar aberto e sensível para
o outro.
Presente em todas, a consciência de princípios e valores
norteando a busca pelo conhecimento.
Sabemos que este é um recorte deﬁnido pelo momento,
disponibilidade e possibilidades de comunicação entre a escola
e nossos ex-alunos. Sabemos que é um dos muitos recortes que
poderiam e poderão se concretizar...
Agradecemos a prontidão calorosa com que responderam ao
nosso convite de partilhar suas trajetórias conosco e com seus
colegas. Aﬁnal, numa escola sempre há um lugar para mais
uma lição de casa.
Um abraço carinhoso e – por que não dizer? – muito orgulhoso,
em nome de todas as equipes do passado e do presente.

Stella Galli Mercadante, pela direção

Histórias que narram grandes vocações, superações, buscas
e realizações.
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Quando a Escola Vera Cruz iniciou os preparativos para a
comemoração dos seus 50 anos, em meados de 2012, surgiu a
ideia de reunir num livro depoimentos de ex-alunos sobre suas
carreiras, desaﬁos enfrentados na vida proﬁssional, realizações
e planos para o futuro.
Mais de 350 ex-alunos responderam ao convite da Escola:
enviaram mensagens e fotos, deram notícias sobre sua
trajetória proﬁssional e, em sua grande maioria, atribuíram à
vivência na Escola a raiz de uma formação crítica, humanista e
transformadora.

Prá começo de conversa

A edição do livro colocou um desaﬁo ao comitê responsável:
como organizar todas essas histórias e mensagens? Desde logo,
abandonou-se a ideia de enﬁleirar os depoimentos numa ordem
alfabética de nomes ou num calendário de ingresso na escola.
Rapidamente, também foi descartada a sugestão de agrupá-los
por aﬁnidade proﬁssional. Todas essas alternativas pasteurizariam
a dinâmica de suas trajetórias de vida.
Adotou-se, então, o critério da primeira formação proﬁssional,
opção que a grande maioria fez ainda muito jovem e da qual
alguns se afastaram em busca da verdadeira realização. Assim, o
livro, em sua primeira parte, “se organizou” em ordem alfabética
de proﬁssões. Numa segunda parte, as mensagens foram editadas
aleatoriamente e em formato de rede, representando a ligação
entre as pessoas nesse mundo. A sequência de fotos, no ﬁnal,
procura trazer um pouco das lembranças dos ex-alunos evocadas
pelos textos. Um conjunto rico e surpreendente!
comitê editorial
setembro/2013
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Artesanato,
culturas e signiﬁcados
Andressa Trivelli, administradora de empresas (PUC-SP)
e mestranda em Administração (FGV), lidera a gestão da
Tekoha desde 2007 e atua como consultora em projetos
de parceiros. Especialista em Empreendedorismo pela
FGV/Goldman Sachs, através do projeto “10.000 Mulheres
Empreendedoras do Mundo”.

7ª série – 1997 | 3º ano EM – 2001
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A Tekoha surgiu da ideia de inteligência de mercado para
conectar comunidades produtoras de artesanato com os
grandes centros consumidores, conectando pessoas, culturas
e histórias. Há mais ou menos um ano, percebemos que a
comercialização dos produtos das comunidades já não era mais
o grande desaﬁo, mas, sim, uma articulação mais ampla em
torno do setor, incluindo as instâncias públicas. A comunicação
entre comunidades e mercado era um problema há dez anos,
quando a Tekoha começou atuar.
Hoje, temos um governo bastante voltado para essas iniciativas
semelhantes e essa articulação está ao cargo do nosso maior
parceiro, que é o ArteSol – Artesanato Solidário, fundado por
dona Ruth Cardoso. Além disso, os meios de comunicação
deram um salto sem precedentes. A ideia da comunidade
isolada, sem ligação com “o nosso mundo” e com diﬁculdades
extremas de transitar “por aqui” não é mais verdadeira. A
imagem do artesão como um “Jeca Tatu” precisa ser alterada.
Estou cursando mestrado proﬁssional em Administração na
Fundação Getúlio Vargas e pude perceber, ao longo da nossa
atuação na Tekoha, que o setor social ainda carece, e muito, do
que as empresas melhor sabem fazer: negócios. Concluí que
sem aprofundar nisso, qualquer atuação nos setores social e
educacional seria inútil.

A minha vocação e a do meu sócio, e consequentemente da
Tekoha, sempre esteve nos negócios, e não na atuação de
campo. Para isso, articulamos parcerias de várias instâncias:
comerciais, de capacitação, de compartilhamento de espaço
etc. A qualidade, a sustentabilidade e a gestão do Negócio-daComunidade ﬁca ao cargo da capacitação e dos programas pelos
quais as comunidades passavam em outras organizações.
Para essas comunidades produtoras de artesanato, no entanto,
empreendedorismo signiﬁca empoderamento e aﬁrmação
cultural, e a maioria é formada por mulheres. Alguns grupos
sabem o que signiﬁca empreendedorismo, mas, sinceramente,
não creio que essa palavra tenha a mesma “função” para
elas. Fazer artesanato, para boa parte deles, antes de ser um
negócio, é uma expressão cultural. Transformar isso numa
possibilidade de geração de renda é quase um brinde que vem
junto. Raras são as comunidades que entendem o processo
de produção artesanal como um negócio do começo ao ﬁm.
Esse “conceito” lhes foi transmitido por meio de diversos
treinamentos e capacitações pelas quais esses grupos de pessoas
passaram. Mas não lhes toca o coração e, nem o bolso. Há 15
anos, as cooperativas que estavam organizadas e produzindo
ganhavam bastante dinheiro e se sustentavam exclusivamente
da geração de renda advinda do artesanato. Hoje, são tantas as
cooperativas e associações formadas, são tantas as capacitações,

que organizações governamentais, ou não, dão a qualquer
grupo que tenha alguma atividade produtiva artesanal, que
virou um mercado como outro qualquer, com competição,
briga por preço e escassez de demanda, devido à alta oferta.
Há uma mudança do ponto de vista mainstream do que deva
ser uma cooperativa de artesãos. Ainda há no Brasil uma
imagem “romântica” sobre a produção artesanal que não
corresponde ao que se vê nas comunidades. Nos últimos anos,
cansei (mesmo!) de ver grupo se desmobilizando e parando
de produzir porque não vendia mais; não tinha mais demanda
pelo produto dele; porque estavam sendo contratados pelo
comércio local para ser CLT; e/ou porque o Bolsa Família
estava sendo um maior custo versus benefício, frente à
produção e venda de artesanato.
Algo tem que ser feito, ou em breve o trabalho artesanal
brasileiro será apenas um artefato cultural e social. Há
consumo, sim, mas sua produção está diminuindo,
encarecendo e perdendo da concorrência para a Indonésia,
China, Malásia, Índia.
Acredito muito nas palavras de um dos fundadores do projeto
Saúde e Alegria, na região de Urucureá, no rio Tapajós, no estado
do Pará, Eugênio Scannavino Netto, que diz: “Nosso trabalho é
de dar capacidade para que as comunidades vivam bem com seus
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direitos, vivam integradas ao mundo, com dignidade na própria
cultura e na maneira delas de viver [...]. Se a gente conseguir
fazer que a economia sustentável, que a economia tradicional
deles seja uma economia competitiva para o mercado, você tem
uma perspectiva proﬁssional e econômica dentro do próprio
modo e cultura deles. Na hora que o consumidor do resto do
Brasil reconhecer a Amazônia ou reconhecer os produtos da
ﬂoresta, e comprar esses produtos olhando e vendo que é de
origem comunitária, aí vai ter progresso econômico”. De minha
parte, tenho medo de não conseguirmos a tempo fazer com que
esses dois mundos se encontrem.
Reconheço que minha formação no Vera deu um “viés” a minha
carreira, inﬂuenciando escolhas, caminhos e carreiras. Isso se
reﬂete numa preocupação maior com a busca de signiﬁcados
na atuação proﬁssional e na escolha de um trabalho com um
caráter social, que envolva mais pessoas, além de si mesmo.

14

A lembrança mais antiga que tenho do Vera Cruz, quando
a escola ainda ﬁcava em frente à igreja Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, é das minhas inúmeras e infrutíferas
tentativas de aprender a dar laço no cordão do sapato. Acho
que levei muito tempo tentando aprender e, embora tenha sido
o último da classe a conseguir tal façanha, tive uma sensação
deliciosa de realização e fui muito festejado pela professora.

Diversidade valorizada
Cândido Bracher, administrador de empresas (FGV),
é presidente do Banco Itaú/BBA.

Jardim 2 – 1963 / 5ª série – 1969

As questões que nos foram colocadas, nos anos seguintes,
foram se tornando mais complexas, mas sempre fomos
encorajados a pensar que éramos capazes de encontrar
uma solução. De alguma forma, ﬁcava claro para nós
que “construir” a resposta era muito mais importante que
“conhecer” a resposta para os problemas colocados. Deste
conceito seguia-se a ideia de que, diante de qualquer
problema, éramos capazes de construir uma resposta e que
tentar era tão ou mais importante que chegar ao resultado.
Finalmente, aprendíamos que havia muito mais de uma forma
de se responder às perguntas e que não havia resposta ideal.
Isto de aplicava também a nós, alunos: éramos diferentes
entre nós e éramos todos “especiais”. Não me lembro de
nenhuma tentativa de nos “padronizar”; ao contrário, a nossa
diversidade era muito valorizada.
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Nas escolhas que ﬁz até aqui em minha vida, acho que estas
lições primeiras tiveram e têm um papel preponderante. De
alguma maneira, elas me conduzem a procurar disposição para
enfrentar as novas questões que se colocam a cada dia, como
um exercício lúdico, onde encontrar soluções novas conta
muitos pontos e para o qual me sinto capaz.
Na minha atividade proﬁssional, creio que esta formação
levou-me à busca de criar uma instituição que objetive ser
capaz de abrigar a diversidade e encorajar o questionamento,
na qual trabalhar em grupo e exercer sua individualidade sejam
atividades complementares. Um preço relativamente barato a
pagar por esta educação; contudo, é a incapacidade de decorar
fórmulas, sendo obrigado a refazer os raciocínios mentalmente,
passo a passo, cada vez que a situação exige.
Mas creio que o melhor fruto desta formação é que, mesmo
passados tantos anos e tendo a vida dado tantas voltas, ainda
continuo acreditando um pouco naquelas professoras que
faziam sentir-me “especial”.
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Um cidadão generalista
Daniel Annenberg, administrador público (FGV)
e cientista social (USP), atualmente é
Diretor Presidente do Detran/SP.

5ª série – 1976 / 8ª série – 1979

Comecei a trabalhar aos 17 anos e tive experiências muito
interessantes nas mais diversas áreas: fui professor de escola
infantil; vendedor de LPs numa loja de discos no centro
de São Paulo; ajudei na montagem de exposições, como A
Trama do Gosto, no prédio da Bienal, e trabalhei em empresa
multinacional, dando consultoria para a área pública.
Como jornalista, trabalhei em campanhas políticas – do
governador Mário Covas e da prefeita Luiza Erundina –, ajudei
o jornalista Caco Barcellos a escrever o livro Rota 66 – e até
virei personagem deste livro. Na área pública, participei do
projeto de planejamento das subprefeituras e organizei o Guia
de Serviços Públicos da Prefeitura de São Paulo; no governo
do Estado, coordenei o Projeto Poupatempo; e, no governo
Federal, trabalhei na Diretoria de Estudos e Projetos, na Escola
Nacional de Administração Pública.
Entre 2006 e 2011, criei uma empresa de consultoria, a
Res Publica Consultoria, que ajudou a implantar o projeto
Poupatempo em outros estados e municípios. Atualmente,
coordeno o projeto de reformulação do Detran/SP, amparado na
minha experiência na área de atendimento ao cidadão, análise
da qualidade dos serviços prestados e na desburocratização
destes serviços.
O Vera Cruz teve um papel essencial na minha vida: mostroume a importância de respeitar as diferenças e de que eu me
abrisse para novas experiências. Aprendi muito mais sendo um
generalista do que um especialista. A Escola também ajudou a
que eu me formasse como cidadão e, desde cedo, entendesse o
que era ser ético e honesto.
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Dualidades,
reﬂexões e escolhas
Diego Cervino Lopez, administrador público (FGV),
é fundador da Eteh Desenvolvimento Humano.

Pré – 1980 / 8ª série – 1988
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Não sou dos mais entendidos em astrologia, mas nos meus
quase 40 anos, ﬁca impossível reﬂetir hoje sobre minha
jornada, sem pensar que sou geminiano... Grande diversidade
de entusiasmos? Lotado de fascínios? Interesse por mais de um
assunto ao mesmo tempo? Natural tendência à inconstância?
Sei que a vida ﬁcou difícil de ser decidida, aos poucos 17 anos
de idade. Os limitados testes vocacionais em nada ajudaram...
“Você prefere: a) abrir um sapo, b) abrir uma torradeira ou
c) abrir um livro? Bingo! Se você respondeu a), medicina é o
seu futuro; b), bem-vindo ao mundo da engenharia; ou c), o
direito é o seu curso”. Na compreensão de que existiam opções
possíveis, pela primeira vez senti na pele o tal livre arbítrio: era
a busca por aquilo que me traria signiﬁcado. Mas o que sabia eu,
àquela altura, sobre onde morava minha felicidade?
Depois de quatro meses não felizes de Poli/USP, fui para
FGV estudar Administração – ciência, agora reﬂito, também
geminiana. A inquietação com o mundo me fez cedo buscar
estágio em uma fundação que trabalhava com voluntariado
e arte-educação. A inquietação com o futuro me fez habitar
durante cinco anos os corredores corporativos – e, na
contramão do que pensaria aos meus 17 sobre as grandes
corporações, foram bons anos. Tive a sorte de ter passado
por empresas que valorizavam a autonomia de trabalho e
possibilitavam o aprendizado. Lá, se conﬁrmou minha paixão

por desenvolvimento humano, educação de adultos e a
expressão de nosso potencial através do trabalho.
Mas, apesar do bom ambiente de trabalho e do
reconhecimento, da recompensa e do aprendizado, a vida
continuava coçando. Hoje, entendo que me desagradava o fato
de trabalhar em um mesmo lugar, com as mesmas pessoas,
movendo uma roda que não reconhecia minha. Percebi que
colocava toda a minha energia e tempo produtivo em uma
mesma cesta – não permitindo a reﬂexão sobre qualquer Plano
B ou caminhos paralelos. Resolvi, então, primeiro sair, para
depois descobrir o que seria. Foi um aprendizado enorme ter
conseguido dar ouvidos a minha vozinha interna (que também
expressa a vozinha maternal e cuidadora que carrego!), dizendo
que não estava bom e que seria necessário conviver com o
espaço vazio para que as coisas se redeﬁnissem.
O que realmente nunca me largou foi a vontade de continuar
trabalhando com o desenvolvimento humano, mas de um jeito
que fosse meu – tentando trazer uma cultura mais humana
para as empresas, um olhar privilegiado para o indivíduo e
suas relações. Assim, há três anos, fundei uma consultoria com
mais três sócios: a Eteh. Pequenina. Nossa. Tocamos projetos
diversos de facilitação de processos participativos, garantindo
nos grupos espaços abertos ao diálogo, à ﬂexibilidade de
opiniões e à construção coletiva de soluções. Trabalhamos

também com construção de equipes, desenvolvimento,
criatividade. Ando feliz! Sinto que estou retirando o máximo
possível das incógnitas dessa equação que busca equilibrar
a paixão, o que tem signiﬁcado para o mundo, as minhas
habilidades, o dinheiro para uma vida gostosa...
Quando reescrevo com carinho esta jornada, vestindo agora
as orgulhosas lentes das cinco décadas do Vera Cruz, entendo
em toda essa história parte da herança que a escola me deixou.
Da seriedade em reproduzir um sistema circulatório com
mangueiras e bolas de borracha, às pesquisas sobre as lendas
de Minas Gerais, acho que o Vera me constituiu como pessoa
que precisa pensar a vida de forma mais integrada. Não o “ou”,
mas o “e”. Não exato ou humano, mas exato e humano; não
criativo ou estruturante, mas criativo e estruturante. Também
responsável e comprometido – não só com a revisão das pastas
do TP, mas ao lidar com as dualidades, reﬂetir e fazer escolhas.
Vejo-me morador da Vila Beatriz. De novo como pão na
chapa na padaria Covadonga. Disputo espaço no balcão com a
molecada livre e solta no recreio. E me alivio quando percebo
que alguns ao meu lado também estão na dúvida se querem o
seu com ou sem requeijão.
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Cidadania em rede
Rodrigo Bandeira Luna, mestre em administração
pública e governo (FGV) e pós-graduado em Concepts
and Practices of Fundraising (New York University), é
cofundador do Cidade Democrática.

2ª série – 1979 / 8ª série – 1985
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Sou ﬁlho de mãe pedagoga e pai escritor, que viveram um
período em que, no Brasil, faltava qualquer possibilidade
de diálogo. Ao longo da minha infância e adolescência, fui
procurando caminhos ligados à arte e comunicação, para
me expressar e me sentir mais livre. Na faculdade, optei pela
administração de empresas e as oportunidades de trabalho que
surgiram me levaram para o mercado ﬁnanceiro, onde perdi
10 quilos, comecei a fumar e percebi que estava me tornando
uma pessoa arrogante, prepotente e infeliz. Quando, depois
de três anos, recebi minha primeira remuneração variável,
pedi a conta e investi esse dinheiro numa viagem para explorar
o então nascente 3º Setor e suas múltiplas possibilidades de
inﬂuência na esfera pública e coletiva.
Fiz pós-graduação, conheci o empreendedorismo social e
consegui juntar os pontos da minha escolha pela administração
e a vontade de trabalhar por um mundo melhor. A partir de
1995, passei por uma fundação empresarial, pelo governo do
Estado de São Paulo e pela prefeitura, desenvolvi um programa
para apoiar jovens empreendedores sociais, dei início ao
projeto de webcidadania Cidade Democrática e criei a Enzima,
uma empresa de consultoria. Nesses dois projetos, trabalho
com a mesma ﬁnalidade: promover o diálogo entre sociedade
e decisores, para apoiar a tomada de decisão com base na
inteligência coletiva.

Minha atuação no Cidade Democrática vem requerendo mais
e mais da minha energia e tempo à medida em que somos
chamados para aconselhar e executar projetos junto a governos
e grandes empresas. Isso mostra que a ideia é boa, mas ainda
há muito que avançar. Temos bons parceiros, um projeto
acontecendo na região do Xingu, onde estamos fortalecendo
a sociedade para que ela seja ouvida pelo Comitê Gestor do
Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu e
a Secretaria Geral da Presidência da República. Nossas fontes de
recurso são doações de fundações nacionais ou internacionais
e editais, e captação de recursos para realização dos Concursos
Cidade Democrática, como o que estamos fazendo no Xingu,
como prestação de serviço.
Nos próximos dois anos e meio, queremos aperfeiçoar e
sistematizar nossa metodologia de trabalho, concluir a terceira
etapa de desenvolvimento (programação) da plataforma digital,
fortalecer a equipe (mais gente e melhor remuneração), criar e
implementar um plano de comunicação institucional e criar um
fundo institucional.

Nosso princípio de trabalho é a colaboração, que deveria
ser um valor fundamental em nosso país. O Brasil é o país
mais preparado para oferecer essa grande contribuição para
o mundo, forjando uma nova ética de trabalho, produção e
economia baseada na forma inovadora de pensar e agir que a
internet possibilita. As mídias sociais estão revolucionando a
participação cidadã em todo o mundo e também no Brasil, onde
têm produzido ações articuladas, integradas e de resultado,
emergindo do coletivo e desaﬁando o modo tradicional de fazer
política, especialmente entre os jovens.
O poder de ignição dessas mídias dá voz aos cidadãos e
contribui para a consolidação da democracia. Essa é a missão de
Cidade Democrática. A tecnologia aliada à ação nas ruas catalisa
mudanças e cria novos espaços que dão voz ao cidadão comum,
estabelecendo uma relação verdadeira e inteligente entre a
sociedade e seus representantes.

É um plano audacioso, mas que vai permitir aplicar nosso trabalho
em 15 novas localidades, envolvendo 15 mil pessoas e beneﬁciando
outras 150 mil, que receberão apoio da nossa equipe para criar 450
propostas com alto grau de relevância e grande possibilidade de
serem implementadas em bairros e cidades do Brasil.
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Lição aprendida
Rodrigo D`Utra Vaz, administrador de empresas
(FEA/USP) e sócio de uma empresa de consultoria de
investimentos.

5ª série – 1981 / 8ª série – 1984
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Quando a Stella me pediu para escrever sobre minhas escolhas
proﬁssionais como tema para os 50 anos do Vera Cruz, fui
buscar inspiração nos meus velhos boletins da época em que fui
estudante por lá. Após ler os comentários dos professores, os
meus e ver minhas notas, quase não me reconheci. Bagunceiro,
impetuoso e de notas medianas, não sei como nunca “bombei”!
Depois, reﬂetindo um pouco melhor, percebi que eu não
mudei, mas aprendi com pessoas maravilhosas: Teresa Cristina,
Bel, Uxa, Edeival, Marlene, Teruco, Walter, Maslova, Toshiaki
e tantos outros professores e orientadores que, de uma maneira
ou outra, me inﬂuenciaram. Achei então que seria apropriado
escrever a minha história agradecendo às pessoas que me
ajudaram. Nunca é tarde, certo?
Então vamos lá: formei-me na antiga 8a série no Vera Cruz,
em 1984. De lá, segui para o colegial no Logos e, depois de
um ano de cursinho, entrei em Administração na Faculdade
de Economia e Administração da USP (FEA). Estamos em
1989: minha opção por Administração tem duas inﬂuências
claras – a primeira é familiar, já que meu pai é um advogado
por formação, mas administrador por treinamento; a segunda
vem de minha aﬁnidade por relações humanas e simpatia por
números. Lembro-me muito bem das aulas de História do
Vera. Teresa Cristina e Bel merecem meu muito obrigado por
despertar e incentivar meu interesse em História que, na época,
era chamada de “Estudos Sociais” e Educação Moral e Cívica/
OSPB (o país saía da ditadura, daí estes nomes). Na Matemática,
lembro-me das aulas de equações e operações com frações.
Em Ciências, como esquecer da Teruco? As primeiras aulas em
laboratório e o desenvolvimento do pensamento cartesiano.
As primeiras sementes de uma mente pesquisadora, analista,
foram semeadas no Vera.

No meu segundo ano na FEA (1990), acabei conseguindo um
emprego no extinto Banco Garantia. Por que em um banco?
“Como você decide sobre uma situação nova onde não há
referências? Você utiliza experiências pessoais para tentar
traçar um paralelo”. As aspas são necessárias porque essas
palavras são fruto de uma discussão no Vera sobre o famoso,
e ansiosamente esperado, Estudo do Meio, programa que
levava os alunos às cidades históricas de Minas Gerais para
aprender história, artes, ciências e, eventualmente, tomar seu
primeiro “pileque”. Visitar Ouro Preto, Mariana e Congonhas
foi uma experiência maravilhosa e que está comigo até hoje. E,
assim, concluí que o mercado ﬁnanceiro poderia ser um bom
equilíbrio entre relações humanas e números. Comecei então
uma carreira no mercado ﬁnanceiro, que já dura 23 anos.
Como fui contratado pelo banco, mudei para o curso noturno
da FEA. Foram 5 anos intensos. Trabalhava de dia e estudava à
noite e, com isso, acabei dando prioridade ao trabalho; o curso
de Administração ﬁcou em segundo plano. Quando me formei,
no ﬁnal de 1995, constatei que ﬁcou faltando algo: eu não tinha
aproveitado a experiência acadêmica. Durante meus anos no Vera
Cruz, o país se mobilizou no movimento “Diretas Já”. Passeatas
surgiam em todos os lugares. Milhares de pessoas iam para as
ruas pedindo eleições. Nós, alunos do Vera, organizamos nossa
passeata também, de maneira espontânea, sem avisar a diretoria,
professores e/ou orientadores. Simplesmente nos mobilizamos e
foi maravilhoso. Me senti parte da história. E o mais interessante
de tudo foi a reação da escola: não houve proibição, nem omissão.
Lembro-me de que as diretoras reuniram os alunos e discutimos o
que queríamos fazer e como fazer. De um lado, a preocupação com
os alunos e com a ordem; do outro, a consciência de não alienar as
crianças, mas sim construir caráter. Essa é uma das qualidades que

o Vera mantém até hoje e já vejo em meu ﬁlho estas inﬂuências.
Saímos em passeata pelo bairro e depois discutimos a experiência
em classe com o Edeival, nosso orientador.
No ﬁnal de 1995, além da experiência acadêmica, percebi que
me faltava experiência internacional. E me dei conta de que
poderia passar pelas duas ao mesmo tempo, se optasse por
fazer um mestrado no exterior. E, assim, em 1996, fui para Los
Angeles cursar um MBA na University of Southern California
(USC). Foi ótimo. Dois anos intensos de vida acadêmica e
vivência global. Estar na Califórnia, na segunda metade da
década de 1990, era estar no berço do nascimento da internet.
Trago amizades desde aquela época: turcos, indianos, chineses,
italianos e, claro, americanos. Após me formar, em junho de
1998, no MBA, consegui um emprego como analista de ações
em Los Angeles e, depois, em 1999, fui para Nova Iorque, onde
ﬁquei até meados de 2000 como corretor de ações.
Após 4 anos de vivência nos EUA, voltei para o Brasil, no
segundo semestre de 2000. Continuei mais um pouco como
corretor de ações, mas sentia falta do lado analítico no meu
trabalho. No ﬁnal de 2001, voltei a ser analista, porém agora de
investimentos com foco nos mercados globais. Nos últimos 12
anos, tenho me dedicado a analisar os mercados globais para
investidores brasileiros. Hoje, sou sócio de uma empresa de
consultoria de investimentos para pessoas físicas. Moro em São
Paulo e meus ﬁlhos estudam no Vera.
Desenvolver potencial, ter uma visão ampla/crítica do mundo
e ter iniciativa eram os ensinamentos que meus professores
no Vera me passavam. Olhando para minha história, desde de
então posso dizer a eles que aprendi a lição.
Obrigado Vera!
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“Penso. Logo, existo!”. Ou será o contrário? “Existo. Logo,
penso!”. Uma brincadeira pode levar a uma bela reﬂexão!
E o contrário também vale: uma reﬂexão pode levar a uma
bela brincadeira!

A vitória do coletivo
sobre o individual
Camilo Tavares, formado em Cinema e TV (USP), é
documentarista e fundador da Pequi Filmes.

6ª série – 1984 / 8ª série – 1986
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Minha carreira de “questionador da realidade” e “colaborador”
para questões sociais teve, com certeza, início na trajetória
nômade. Nasci no exílio, no México, em 1971, época em que, no
Brasil, imperava a ditadura e a lei do mais forte, que silenciava
as vozes daqueles que questionavam a “ordem e a segurança
nacional”. Com 3 anos, fui para a Argentina, que também
vivia sob o silêncio de uma ditadura. Nos anos 1980, durante
a “abertura lenta e gradual”, vim pela primeira vez ao Brasil.
Mesmo com pai e mãe brasileiros, conheci o Brasil somente nos
anos 1980, vivendo primeiro no Rio de Janeiro e, depois, em
São Paulo, onde cheguei com 12 anos e entrei no Vera Cruz.
Driblando a gíria carioca para me adaptar ao sotaque paulista,
logo percebi que a escola dava valor ao “pensar diferente”. Que
bom! Sempre gostei de ouvir, de escutar, de dialogar e, nisto,
acho que o Vera Cruz contribuiu muito. Fiz o curso de Cinema
na ECA-USP e, depois, uma graduação na Cidade do México.
Fazer cinema no Brasil parecia coisa de louco – e é! –, mas segui
carreira. Na USP, ganhei um concurso da Unesco e ﬁz um média
metragem sobre os desaﬁos na gestão da água, comparando
Brasil e México. Depois, entrei na TV Globo Rio, atuando como
produtor de conteúdo na Globo News e Globo Repórter.

Morei em Londres, nos EUA, e, depois, voltei a São Paulo, onde,
em 2004, abri minha produtora independente, a Pequi Filmes,
que ganha o pão-nosso-de-cada-dia com vídeos corporativos
e também realiza documentários de cunho social, ambiental
e histórico. Entre os destaques, estão documentários exibidos
em TV aberta, como Sobre rios e córregos, que trata do desaﬁo
da água em São Paulo, e um longa metragem documentário,
O dia que durou 21 anos, sobre os bastidores do Golpe Militar
de 1964. O ﬁlme foi super bem recebido pela mídia nacional
(Jô Soares, Globo News e jornais) e conquistou três prêmios
internacionais nos EUA e França. Aqui no Brasil, entrou em
cinema comercial em 10 capitais. Fiz o ﬁlme com o objetivo
saber mais sobre a ditadura militar. O que começou como um
questionamento pessoal, terminou por ser uma investigação
minuciosa sobre a participação dos EUA no golpe de 1964. Com
ritmo de espionagem, o ﬁlme visa contribuir para o esforço de
nossa sociedade em conhecer melhor a nossa História. Vale
citar que o roteiro do ﬁlme mudou durante o processo. “O
caminho se faz ao andar...”, dizem os grandes professores! No
ﬁlme, tivemos também o cuidado de não adotar um discurso
maniqueísta. Ouvimos vários setores da sociedade, e demos
voz àqueles que apoiaram o golpe militar que derrubou um
presidente democraticamente eleito; acho que este ingrediente
deu maior credibilidade ao ﬁlme. Com o debate e o diálogo, o
ﬁlme sobre a ditadura militar ﬁcou mais interessante, levando o
espectador a reﬂetir, a pensar.

Re-ﬂexão... Sim. Lembro-me muito bem que nos Estudos
do Meio, desenhos, TPs ou no simples respeito à diferença, a
escola semeia uma constante energia questionadora que, para o
aluno que quer apreender, é essencial. Imagine se uma criança,
com todo seu poder criativo, pergunte algo considerado “fora
do normal” ou “esquisito”? Se isto for reprimido, imagine o
tamanho do estrago! Incalculável! E o que falar daquela escola,
onde aluno é orientado a seguir apenas o sucesso individual...
Como, depois, exigir uma postura mais consciente; mais
coletiva, seja com o meio ambiente ou com a sociedade? É por
isto que uma professora – ou professor – e uma escola como o
Vera Cruz, que leva seus alunos a conhecer outras realidades
sociais, merece elogios! Aliás, adorei aquele projeto em que
alunos do Vera Cruz vão a escolas públicas ajudando a construir
um gosto pela leitura1. Esta educação vale muito, muito mais do
que imaginamos!
Enﬁm, só tenho a agradecer a oportunidade de ter vivido em
uma escola como o Vera, e espero que este legado continue,
pois, cada vez mais, pelo ritmo de consumo, somos levados
a pensar no sucesso individual e não no bem-estar coletivo!
Obrigado!

1. Camilo se refere ao Encontros de Leitura , projeto de voluntariado dos alunos
de 7º, 8º e 9° ano.
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História de um amador
Dan Nakagawa é ator e músico.

Maternal – 1978 / 8ª série – 1989

As primeiras lembranças que tenho de manifestações artísticas
em minha vida aconteceram por volta dos 9 anos de idade.
Nos juntávamos em um grupo de uns três ou quatro amigos
e montávamos uma performance teatral e musical de uns
5 minutos. Não me lembro do que tratavam as tais
performances, aliás essa palavra “performance” nem existia
em nosso vocabulário... Mas, mesmo assim, montávamos
pequenos esquetes com declamação de poesias, cantorias
ou pequenas cenas teatrais para, depois, peregrinar pela escola
e apresentá-las às turmas de outras salas. A gente batia na
porta das salas vizinhas e perguntava: “Oi professora, será
que a gente poderia apresentar uma coisa pra vocês?”. Então a
professora parava a aula e anunciava a performance.
Que escola era aquela que permitia esse tipo de “desobediência”
anárquica e artística em pleno horário de aula... Bons tempos!
Com 10 anos, eu, Mauricião, Bito e Tatá montamos uma banda e
nos apresentávamos no horário do recreio da escola. Tocávamos
Milton Nascimento, Ultraje a Rigor e Beatles.
Eu era o guitarrista da banda, tocava uma guitarra vermelha
que eu mal conseguia segurar.
Mais tarde, montamos outra banda chamada Banda Toca, com o
Lenza, a Dani, a Caru, o Vitor e o Henrique e, ao mesmo tempo,
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um grupo de teatro chamado Corre Mão, dirigido pelo Salibha
Filho. Tanto o teatro quanto a música atravessaram o ginásio,
o colegial e a faculdade... Éramos amadores e amávamos o que
fazíamos, sem a menor pretensão de nada, queríamos apenas
viver a arte em grupo.
Olho pra esse passado e vejo que a minha relação com a arte
não mudou em nada nesse sentido. Pode parecer ingênuo, mas
não me “proﬁssionalizei” até hoje porque nunca ﬁz arte com
o objetivo principal de ganhar dinheiro, nem tampouco de me
manter em algum status de artista. A arte pra mim não é uma
proﬁssão, é uma maneira de ver o mundo e de experimentá-lo
coletivamente, o motor que me levava a estar com os amigos.
Fazer arte e apresentar é o que me move hoje, o tesão de fazer
arte coletivamente.

ser livre, questionadora, transformadora e, sobretudo,
provocadora.
Depois disso, morei em Nova Iorque e em Frankfurt, fazendo
trilhas para espetáculos de dança, estudando canto e vivendo
o estado de ser estrangeiro. Sempre escrevendo, compondo e
estranhando a vida.
Hoje, tenho quatro discos lançados, um DVD com o Ney
Matogrosso, alguns longas como ator, algumas novelas na
Globo e na Record, peças de teatro e algumas trilhas para
dança. Hoje me sinto mais perdido do que nunca, com mais
perguntas sobre a minha própria vida, mas com a certeza de
ainda ser amador.

Minha grande escola foi no Teatro Oficina, onde fiz um
espetáculo como ator e músico, chamado Mistérios Gozosos,
dirigido pelo Zé Celso Martinez Correa. Foi lá que aprendi
tudo! Aprendi que a liberdade pertence à arte que pertence
à liberdade. Que um artista não pode ter nenhum tipo de
preconceito ou julgamento sobre o seu objeto de trabalho. Fiz
canções com o Zé Miguel Wisnick para o espetáculo, atuava,
cantava e tocava. Entendi em mim mesmo que a arte precisa
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Fábio (Moon) e Gabriel (Bá) Carvalho de Araujo são quadrinistas.
Pré – 1982 / 8ª série – 1990
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A melodia do corpo
Fernando Barbosa, formado em Música Popular
(Unicamp), é fundador do grupo Barbatuques.

2ª série – 1979 / 8ª série – 1986

Sempre gostei de música. No ginásio, tocava guitarra e violão.
Adolescente, comecei com brincadeira de batucar no corpo.
A escola contribuía para que me mantivesse motivado, já que
tinha um forte direcionamento para as artes. Chegamos a ter
aulas com a Marisa Fonterrada, hoje professora livre-docente
em Técnicas de Musicalização pelo Instituto de Artes da Unesp.
Quando saí do Vera Cruz, já estava claro para mim que a música
estava no meu destino. O convívio com amigos que tinham o
mesmo objetivo reforçou essa opção. A escola ajudava a criar
uma atmosfera favorável à busca de carreiras compatíveis com
as verdadeiras vocações.
Sai do Vera, fui para o Oswald de Andrade e, de lá, para o
Instituto de Artes da Unicamp, onde estudei Música Popular.
Antes mesmo de concluir o curso, já dava aulas de violão e
guitarra. Decidi abrir uma Escola de Música em São Paulo, a Auê
Núcleo de Ensino Musical, junto com dois amigos: André Hosoi,
hoje professor de Música no Vera, e Marcos Azambuja, ex-aluno
do Vera. Concentrava matérias em alguns dias da semana e
consegui conciliar o curso com o trabalho.
Éramos um grupo jovem – eu tinha 21 anos –, sem uma
pedagogia clara. A escola Auê foi um sucesso, graças a nossa
ousadia, a dedicação dos professores e o apoio de nossos pais.
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A percussão corporal era então uma atividade coadjuvante,
estimulada pelo ambiente de pesquisa propiciado pela
Unicamp. Mas, em 1995, já estava pronto para oferecer curso
de percussão corporal.

batidas, mãos e pés em sintonia. O resultado é surpreendente:
cada indivíduo tem um corpo sonoro único, que encontra no
coletivo a possibilidade de produzir melodias e harmonias, por
meio da percussão corporal.

Essa atividade começou a crescer: formamos um grupo,
fazíamos shows, gravamos CD e começamos a ser convidados
para tocar em outros países... E surgiu o Barbatuques. O nome
remete a um apelido que carrego desde o tempo do Vera. Na
3ª série, éramos dois Fernandos em sala de aula: o Coster, que
hoje é cineasta, e eu, Barbosa, que passei a ser identiﬁcado
como Fernando Barba. Quando comecei a trabalhar com
percussão corporal, minha amiga Lu Horta – integrante do
grupo –, criou a palavra Barbatuque para denominar essa
minha mania de batucar no corpo.

Há dez anos fazemos apresentações no exterior, dialogando com
outros povos. Já estivemos no Peru, França, Espanha, Turquia,
Bélgica, Estados Unidos, Suíça, Portugal, Líbano, Rússia,
Senegal, Colômbia, China e África do Sul, e realizamos parcerias
com artistas, como Bobby McFerrin, Camille, Keith Terry, One
Giant Leap, Marku Ribas, Stênio Mendes, Chico César e Badi
Assad. A música corporal não tem barreira de idiomas.

Em muito pouco tempo, ﬁcou claro que a administração da Auê
era incompatível com a agenda do grupo e passamos a escola
para outro grupo, a Escola de Música Cia. das Cordas. Somos
hoje um grupo itinerante, sem sede, formado por 15 pessoas
fortemente envolvidas com a música orgânica, que utiliza o
próprio corpo como instrumento. Melodias e diferentes ritmos
musicais são criados a partir de efeitos de voz e da exploração
de sons produzidos pelo corpo humano: palmas, estalos,
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Fiz parte da primeira geração de alunos do Vera Cruz a fazer a
passagem do primário para o ginásio. Ao ﬁnal do ginásio, fui
para o Colégio Equipe. Aos 19 anos, saí do Brasil com a família.
Vivi 20 anos entre a Alemanha e a França.

O desaﬁo de cantar Brahms
Ines Stockler, mezzosoprano, formada pela
Universidade de Música Robert Schumann,
em Dusseldorf, dá aulas de canto e participa de
projetos culturais de canto e música.

Pré – 1968 / 8ª série – 1976

Nos tempos de Vera Cruz, eu já soltava a voz pelos corredores,
cantava na hora do recreio. Sabia que o meu futuro estava na
música. Na Europa, diplomei-me pela Universidade de Música
Robert Schumann, em Dusseldorf, e obtive o mais alto grau, o
Konzertexamen, um diploma raro e com nota máxima atribuída
por unanimidade e por voto secreto da banca examinadora,
valioso até no Brasil. Segui estudando com cantores líricos
renomados na Alemanha e, a partir de 1990, na França, onde
cantei como solista em Concertos de Oratórios. Fui titular
no Coro da Ópera de Paris-Bastille, tendo sido selecionada
pelo diretor Robert Wilson para a sua primeira montagem de
Madame Butterﬂy, de Pucinni.
Não foi uma trajetória fácil. Cheguei à Alemanha sem falar
alemão e consegui ingressar na Universidade por que a música
é uma linguagem universal. Apesar de eu ter talento, o diretor
logo percebeu que eu não tinha formação e me informou que
eu não poderia permanecer na escola. “Eu nunca vou dançar
samba e você nunca vai cantar Brahms”, disse. “De fato, você
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nunca vai dançar samba, mas eu vou cantar Brahms”, respondi.
Permaneci na escola e consegui seguir minha carreira por conta
da ousadia, da coragem e de um espírito revolucionário que
creio ter desenvolvido no Vera Cruz.
No Vera Cruz, éramos livres numa época em que no país não
existia liberdade. Estávamos lá porque um pequeno grupo
de pais decidiu apostar em um novo projeto educacional.
Ganhamos liberdade de escolha e uma personalidade que,
no meu caso, permitiu-me enfrentar, sem qualquer base, a
estrutura disciplinada, prática e teórica do sistema de educação
anglo-saxão. Creio que esse é um traço de personalidade dos
alunos do Vera.

outros. Participo como jurada de programas e concursos
musicais na TV e sou conhecida por minha autenticidade e por
falar o que penso.
Ainda me incomoda muito a falta de educação e de
formação dos brasileiros. Temos talento, mas falta tradição,
profundidade. Somos um povo raso, distante da grande arte,
da grande literatura. Falta-nos conteúdo que deveria ser
oferecido pelas escolas.

Voltei ao Brasil em 1999. Aqui, o desaﬁo é o de seguir carreira
de mezzosoprano, num país que não tem tradição em música
clássica. Já me apresentei na Sala São Paulo, no SESC, em Minas
Gerais, Rio de Janeiro, sob a regência de maestros, como Carlos
Moreno, João Carlos Martins, entre outros. Paralelamente,
dou aula de canto e participo de projetos culturais de canto e
música. Dei aulas na Universidade Livre de Música Tom Jobim,
no curso de pós-graduação da Faculdade de Música Carlos
Gomes, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), no
Museu de Arte de São Paulo (MASP), no Teatro Augusta, entre
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Humanismo e arte
Izadora Rodrigues Normando Simões é advogada
(PUC-SP) e pós-graduada em Direito Administrativo.

1ª série – 1983 / 8ª série – 1990
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Concluí o Ensino Médio e fui para Cuba. Vivi em Havana por
três anos, onde estudei e me formei pela Escola Nacional de
Ballet. Sou bailarina proﬁssional e professora de ballet clássico.
Em 1997, fui para a Alemanha, mais precisamente para a cidade
de Dresden, onde morei até o ano de 2005, trabalhando como
bailarina contratada da companhia estatal de ballet do estado
da Saxônia, Staatsoper Dresden (Semperoper).
Em 2005, retornei ao Brasil, aposentei-me como bailarina
proﬁssional e ingressei na faculdade de Direito. Sou
advogada na área de Direito Público Municipal e estou no
penúltimo semestre da pós-graduação, na área de Direito
Administrativo, na PUC-SP. A Escola Vera Cruz teve um papel
essencial na minha formação, não só escolar, mas também
crítica e humana.

Ao longo da infância e da adolescência, tive diferentes
respostas à pergunta “o que você quer ser quando crescer?”.
Imaginei-me bailarina, detetive de polícia, escritora, mulher
de negócios, atleta, decoradora, revolucionária, presidente
da república, viajante do mundo, jornalista, psicóloga,
psiquiatra, diplomata e antropóloga. O que ﬁcou disso tudo foi
o desejo de ser várias: sou atriz.

O prazer e os sentidos
Joana Dória de Almeida fez curso técnico de formação
de atores no Teatro Escola Célia Helena e Artes Cênicas
(USP), é atriz, diretora e professora de teatro.

Maternal – 1987 / 3º ano EM – 2001

Ou melhor, sou o que, na minha área, a gente chama de “pessoa
de teatro”. Atuo, dirijo e ensino interpretação. Para isso,
mantenho uma companhia teatral; escrevo dramaturgia, teoria
e projetos para editais; batalho patrocínios, apoios e parcerias;
faço testes de publicidade para segurar a onda; transformo
bugigangas da 25 de março em objetos de cena e roupas velhas
em ﬁgurinos; carrego peso com frequência; faço do meu
automóvel um depósito ambulante; troco com facilidade ﬁnais
de semana, férias e feriados por ensaios e apresentações; e
tenho inúmeras conversas com a costureira, o marceneiro,
o cinegraﬁsta, o iluminador, o sonoplasta, o cenotécnico, o
designer gráﬁco e o assessor de imprensa, para que as ideias
se concretizem. Depois de tudo, ﬁco atrás da cortina, com frio
na barriga, ouvindo o público entrar. Mérito? Não há. Como
a maior parte dos meus colegas, também já aprendi que para
fazer de um projeto uma peça é preciso se desdobrar e muito.
Assim, além das diversas personagens que encontro pelo
caminho, um pouquinho de cada uma daquelas que eu já quis
ser entra em cena, antes mesmo da estreia da peça.
Lembro-me de que, ao longo do período em que estive
no Vera, eram as aulas de literatura, redação, história,
filosofia e artes que mais me fascinavam. O comportamento
humano, as dinâmicas sociais e a criação artística, me
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interessaram desde sempre e sem esforço. Em outros campos
do conhecimento, as coisas já não funcionavam bem assim.
Pergunto-me de onde será que vêm as escolhas. Penso que
a família na qual nasci e a escola que cursei priorizaram
o desenvolvimento de um raciocínio crítico e sensível
diante da vida e de seus acontecimentos. Como, após certa
idade, todo mundo descobre, a escolha de uma profissão
determina não apenas a opção por uma atividade, mas um
modo de estar no mundo, os assuntos que ocupam o dia,
as pessoas com quem se convive, os tipos de relações que
são estabelecidas, a rotina, as prioridades e os valores que
ajudamos a manter ou a desconstruir.
Quando eu voltei de intercâmbio, no meio do terceiro colegial,
absolutamente perdida entre os assuntos da Fuvest e dos
cursinhos pré-vestibulares, a escolha de uma proﬁssão se abria
diante de mim como uma página em branco. Nada me vinha
como real possibilidade, além da sensação de pertencimento
experienciada nas poucas aulas de teatro que eu tinha feito até
então. E assim, um pouco irresponsável, um tanto intuitiva,
com uma dose de coragem e num impulso, decidi que a
sensação de pertencer era algo importante de se respeitar. Não
se tratava de uma análise de prós e contras, mas de um caminho
que, para mim, se fazia orgânico. Entrei, então, no curso
técnico de formação de atores do Teatro Escola Célia Helena.
Com o desejo conﬁrmado, resolvi mergulhar na minha escolha,
sem plano B, e busquei me aprofundar ainda mais nos estudos
do Teatro. Nunca me esqueço de quando eu abri o cronograma
das aulas do curso de Artes Cênicas da USP e descobri que era
possível passar os dias entre passos de dança, improvisações e
reﬂexões acerca da arte contemporânea.
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Hoje, com ainda muitas páginas em branco pela frente, mas
com um tanto da história já escrita, agradeço a jovem que
escolheu o que fazer pelos princípios do prazer e do sentido. O
que eu mais faço na vida é trabalhar, como a maior parte das
pessoas que eu conheço. E se nesse modo de estar no mundo
chamado Teatro, o sujeito entra em crise com suas limitações,
com a peça, com o grupo, com a escassez de público, com a
falta de dinheiro, com a decepção de cada vizinho que pergunta
se ele faz televisão e com a possibilidade de dialogar com o seu
tempo... Há, por outro lado, nesse mesmo modo de estar no
mundo chamado Teatro, uma razão de ser difícil de traduzir
em palavras, mas que diz respeito ao fato da expressão artística
ter brotado, de alguma maneira, em toda e qualquer sociedade,
desde que o homem existe. Há uma razão de ser na arte que não
é lá tão funcional e pragmática, que diz respeito à sobrevivência
em um sentido mais amplo e à necessidade do ser humano de
transformar a si e ao entorno.
Para o dramaturgo alemão Heiner Muller, a função da arte era
“tornar a realidade impossível”. Já a coreógrafa e bailarina
Pina Bausch dizia que é preciso dançar, dançar, pois, “do
contrário, estamos perdidos”. De algum modo, me parece que
ser artista é reconhecer-se num pequeno pedaço da história e,
desesperadamente, tentar construir pontes entre o que foi, o
que é e o que será.
Um dos meus mestres, o diretor brasileiro Antônio Januzelli,
costuma dizer que o teatro já era a medicina do século XX e que
é ainda mais a do século XXI, uma vez que, com os avanços da
ciência, as maiores doenças atuais são as da alma.
É claro que o teatro é uma entre as várias linguagens artísticas.
Sua particularidade está no exercício do encontro presencial e

da coletividade. Valores que andam um pouco fora de moda.
Nessa minha proﬁssão há de se olhar nos olhos e, entre uma
correria e outra, deixar o tempo passar com calma. Há de se
contar com o outro e criar junto, pois não há teatro que se faça
sozinho, mesmo quando o público só vê um ator em cena. Há
de se lembrar como se brinca para poder tocar em assuntos
muito sérios. Há de se dispor a se conhecer a fundo e a se
mostrar por dentro diante de uma porção de desconhecidos.
E, no melhor dos casos, não fazer isso com foco nos aplausos,
mas lembrando de que a nossa matéria-prima é o imaginário e a
subjetividade. Os nossos e os dos outros. Há bastante potência e
responsabilidade nisso.

seria algo como um território de passagem, algo como
uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta
de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas
marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. (...) E em
português, em italiano e em inglês, em que a experiência
soa como “aquilo que nos acontece, nos sucede”, ou
“happen to us”, o sujeito da experiência é sobretudo um
espaço onde têm lugar os acontecimentos.1
Mas como eu disse, para isso ainda restam muitas páginas em
branco.

Tive outro diretor, o Nelson Baskerville, que não se cansava
de lembrar que o ator precisa dar sentido ao seu lugar no palco.
Que é preciso ter um bom motivo para colocar um grupo de
pessoas sentado e quieto no escuro durante uma hora e meia,
subir um degrau acima e falar sem parar sob a luz de um
reﬂetor. Há vaidade na arte, pois há humanidade nela. Mas,
sem dúvida, é a segunda que precisa ser cultivada. O porquê se
faz o que se faz para quem se faz.
Ao longo desses anos, experimentando nos caminhos da
criação, a deﬁnição mais precisa do que, imagino, deva ser um
ator, foi encontrada na transcrição da conferência Notas sobre
a experiência e o saber de experiência, do pedagogo espanhol
Jorge Larossa Bondía:
Esse sujeito (da experiência) que não é o sujeito da
informação, da opinião, do trabalho, que não é o sujeito
do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer.
Se escutamos em espanhol, nessa língua em que a
experiência é “o que nos passa”, o sujeito da experiência

1. BONDÍA, Jorge Larossa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Conferência
proferida no I Seminário Internacional de Educação de Campinas. Traduzido e publicado por
Leituras SME, 2001. Disponível em: <www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE19/RBDE1904_
JORGE_LARROSA_BONDIA.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2013.
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O cinema descobre o Brasil
Laís Bodanzky, graduada em cinema (FAAP), diretora e
produtora de cinema e teatro, é diretora do Cine Tela Brasil.

Pré – 1976 / 8ª série – 1984

Sou ﬁlha de cineasta, mas, antes de optar pelo cinema, minha
primeira escolha proﬁssional foi o teatro. Logo que terminei
o colegial, fui trabalhar no Centro de Pesquisa Teatral de
Antunes Filho. Foi lá que entendi que queria fazer espetáculos,
e matriculei-me no curso de Cinema da Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP). Estreei no mundo do cinema com o
curta-metragem Cartão Vermelho, em 1994. O primeiro longametragem, Bicho de Sete Cabeças, em 2001, veio seis anos depois.
No meio do caminho, ﬁz documentários e dirigi peças teatrais.
Mas foi trabalhando com Cineclube que descobri a importância
de compartilhar essa arte e, ao mesmo tempo, compreendi a
diﬁculdade de uma boa parcela de brasileiros de ter acesso ao
cinema. Em 1996, eu e o roteirista Luiz Bolognesi criamos o
Cine Mambembe. Colocamos um projetor na caçamba de uma
caminhonete, alguns ﬁlmes na mala e iniciamos uma viagem
pelo Brasil. Foram sete meses de estrada, do sul da Bahia ao
interior da Amazônia. Escolhíamos o local – em geral, a praça,
escola ou igreja –, conversávamos com lideranças locais e
anunciávamos, por meio de alto-falante, o horário de início
das sessões. Terminada a sessão, começava o debate com a
plateia. Foi uma experiência surpreendente, que resultou no
documentário Cine Mambembe – O Cinema Descobre o Brasil.
O projeto amadureceu, cresceu e foi, em 2005, rebatizado
com o nome de Cine Tela Brasil. A caminhonete foi substituída
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por caminhões que transportam quatro “salas de cinema”,
ar condicionado, sistema de som, cadeiras e projetor. Toda
semana, o Cine Tela Brasil marca presença em duas cidades
do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná, onde
permanece por três dias, exibindo quatro ﬁlmes em 12 sessões
gratuitas. Contamos com o apoio de duas empresas – a CRR,
concessionária de rodovias, e a Telefônica/Vivo –, o que tornou
possível levar o cinema brasileiro para mais de 1 milhão de
pessoas em comunidades sem acesso a bens culturais.
O Cine Tela Brasil desdobrou-se em outros projetos: o Oﬁcina
Tela Brasil, programa de educação audiovisual para população
de baixa renda, e o Portal Tela Brasil, um site de formação e
informação sobre o universo audiovisual brasileiro.
Para fazer tudo isso, e ainda dirigir e produzir meus próprios
ﬁlmes, conto com uma equipe muito legal e uma disposição que
tem a ver com o aprendizado no Vera Cruz. Ainda outro dia,
peguei os boletins da escola para ver como eu me comportava
quando criança. Lembrei-me de que o Vera instigava a nossa
autonomia, uma qualidade essencial, sobretudo na minha
proﬁssão, que é autoral: eu sempre preciso saber o que dizer e
opinar sobre diversos temas. E esse é um legado do Vera.
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Cidadã do mundo
Letícia de A. Machado do Carmo Guimarães (Lyle),
graduada em cinema (FAAP), é pós-graduada em
Administração (FGV) e mestre em Educação Inclusiva
(Columbia University).

1ª série – 1989 / 8ª série – 1996
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O Vera Cruz sempre inspirou seus alunos a ter rodinha nos
pés: depois da graduação na FAAP, no curso de Cinema, e na
USP, no curso de Administração de Empresas, ﬁz uma volta ao
mundo de navio. Foi lá que conheci meu marido. O casamento
me levou a mudar para os Estados Unidos, onde descobri
minha verdadeira vocação, na área da Educação. Durante
todo o meu curso na Columbia University, utilizei exemplos
das minhas experiências no Vera Cruz como práticas a serem
seguidas. Hoje, de volta ao Brasil, trabalho com crianças com
diﬁculdades de aprendizado.
O Vera Cruz construiu os alicerces que permitiram que eu
passasse por tantas áreas acadêmicas com facilidade, de
cinema, administração e terceiro setor, até chegar na Educação.
A Escola me deu bases para que soubesse pensar e tomar
decisões como cidadã do mundo, e que ﬁzesse todas essas
escolhas com plenitude. O Vera Cruz me deu amigos para
sempre e uma comunidade da qual me orgulho de fazer parte.

Saindo da escola... Do Jardim I à 8ª série foram 11 anos...
Depois de tantos conteúdos, de tantas experiências, de tantas
descobertas... Que rumo tomar? Que carreira seguir?
Matemática e lógica? Ciências? Metáforas e expressões
artísticas? Pensamento humano?
Penso que talvez tenha sido um pouco de tudo.

A fotograﬁa e
o exercício dos sentidos
Maya Brasiliano é fotógrafa, esposa do Tomas, mãe
(coruja) do Caio, amante do mar, e transformou um
pedacinho de Gilberto Gil em seu mantra do viver... “o
melhor lugar do mundo é aqui, e agora”.

Jardim 1 – 1978 / 8ª série – 1988

Foram muitos passos até encontrar a essência de minha
realização. E a cada etapa deste processo – que foi muito rico
em termos de aprender e aprofundar conhecimentos sobre
o conceito de Estética –, pude me perceber chegando mais
perto daquilo que, hoje, posso aﬁrmar verdadeiramente me
move: admirar – e poder registrar – a beleza das relações
e experiências mais puras, livres de preconceitos e préjulgamentos, o tal chamado “brilho nos olhos”, aquele
milésimo de segundo mais signiﬁcativo de uma vivência.
Como fotógrafa, digo que minha busca é a da “beleza mais
íntima”. E, para isso, é crucial que eu me deixe envolver pelo, e
com o ‘objeto’ fotografado; a cada sessão, aprendo mais sobre
respeito, sobre limites... Aprendo mais sobre mim, sobre o
outro, sobre as relações... A fotograﬁa me permite exercitar
mais que o olhar; exercito todos os meus sentidos. E aprendo a
me re-conhecer no outro.
Tenho total convicção de que minha formação no Vera Cruz
contribuiu – e muito – para tal construção. O que aprendi aqui
não foi apenas conteúdo; aprendi sobre ser capaz de analisá-lo,
signiﬁcá-lo e ressigniﬁcá-lo. Na construção da minha vida. No
fortalecimento de minhas relações. No estudo multidisciplinar
de meu objeto. Na minha relação com o mundo.
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Por um moda
brasileira global
Pedro Lourenço, estilista.

5ª série – 2002 / 8ª série – 2005

O Vera Cruz proporcionou a oportunidade de conectar-me ao
mundo e de conceber a minha carreira internacional muito
cedo. Meus pais viajavam a Paris para visitar feiras de moda
ou fazer pesquisa e eu podia acompanhá-los; a escola me dava
apoio, tornava isso possível. No período de quatro anos em que
permaneci no Vera Cruz, da 5ª à 8ª série, a escola ajudou a formar
minha persona: nunca me senti oprimido, sempre tive liberdade
de me expressar e até de pirar, se assim eu quisesse. Isso nunca
foi visto de uma maneira negativa. Havia um ambiente de
liberdade para a criação que contaminava todos os alunos,
dando-lhes a oportunidade de experimentar na juventude.
Sempre soube que seria estilista, mas procurava aceitar os
desaﬁos que me eram propostos pela escola. Minha relação com
a Teruco, professora de Biologia, foi especial. Na época, andava
revoltado, e a única pessoa a quem queria provar algo era ela.
Acabava tirando “E” nas provas de Biologia, mas vinha com “B”
no boletim porque eu corria atrás para mostrar o meu interesse.
Associo a ﬁgura da Teruco à editora da Vogue Americana, Anna
Wintour: a mesma severidade, frieza e exigência. É preciso
conquistá-las aos poucos. O Vera Cruz não atrela seu interesse
apenas ao resultado ﬁnal – o que faz com que se perca o espírito
de laboratório. Aprendi que nem tudo precisa dar certo sempre e
que é mais importante o processo do que o resultado ﬁnal.
Não ﬁz faculdade. Creio que isso será necessário para dar suporte
a projetos globais. Provavelmente, escolherei uma faculdade
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voltada para administração e gestão, visão que eu ainda não
tenho e sem a qual, no futuro, poderei ter diﬁculdades. Hoje,
faço a gestão do meu negócio, que envolve umas 30 pessoas, com
o auxílio de minha mãe, Glória Coelho, e de uma consultora de
business, Fátima Ali, que foi vice-presidente do Grupo Abril,
dentre outros colaboradores. Farei meu 8º desﬁle em Paris, em
outubro de 2013, e estou me preparando desde março. Tenho
conseguido reunir entre 250 a 300 pessoas em cada desﬁle
porque estou rodeado das pessoas certas.
O estilista não é só criador. A moda é um business que exige
giro imediato, é uma arte ligada ao comércio. O artista plástico,
por exemplo, pode demorar mais tempo para ter aprovação
do público, mas a moda entra na loja e, depois de três meses,
tem que vender. Esse mercado exige visão econômica e do
negócio, caso contrário não se sobrevive. Quanto mais cresce o
negócio, maior será a possibilidade do estilista expressar o que é
laboratório. Eu não quero dinheiro e reconhecimento; quero dar
um passo à frente, descobrir maneiras novas de criar, produzir,
comunicar e distribuir minhas roupas. E eu ainda não cheguei lá.
Sempre acompanhei meus pais e evoluí com os processos
deles. Meu pai, Reinaldo Lourenço, tem como principal
referência o brechó, e minha mãe, um olhar abstrato, com
referências à tecnologia, à ﬁcção cientíﬁca e ao cinema. Eu
me identiﬁco com os dois. A diferença é que eles desenhavam
roupas que eram desenvolvidas por modelistas. Eu assumi

esse espaço: a modelista executa, mas o desenho tem que me
surpreender quando está se tornando tridimensional. Comecei
a trabalhar mais na execução da roupa, utilizando técnica de
moulage, modelando diretamente no manequim. Escolho
os temas que me interessam, faço pesquisa com tecidos,
colagens e trabalho no computador utilizando o Photoshop.
Hoje, é difícil revolucionar a moda que não por meio da
maneira de fabricação. Então começo a executar a roupa
tridimensionalmente, visto o manequim com papel – como se
fosse tecido –, o que permite visualizar o impacto de imagem
em termos de proporção, silhueta, cor e corte. É essa colagem
que passo para a modelista. Com isso, acabo acertando a roupa
em duas provas, economizando muito tempo.
Quando penso no futuro, penso em manter as oportunidades
que têm surgido muito rapidamente. Tenho que me desenvolver
com equilíbrio. Meu sonho é criar uma moda brasileira global,
não importa se eu esteja no Brasil ou no exterior. Esse é o meu
interesse. Não penso em ser um gigante, mas forte o suﬁciente
para desenvolver e criar rupturas.
Apesar de muito trabalho, tenho tempo para ser jovem: se
resolvo que não quero trabalhar à tarde, organizo-me para
que as pessoas tenham o que fazer e saio, vou correr. Creio que
sou uma pessoa ﬂexível. Quando estudava no Vera Cruz, era
uma pessoa difícil e muito exigente. Tenho que encontrar o
equilíbrio para ser um bom chefe.
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Meus caminhos proﬁssionais
Pedro Soffer Serrano é diretor de cena.

Maternal – 1990/ 3º ano EM – 2004

Meu primeiro contato com o processo de realização de vídeo
(captação e edição de imagens seguindo um roteiro) se deu
ainda na escola, no segundo ano do ensino médio, durante uma
eletiva de ﬁlosoﬁa. Éramos um grupo de cinco pessoas, das
quais três viam na tarefa de produzi-lo um mero contratempo
em meio a sua já conturbada rotina escolar, enquanto eu e mais
um amigo enxergamos ali uma oportunidade de exercitarnos em uma área de nosso interesse e de ajudar o humilde
fundador do Projeto Paz e Amor, Robertinho, que usaria o
material para a captação de recursos da ONG. Saímos captando
imagens de meninos pedindo esmolas nas ruas de São Paulo,
com minha câmera HDV, ainda sem saber muito bem o que
fazíamos, quase que intuitivamente, e conseguimos entregar à
editora que havíamos contratado um material bruto capaz de se
transformar num produto ﬁnal. Foi ali que eu, que sempre tive
uma queda pelas atividades ligadas à arte, percebi que poderia
ser muito agradável fazer aquilo para o resto da minha vida.
Desde então, trilhei um caminho ligado à criatividade, quase
sempre sendo advertido dos riscos que corria, de “ser um
miserável no futuro”. Acho que em meio a tantas advertências,
acabei optando pelo curso de publicidade em detrimento ao
de cinema, no qual também havia sido aprovado, o que não
chegou a ser um desvio de percurso, uma vez que logo me
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deparei com meu primeiro emprego no departamento de Rádio
e TV da faculdade, onde produzi inúmeros curtas-metragens e
comerciais para os alunos e fui professor assistente de edição.
Tal experiência escancarou de vez uma porta que havia sido
aberta lá atrás e serviu de trampolim para o mercado de
produtoras de ﬁlmes, um mercado difícil, mas não impossível,
como tantos julgam.

etapa de aprendizado a ser vencida e, ﬁnanceiramente, como
uma maneira do “artista fadado a ser miserável” mostrar que,
muitas vezes, os caminhos proﬁssionais menos comuns podem
ser viáveis. A satisfação existente dentro de mim, por ter
alcançado a posição proﬁssional que desejava, ainda é pequena
perante à inquietação e constante busca por projetos cada vez
melhores e que me permitam uma maior expressão artística.

Há cerca de dois anos, dirigi meu primeiro longa-metragem
documental que, infelizmente, se originou de um
acontecimento doloroso: a morte de um grande amigo, e
porque não dizer irmão, com quem havia trilhado muitos dos
caminhos que segui, incluindo o Vera Cruz. Vitão foi atropelado
na calçada por uma motorista embriagada e seus amigos mais
próximos fundaram o Movimento Viva Vitão, que luta por um
trânsito mais consciente e menos violento. O ﬁlme aborda
essa temática e se tornou ferramenta de conscientização não
apenas para nós, mas para muitas outras entidades em lutas
semelhantes pelo país.
Hoje, como diretor de cena, dirijo ﬁlmes publicitários para
clientes que dispõem de verbas generosas e, em contrapartida,
trabalho duro na angariação de fundos para meus projetos
pessoais, de criação artística própria. Vejo como mais uma
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Há 30 anos, entrei naquela escola pela primeira vez. Tinha nove
anos. Hoje em dia, pensando bem, havia muitas razões para eu
me impressionar com o Vera: o laboratório com suas bancadas
de madeira; a quadra de esportes, toda coberta; a biblioteca
escondida ao lado da escada; as escadas, as inﬁnitas escadas...

A galeria do tempo
Vitor Lopes, músico.

3ª série – 1984 / 8ª série – 1989

Mas, naquele dia, apenas uma coisa me chamou a atenção:
o corredor central e suas paredes, enfeitadas com as fotos
das turmas que já haviam passado por ali! Olhei com certo
espanto aquelas manchas amarelas, aqueles rostos antigos,
vi suas feições, alguns pareciam ser tão velhos, tão distantes!
E, ao mesmo tempo, havia uma coisa quase palpável ali, algo
indeﬁnível para aquele menino de nove anos. Hoje, sei muito
bem o que era: a juventude! A certeza de ter a vida inteira ainda
pela frente! Aquele ímpeto, aquela ousadia!
Aquelas fotograﬁas passaram a fazer parte da minha vida.
Olhava para elas, às vezes atentamente, às vezes de passagem,
como que por acaso. Com o tempo fui identiﬁcando algumas
pessoas, alguns professores. Certo dia, apareceu a foto da
turma do meu irmão mais velho, e lá estava ele, pendurado no
corredor. Também havia entrado para a galeria, ele também já
tinha passado.
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Mas escola é escola, as lições se acumulam: Já acabei de fazer o
TP. Não se esqueça de fazer o trabalho sobre as folhas de árvore.
Você quer dançar comigo na festa junina? Na semana que vem
tem os Jogos Internos. Vermelho! Vermelho! Tirei B+ na prova
da Teruco! Bom dia, chalé Neblina! Ei, quem pegou o cubão da
base 3? Vamos fazer pão na aula de artes? Ih! Pegaram o Bito na
saída da escola! Amanhã vamos para Minas!
Depois que saí daquela escola, me tornei músico, marido e pai.
Difícil dizer até em que ponto o Vera ajudou a tornar-me o que
eu viria a ser, mas sei que, quando me lembro de tudo o que vivi
ali, meu coração se aquece, meus olhos marejam, e abro um
pequeno sorriso, ao imaginar outra criança entrando naquele
corredor e me encontrando numa foto amarela.

47

Cidade feita de homens
Álvaro Puntoni, arquiteto (USP), doutor em Arquitetura
e Urbanismo, é professor da FAU-USP e coordenador do
Conselho de Graduação da Escola da Cidade.

Jardim 1 – 1969 / 8ª série – 1979
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As cidades compõem naturalmente a base material da
constituição da riqueza (e da reprodução do capital), ao
concentrarem os meios de produção. Como tal, são exauridas
pelos fluxos produtivos que as constituem e delas se servem.
Em alguns casos, se reconhece sua serventia, se valoriza sua
signiﬁcância e se preserva sua existência. Em outros casos,
as cidades são olvidadas e abandonadas, depauperadas pela
intensidade de sua ocupação e pela imensa vitalidade que, por
vezes, degrada mais que sustenta.
No caso de São Paulo, veriﬁcou-se um deslocamento da classe
dominante, que ocupou de forma descontinua o território,
deixando sua marca, a partir do centro, no sentido do vale do
rio Pinheiros, mais a oeste, dispensando, em sua passagem, a
cidade que proveu sua existência. O centro esvaziado, apesar
de dotado de infraestrutura, se desabitou. Num primeiro
momento, isso aconteceu para admitir a concentração de
serviços que, aﬁnal, acabaram migrando, em parte, para este
vetor sudoeste. De outro lado, a organização do sistema de
transporte público, a partir da matriz viária radioconcêntrica,
transformou o centro da cidade em um grande espaço
de transferência e passagem que foi sendo ocupado,
paulatinamente, pela população da periferia, tornando-se
cada vez mais apartado e distante da cidade mais rica.

Notadamente, nossa classe dominante não olhou para trás e
não retribuiu àquela área que serviu ao seu enriquecimento.
Atualmente, assistimos a tentativas públicas de recuperar
o centro – ainda incipientes, é verdade. A transferência
dor órgãos estatais (municipal e estadual) para essas aéreas
é uma primeira medida em curso que poderia se efetivar
de forma plena e completa. De outro lado, a instalação
de equipamentos sociais e culturais que se integrarão aos
equipamentos já existentes é fundamental para resgatar o
valor simbólico da área central como polo gerador de eventos
urbanos desejáveis. Finalmente, o adensamento populacional,
a partir da ocupação dos vazios urbanos existentes, das
estruturas desabitadas, será capaz de resgatar a vida urbana
do Centro, tornando-o novamente “casa”. A tudo isso deve se
acrescentar a necessária recuperação e valorização do espaço
público: a remoção dos gradis, a recuperação dos passeios
e praças, o controle e restrição da utilização das ruas por
automóveis. Ações que revelem o espaço de todos na cidade e
estimulem a convivência e urbanidade.

homens. A construção do futuro é algo que se decide agora e já,
o que, muitas vezes, não vemos de forma concreta e objetiva.
Temos uma enorme responsabilidade em todo este processo.
Não foram os outros que fizeram nossa cidade desta forma,
fomos nós mesmos e aqueles que nos antecederam. E seremos
nós mesmos que deveremos transformar esta realidade. A
cidade é tudo que temos e, simultaneamente, algo que ainda
não vimos nem conhecemos. Mas que faremos.

Na verdade, os tempos de uma cidade talvez não sejam os
tempos de um homem, mas de todos os homens. Lina Bo
Bardi costuma dizer que a cidade não é feita de pedras, mas de
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“O poema, o poema é a fruta
A poesia, a poesia é o sabor
O poema, o poema está no livro
A poesia, a poesia no leitor.”
Chico dos Bonecos

Uma janela para a poesia
Andi Rubinstein, arquiteta (Mackenzie), especializada
em Arte-Educação (USP) e mestre em Teatro de Animação
(University of Connecticut), é Bonequeira e Contadora de
Histórias.

Jardim II – 1977 / 8ª série – 1986

Sou Bonequeira, trabalho com teatro de bonecos. E sou
contadora de histórias. Esquisito, não? Quando estava fazendo
mestrado em Teatro de Animação, nos Estados Unidos, todo
mundo me perguntava: “É possível fazer mestrado nisso?”.
Sim, muito possível!
Mas não é simples. É um caminho tortuoso, porque tem que
ser inventado a cada dia. Não existe caminho trilhado. Não
existe entrar numa empresa e fazer plano de carreira. É um
constante descobrir de possibilidades e de fazer opções que se
adequem àquilo em que acredito. E no que eu acredito? Às vezes
é tortuoso também. Mas acredito na arte como transformadora
da existência humana. Na arte como possibilidade de encontro
com mundos e situações que julgávamos impossíveis. Na arte
que possa tocar corações. Na arte que possa comover.
E trabalhar com arte não é fácil. Porque sempre vem das
entranhas. Sempre mexe com lugares de desequilíbrio dentro
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de nós. Mas também, por isso, nos enche de vitalidade e
emoção. É uma maravilha trabalhar com arte.
Não sei qual é o meu maior sonho. Trabalho com sonhos
menores, em curto prazo. Os grandes demais são difíceis
de enxergar e de abarcar. Tenho três ﬁlhas pequenas e, no
momento, meu sonho é poder estar perto delas e ajudá-las
a encontrar seus próprios caminhos. Caminhos que façam
sentido. E sonho que meu trabalho também possa abrir
caminhos e desembaraçar nós. Meus próprios nós e, quem sabe,
de um ou outro ser que entre em contato com ele.
No Vera, eu pude viver com arte. A arte não era dissociada da
escola, mas permeava nosso dia a dia. E isso foi fundamental
para mim. A arte era uma possibilidade de expressão. Também,
no Vera, aprendi a reﬂetir sobre tudo. Sobre textos, objetos,
situações e também sobre a minha conduta e sobre a minha
produção. Aprendi a me autoavaliar.

me amparou em um momento muito difícil da minha vida,
quando meu pai morreu. Não sei como teria sido em outro
lugar, mas sei que no Vera fui acolhida e cuidada naquele
momento, quando um vazio tão imenso tomava conta de mim,
quando não sabia onde poderia me agarrar.
Vida longa ao Vera Cruz! Que as pessoas dedicadas, que
por aí passam, continuem cuidando das pequenas almas e
estimulando as pequenas luzes a brilhar cada vez com mais
intensidade, encontrando sua própria cor. E que continuem a
abrir dentro de nós as janelas da poesia que nos fazem perceber
a vida com muito mais sabor.

O Vera me deu mais uma coisa especial: a POESIA. Sempre tinha
aula de poesia, interpretação de poesia, aula de escrever poesia.
Que maravilha, poder ver o mundo pela janela da poesia!
O Vera era um lugar onde me sentia bem. Os professores e os
funcionários eram muito cuidadosos e atentos com os alunos.
Lembro-me de muitos, com enorme carinho, até hoje. O Vera
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Preservação compartilhada
Anna Beatriz Ayrosa Galvão, arquiteta, é professora
adjunta da Faculdade de Arquitetura da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e superintendente do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Estado
de São Paulo.

Pré – 1963 / 4ª série – 1967
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Escolhi arquitetura não apenas porque gostava de desenhar,
mas porque aos 15 anos tive a experiência de conhecer
cidades muito especiais, numa viagem à Europa, onde a
presença e o reconhecimento da beleza de sua arquitetura
eram fundamentais para seus moradores. Não importava se
era arquitetura nova ou antiga, mas sim o diálogo entre elas,
os vazios (as pausas) nessa “conversa” e, principalmente, a
beleza resultante deste encontro urbanístico. Uma cidade
bela, portanto, passou a ser sinônimo de uma sociedade mais
saudável e amistosa. É lógico que na época foi uma decisão
intuitiva, não tive essa leitura clara das minhas motivações.
Sempre trabalhei em serviço público por ideal, mas hoje
vejo que não foi nada fácil. Fui trabalhar, inicialmente, com
preservação de patrimônio, mas me assustei um pouco ao me
deparar com visões saudosistas e de exaltação a monumentos.
Busquei outros rumos, fui para a academia fazer pesquisa
de uma fatia da história da arquitetura pouco tratada como
patrimônio, a arquitetura modernista, que passou a ser cartão
de visitas do país a partir da segunda guerra. Trouxe, então,
para o Brasil uma ONG internacional para preservação de
arquitetura e urbanismo modernos, o DOCOMOMO. Não
era apenas a representante nacional na ONG: construí uma
rede brasileira de pesquisadores e técnicos que se ocupam
desse tema, com o apoio institucional da Universidade
Federal da Bahia. Hoje, essa rede se expandiu, é autônoma e

sua coordenação é rotativa pelo país. Em paralelo, continuei
curiosa por outras atividades de cultura, tendo trabalhado com
exposições, com museu de rua e de memórias de comunidades,
e cheguei a ser dirigente de uma casa de Cultura Ioruba em
Salvador, a Casa do Benin. Aprendi muito.
Hoje, sou superintendente do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) São Paulo que, nos
últimos dez anos, ampliou sua política de preservação para
outras esferas além das usualmente conhecidas ações de
tombamento e ﬁscalização de patrimônios ediﬁcados e obras
de arte. As cidades históricas deixam de ser vistas apenas como
conjuntos arquitetônicos, para serem vistas como conjuntos
urbanísticos, ou seja, objetos dinâmicos, constituídos por
várias temporalidades e por sua população. Outra vertente de
investigação aberta pelo Instituto foi a da chancela da Paisagem
Cultural, uma ferramenta que ainda está sendo amadurecida
e que envolve vários entes (municipalidades, comunidades,
entre outros, não só os especialistas dos órgãos de preservação)
comprometidos com a preservação compartilhada e pactuada
de uma determinada área de valor paisagístico natural
e/ou construído. Foi também estabelecido um terceiro
instrumento legal dentro do IPHAN para tratar de outro
recorte do patrimônio nacional, que é o registro do Patrimônio
Imaterial, ou seja, dos saberes, das celebrações, dos lugares que
representam manifestações tradicionais “intangíveis” de nossa

cultura, mas igualmente fundamentais para a constituição de
uma identidade social.
O Instituto, portanto, tem como estratégia não apenas
trabalhar sobre o patrimônio histórico e artístico, mas
sim sobre o patrimônio cultural brasileiro como um todo,
contribuindo para que fronteiras regionais sejam extrapoladas e
para que um Brasil ainda desconhecido dignamente se revele.
Há empecilhos e obstáculos internos para a reestruturação
do órgão que, no momento, carece de reforço de seu quadro
de pessoal – técnico e administrativo – para responder
às demandas. Externamente, no campo específico da
Preservação Cultural, o problema é a falta de ações educativas
com as comunidades e a necessidade de um Sistema Nacional
de Patrimônio Cultural que permitisse uma articulação das
esferas públicas, dividindo responsabilidades e esforços numa
ação conjunta.
A preservação ainda é vista como uma atividade que
engessa a vida contemporânea, sem perceber que o presente
moderno, quando saudável, é ao mesmo tempo constituído
por rupturas e novidades, por perspectivas futuras, mas,
obrigatoriamente, por permanências e memórias. Não
apenas o leigo, mas ainda importantes dirigentes públicos
têm esta visão, ironicamente, arcaica do Patrimônio
Cultural, como se ele “atravancasse o progresso”.
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A educação é sem dúvida a ferramenta para o fortalecimento
de uma cultura de preservação. As ações educativas,
no entanto, devem ser tratadas de uma forma dinâmica
e agradável, seja no âmbito do ensino formal, sob a
responsabilidade das escolas, seja nas ações junto a outros
setores da sociedade. A abertura e sedimentação de canais
de interlocução com o público em geral é um dos grandes
desaﬁos que os órgãos de preservação enfrentam.
O meu principal projeto à frente do IPHAN-SP é dar melhor
atendimento às populações beneﬁciadas por ações de
preservação no estado. Na cidade de São Paulo, por exemplo,
estamos construindo um diálogo com os atuais Governo
estadual e Prefeitura para a constituição de um Escritório
Técnico de Gestão Compartilhada entre as três instâncias
governamentais – IPHAN, Condephaat e DPH – com o objetivo
de atender com maior celeridade e eﬁciência o público em
geral. No interior, temos o projeto de estabelecer, até 2014,
Escritórios Técnicos em Iguape, para atender a região do Vale
do Ribeira, e em São Luiz do Paraitinga, para atender o Vale
do Paraíba. Nesse último caso, estamos concluindo obras
importantes para a recuperação da cidade, após a enchente
de 2010: a igreja do Rosário e a Casa Oswaldo Cruz, que a
população pediu para que se torne o Memorial da Reconstrução.
A partir dessa trajetória, consigo identificar como fio
condutor de todos esses tempos e experiências a constante
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busca por uma dimensão social de meu trabalho, sempre na
área da cultura. E aí incluo, obviamente, arte, arquitetura
e cidade como expressões culturais, cuja qualidade
também deve ser medida pela capacidade de seus usuários
se identificarem com esses espaços e, de alguma forma,
preservá-los naquilo que é essencial, dentro das dinâmicas
contemporâneas de cada cultura.
Outro princípio norteador de minhas atividades proﬁssionais
foi o do exercício de trabalhar em equipe, administrar conﬂitos
e conviver com diferentes pontos de vista. O sonho de viver
em cidades mais justas e belas também nos leva a encarar a
importância do multiculturalismo e, portanto, a difícil tarefa de
ultrapassar os limites das diferenças culturais e aceitá-las como
condição básica de qualidade de vida nos centros urbanos.
O Vera Cruz tem a ver com tudo isso. No Vera, sem perceber,
descobri o gosto para estudar, para ter curiosidade pela vida,
pelas diferenças sociais, pela importância da cultura de todos
os matizes. Sem perceber, descobri que São Paulo não era o
mundo todo, que o Brasil era cheio de “sotaques” diferentes,
de Sorocaba a Salvador, de Guiomar Novaes a João Gilberto, dos
ricos empresários à empregada ex-escrava de uma professora,
passando por tantos imigrantes, e todos igualmente sábios.
No Vera Cruz, sem perceber, ganhei meus eternos e queridos
amigos da turma 67.

Nasci em Pittsburgh, na Pennsylvania (EUA), e me criei em São
Paulo. Passei pela Escola Vera Cruz, pelo Santa Cruz e, depois,
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Há 15 anos,
me mudei para Nova York para fazer meu mestrado em Desenho
Urbano, em Harvard, e trabalhei, por 13 anos, para o escritório de
arquitetura Davis Brody Bond (DBB). Vivi na ponte aérea NY–SP.

Arquitetura de convivência
Anna Julia Dietzsch, arquiteta, mestra em Desenho
Urbano (Harvard), dirige o escritório da Davis Brody Bond
(DBB) em São Paulo.

Pré – 1973 / 4ª série – 1977

Os frutos dessa jornada são muitos. Proﬁssionalmente, tive
a oportunidade de trabalhar em projetos importantes como
o Museu Memorial do World Trade Center – 9/11 Museum, o
novo prédio da sede de Harvard, em NY, e a sede de pesquisa
da L’Oreal, nos EUA. Pessoalmente, tive a sorte de conviver
com pessoas do mundo todo, tendo estudado e trabalhado em
grandes equipes, em diferentes cidades do globo. Com isso,
vivi muitas situações que me ﬁzeram ver que as verdades são
múltiplas e que nos cabe tentar entender o outro lado, mesmo
sem concordar com ele. Parece uma coisa simples, talvez meio
chavão, mas se pensarmos na nossa vida de privilegiados no
Brasil, não será difícil ver que estamos sempre sendo abrigados
e facilmente perdemos a medida do outro. A medida da
diversidade, das ameaças, da pobreza, da cidade...
Motivada por esses pensamentos e interesse, meu trabalho no
Brasil se aprofundou no urbanismo e mais especialmente no
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desenho de espaços públicos, os espaços da convivência. Dirijo,
hoje, o escritório da DBB em São Paulo, o ArC – Arquitetura
da Convivência, onde desenhamos espaços para fomentar o
convívio. Já realizamos projetos, como o redesenho do bairro
Promorar, na favela Jardim São Francisco, a partir de seus
espaços de lazer; a Praça Vitor Civita, em Pinheiros, onde
transformamos um terreno contaminado em um espaço de
convívio e reﬂexão; e também a Pop-Up-Pool, uma piscina
comunitária e temporária no Brooklyn, em NY. Hoje em dia,
estamos envolvidos com o desenho do Parque Linear do
Córrego Verde, na Vila Madalena, que, retraçando o antigo
caminho de um córrego canalizado, cria espaços culturais e
de lazer em lugares subutilizados pela cidade.
Estou em SP há 1 ano e animada com as rápidas transformações
que vejo na cidade e no imaginário das pessoas que começam
a atentar para a importância do ambiente onde vivem e a
pedir por mais transporte público, mais espaços de lazer e
melhores condições de habitabilidade. Minha ﬁlha, Nina, está
no Vera Cruz, e é com prazer que volto à casa que me ensinou
a entender como era importante minha curiosidade e abriu
caminhos para que eu fosse atrás dela.

56

Leitura em voz alta
Antonio Malta Campos, arquiteto (USP),
é artista plástico.

5ª série – 1973 / 8ª série – 1976

Engraçado. Eu virei artista plástico. O artista plástico é aquele
sujeito mudo, que não fala nada. Falam por ele. Sempre tem
um crítico que fala pelo artista. Ou melhor, fala sobre o artista.
O que vem a dar no mesmo, pois o artista ﬁca mudo. Só que no
Vera Cruz eu gostava de escrever. Foi o meu melhor momento
como escritor: escrevi um livro, escrevi contos, escrevi
poemas. Eu gostava muito da Maria Otília, professora de Língua
Portuguesa, porque ela gostava do que eu escrevia. Lembro-me
de ler em voz alta, na classe, uma estória sobre como a torcida
do Corinthians tinha feito a revolução. Ou algo parecido.
Depois, nas férias, eu escrevi um livro sobre um detetive muito
calmo que desvenda um crime banal. Minha inspiração foi o
estilo telegráﬁco empregado em Caneco de Prata, esse sim um
livro nada banal, de João Carlos Marinho Silva.
Quando fui para o Colégio Equipe, em 1977, continuei a
escrever, mas deixei de ser o principal escritor da escola
(pelo menos era assim que eu me sentia no Vera). No Equipe,
existiam muitos escritores talentosos entre os alunos. Eles
escreviam contos e poemas, publicados na revista A+. Arnaldo
Antunes, Nuno Ramos... Não dava para competir com essa
gente. Eu nunca tirava A+. Retomei o desenho (atividade que
havia exercido na infância, principalmente). Junto comigo,
desenhando também, todas as tardes e também pelas manhãs,
durante as aulas do Equipe, estava o Rodrigo Andrade, o Paulo
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Monteiro, o Carlito Carvalhosa. A Gisela Moreau também
desenhava. O Nando Reis, ótimo desenhista. Também a Leda
Catunda. Fizemos uma revista de estória em quadrinhos, a
Papagaio. Quando entrei na faculdade de Arquitetura (FAUUSP), em 1980, a ideia era estudar em uma boa faculdade,
para ter uma boa formação. Mas, acima de tudo, a ideia era
continuar desenhando. Minto: a ideia era fazer pinturas. Aí
começou o meu período propriamente mudo, o de pintor.
Peripécias aconteceram. Fiz parte de um ateliê (Casa 7) com
meus amigos pintores do Equipe. Saí da Casa 7, um ano depois.
Desisti da faculdade (me tomava tempo; queria pintar). Casei.
Minha ﬁlha Antonia nasceu (hoje, ela é mestranda em Ciências
Sociais). Retomei a faculdade. Me separei. Me formei. Trabalhei
em escritórios de arquitetura, inclusive no do meu pai, onde
colaborei no projeto para o novo Vera Cruz (Ensino Médio).
Depois de algumas hesitações, voltei a pintar. Fiz mestrado.
Não ﬁz doutorado (até agora). Dei aulas. Por ﬁm, voltei de vez
às lides artísticas, de onde nunca deveria ter saído.
Pois o que emplacou, no ﬁm, foram as artes plásticas, que
por incrível que pareça, ﬂoresceram muito nos últimos anos.
Nem todos apreciam as espécies de orquídeas que surgiram
ultimamente no jardim da arte contemporânea. Alguns acham
que as ﬂores são de plástico. E são mesmo (ou de outros
materiais). Só que as ﬂores de plástico não morrem, como
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diriam os Titãs. Não morrem e devem ser exibidas em um
jardim próprio para elas, chamado de Inhotim. E foi em pleno
Inhotim que eu escutei o telefone tocar. Era a Stella, pedindo
um texto para o livro do Vera Cruz. E, vejam só, eu estava
visitando Inhotim com a Kika Pereira de Sousa, com quem eu
me casei depois de todas as peripécias. Nosso casamento remete
(não podia deixar de usar essa palavra, tão cara aos críticos)
ao Vera Cruz. Somos da primeira turma do Ginásio do Vera,
aquela famosa turma, sim. A Kika sentava na minha frente e eu
desenhava no caderno dela. Depois, ela morou na Inglaterra.
Depois não nos vimos mais, durante anos de peripécias. Ela
virou uma produtora de moda famosa. Reencontramo-nos na
festa de 40 anos do Vera Cruz. Namoramos e casamos.
Hoje, estou escrevendo um texto para os 50 anos do Vera
Cruz, o que faz todo sentido. A minha vida vai e volta, e acaba
passando pelo Vera Cruz. Isso é ótimo. Dá para retomar a verve
de outros tempos. Dá para reviver o estilo de redação que eu
desenvolvi no Vera e, de certa forma, ler esse texto para classe.
Em voz alta.

Reinventando a cidade
Carlos Leite, arquiteto e urbanista, doutor pela FAU-USP
e pós-doutor pela Universidade Politécnica da Califórnia,
é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
professor visitante em diversas instituições internacionais
(Barcelona, Califórnia, Holanda, Canadá e Nova Iorque) e
diretor de Stuchi & Leite Projetos.

4ª série – 1974 / 8ª série – 1978

São Paulo pode e deve ser reinventada, assim tem feito grandes
metrópoles do mundo. São Paulo pode, ﬁnalmente, iniciar um
processo contínuo de planejar o seu território, adotar padrões
de mobilidade sustentável e promover uma cidade mais para as
pessoas. As cidades mais interessantes do mundo são aquelas
onde vemos os espaços públicos vivos, pessoas nas ruas, nas
praças, nos cafés etc. As cidades são interessantes porque
se traduzem na oportunidade de concentração de pessoas
diferentes, e é daí que surgem ideias criativas e a inovação. Se
todos estiverem enclausurados em seus condomínios fechados e
em shopping centers, a cidade morrerá.
A saída está no planejamento estratégico – que se compõe,
concomitantemente, de ações de longo, médio e curto
prazos – e, concomitantemente, em ações táticas, rápidas e
acupunturais na reinvenção da dimensão local da vida cotidiana
Transportes públicos eﬁcientes são ações de longo prazo, mas
ciclovias são soluções de curto prazo. Recuperar os rios e tornálos limpos, navegáveis e com parques lineares ao longo de
suas margens – como Seul fez em 12 anos – é solução de médio
prazo, assim o High Line (transformação de antiga via férrea
elevada em parque linear), em Nova Iorque. Não há solução
mágica para as cidades, mas um conjunto bem planejado – e
concretizado! – em vários momentos.
Há 3 anos, por exemplo, desenvolvemos um Laboratório de
Cocriação na maior favela de São Paulo, Heliópolis, com o
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objetivo de ir além da questão óbvia da habitação. A ideia é criar
instrumentos junto à comunidade local para promover maior
urbanidade no território informal, envolvendo a academia
(FAU-Mackenzie) e os jovens de Heliópolis (oriundos da ETEC
e de ONGs locais): ligações aéreas entre casas – uma espécie
de upgrade na famosa ideia do churrasquinho na laje – e
ir além, promovendo ligações e conexões urbanas aéreas,
criando espaços para festas, encontros, convivência, hortas
comunitárias, cinemas ao ar livre, espaços criativos etc. As
iniciativas incluem desde a adoção de pequenas praças e
espaços de convivência até blogs e uso da internet para troca de
informações sobre experiências incríveis que já ocorrem, mas
que são pouco difundidas e pouco replicadas.
São Paulo tem futuro, desde que a sociedade como um todo,
inclusive o governo, adote um pensamento mais republicano
em relação à cidade. As nossas péssimas e descuidadas
calçadas são um ótimo exemplo: compare-as com as calçadas
de Barcelona, Paris, Londres, Nova Iorque ou São Francisco.
Elas são de todos. Se não cuidamos, não são de ninguém. Se
«privatizamos» as calçadas e espaços públicos, fazendo cercas,
muretas, etc., não as tornamos contínuas, livres e convidativas
para todos. Está faltando pensar na cidade como um bem
coletivo. Isso vale para a batalha difícil por ações de logo prazo,
assim como para as pequenas ações do dia a dia.
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Estudei na Escola Vera Cruz entre 1973 e 1979. Na época, a escola
não tinha ensino médio, o que nos obrigava a escolher outra
instituição para continuar nossos estudos. Tenho dois irmãos mais
velhos: Antonio, que estudava no Colégio Equipe, e Candido, no
Santa Cruz. O Equipe tinha um ensino ainda mais experimental
e alternativo que o Vera Cruz, enquanto o Santa Cruz era mais
tradicional. Fiz as provas e passei nos dois, optando pelo Santa,
junto com um grupo relativamente grande de colegas do Vera.

Balanço positivo
Paulo Malta Campos, arquiteto (USP),
é sócio da Editora 34.

2a série – 1973 / 8ª série – 1979

De certa forma, as duas escolas, o Vera e o Santa Cruz, acabaram
se transformando, para mim, em dois paradigmas. De um
lado, a escola em que estudei praticamente todo o ensino
fundamental, que privilegiava o raciocínio criativo e formas
menos tradicionais de aprendizado, como o TP (Trabalho
Pessoal, ﬁchas que os alunos resolviam individualmente, cada
um no seu ritmo, e que existem até hoje), o método de ensino
de matemática do húngaro-canadense Dienes, que procurava
estimular a lógica e o raciocínio abstrato dos alunos, e o livro
Cria (Redação escolar: criatividade), que tinha, entre seus
autores, Flávio Di Giorgi. De outro lado, a abordagem mais
convencional e pragmática (visando o vestibular) do Santa
Cruz, baseada em aulas expositivas e provas, muitas provas…
Após um breve período de adaptação no ensino médio do Santa
Cruz – pois não estávamos acostumados com tantos testes,
praticamente inexistentes naquela época no Vera Cruz –, a maioria
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de meus colegas de fundamental se saiu bem, até melhor que
os alunos vindos do próprio Santa. Minha família sempre teve
uma ligação com as artes e as humanidades: meu pai, Candido,
é arquiteto e urbanista, e minha mãe, Maria, é pedagoga; ambos
são professores universitários. Talvez por isso, acabei escolhendo
a área de Humanas no ensino médio. Hoje, não existe mais essa
divisão no Santa Cruz, mas quando lá estudei tínhamos que
escolher, já no segundo ano, entre Exatas, Biológicas e Humanas.
Me formei no antigo colegial em 1982.
No ﬁnal do terceiro ano, ﬁz três meses de cursinho para me
preparar para o vestibular, e entrei no curso de Economia da
Faculdade de Economia e Administração da Universidade de
São Paulo (FEA-USP). Meu pai era professor na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP), e meus dois
irmãos também estudavam nesta faculdade; acho que por
isso tentei buscar um caminho diferente. No entanto, apesar
de meus esforços, e também por causa das maçantes aulas
de contabilidade aos sábados (contabilidade aos sábados!)
e o fato de boa parte de meus amigos estarem na faculdade
ao lado (a FAU é vizinha da FEA na Cidade Universitária),
acabei abandonando a Economia após seis meses e prestando
novamente a Fuvest. Mesmo não tendo feito cursinho, acabei
passando de novo: dessa vez, como não poderia deixar de ser,
na FAU-USP.
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O curso da FAU, que iniciei em 1984 e deveria durar cinco
anos, era bastante diversiﬁcado e incluía, além da Arquitetura
e do Urbanismo, as áreas de paisagismo, tecnologia, design
e história da arte. Mesmo com o período integral de ensino
(das 8 às 12h, das 14 às 17h), arrumei no terceiro ano um
estágio para trabalhar à tarde na biblioteca do Museu de
Arte Contemporânea da USP, no Parque Ibirapuera, quando
Aracy Amaral era diretora do museu. Iniciei ali carreira
como pesquisador, na área de artes plásticas, que teria como
sequência um emprego na Galeria Paulo Figueiredo, a partir
de 1989, para fazer um levantamento da obra de Mira Schendel
(1919-1988); meu trabalho de graduação na FAU-USP com uma
pioneira monograﬁa sobre esta artista (auxiliado por uma bolsa
de iniciação cientíﬁca da Fapesp); e a organização da primeira
grande retrospectiva de Mira, no MAC-USP, no ﬁnal de 1990
(o que foi uma experiência extraordinária para mim, apesar de
não remunerada e creditada).
Com essas atividades, acabei me formando no ensino superior
somente no início de 1991, um “pouco” além dos cinco anos
previstos. Em 1994, eu faria mais um trabalho relacionado à Mira
Schendel, a curadoria da sala especial da artista na XXII Bienal
de São Paulo, a convite de Nelson Aguilar. Para isso, chamei para
me ajudar na montagem da exposição a artista plástica Cristina
Rogozinski, que também havia estudado no Vera Cruz. Foi um

momento fundamental para o reconhecimento da obra de Mira,
tanto no Brasil como no exterior.
Ainda em 1990, no último ano da FAU-USP, criei, junto com
Pedro Franciosi e Elisa Bracher, uma empresa de design gráﬁco, a
Bracher & Malta. Pedro, fotógrafo formado em Cinema pela ECAUSP, e Elisa, gravurista e escultora, também haviam estudado no
Vera Cruz e participavam da produção de uma revista de literatura
chamada 34 Letras.
Em 1992, junto com outros sócios que haviam integrado a equipe
da 34 Letras, liderados pela irmã de Elisa, Beatriz Bracher,
fundamos uma editora: a Editora 34. Dentre os sócios, estava
também outro ex-aluno do Vera Cruz, Aluizio Leite, convidado
por nós para se integrar ao grupo. Inicialmente, eu e Pedro
cuidávamos de toda a área de design e produção gráﬁca da editora,
função que dividíamos com o trabalho na Bracher & Malta, que
atendia a outros clientes. Com o tempo, os outros sócios foram,
por diversos motivos, saindo da editora; em 2004, permanecemos
apenas eu e Pedro. Naquela altura, já havíamos assumido também
os setores editorial e administrativo da empresa. A Editora
34 completou vinte anos em 2012 e segue muito bem, tendo
publicado cerca de seiscentos títulos desde sua fundação.

anterior nestas áreas de atuação. Trabalhamos de forma
autodidata, sem supervisão, e mesmo assim os negócios foram a
diante. Para isso ter ocorrido, creio que um item foi fundamental:
a capacidade de pensarmos com a nossa própria cabeça, sem
seguir um modelo preestabelecido – o que certamente foi uma
herança da formação que recebemos. Criamos uma forma própria
de organização e fomos aprendendo com nossos erros e acertos.
Um exemplo: enquanto as outras editoras tradicionalmente
terceirizavam suas atividades, como capa, diagramação,
preparação e revisão dos textos, nós caminhávamos no sentido
inverso: fazíamos praticamente tudo internamente, procurando
aprimorar a qualidade da produção editorial, pensada sempre
de forma integrada com o design gráﬁco. No ﬁnal das contas,
isso deu uma identidade para a editora, algo fundamental para a
sobrevivência no mercado.
Hoje, trabalhamos, eu e Pedro, em tempo integral na 34,
exercendo ambos múltiplas funções, junto a uma equipe que
conta com excelentes proﬁssionais. Um deles, Alberto Martins,
colocou seus dois ﬁlhos no Vera Cruz. Os ﬁlhos de Pedro e Elisa
também estudaram na escola. Assim como os meus, Júlia e
Pedro. Parece que aquele ensino pouco ortodoxo que tivemos
deu alguns frutos…

Fazendo um balanço desse percurso, percebo que fundamos as
duas empresas sem ter tido qualquer experiência proﬁssional
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A arquitetura tem uma parcela de arte, de poesia, que foge
às regras do mercado. Às vezes ela é lúdica, fantástica e
imaginativa, e tem algo que não tem relação direta com o
custo-benefício

Arquitetura e poesia
Pedro e Lua Nitsche são arquitetos (USP)
e João Nitsche, artista plástico.

Pedro: maternal – 1978 / 8ª série – 1990
Lua: maternal – 1976 / 8ª série – 1987
João: maternal – 1982 / 8ª série – 1993

Somos ﬁlhos de artistas plásticos, tivemos uma educação
com foco na liberdade de expressão e crescemos em uma
casa projetada por Paulo Mendes da Rocha, cheia de vidros e
transparências que favoreciam o convívio. Isso provavelmente
contribui para que Lua, João e eu direcionássemos nossas
carreiras para a arquitetura e a arte. A educação e o cenário da
infância e adolescência também marcaram um estilo: somos
minimalistas. A vida urbana eletrizante e caótica de São Paulo
contribuiu para deﬁnir nosso estilo; somos minimalistas, talvez
na esperança de respirar neste turbilhão.
Transitamos entre dois mundos: o da arquitetura e o da arte,
sempre tentando nos divertir. Trabalhamos juntos e nossos
projetos expressam essa opção pela síntese e pela simplicidade.
São demandas do cotidiano transformadas em projeto.
Esse estilo tem tido reconhecimento. Recebemos alguns
prêmios, entre eles uma menção honrosa no Prêmio Jovens
Arquitetos, promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil,
com o projeto do Edifício João Moura, em Pinheiros, São Paulo,
que combina leveza e simplicidade.
O escritório, agora, está envolvido, entre outros projetos, na
requaliﬁcação da Praça das Corujas, tendo como clientes uma
associação de bairro.
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Éramos ﬁsicamente desengonçados. Pernas e braços crescidos
antes do tempo. Narizes se adiantando na face. Algumas
colegas, curvadas, conﬁavam esconder partes que resolviam
aparecer. Estávamos crescendo, em formação.

(De)composição de muros
Stefânia Dimitrov, arquiteta (Mackenzie).

Jardim 2 – 1980 / 8ª série – 1989

Saí da Escola Vera Cruz em 1989. Nesse ano, a queda do Muro
de Berlim era assunto de televisão e conversa entre adultos.
Lembro-me da professora de História perguntar quem
sabia explicar o que estava acontecendo em Berlim e de nós
levantarmos os desencontrados braços para expor em sala de
aula o que estávamos vendo e o que ouvíamos dizer. E, assim,
íamos compondo um saber, pontuado pela professora.
A diferença entre signiﬁcado e signiﬁcante era elucidada
pela professora de Português. Até o desenho das letras de
nosso alfabeto era relativizado, comparado a outros, como
o das japonesas. Assim, descobríamos a poesia concreta e
alguns de nós saíamos da sala de aula instigados a escrever
poemas. Nessa época, bolei a estrutura de um livro e comecei
a preenchê-lo com poemas. Até hoje, esse livro, ainda
inacabado, me faz companhia.
Éramos curiosos, sabíamos fazer operações matemáticas
além da base 10. Cubinho, barra, placa e cubão estruturaram
nosso raciocínio. Usávamos representações inusitadas, como
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as máquinas em forma de bala, nas quais os números eram
transformados.

gerenciamento de projetos de Habitação de Interesse Social
para a Prefeitura de São Paulo.

A arquitetura chegou para mim como uma solução: não era
preciso decidir entre Humanas e Exatas. Comecei a trabalhar
com ediﬁcação: decorei apartamentos, construí conjuntos
comerciais e institucionais. Mas, ao virar a esquina, a questão
social me tomou: a primeira favela que visitei foi a Pai Herói,
em São Bernardo do Campo. Descobri aí uma nova forma de
ocupação do espaço. Uma cidade construída pelos moradores,
na ausência do poder público. As vielas estreitas para passagem
de carros, mas adequadas ao pedestre. Pequenos espaços
abertos, como quintais unidos entre casas, ocupados pelas
brincadeiras das crianças, que são observadas pela mãe através
da janela da casa. Descobri uma cidade efetivamente usada,
distante da que se vê do vidro escurecido do carro que passa
na cidade formal. Como a redescobrir o desenho das letras do
alfabeto, tão usado quanto desconhecido.

Desde as explicações curiosas no Vera Cruz, os muros
continuam a ser construídos e demolidos. São Paulo cresce de
forma desengonçada, parece ainda uma cidade em formação.
Possui lugares inusitados, nos quais é necessário agir. No
percurso, sinto que somos mais atores das transformações,
como se pudéssemos formular novas operações para as
máquinas em forma de bala. Permanece, ainda, do tempo
de estudante, aquela busca coletiva pela composição de um
saber, pontuado pela diversidade.

Com essas questões em mente, trabalhei em vários projetos
de urbanização de favelas, nos quais o que já está construído
é bastante aproveitado, mas se cria acesso aos serviços
básicos de infraestrutura pública: saneamento, iluminação,
coleta de lixo etc. Hoje, trabalho em um contrato de
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Breves memórias de uma
professora cientista
Adriana Frohlich Mercadante, bióloga e pós-doutora em
Neurociências, é professora no Departamento de Patologia
Básica da Universidade Federal do Paraná (UFP).

5ª série – 1984 / 8ª série – 1987

Estudei no Vera Cruz durante o então chamado Ginásio (hoje
conhecido como Ensino Fundamental). Naquela época, entre 11
e 14 anos, eu ainda não pensava muito sobre “o que queria ser,
quando crescesse”. E muito menos imaginava que me tornaria
cientista e professora universitária. A formação em Ciências que
tive no Vera foi, sem dúvida, inspiradora para guiar as escolhas
que me levaram a essa proﬁssão. E, lógico, não dá para deixar
de citar a grande inﬂuência que as aulas da Teruco (de Biologia/
Ciências) tiveram nesse processo, além da grande admiração
pelos meus mestres, o que me motivou a querer ser professora.
Durante o Ensino Médio, acabei direcionando meu currículo
para a área de Biologia e, assim, decidi prestar vestibular para
Ciências Biológicas. Em 1991, entrei em Ciências Biológicas na
USP, sem saber exatamente como seria o curso e quais seriam
as minhas perspectivas no mercado de trabalho. Mas sabia
que havia a opção de ser professora de Biologia, o que sempre
me agradou. O primeiro semestre foi desesperador. Quase
tranquei o curso, pois nada era como eu imaginava. Insisti em
continuar, por causa de duas disciplinas que me fascinaram:
Biologia Molecular e Citologia. Fui apresentada ao mundo das
células e das moléculas, e me encantei! O mundo molecular
era totalmente abstrato para mim naquele momento, mas, ao
mesmo tempo, sabia que nele se encontravam as respostas para
vários mecanismos importantes da vida.
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No terceiro ano da faculdade, fui fazer iniciação cientíﬁca nessa
área e gostei ainda mais do assunto. Um dos meus estágios foi
no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer (em São Paulo).
Foi lá que conheci como seria o dia a dia de uma pesquisadora
cientíﬁca. Era um ambiente completamente novo, diferente
de tudo que imaginava. Fazia experimentos, interpretava os
resultados. Sempre tive que ler muito para acompanhar a
literatura cientíﬁca na área e planejar novos experimentos.
Gostava da rotina de não ter uma rotina muito previsível.
Assim, quando me formei no ﬁnal de 1994, continuei na área de
pesquisa cientíﬁca e segui com a pós-graduação. Fiz mestrado
e doutorado em Neurociências, sob a orientação do professor
doutor Ricardo Brentani, do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre
o Câncer. Depois de concluir meu doutorado em 2000, realizei
quase cinco anos de pós-doutorado em outro laboratório,
coordenado pela professora doutora Bettina Malnic, do Instituto
de Química da USP. Lá, trabalhei em um projeto que buscava
entender melhor as bases moleculares do olfato.
Em 2005, passei em um concurso para docente na
Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Hoje, dou aulas
de Imunologia para vários cursos de graduação (Biologia,
Nutrição, Enfermagem, dentre outros) e também ajudo
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a coordenar, com outros dois colegas, o Laboratório de
Neurobiologia. Neste laboratório, oriento projetos de alunos
de iniciação cientíﬁca, mestrado e doutorado. A linha de
pesquisa do grupo é derivada de toda a bagagem adquirida
durante minha pós-graduação e pós-doutorado.
A ampla gama de conhecimento gerado atualmente nas
diferentes áreas dentro da Biologia acaba fazendo com
que o biólogo se especialize e se aprofunde em uma das
várias subdivisões. Além disso, certas áreas da Biologia são
direcionadas ao estudo de um grupo ou de um tipo especíﬁco
de organismo e até de um tipo especíﬁco de molécula. Muitas
vezes, ﬁcava angustiada com esse grau de especialização e
aprofundamento que havia escolhido. Hoje, entendo que a
própria complexidade dos seres vivos, nosso objeto de estudo,
propicia isso. Entretanto, ainda que especialistas – nós,
biólogos, com a nossa formação –, somos capazes de ver o todo
e ter em mente que tudo está interligado por princípios básicos
que regem a vida. Dessa maneira, sou capaz de dar aulas de
Imunologia, fazer pesquisa na área de Neurociência e analisar
projetos e trabalhos de áreas aﬁns. Ou seja, apesar de ter me
especializado, o pensamento cientíﬁco me deu a possibilidade
de analisar e compreender questões de áreas diferentes.

Fazer ciência no Brasil não é nada fácil, ainda mais no tema
que escolhi – Neurobiologia –, que necessita de reagentes e
equipamentos de alto custo. A falta de verba e a burocracia
para a compra desses itens diﬁcultam o andamento dos nossos
projetos, sobretudo no Paraná. E, diferentemente de outros
países, como os Estados Unidos e países europeus, fazer
ciência no Brasil não é valorizado. Diariamente, travamos
uma batalha para desenvolver nossas pesquisas, o que é
desgastante. Mas, ao mesmo tempo, quando conseguimos
formar novos cientistas e publicar nossos resultados, vemos
que todo esse esforço valeu a pena.
Fazendo uma retrospectiva da minha formação acadêmica/
proﬁssional, percebo que o pensamento cientíﬁco e a
curiosidade que está sempre atrelada a ele foram fundamentais,
não só para a realização dos projetos cientíﬁcos, mas também
para preparar minhas aulas e para meu dia a dia. Tenho a exata
ideia de que o conhecimento é gerado nas universidades e
pude vivenciar essa experiência através das minhas atividades
cientíﬁcas. Mas também percebi que a transmissão desse
conhecimento de forma didática, por parte dos professores,
é de grande importância e responsabilidade nos cursos de
graduação. Na carreira acadêmica, vejo, como professora
universitária, a oportunidade de aliar estas duas atividades

tão importantes na universidade e tão prazerosas para mim:
lecionar e fazer pesquisa.
E o Vera Cruz? De que forma os anos que passei nessa escola
– e que parecem tão distantes! – contribuíram para minha
formação? Toda a base começou lá! O meu despertar para
a Ciência e, como já mencionado, as aulas da Teruco foram
fundamentais para minha escolha por Biologia. Além disso,
não posso deixar de destacar que todos os professores do Vera
contribuíram para que eu admirasse a proﬁssão de professor e
me tornasse uma professora. Hoje, docente, trago para a sala
de aula vários ensinamentos dos tempos do Ginásio, como
a alegria em ensinar e o respeito pelos alunos. Lembro que
meus colegas e eu éramos sempre ouvidos pelos professores
e incentivados a pensar e a fazer perguntas. Hoje, nas minhas
aulas, incentivo as dúvidas, o raciocínio e as discussões.
Respeito e dou toda minha atenção aos alunos. Percebo que,
assim, as aulas se tornam mais dinâmicas e interessantes para
todos (inclusive para mim). Sem dúvida, meus tempos de
Vera me deram bases para eu me tornar a pessoa que sou hoje,
proﬁssional e cidadã. E todo esse aprendizado e os valores
obtidos há quase 30 anos fazem parte de mim agora. Acabo
transmitindo isso para os meus alunos, em minhas aulas.
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Resiliência e
sustentabilidade
Marina Vianna Ferreira, bióloga, mestre e doutora em
Ecologia pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e
Recursos Naturais da Universidade Federal de São Carlos.

Maternal – 1984 / 3º ano EM – 1998

Sou bióloga, doutora em Ecologia. Trabalho com pesquisa
sobre sistemas socioecológicos, que abrangem os recursos
biológicos, suas interações bióticas e abióticas e o conjunto
de conhecimentos e práticas de comunidades humanas que
orientam e regulam os modos de obtenção dos recursos. O
sistema alimentar, por exemplo, é socioecológico: envolve uma
ampla gama de dimensões e conexões intangíveis – sociais,
políticas, econômicas, culturais, nutricionais e ambientais.
Combina recursos biológicos com práticas humanas dirigidas
por leis, rituais, conhecimento tradicional ou pelo mercado.
A nossa pesquisa estuda esses sistemas locais de uma forma
integrada e busca entender a sua resiliência, ou seja, a capacidade
que eles têm de manter sua estrutura e função, frente à situação
de mudanças. Nos sistemas alimentares, um problema na
produção rapidamente reﬂete em mudança do consumo. Essa
informação retorna para a base de produção como “tem algo
errado” e, assim, há uma adaptação para que a produção se
realize de uma outra maneira, ou para a substituição de um
item. Isso ocorre bastante em sistemas de pequena escala e
tradicionais, como é o caso de agricultores familiares.
Esses sistemas são muito diferentes daqueles de grande escala,
como os relativos ao abastecimento de grandes metrópoles por
meio de grandes redes de distribuição; a produção e o consumo
estão tão distantes que os feedbacks acabam se perdendo. Se há
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problemas com a produção, como a perda de uma safra inteira,
o distribuidor busca outro fornecedor. Esse processo não tem se
mostrado sustentável, considerando os dados de produção de
alimentos, produção de resíduos não aproveitáveis, emissão de
gases tóxicos etc.

por exemplo, consumindo mais alimentos sazonais, interandose mais sobre as variações da produção e até mesmo sobre a
vida dos produtores. Além disso, estimula que os municípios
absorvam produtos da região, gerando renda para comunidades
e economizando recursos com transporte.

Nas comunidades caiçaras que estudamos, os sistemas
alimentares mostraram-se bastante dinâmicos. No entanto,
questões culturais tradicionais, como o conhecimento
ecológico tradicional, ainda se mantêm e propiciam mais
oportunidades de feedbacks que controlam a evolução dos
sistemas e o fortalecimento da resiliência. Apresentam,
ainda, potencial de associar resiliência à sustentabilidade,
aparecendo como opção de geração de renda e garantia da
segurança alimentar de muitas comunidades rurais ou que
estão à margem dos centros urbanos.

Minha experiência no Vera Cruz foi determinante na minha
escolha proﬁssional. Sempre tive interesse nas disciplinas
que tratavam de temas relacionados a ambiente e sociedade e
gostava muito de gastronomia. Inicialmente, acreditei que fosse
encontrar intersecção entre interesses num curso de turismo.
Mas as vivências multidisciplinares que tive no Vera, oferecidas
principalmente pelos Estudos do Meio e pela oportunidade de
produzir diagnóstico socioambiental, acabaram me levando
para a biologia. Na universidade, conheci o Laboratório
de Ecologia Humana e Etnoecologia, onde agreguei meus
interesses a conhecimento, experiência e contatos que levaram
ao desenvolvimento da minha pesquisa. Acho que o Vera Cruz
também contribuiu para a formação de um perﬁl pessoal
bastante criterioso, de visão sistêmica e interdisciplinar, que
foram características importantes para as pesquisas e trabalhos
dos quais participei.

A compreensão do funcionamento dos sistemas socioecológicos
pode contribuir com modelos de gestão dos recursos para a
sustentabilidade. A compreensão dos sistemas tem se reﬂetido
na elaboração das leis que controlam o uso de recursos
naturais. Exemplo disso é a Lei 11.947; ela obriga que os
municípios utilizem 30% dos recursos vindos da União para a
merenda escolar das escolas públicas e que seja gasto com itens
provindos da agricultura familiar. Isso aproximaria o universo
escolar e os alunos consumidores da realidade de produção,
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A vitória da formação
Paulo Alberto Nussenzveig, físico (PUC-RJ) e doutor
pela Universite Pierre et Marie Curie – Paris VI, é professor
titular do Instituto de Física da USP.

2ª série – 1975 / 8ª série – 1981
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Nasci e passei a primeira infância nos Estados Unidos.
Chegando ao Brasil, cursei da 2a à 8a série no Vera Cruz. Fiz
várias amizades e não tenho dúvidas que a estratégia da
escola de privilegiar “formação” ao invés de “informação” foi
importante na minha educação. A escola cujos muros eu pulava
para jogar bola na quadra nos ﬁns de semana sempre fará parte
da minha vida. Meu ﬁlho, Bruno, estudou no Vera, onde minha
ﬁlha, Júlia, estuda atualmente.
Cursei o Ensino Médio no Rio de Janeiro, primeiramente no
Colégio São Vicente de Paulo, depois no Centro Educacional
Anísio Teixeira (CEAT). O CEAT foi inaugurado depois de uma
vigília de 21 dias e noites no São Vicente, da qual participei
ativamente, em protesto contra a demissão arbitrária de uma
dezena de professores, no apagar das luzes da ditadura militar.
Fiz graduação e mestrado em Física na PUC-RJ e doutorado
na França, num laboratório da École Normale Supérieure de
Paris. Fiz minha tese no grupo liderado pelo professor Serge
Haroche, um dos laureados com o prêmio Nobel de Física
em 2012. De volta ao Brasil, passei um ano e meio como pósdoutorando na Universidade de São Paulo (USP) em São
Carlos e, em 1996, fui contratado como professor do Instituto
de Física da USP, na capital, onde criei um novo laboratório.

Trabalho numa área de pesquisa chamada ótica quântica,
estudando propriedades da luz que incluem características
ondulatórias e características corpusculares. Nosso trabalho
possui, além do interesse acadêmico, a perspectiva de ser
usado para ganho de eﬁciência em tarefas de comunicações ou
processamento de informação. O desaﬁo de produzir ciência
experimental de ponta no Brasil é sempre grande, mas os
eventuais sucessos possuem, por isso mesmo, um sabor muito
especial. Além disso, considero grande a responsabilidade de
passar adiante aquilo que consegui aprender, contribuindo
para a formação de novos cientistas no Brasil.
Espero que, ao olhar para trás, além de constatar com orgulho
a história de sucesso do Vera Cruz, as pessoas possam sempre
reconhecer e preservar os princípios sobre os quais a escola se
desenvolveu.
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Missão de vida
Aron Belinky tem formação em Geograﬁa (USP) e
Administração Pública (FGV), é consultor nas áreas de
Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Consumo
Sustentável.

3ª série – 1972 / 8ª série – 1977
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Apesar de nascido e criado na capital de São Paulo, onde morei
durante toda minha vida, tenho desde criança uma ligação muito
forte com a natureza, acho que por inclinação pessoal, muito
reforçada pelo meu pai e minha mãe. Tínhamos uma casa em
Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, para onde íamos desde que
me entendo por gente. Na época, décadas de 1960 e 1970, Peruíbe
era um lugar super-remoto: a estrada terminava em Itanhaém
e os últimos vinte quilômetros tinham que ser percorridos de
carro, pela praia, com cuidado com a maré, riachos e areões. Ali,
nadava nas cachoeiras, andavas pelas matas e costões, pescava,
observava os bichos. Ainda adolescente, ia todo ano pescar
com meu pai nos rios Araguaia e Telles Pires, no Pantanal e em
Fernando de Noronha. Fui escoteiro, fotografei muito, lia sem
parar sobre esses assuntos. Cuidar da natureza foi uma paixão de
criança que, com o tempo, ganhou uma dimensão mais ampla,
social e humana, e se transformou numa missão de vida.
Minha família sempre foi intelectualmente muito aberta,
apoiadora de causas da democracia e da justiça social, daí a
escolha por me matricular no Vera Cruz. No Vera, aprendíamos
com essa postura democrática e aberta, num ambiente que
não nos entupia de informações, que priorizava o estímulo
à capacidade de pensar e de compreender o mundo e seus
processos. Adorava as aulas de Estudos Sociais da Maria Lúcia
e me apaixonava pela sensação de que a história não era uma
sequência de fatos, datas e nomes, mas, sim, um processo
dinâmico, movido pelos interesses e ideais das pessoas e
instituições. Sem teorização e com simplicidade. Lembro
também das “aulas de orientação”, em que – sem que isso nos
fosse dito ou imposto – aprendíamos na prática a importância de
nos posicionarmos, de resolver as questões de nosso grupo com
diálogo e respeito, em espaços coletivos.

Acho que por isso tudo comecei cedo a me envolver com causas
públicas: 6ª série, em 1976, o Carlos Fausto (meu melhor amigo
na escola) e eu ﬁzemos um abaixo-assinado em defesa da fauna
brasileira. Ainda vivíamos o período da ditadura. Chegamos
a ir a um debate com Paulo Nogueira Neto, então num cargo
equivalente a ministro do Meio Ambiente, lá na Biologia da USP.
No espaço para perguntas do público, o Carlos e eu, dois pirralhos,
perguntamos o que estava sendo feito para salvar o mico-leãodourado e a ariranha, entre outras espécies. Nessa mesma época,
ﬁliei-me à Sociedade Brasileira para Defesa da Flora e da Fauna.
Peruíbe é a porta de entrada para a Jureia-Itatins, uma região
ainda hoje preservada, mas que, nas décadas de 1970 e 1980,
esteve ameaçada por loteamentos e até mesmo pela construção
de usinas nucleares, planejadas pelo governo militar. Foi lá
que comecei a me engajar mais diretamente no movimento
ambientalista: no 1º ano do colegial, meus primos e eu puxamos
um movimento na região, graﬁtando muros e postes com
mensagens de protesto contra as usinas nucleares. Alguns
anos depois, já na Faculdade de Geograﬁa da USP, fundamos a
Pró-Jureia, uma ONG que teve papel fundamental na criação
do sistema de reservas, que ainda hoje protege uma área de 80
mil hectares, ao longo de 40 quilômetros de litoral. Esse grupo
era parte da grande efervescência ambientalista, que ocorreu
no Brasil no processo de construção da Constituição de 1988 e,
depois, em torno da Eco 92.
Fiz também a graduação em Administração Pública na FGV de
São Paulo, de 1981 a 1985. Lá, me envolvi com o movimento
estudantil, a campanha pelas Diretas Já, as primeiras eleições
no processo de redemocratização, a constituinte. Na FGV,
presidi o Centro Acadêmico (1982-83) e participei fortemente

da política acadêmica e estudantil. Esse foi um aprendizado
muito importante, pois sustentabilidade não é só uma questão
ambiental, de valorizar e proteger a natureza: é também
política e social.
Para encurtar a história, ﬁz alguns estágios ligados à área política
e ambiental. Formei-me na FGV e, por questões familiares, acabei
administrando empresas. Mesmo trabalhando fora do meu campo
de interesse real, consegui sempre manter um pé na política e no
ambientalismo, envolvendo-me em movimentos como o PNBE
(Pensamento Nacional das Bases Empresariais) e a Ecopress,
primeira agência brasileira de notícias ambientais, fundada por
minha esposa, Sandra Sinicco.
Ao completar 40 anos, dei uma nova guinada na minha carreira,
passando a me dedicar em tempo integral ao que faço hoje.
Nessa época, o cenário já havia mudado muito, e não se falava
mais apenas em “proteger a ecologia”, “ser ambientalista”:
assuntos como sustentabilidade, responsabilidade social
empresarial, consumo consciente e outros correlatos já
estavam na ordem do dia, formando um campo com muitas
possibilidades para atuação, inclusive proﬁssional. Como
consultor, pesquisador ou empreendedor social, sou muito feliz
e ﬁel as minhas convicções e raízes mais profundas, nas quais o
Vera Cruz tem um importante lugar.
Além dos desaﬁos usuais – obtenção de recursos, diﬁculdades para
encontrar proﬁssionais preparados, complexidade na gestão de
organizações e a necessidade de acomodar demandas e prioridades
contraditórias –, trabalhar no campo da sustentabilidade tem
desaﬁos peculiares: a confusão em torno do próprio conceito
e de seus fundamentos e o enfrentamento de fortes interesses,
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contrários às transformações em que a sustentabilidade implica.
As confusões conceituais têm a ver com a tendência de resumir
sustentabilidade à proteção da natureza, deixando de lado os
aspectos sociais, políticos e econômicos envolvidos. O fato de
estarmos gerando enormes impactos ambientais e esbarrando
nos limites do planeta é percebido pela maioria das pessoas
que, no entanto, não se dá conta do quanto isso tem a ver com
outros problemas, como a ansiedade, a sensação de frustração,
a insegurança e outras tensões que minam a felicidade nossa
e de nossos ﬁlhos. A raiz disso tudo está no nosso modelo
atual de sociedade e economia, centrado no consumo e em
sua expansão permanente. Não faço apologia da pobreza, nem
prego um retorno ao passado, mas, sim, uma mudança de
fase civilizatória, um avanço para o que se poderia chamar de
“pós-consumismo”. Sinto que esse é um sentimento já muito
presente na sociedade, mas que ainda não se cristalizou em
propostas mais estruturadas, mais explícitas.
A isso se soma outro desaﬁo, que denomino de “interesses
entrincheirados”: a resistência decorrente dos inúmeros e
poderosos atores econômicos, sociais e políticos que teriam muito
a perder no processo de mudança para uma sociedade sustentável,
“pós-consumista”. Esses atores, mesmo que possam ser
convencidos da importância e da necessidade de uma transição,
acabam se opondo fortemente a ela, pois isso signiﬁcaria a perda
de dinheiro ou de poder. Exemplos não faltam: a indústria
petroleira tem bilhões de dólares investidos com base em
perspectivas de aumento do consumo de combustíveis, enquanto
o necessário seria diminuir esse consumo, rapidamente. E há toda
uma cadeia de políticos e de outros setores econômicos acoplados
a esse mesmo setor de negócios. Esses grupos acabam trabalhando
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contra a conscientização e a mudança, muitas vezes de forma
dissimulada e visando enfraquecer a agenda da sustentabilidade.
Adotam um discurso pró-mudança, mas ocupam a mídia com
propostas de soluções vistosas, porém paliativas ou superﬁciais.
Outro desaﬁo importante é o da comunicação. As pessoas
prestam mais atenção e se dedicam muito mais às coisas que
vão ao encontro dos seus desejos, da sua felicidade. Eu entendo
que a sustentabilidade vai, de fato, ao encontro dos principais
desejos das pessoas (uma vida mais saudável, sem carências
materiais, com realização pessoal e proﬁssional e tempo para
desfrutá-la), mas isso não é facilmente perceptível e, muitas
vezes, a comunicação sobre o tema é vista como fantasiosa ou
pura “ecochatice”.
O valor central que norteia meu trabalho é o respeito às pessoas
e aos demais seres vivos. O reconhecimento de que todos têm
direito à vida com dignidade, à realização plena de seus potenciais
e à participação nas decisões que lhes dizem respeito. Desse
respeito decorre uma série de atitudes fundamentais, centrais em
meu trabalho. A primeira é a disposição em, democraticamente,
ouvir e considerar as perspectivas de outras pessoas e
organizações, sem abrir mão do direito de expressar a minha
perspectiva e dos que me apoiam. A segunda, o compromisso
em buscar que todos tenham direito aos meios para exercer seu
potencial (como educação, saúde, alimentação, informação
e acesso), e que possam usufruir de recompensas justas e
diferenciadas conforme seus méritos, no aproveitamento desses
meios. A terceira é a valorização dos processos e das instituições.
Acredito que o diálogo respeitoso e bem informado e o exercício
da boa política são os melhores meios para se conseguir as soluções
mais adequadas para os dilemas da sociedade.

Compromisso
com a liberdade
Carlos Fausto, cientista social (USP), é mestre e doutor
em Antropologia (UFRJ) com pós-doutorado no Laboratoire
d´Anthropologie Sociale (Collège de France/CNRS). É
professor de Antropologia do Museu Nacional (UFRJ),
pesquisador 1B do CNPq, documentarista e fotógrafo.

2ª série – 1971 / 8ª série – 1977

A minha escolha pela Antropologia remonta a minha
experiência em Ubatuba, onde passava férias durante minha
infância e adolescência. Nos anos 1960, a região ainda era
pouco ocupada, a natureza era exuberante e os caiçaras ainda
tinham uma presença importante. Nossos melhores amigos
eram os ﬁlhos de pescadores da região. Nos anos 1970, com o
milagre econômico, começaram a chegar os turistas (nós nos
considerávamos nativos), os hotéis proliferaram, os morros
começaram a ser retalhados e a mostrar suas cicatrizes. Eu vivia
isso como uma agressão. Assim, logo que Aron Belinky, um
colega de Vera Cruz, me convidou para fazer parte da Sociedade
em Defesa da Fauna e da Flora, topei. Tinha uma carteirinha
e ia, de vez em quando, a um debate. Nesta mesma época, lá
pelo ﬁnal do ginásio, escrevi uma redação dizendo que queria
estudar índios. Eu escrevi e esqueci. Anos depois, quando já
fazia pesquisa na Amazônia com populações indígenas, minha
mãe se lembrou desta redação.
Entre esse período e o ano de 1988, quando fui pela primeira vez
à Amazônia, eu me afastara das questões ambientais, ligandome a questões urbanas. Havia me encaminhado para as Ciências
Sociais e, talvez por uma circunstância fortuita, acabara por
focar-me na Antropologia. A circunstância foi um curtametragem que rodei com Marcelo Durst sobre o cemitério de
Vila Formosa, chamado A morte como ela é. Aproveitei as
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ﬁlmagens para fazer um trabalho para o curso de Antropologia
II, ministrado pela professora Silvia Caiuby. Ela gostou e me
convidou para fazer iniciação cientíﬁca. Assim, acabei me
concentrando em Antropologia nos anos de faculdade e decidi
mudar para o Rio, para fazer mestrado no Museu Nacional. Na
época, tinha fraco interesse pela etnologia indígena. Dividia
um apartamento com o colega Márnio Teixeira Pinto, hoje
professor em Santa Catarina, que já estudava índios. Ele me
provocava bastante, dizendo que eu tinha que estudar algo
verdadeiramente fascinante e que deveria fazer campo na
Amazônia. Resolvi cursar uma disciplina com o professor
Eduardo Viveiros de Castro e me encantei pelo tema, não só
devido à vivacidade intelectual de Eduardo, como também a do
grupo de alunos por ele orientados. Foi nesse misto de interesse
teórico e vivência de grupo, que acabei decidindo-me por
estudar populações indígenas.
Sou bastante crítico em relação à política governamental para
os povos indígenas. Há oscilações e nuances. O capítulo 231 da
Constituição de 1988 representa uma conquista fundamental
para as populações originárias. A realidade, no entanto, é mais
complexa e as forças anti-indígenas, numerosas. Curiosamente,
a balança nem sempre pesa na direção desses interesses. Sempre
que penso nas conquistas alcançadas, surpreendo-me ao ver
como se conseguiu avançar tanto em demarcações de terras
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desde 1988, a despeito de interesses poderosos contrários. É
preciso, porém, lembrar que isso ocorreu principalmente na
Amazônia Legal, que hoje concentra cerca de 98,5% da área total
de terras indígenas e apenas 50% da população. Ou seja, metade
dos índios vivem hoje em apenas 1,5% da extensão de terras
demarcadas e, portanto, em condições críticas de sobrevivência,
como é o caso do Mato Grosso do Sul. Do ponto de vista do
atendimento de saúde, houve uma melhora substantiva com a
criação dos Distritos Sanitários Indígenas no governo FHC, mas
com o passar dos anos ocorreu um enfraquecimento desse novo
arcabouço administrativo. Com relação à educação, reconheceuse, no governo Itamar Franco, o direito a uma educação
bicultural diferenciada, mas isso é hoje antes um slogan do
que uma prática efetiva. Enﬁm, volta e meia surgem iniciativas
positivas, mas o Estado brasileiro é incapaz de levá-las com
eﬁciência até a ponta. Isto não vale, como sabemos, apenas para
os índios; atinge toda a sociedade brasileira.
O meu maior desaﬁo foi tentar conciliar tantas coisas e tantos
interesses: a vida pessoal, a criação de meu ﬁlho, a militância
pró-indígena, minha atividade cientíﬁca, meu trabalho
como documentarista e fotógrafo, a administração e gestão
de projetos, enﬁm, um tanto de coisas que me atraem e que,
ao mesmo tempo, me fazem sentir suspenso no meio de um
turbilhão que me arrasta para aqui e para lá. Até agora, não

aprendi a lidar bem com isso. Mas se hoje tenho menos energia
para aguentar o tranco, suspeito que tenha um pouco mais de
sabedoria para dar tempo ao tempo.
Estou em uma idade em que já realizei boa parte daquilo
que havia pensado fazer proﬁssionalmente. Os devaneios,
os sonhos de grandeza deixaram de ter signiﬁcado. Hoje,
quero fazer coisas que me deem prazer. Por isso, tenho me
dedicado de modo mais proﬁssional à fotograﬁa e à produção
cinematográﬁca. São coisas que pretendo continuar a me
dedicar nos próximos anos. Além disso, tenho alguns livros que
ainda quero escrever e que estão em andamento. Mas se fosse
para citar meu maior sonho, creio que seria o de alcançar um
grau elevado de proﬁciência nas línguas indígenas que aprendi.
Isso sim seria incrível.

mesmo quem não era muito chegado às diversas práticas
esportivas (que iam do xadrez ao atletismo, do futebol de botão
ao de salão). Lembro-me que, ao mudar de escola para cursar
o colegial, ﬁquei espantado como o estímulo à competição era
visto como parte necessária do processo educativo. O Vera
funcionava em outra frequência e aprecio isso até hoje. Tenho
o sentimento de ter pertencido a uma experiência educacional
ímpar naqueles tempos bicudos, experiência aliás heroica,
pois nos garantiram um espaço de liberdade em uma ambiente
global de ditadura.

O principal legado do Vera Cruz foi um modo de lidar com
o conhecimento. A formação no Vera instigava a nossa
curiosidade, a busca do conhecimento e abria-nos para o
mundo. Para mim, foram particularmente importantes
os novos métodos de ensino de Matemática e a liberdade
para escrever e criar. Ao mesmo tempo, não se estimulava
a competição entre os alunos. Havia uma solidariedade
fundamental, que era reforçada principalmente nos jogos
intercolégios, em que todos participavam de algum modo,
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É que sempre gostei
de histórias
Danilo Eiji Lopes, mestrando em História Social (USP),
trabalha no Laboratório de Ensino e Material Didático da
Universidade de São Paulo (LEMAD-USP) e é pesquisador
e articulador de redes sociais pela área de Formação do
Instituto Museu da Pessoa.

7ª série – 1992 / 8ª série - 1993

A leitura sempre esteve presente em minha vida. Meus pais,
assíduos leitores. Todas as escolas construtivistas por onde passei
me estimularam à leitura. Quando pequeno, minhas coleções de
quadrinhos me proporcionaram deliciosas expedições ao centro
antigo de São Paulo, em busca de “novos velhos sebos”. Isso sem
falar nas excursões bienais em busca de lançamentos e títulos...
Entretanto, dentre diversos estímulos, o que mais gostava eram
os periódicos, presentes dados por minha tia.
Na época, ela trabalhava como ilustradora da Editora Abril,
e, com isso, ganhava coleções, como Conhecer e Desaﬁos do
Século XX. Eu adorava! Sobretudo, as histórias de povos e
lugares perdidos no tempo. Ficava imaginando os diferentes
modos de vida, e as diversas guerras e batalhas se transpunham
para os meus bonecos e brinquedos.
Ela nem imagina o quanto lhe sou grato por seus agrados.
Adulto, obviamente os conﬂitos ganharam outro sentido, as
narrativas e pontos de vista historiográﬁcos também, mas o
fato é que a semente do que me tornaria proﬁssionalmente
estava plantada.
Cursei História na Universidade de São Paulo. Fantástico!
Entretanto, quando entrei: um choque. Confesso que em minha
ingenuidade, projetava que encontraria algo como A sociedade
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dos poetas mortos; pessoas lendo poemas em cima de cadeiras,
debates calorosos regados a vinho... Não. E foi duro perceber
que eu mesmo não era assim... No meio deste processo, mais
dois importantes marcos pessoais. Primeiro, a experiência que
tive de morar na França, em Paris, durante a graduação. Um
ano estudando, passeando, observando e enfrentando a vida de
maneira nunca feita anteriormente. Segundo, meus posteriores
anos em uma “aventura amazônica”. Ainda durante a
graduação, ﬁz a aula de Introdução à Arqueologia Brasileira no
Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Depois do primeiro
curso, mais um. Após o segundo, mais outro. Quando dei por
mim, fazia parte do Projeto da Amazônia Central e começara
uma série de viagens, escavações e aprendizados.
Estudei e trabalhei com arqueologia alguns anos. Com o
tempo, e com as indecisões comuns pelas quais passamos,
abandonei este ramo, e do estudo dos mortos passei para os
vivos, muito vivos! Ingressei no Instituto Museu da Pessoa,
passei a trabalhar na área de educação e com histórias de
vida, com relatos como este que escrevo. Interessante, uma
pergunta que sempre me intrigara fora respondida: como é
possível, todo ano, alguém criar um ﬁlme, ou um livro, tão
bom e signiﬁcante? Sem dúvida, porque a vida é algo incrível.
Entrevistei tantas pessoas. Conheci tantas histórias, que
percebi a riqueza e a fonte de todas essas produções. Já ouvi

sobre viagens, separações, iluminações, grandes amores,
grandes medos. Entrevistei altos executivos, artistas, garis,
homens, mulheres, jovens, idosos... Pessoas que já “ouviram a
Palavra”, “sim” e “te amo”.
Além deste fértil campo de pesquisa qualitativa, a área de
educação. Entrei para o Laboratório de Ensino e Material
Didático da USP e tenho estudado e trabalhado com formação
de professores. Acabei de terminar meu primeiro material
didático e estou me organizando para voltar a dar aulas em salas
regulares. Tenho uma postura militante em relação a isso.
Finalizando, depois de anos mergulhado em histórias alheias,
destaco, caro leitor (se me permite um diálogo machadiano), a
diﬁculdade para explorar e visitar a minha própria. Memória é
algo interessante de se lidar: ela é plástica, subjetiva, construída
no presente, sempre nos prega peças e tem grande tendência à
fantasia. Pois é. O fato é que sempre gostei de histórias.
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— Onde você estudou?
— Vera, Oswald, FFLCH-USP...
— O percurso padrão.

Identidade e emancipação
Fábio José Bechara Sanchez, cientista social, mestre
e doutor em Sociologia (USP), foi chefe de gabinete e
secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia
Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego (20032011) e é professor de Sociologia na Universidade Federal
de São Carlos.

5ª série – 1986 / 8ª série – 1989

Este diálogo ocorreu diversas vezes em minha vida, quando
era perguntado onde tinha estudado. O tom podia variar de
uma simples constatação, passar por alguns tons de admiração,
quando não era uma aberta crítica. Mas sempre esta trajetória
era destacada como uma identidade, um pertencimento. Desta
maneira, responder sobre meu percurso nunca foi apenas
contar os lugares onde estudei, mas sim descrever um circuito
formativo – no sentido estrito da palavra: dar FORMA – de
modo que nomeá-los era uma forma de me reconhecer e ser
reconhecido a partir dele.
Não foi uma ou duas vezes que ocorreu de estar em lugares
distantes – uma praia de difícil acesso ou uma reunião de
trabalho, num país estrangeiro – e, meio que magicamente,
reconhecer uma pessoa que nunca tinha encontrado antes. O
conhecimento se devia a termos sido, em épocas diferentes,
estudantes do Vera. Este reconhecimento mútuo já criava laços
e proximidade.
Foi no Vera que entrei em contato com questões e temas
que iriam me acompanhar a partir de então. Foi nas aulas de
Estudos Sociais e de OSPB que me apaixonei pela História e,
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de maneira mais geral, pelas Humanidades. Foi pelo ambiente
crítico e pelos colegas, que me interessei pela música, cinema,
literatura, política e, principalmente, pelas pessoas.
Vivi o Vera nos anos 1980, particularmente em seus anos ﬁnais.
Aquele período e sua conjuntura me marcaram intensamente,
de modo que minha trajetória posterior – seja proﬁssional,
acadêmica, política e militante – foi nestes anos forjada.
Ainda no Vera, já debatia o processo Constituinte e participava
das primeiras eleições para presidente da República. Lembrome de sair da escola com os amigos e ir ao comitê do Lula
pegar material para panﬂetar na campanha presidencial de
1989. Encontrar os amigos do Vera para fazer boca de urna no
segundo turno da eleição. Lembro-me ainda dos acalorados
debates com os amigos petistas, peéssedebistas, pecedobecistas,
peemedebistas e outros mais sobre o signiﬁcado da queda do
Muro de Berlim. Foram períodos de “invenções democráticas”,
e o Vera permitia, com seu ambiente de liberdade e crítica, que
os vivenciássemos.
Quando me formei, em 1989, na 8° série do Vera Cruz,
parecia ser natural ir a algum dos colégios que pareciam dar
continuidade a sua proposta. Eu e meus amigos nos dividimos
entre Oswald, Logos, Equipe e Santa Cruz. Minha escolha
recaiu sobre o Oswald, talvez, lendo retrospectivamente,

por ressaltar uma das multifacetadas faces do Vera Cruz: uma
educação humanista e dialógica.
Interessante que o Vera era mais do que um fornecedor de
estudantes para estas outras escolas. A dispersão de seus
estudantes por estes diversos colégios – uma vez que o Vera
não tinha então colegial – permitia que os diferentes alunos se
integrassem. Por causa das amizades construídas no período
do Vera, participávamos das atividades das outras escolas,
conhecíamos outros alunos vindos de outras experiências, íamos
as suas festas juninas, festas e festivais – assim como eles vinham
ao Oswald –, de modo que meus amigos, durante o colegial, não
se restringiam aos colegas do Oswald, nem aos antigos amigos
do Vera, mas era uma comunidade de jovens da zona oeste
paulistana que a experiência veracruziana permitiu integrar.
Apesar de já ter uma percepção dessa realidade naquela época,
só tive real dimensão desta comunidade quando entrei na
faculdade e, ainda mais intensamente, quando trabalhei por 8
anos no governo federal.
Durante a faculdade, saía com amigos pelos bares de Pinheiros
e Vila Madalena. Eram raras as vezes em que estava num destes
bares e que não encontrava alguns conhecidos dos tempos de
escola. Certa vez, acompanhado de dois amigos da faculdade,
um de São Miguel Paulista e outro de Pindamonhangaba,
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ao cumprimentar um terceiro grupo de conhecidos e tentar
me justiﬁcar falando que o “o mundo é pequeno”, um deles
aﬁrmou: “Não é o mundo que é pequeno, a renda é que é mal
distribuída.” Logo complementado pelo segundo: “Pensava que
São Paulo era uma grande metrópole, mas vendo vocês, vejo
que é um enorme aglomerado de pequenas comunidades”.
A percepção dos traços inscritos em mim por essa comunidade
apareceu com mais força quando morava em Brasília. Dizem
que identidade só faz sentido a partir do contato com o outro
e, de fato, a desterritorialização desta minha comunidade,
o contato e convívio diário com pessoas do Brasil inteiro e a
possibilidade de conhecer todos os seus estados possibilitaram
localizar de onde vim e os traços e vícios que trazia comigo. Se,
por um lado, trazia comigo uma forma de pensamento critico,
por outro, percebia o gueto que estava restrito.
Os interesses políticos e humanistas surgidos na época do
Vera Cruz me levaram a cursar Ciências Sociais. Depois de
me aventurar pela etnologia indígena durante a graduação,
acabei realizando meu mestrado em sociologia sobre
comunidades remanescentes de quilombo e o doutorado
sobre trabalhadores precários.
Trabalhei, junto com movimentos sociais e depois como
gestor público, com os temas da autogestão, cooperativismo e
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economia solidária. Hoje, estou professor universitário e nas
diferentes pesquisas que desenvolvo o tema aglutinador é a
democracia e sua radicalização no Brasil.
Essa trajetória política/acadêmica/proﬁssional foi marcada
por temas diversos, mas que sempre tiveram um ﬁo condutor:
a preocupação com as diferentes formas de construção de
identidade e a permanente busca pela emancipação.
Preocupação com a emancipação que, lendo novamente e
retrospectivamente, deve ser mais um legado do Vera: buscar
ver as coisas não apenas como são, mas como poderiam ser, ou
seja, criticamente.

Ética e senso crítico
Ingrid Robyn, historiadora (USP) e doutora em Literatura
Latino-americana pela Universidade de Austin, Texas, é
professora visitante de literatura e culturas caribenhas e
brasileiras, no Trinity College, um Liberal Arts College, em
Hartfod, Connecticut, nos Estados Unidos.

Maternal – 1984 / 3º ano EM – 1998

Formei-me em História pela Universidade de São Paulo (USP)
e me mudei para os Estados Unidos para fazer um mestrado
em literatura latino-americana na Universidade do Texas,
em Austin. Acabei ﬁcando para fazer também o doutorado,
recentemente concluído. Fui contratada como professora
visitante em Trinity College, um tradicional Liberal Arts College,
em Hartfod, Connecticut, onde dou cursos de literatura e cultura
caribenhas e brasileiras. Viajo com frequência a Cuba e Porto
Rico (minhas áreas de especialização), para fazer pesquisa e
rever amigos. Sou colaboradora ativa de um site especializado
em resenhas de livros latino-americanos publicados na última
década, tenho um blog pessoal de poesia e espero publicar minha
tese nos próximos anos. Fui dançarina de ﬂamenco por 10 anos,
mas tive que abandonar minha carreira de dançarina amadora
quando me mudei para os Estados Unidos. Hoje, pratico dança de
salão nas horas vagas.
O Vera Cruz teve um papel central em minha vida. Ao enfoque
humanista e na formação de indivíduos críticos, característico da
Escola, devo meu sucesso proﬁssional. Também é herança do Vera
Cruz o gosto pela leitura e a habilidade de escrever, o que permitiu
que me tornasse a crítica literária/escritora que sou hoje.
Fui aluna do Vera Cruz durante toda minha vida, e só hoje me
dou conta da qualidade da educação que tive. Experiências
como cuidar de uma pequena «fazenda» e «brincar de
casinha» durante meus primeiros anos de escola têm valor
incalculável no mundo de hoje. O famoso TP das primeiras
séries ou a disciplina “Projetos”, no colegial, se revelaram
fundamentais para que me tornasse uma proﬁssional proativa,
responsável e competente. A ética e o senso crítico que
desenvolvi nos meus anos de Vera Cruz são também algo que
agradeço. A todos os professores que passaram pela minha vida
no Vera Cruz, meu eterno e sincero agradecimento.
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Humanidades
e ativismo político
Julia Di Giovanni, formada em Comunicação Social
(FAAP), com especialização em Rádio e Televisão, é mestra
e doutora em Antropologia Social (USP).

Pré – 1985 / 8ª série – 1993

Acredito que meu interesse pelas Humanidades e a minha
formação nessa área tenham se iniciado no Vera Cruz. Na
faculdade, me dirigi, inicialmente, ao curso de Letras, mas
na busca de uma aplicação prática para meus interesses nas
possibilidades da linguagem, formei-me em Comunicação
Social pela FAAP, com especialização em Rádio e Televisão,
tendo cursado também boa parte do bacharelado em
Ciências Sociais na USP.
Concluída a faculdade, fui trabalhar em uma organização
feminista, que me proporcionou experiências excepcionais: não
apenas no universo da comunicação, mas também no campo da
organização política em nível nacional e internacional. Nesse
contexto, pude viajar a muitos países que nunca sonhara visitar
e conhecer melhor contradições e conﬂitos que afetam a vida
das pessoas. Pude conhecer também a coragem de inúmeras
mulheres e homens que enfrentam injustiça e violência, a
indignação e a esperança de pessoas que trabalham para mudar
as sociedades em que vivem.
A importância da reﬂexão sobre a sociedade e a complexidade
das formas de ação coletiva ganharam então uma densidade
fundamental. O trabalho de pesquisa acadêmica que desenvolvo
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atualmente é fruto do encontro entre certa capacidade de
observação das relações humanas cultivada desde os tempos do
Vera e essa vivência de ativismo político. Realizei um mestrado
em Antropologia Social na USP, sobre os sentidos de protestos
de rua, trabalho publicado em livro, em 2012. Agora, acabo de
receber o título de doutora em Antropologia, por uma tese que
discute processos organizativos e modos contemporâneos de
pensar a política e a transformação social.
Já construindo um novo projeto, apaixonada pela
possibilidade de aprofundamento e liberdade de reﬂexão
que só a pesquisa acadêmica proporciona, sei que muitos dos
valores e práticas essenciais para o meu trabalho passam por
coisas aprendidas no Vera.
A responsabilidade do Trabalho Pessoal, o prazer da leitura
atenta e sistemática de textos (nas aulas de Estudos Sociais) e
do mundo (nos inesquecíveis Estudos do Meio) ou a vontade de
experimentação (nas aulas de Artes), por exemplo, nunca me
abandonaram. Uma escola, onde se pode aprender a valorizar
o pensamento crítico e a abertura para a troca intelectual, só
pode ser um lugar muito especial.
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Caçadora de histórias
Julia Galli O´Donnell, historiadora (USP) e doutora em
Antropologia (UFRJ), é pesquisadora no Cpdoc/FGV.

Maternal – 1984 / 3º ano EM – 1998

É impossível, para mim, pensar minha trajetória profissional
sem remeter aos 15 anos que estudei no Vera Cruz. Sou
graduada em História pela USP, mestre e doutora em
Antropologia Social pelo Museu Nacional/UFRJ e professora
da Escola de Ciências Sociais do Cpdoc/FGV. Meu caminho foi
(e é), como se nota, construído no universo dos livros e das
ideias. Meus instrumentos de trabalho são a crítica e a escrita. E
o que me move é pensar o mundo. Hoje, tenho muito claro que
nenhum desses instrumentos nos é dado ao nascer. Tampouco
podem ser adquiridos ao nosso bel prazer, a qualquer
momento. São resultado de um trabalho longo, persistente, que
começa com o enamoramento pelas histórias e termina com a
consciência do prazer da escrita.
Meu cotidiano proﬁssional reúne duas atividades: docência
e pesquisa. Além de ministrar cursos na graduação e na pósgraduação, desenvolvo projetos de pesquisa, a partir dos quais
produzo textos, participo de congressos, discuto ideias.
Minha área de interesse é o que se conhece por Estudos
Urbanos. Gosto de entender a cidade, seu movimento, suas
graças e suas misérias. Quero entender porque as coisas são
como são. Em antropologia, existe um termo muito bom para
isso – desnaturalizar. Desnaturalizar é estranhar tudo aquilo
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que nos parece óbvio, é desconﬁar das certezas, é saber que
tudo poderia, sim, ter sido diferente.
Foi com essas motivações que desenvolvi meu atual projeto
de pesquisa, que visa compreender a formação dos subúrbios
cariocas no início do século XX. Pesquisando em jornais, fotos
e documentos antigos, minha intenção é recuperar alguns
dos caminhos que ﬁzeram com que o Rio de Janeiro fosse
como é hoje: lindo e profundamente desigual. Qual a origem
dessas desigualdades? Como elas se constroem no tempo e no
espaço? São perguntas assim que orientam meu olhar sobre
testemunhos de tempos passados, procurando entender, a
partir da ideia fundamental de processo histórico, a cidade
como fenômeno complexo e dinâmico.
Se hoje vivo à caça de boas histórias para ler e para contar,
se tenho em mim essa busca incessante por conhecer e por
entender, é porque pude desenvolver essas habilidades e,
principalmente, essas vontades, desde cedo. É por isso que
me recordo com todo carinho de tantos dos passos dados
dentro do Vera, onde a curiosidade foi sempre bem-vinda,
onde as palavras foram sempre tão bem cuidadas, a escrita
tão valorizada.
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Mente aberta e alma honesta
Lucas de Sampaio Bender, geógrafo (USP)
e economista (PUC-SP).

6ª série – 1996 / 7ª série – 1997

Depois que concluí o Vera Cruz, trabalhei por um tempo no
Disque-Denúncia. Foi uma experiência muito interessante,
que me mostrou um prisma polivalente de perspectivas e
concepções de mundo. Nos anos seguintes, trabalhei em
uma agência de marketing. Aprendi muito neste período da
vida. A empresa hoje tem dez funcionários e é gerida pela
minha família. Deixei a agência para abrir uma empresa
gestora de recursos. Descobri um gosto inato pela bolsa de
valores. Hoje, administro recursos de terceiros. Acredito que
a amplitude de nossa vida depende da postura que adotamos
e dos hábitos que cultivamos. Tento seguir um estilo de vida
adequado por meio de alimentação correta, hábitos salutares e
meditação. Dentre os meus projetos, está juntar dinheiro para
viver da administração desses recursos e gerir uma série de
ONGs sustentadas por recursos gerados de investimentos no
mercado de capitais.
A Escola Vera Cruz participou de modo incisivo em minha
formação. Com educação crítica e consistente, ajuda
na formação do caráter e do indivíduo cidadão. Essas
características, embora raras, são essenciais para a
sociedade contemporânea.
O trabalho duro e esmerado sempre será valorizado aos olhos
conscientes. Que o esforço criativo e crítico se perpetuem
naqueles de mente aberta e alma honesta.

90

Nasci com um bocado a mais de energia no corpo, uma mente
inquieta e uma curiosidade ávida.

A gente pode ser o que quiser
Marina Mansur é historiadora, economista (USP) e
especialista em Administração Pública (FGV).

Jardim 2 – 1989 / 3o ano EM – 2001

O bocado a mais de energia coloquei nos esportes. Da educação
física para o time da escola, de lá para um clube, para a seleção
paulista, uma adolescência inteira nas quadras de handball. Com
uma paciência oriental, o Toshiaki me ensinou a encontrar prazer
na disciplina, que o esporte proporciona. No meio do colegial, me
encontrei no circo, me apaixonei pelo trapézio e passei seis anos
de ponta-cabeça, trabalhando em uma trupe. Fui criada por pais e
professores que sempre valorizaram a criatividade e deram valor
para a arte. Não me surpreendi quando recebi apoio para me jogar
num mundo não convencional e descobrir até aonde meu corpo
podia ir. O que mais me motivava no circo era a possibilidade de
fazer o que parecia impossível e levar um momento de suspiro
para pessoas que já tinham esquecido o que era isso.
A mente inquieta tentei acalmar em diversos lugares.
Encontrei, logo cedo, o prazer nos livros, mas, como boa
adolescente, não tinha muita certeza do que queria fazer na
vida. Queria tudo ao mesmo tempo: estudar matemática, fazer
artes cênicas e ser engenheira da NASA. Até que me dei conta
de que o que eu queria mesmo era explorar. Explorar o mundo e
o que tem nele.
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Foi quase uma década na USP entre a faculdade de História
e, depois, Economia. Em paralelo, foram quatro anos na
Administração Pública da FGV, me metendo em toda iniciação
cientíﬁca e grupo de estudo que aparecia. Ainda durante a
faculdade, trabalhei no departamento econômico do Banco
Central, onde me encantei com a possibilidade de colocar a
cabeça para pensar em algo que impacta o mundo que está a sua
volta. Mas a minha inquietude me levou ao mundo corporativo:
trabalhei três anos em um banco de investimentos. Lá, entendi
o prazer que dava trabalhar em um lugar dinâmico, que
exigisse um cérebro que andasse mais rápido que os gráﬁcos do
mercado ﬁnanceiro.
Não à toa, a frase que mais escutei durante a infância foi: “Essa
menina tem formiga no corpo”. Minha inquietude me levou
para um MBA nos Estados Unidos, onde os livros são mais
amigos que as pessoas. De lá, vim direto para a uma empresa
de consultoria, onde participo da equipe de Consultoria
Governamental – um trabalho que mistura um pouco de tudo
o que ﬁz antes.
Do Vera, trago a curiosidade e o prazer pelo aprendizado, os
bons amigos que me acompanham até hoje (13 anos depois) e
a noção de que a gente tem um papel importante no mundo.
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E que, como bem me ensinou meu velho amigo Saliba, entre
protagonista, público e coadjuvante, a gente pode ser o que
quiser, pode experimentar cada papel ou até se aquietar e espiar
a vida da coxia, de vez em quando. Eu, pelo menos, continuo
querendo ser tudo ao mesmo tempo: quem sabe professora,
quem sabe Phd e, certamente, mãe. Espero que sempre com a
mente inquieta e a curiosidade ávida.

A arte de ler
e de contar histórias
Sylvia Guimarães, historiadora (USP),
é diretora-presidente do Vaga Lume.

2ª série– 1985/ 8ª série – 1991

O projeto Vaga Lume começou a ser gestado em 1999, quando
ﬁz minha primeira incursão ao estado do Pará. Formada em
História pela USP um ano antes, o meu conceito de país era
autocentrado: tinha pouco conhecimento da cultura, tradição e
da vida das populações além do Sudeste. Nesta viagem, aprendi
muito e descobri que também tinha muito a ensinar. A partir de
uma visita a uma escola rural na Ilha do Marajó, surgiu a ideia
de instalar bibliotecas em escolas públicas rurais. Comecei a
cultivar o sonho de conhecer a fundo o Norte do Brasil, sonho
compartilhado com duas amigas de São Paulo.
Depois de dois anos de planejamento, partimos para uma
grande aventura, batizada de Expedição Vaga Lume.
Conseguimos adquirir acervos de 300 livros de literatura
para crianças e, com o apoio de prefeituras de cada local,
capacitamos centenas de professores para desempenhar o papel
de mediadores de leitura em comunidades espalhadas por
21 municípios. Passamos um ano inteiro viajando pelo vasto
território da Amazônia Legal brasileira.
De volta a São Paulo, encontramos cartas dos mediadores,
que relatavam bons resultados e traziam pedidos. Havíamos
criado uma demanda que exigia a ampliação do projeto e
busca de parceiros.
Procurei o Vera Cruz, que liderou uma campanha de arrecadação
de livros envolvendo 1 528 alunos e 195 proﬁssionais e uma
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expedição à região de Portel, no norte do Pará, em 2004. Durante
nove dias, dois professores da escola interagiram com as dez
comunidades onde se instalaram as novas bibliotecas. Nos dois
anos seguintes, os alunos das escolas de Portel e os do Vera Cruz
trocaram perguntas, informações e trabalhos realizados em
salas de aula. Em 2006, a presença de professores de Portel em
São Paulo, interagindo com professores e alunos do Vera Cruz,
aprofundou esse encontro de duas culturas tão distantes...
A partir daí, o projeto foi se consolidando, abrindo perspectivas
para novas parcerias com escolas e ONG de São Paulo.
Hoje, com o apoio de várias empresas e pessoas físicas,
mantemos bibliotecas em 160 comunidades da Amazônia
Legal, onde mais de 3 000 mediadores de leitura dão vida aos
livros. Promovemos intercâmbio de professores e aproximamos
centenas de alunos de São Paulo e do Norte, com a idade de 11
a 13 anos. Dialogando com nossos parceiros, aperfeiçoamos
continuamente uma metodologia para aproximar distâncias
entre meninos e meninas do Brasil dos mais diversos contextos
econômicos. Esta metodologia foi reconhecida e premiada pela
Aliança das Civilizações da ONU, por seu caráter inovador na
promoção da educação intercultural.
Mais que ensinar, mais que aprender, a nossa história é a
troca. No início, essa troca aconteceu por meio das bibliotecas
e dos mediadores de leitura formados. Com o tempo, a Vaga
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Lume intensiﬁcou seu intercâmbio com as comunidades,
criando novas iniciativas e ampliando o alcance de suas ações.
A literatura, as expedições, os encontros de formação e o
intercâmbio cultural são as ferramentas que utilizamos para
promover a expansão da visão do mundo de crianças e adultos.
Outro dia, mexendo em coisas antigas, achei minha carteirinha
da Biblioteca do Vera Cruz. Uma foto preto e branca de uma
menina banguela, que aprendeu a gostar de ler em casa e pôde
frequentar uma biblioteca na escola desde cedo.
Sempre que penso no Vera, reﬂito sobre a formação que me
fortaleceu para a vida, criando oportunidades para que eu
pudesse exercitar minha liderança e participação social.
Como educadora, pesquiso na minha memória, curiosa, as
estratégias da escola que me marcaram profundamente. As
eleições para representante de classe, o Estudo do Meio no
bairro, o aprendizado da matemática em diferentes bases
antes de chegar à base decimal, a liberdade de sair da escola no
recreio, o projeto do jornal, a tentativa de classiﬁcar inúmeras
folhas de árvore, o pé de feijão crescendo no algodão, as aulas
de teatro... Muitas maneiras de me ajudar a ver o mundo em
suas nuances, e de me preparar para agir no mundo de forma
responsável. Do Vera, carrego o exemplo de educadores
vocacionados e também a felicidade de ter encontrado amigos
para a vida inteira.

Sempre tive múltiplos interesses. Foi difícil escolher uma
única proﬁssão. Cursei um pouco de Ciências Sociais na USP,
de Jornalismo na PUC, fui procurando... Gostava de fotograﬁa,
mas não havia um curso superior nesta área, gostava de
cantar, de atuar...

Tudo em mim anda a mil
Vange Milliet é fotógrafa, cantora e compositora.

2ª série – 1975 / 8ª série – 1981

Depois de muito procurar e bater cabeça, assumi essa
multiplicidade e acabei atuando em várias áreas. Trabalhei
como fotógrafa, no estúdio do Bob Wolfenson, na agência de
publicidade DPZ e coordenei o setor de fotograﬁa da Pinacoteca
do Estado e do MASP. Agarrei todas as oportunidades que
surgiram. Fui me proﬁssionalizando na marra.
Acalmei meu lado fotógrafa. Mas a música...
Até que, numa guinada, assumi a música como proﬁssão.
Comecei em dupla com Chico César, então jornalista, que
conheci em um curso de Linguagem da Canção Popular, com
Luiz Tatit e José Miguel Wisnik. Um trabalho de voz e violão. Eu
cantava, ele compunha e tocava violão. Depois, entrei na Banda
Isca de Polícia, de Itamar Assumpção. Uma escola!
Segui em carreira solo, comecei a compor. Às vezes sozinha, às
vezes em parceria com Zeca Baleiro, Itamar Assumpção, Chico
César, Alzira Espíndola e Paulo Leminski, entre outros. Gravei
três discos, excursionei pelo Brasil, Europa e África.
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Ao longo desse trajeto, tive o prazer de cantar em shows e
discos ao lado de artistas incríveis, como Ney Matogrosso,
Elba Ramalho, Lenine, Arnaldo Antunes, Itamar Assumpção,
Naná Vasconcelos, Zélia Duncan, Zé Kéti, Elza Soares, Tom Zé.
Mais uma vez, aprendi fazendo.
No segundo semestre de 2013, será lançado pela gravadora
do SESC, o disco do Gangorra, meu trabalho infantil.
Paralelamente, estou produzindo e dirigindo, com Aline
Sasahara, um ﬁlme documentário sobre Adoniran Barbosa.
Como estou sempre me reinventando e descobrindo novas
atividades, no ﬁnal de 2012 abri uma loja de presentes ligados
à cidade de São Paulo e ao Brasil, a PONTO SP. O foco principal
dos produtos é a criatividade, o design e a qualidade.
Como me disse Itamar, ﬁz uma escolha estética, com todas
as dores e delícias dessa opção. Ao ﬁnal, o saldo está sendo
extremamente positivo.
Estudar no Vera Cruz foi uma experiência determinante na
minha vida. Na época, a escola ainda tinha em seu nome a
palavra “experimental”. Foi instigante e desaﬁador poder
participar do processo de formação dessa escola, da busca
por novas metodologias e por novas formas de descobrir e se
relacionar com o mundo.
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Amigos e experiências
da Escola Experimental
Vera Cruz
Iuri Rapoport, advogado (USP), com mestrado na Kings
College/LSE, em Londres, é sócio diretor do Banco BTG
Pactual e membro do seu Comitê Executivo, diretor
operacional/COO do Banco Pan S.A., fundador e diretor
do Instituto Bacuri, membro do conselho da Conservation
International e do Instituto V5.

1ª série – 1979 / 8ª série – 1986

Meu nome é Iuri Rapoport, sou irmão do André, do Sérgio
(meu gêmeo) e do Ian, e como todos eles, estudei no Vera,
onde ﬁquei 10 anos (dos 42 que tenho hoje). Não fui um grande
aluno no Vera, nem no Santa Cruz, para onde fui em 1987,
também não na USP, onde ﬁz Direito, e nem na Kings College/
LSE, em Londres, onde ﬁz mestrado (tudo em sequência,
praticamente). Percebi logo cedo – pelas mãos do Vera – que
talvez tão importante quanto ser um grande aluno era ser um
grande colega (e um grande amigo). Ademais, a contribuição
dos alunos no Vera não era só medida pelo tamanho das notas;
a escola era bem mais que uma boa aula de matemática e
português. No Vera, aprendi a gostar das outras escolas por
onde passei e, por tabela, consegui, de certa forma, transferir
este gosto para o dia a dia das empresas em que trabalhei.
Assim, sobrevivi bem – com bom grau de diversão – a quase 20
anos de mercado ﬁnanceiro e também às eventuais – e naturais
– decepções proﬁssionais (que também vieram depois).
Do Vera colhi quase 20 amigos com quem convivo até hoje,
dentre eles meus melhores também. Tomei gosto e somei a
esses amigos (ainda que em menor intensidade e quantidade)
outros tantos nas outras escolas... Mas não foram só os
amigos que levei do Vera, mas estórias e lições duradouras.
Aprendi, já nas primeiras rodas de classe, que o grupo era
mais importante do que cada um de nós; vi que era possível
raciocinar de forma diferente (por exemplo, em base 3, 4 e 5 –
antes da base 10!); e ainda lavei louça no Jardim II, quando vi
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que as tarefas domésticas não deveriam ser privilégio do sexo
feminino. Não posso também deixar de lembrar que, por meio
dos TPs de classe, pude logo cedo absorver os mais apurados
conceitos de gestão de tempo e das minhas obrigações. No
Vera, havia diversidade em quase tudo: nos professores, nas
diferenças entre todos os seus alunos (menos acentuadas
do que na faculdade onde havia também o componente
geográﬁco de cada aluno – gente do Brasil todo), e nas
situações típicas e atípicas de sala de aula.
O baixo nível de consumismo também ajudava esta diversidade.
Verdade seja dita que tivemos por lá várias fases como aquela
das calças 775, camisetas OP (eu usava as OAs que eram mais
em conta) e tênis Iate quadriculado, mas nada acentuado. Aliás,
que saudade da simplicidade dos jogos e festas internas do Vera.
Certo também era que a violência fosse menor em São Paulo
e a possibilidade de andar mais para lá e pra cá (não só pelo
trânsito ainda reduzido) era um bom tempero para tudo isto.
Como alguém que já cumpriu metade da jornada (sensação que
tive ao romper a barreira dos 40), cairei na mesmice – mas não
tem jeito – de dizer que “antigamente era bem melhor”. Da
época do Vera só não guardei o hábito de almoçar às 11:00, já
que era o primeiro a ser apanhado pela Perua do “Viça” (bom
capítulo à parte da vida veracruziana) ou de repousar nas latas
de lixo (atirado a força pelo glorioso Nelsinho Parente e outros
amigos gentis do meu irmão André).
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Foi mesmo já no Vera que um ﬁlho de baiana com judeu
percebeu a importância da tolerância religiosa, política e
futebolística, e de uma escola sem dono (mas tocada pelo grupo
que lá trabalhava). E não esqueçamos da democracia, que tinha
bom espaço no Vera e, por isto, arrematei por lá o armamento
necessário para abominar a ditadura e ﬂertar com o comunismo
(namoro este rompido alguns poucos anos depois). Diversos
ﬁlhos de ex-exilados (o querido Xavier Vouga era um deles),
que lá estudaram, também inﬂuenciaram positivamente tudo
isto. Bom lembrar que no meu penúltimo ano no Vera, vivemos
por ali e na Praça da Sé o movimento das Diretas Já.
Já no Santa Cruz, escutava que os melhores alunos eram os
egressos do Vera (não estou me incluindo neste grupo – rsrs)
e me orgulhava dessa minha origem e da forma independente
e autêntica que o Vera tinha nos ensinado a pensar e a agir.
Se eu não tinha a melhor base, tinha certamente as melhores
ferramentas para construí-la sempre que necessário e para
tentar enfrentar o que viria depois. E depois...Depois vieram
tantas coisas bacanas acompanhadas de doses de muita sorte
para entrar naquelas portas boas e certas. É... Foi mesmo
bem bacana, ainda que com muito trabalho e ajudado pela
curiosidade, inquietude e desapego da mocidade.
Bem por isto, por um anúncio de elevador, entrei pela porta
certa – apesar de ser a dos fundos – de um banco que cresceu e
ﬂoresceu bastante. Estou lá há quase 20 anos (só saí para fazer

mestrado), sendo hoje eu um dos 10 sócios mais antigos entre
quase 60. Ainda que não tenha projetado/construído a cultura
corporativa (baseada na meritocracia) desta instituição em
que trabalho até hoje, ajudei a consolidá-la (e recheá-la de
muita coisa que acredito). Na celebração dos 20 anos do banco
(em 2003), fui pela segunda vez na vida o orador da turma
(a primeira vez foi no Vera, na formatura da 8ª série) e disse
apenas, num discurso simples (apoiado por alguns copos
de destilado), que me orgulhava de trabalhar num lugar em
que um sobrenome de peso (coisa que eu não tinha), a cor
do sangue ou o patrimônio familiar não tinham a menor
importância para os entrantes. Para meu prazer, cá comigo no
banco está hoje um outro ex-Vera que admiro demais: Danilo
Igliori (irmão do querido e também admirado Doutor Glauco
Igliori). Danilo é professor de Economia de Cambridge e da
USP, sendo hoje um dos estrategistas do banco (ao lado de
Pérsio Arida e Eduardo Loyo).
Especial tem sido também minha participação em atividades
do terceiro setor (coisa que gostava desde os tempos de escola).
Hoje, esta atividade é feita por meio do Instituto Bacuri, que
fundei com meu amigo de Vera Cruz, Francisco Igliori Gonsalez
(o qual conta também com a assessoria de outro veracruziano
especial, Rodrigo Mello Santos, e a ajuda indireta de vários
outros do Vera, como a Daniela Greeb e a Valeria Gryzwacz).
O Instituto Bacuri tem alguns projetos próprios e apoia vários
outros, nas áreas de educação infantil e meio ambiente, por

exemplo. Dentre as boas estórias do Instituto, através dele tive
o prazer de ser um dos 50 brancos que participaram, no Xingu,
do encontro de todas as etnias (isto ocorreu pela primeira vez)
na comemoração dos 50 anos do Parque Nacional. O Instituto
tem como base a formação de parcerias e alianças (conceitos
também aprendidos no Vera). Somos parceiros, por exemplo,
do Instituto Ser em Cena, projeto maravilhoso (Teatro de
Afásicos) do ex-Vera Nicolas Wahbba, que contou (e conta) com
a ajuda do incrível Saliba Filho.
Voltando ao Vera... Ah!, o Vera... Em 1986, o Vera terminou
para mim, e achei, naquela época, que o mundo estava
acabando junto também... Foi duro. Desde a 7ªsérie, já temia
a chegada da 8ª (porta de saída, naquela época da escola).
Superado o trauma, o mundo girou e... Acabei voltando ao
Vera, por meio dos meus três ﬁlhos: Pedro, Felipe e Laura
(e também das minhas aﬁlhadas e outros ﬁlhos dos meus
amigos). Para minha satisfação, muita coisa continua igual,
em especial aquelas que reputo fundamentais para manter
meus ﬁlhos por lá. Salve o Vera e todos os meus amigos do
passado, do presente e do futuro!
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Apresento-me. Meu nome é Guilherme (era só Gui), tenho 32
anos, moro em Campinas, sou casado com a Lu e tenho dois ﬁlhos,
o João Guilherme – ﬁcou Joãozinho, mesmo –, com três anos, e o
Luis Felipe, sem acento (embora minha mãe, a Marilda, professora
de Português, tenha dito que o correto era pô-lo), com quase
dois aninhos. Amo-os tanto, integram-me de forma tão intensa,
preenchendo-me de signiﬁcado, que o mais apropriado seria citálos primeiro, antes mesmo do meu nome.

A linha imaginária
Guilherme Perez Cabral é advogado (PUC-Campinas),
doutor em Filosoﬁa e Teoria Geral do Direito (USP), é
advogado da PUC-Campinas.

1ª série – 1988 / 3º ano EM – 1998

Gosto de Filosoﬁa, de Educação e de Psicologia, mas acabei
advogado. Então, advogo na PUC de Campinas, onde me graduei:
trabalho com Direito Educacional. Mas não me contento com o
truque formalista do Direito, que reduz e simpliﬁca a complexidade
inﬁnita da convivência humana para decidir conﬂitos, sem
perguntar aos envolvidos o que acham de tudo isso. Assim,
paralelamente, pesquiso o Direito. Pesquiso também a democracia.
Gostaria, sinceramente, de enriquecê-los de signiﬁcado, a partir
do contato com as outras áreas do conhecimento. Não acredito
que haja uma única verdade, muito menos uma única justiça.
Estou convicto de que só no diálogo podemos pensar nessas coisas.
Interessa-me a experiência – tão empobrecida atualmente –, a
contínua ação e reﬂexão no e com o mundo, em que formamos
e reconstruímos, incessantemente, nossos hábitos de pensar, de
agir e de conviver. Muitas inquietações... Termino em breve o
doutorado, falando um pouco delas.
Assim, esforço-me para consolidar e fortalecer em mim, sem
jamais perdê-las nos descaminhos e tropeços de nossa andança,
a curiosidade intelectual – incapaz de se contentar com a
resposta sempre dada –, a crença na importância do diálogo e
a máxima moral da inclusão do outro, que não é coisa para ser
consumida nem trocada. É gente, com o direito inalienável de
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ser reconhecida na plenitude de sua diferença e humanidade. E
acredito que isso tudo se fez assim, em mim, em grande medida,
na convivência no Vera Cruz.
Entrei com cinco anos, no Jardim II. Tenho a lembrança... Meu
pai me levou até a porta da classe. Eu chorava. Recebeu-me a
professora (tia, não!) Alice, estou quase certo de que era esse o
nome. Pouco depois, estava sentado no chão, na linha amarela
em formato de círculo... Saí, 13 anos depois, com a primeira
turma do Ensino Médio, aos 17.
O Vera segue... Educando pessoas. A escola é a entrada na vida
pública, o aprendizado e primeiro teste da cidadania. Apenas
alguns rastros meus por lá, na foto da turma colada no mural; na
lembrança distante desse ou daquele professor. Mas, pensando
em termos de experiência, é impressionante como o Vera está
em mim, vivo e presente: as lições, as pessoas, os espaços,
algumas questões jamais resolvidas.
No Vera aprendi a ler e a escrever. No Pré, juntávamos sílabas
formando as primeiras palavras. Na 1a série, a professora Márcia
me ensinou a escrever meu nome com letra de mão. Ela tocava
violão... Cantávamos Mané Pipoca... A professora auxiliar,
Sônia, fazia-me cafuné.
Tive meus amores de infância e adolescência, a Flávia, a Carol, a
Mari... Nunca mais as vi.
Fiz grandes amigos, decepcionei e decepcionei-me. Meu Deus (nem
sei se tenho um...), éramos crianças! Enﬁm, o passado não tem que
ser só recordações alegres. Chorar é também fundamental.
Com o Luiz conheci Guimarães Rosa, mas só dois anos depois, no
“3o colegial”, lemos, indicado pela Glória, Primeiras Histórias

(arrepio-me até hoje com A menina de lá). O Nivaldo me
apresentou a Filosoﬁa: Platão, Hobbes, Rousseau, Marx... Com a
Aninha aprendi História e a importância e a força de um simples
olhar: autoridade sem autoritarismo, para se fazer respeitado. A
Iza me falou que o pior para um educador é a prepotência de um
jovem arrogante; mas que minha súbita agressividade também
machucava. O Domingos conversou comigo de igual para igual,
cobrando-me maturidade para tanto. Outro professor, com
discrição, sem nunca tocar no assunto, me fez entender que as
pessoas devem ser respeitadas nas suas opções (eu sei, vocês me
ensinaram: aqui, o pronome me deveria vir depois do verbo; mas
me ensinaram também que não só de rigor cientíﬁco e correção
gramatical se alimenta a humanidade). Com o Roberto aprendi
matemática e, o que me marca até hoje, fundo, a abraçar alguém
para sentir junto a dor de uma perda que não é nossa, tentando
fazê-la diminuir naquele que amamos.
Quinze anos depois, acho que tais experiências aparecem no
hábito de pensar a solução de um problema, na fala, no jeito
de atender a um chamado, no parecer jurídico, nas folhas da
minha tese. Sinto-me muito... Vera, com todas as contradições,
alegrias, tristezas, confortos e melancolias que lá vivi. Engraçado:
sonho, às vezes, com meu mundo atual, dentro do “Verão”. Sei,
há muito saudosismo nisso tudo.
Certo dia, no Carroção (tínhamos quantos anos? Sete anos? Não
mais que isso), corríamos não sei de que e de quem. Mas chegou o
riozinho, a linha que não podia ser transposta. Eu ﬁquei. Penso nisso
até hoje. Acho que diz muito do que busco ser...
O Vera me ensinou. Curiosidade e disposição para transgredir,
ultrapassar os limites impostos. Respeito pelas regras do jogo, que
acordamos. Liberdade com responsabilidade.
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Em uma das minhas primeiras redações no Vera Cruz, eu dizia
que queria ser diplomata. Não sei exatamente quantos anos
tinha, mas é profundo pensar e lembrar isso, já que, de alguma
forma, desenhava ali o sentido do meu caminho. Não fazia ideia
de que esse caminhar seria diferente daquilo que imaginara.

Em busca da
verdadeira diplomacia
Guilherme Figueiredo Nascimento, formado em direito
(USP), é professor de Yoga, terapeuta corporal e atua na
ONG Casa do Zezinho.

Maternal – 1980 / 8ª série – 1991

Cursei a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e
ensaiei algumas tentativas de me preparar para o difícil teste
do Itamaraty. Não aconteceu. Terminei minha formação em
Direito e já não sabia o que tudo aquilo significava. O garoto,
que aprendeu a questionar e a reﬂetir sobre os valores das
coisas, estava desnorteado. Eu não tinha nenhuma conexão
com a vida jurídica e, menos ainda, com a forma como a vida é
encarada por aqueles que seguiam esse caminho.
Na busca por um sentido, fui me procurar. Comecei a desenhar
um movimento mais autêntico de vida. Encontrei o Yoga, por
volta de 1999. Foi amor à primeira vista. O intenso jovem,
cansado do status quo que permeava todas as suas relações,
deixou-se levar.
Pouco depois de encontrar o Yoga, larguei o Direito.
Lembro-me da honesta conversa que tive com meu chefe, no
escritório onde trabalhava. Disse que estava indo embora.
Ele me perguntou se eu ia para outro escritório. Eu disse
que ia embora do Direito. Então ele me falou que eu estava
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fazendo aquilo que ele não tivera coragem de fazer. Foi assim
que parti.
Fui tomado por uma profunda vontade de descobrir quem
eu era. Nessa jornada, sai para o mundo. Fui em busca de
um conhecimento do qual sabia muito pouco. Peregrinei em
lugares sagrados. Vivi ao lado de mestres e de charlatães.
Conheci pessoas incríveis. Saboreei comidas e histórias de vida.
Descobri a reciprocidade.
Nessa época, já me tornara um professor de Yoga. Fui percebendo
que tinha uma ferramenta incrível em minhas mãos. Eu podia
viajar pelo mundo e me comunicar com as pessoas. Não tinha
que falar de leis. Não tinha que falar de acordos comerciais.
Falava de conexão, de presença, do amor próprio, da verdade.
Era a diplomacia o que eu estava buscando.
Os anos foram passando e a angústia voltou a me tocar. Não
estava satisfeito. Minha forma de ver o Yoga foi mudando. Meu
trabalho foi ganhando um ar mais terapêutico e delicado. O
Yoga começou a comunicar com um espaço de cuidar e acolher.
Abri minha percepção. Comecei a estudar outras formar e
caminhos de corpo.
Nessa abertura, decidi que precisava me relacionar com uma
outra parte da minha cidade. O elo fraco da relação. Mudei

de proﬁssão, mas continuava lidando com pessoas de uma
mesma esfera social. Um amigo me levou para conhecer a
Casa do Zezinho, no Capão Redondo, uma ONG de ensino
complementar gratuito e absolutamente criativa. A primeira
vez que ali entrei, meus olhos se encheram de lágrimas. As
paredes amarelas, cheias de arte, me lembraram o Vera. Como
seria possível encontrar algo assim, ali? Sem ter tempo para
pensar, iniciei o projeto de Yoga para crianças. Nunca tinha
trabalhado com crianças. Num lugar onde a tensão é máxima,
criamos um espaço de acolhimento e de relaxamento. Demorou
para encontrar esse formato. Digo que esse projeto, que está
completando seis anos, é meu doutorado em vida.
Em 2013, completei minha formação como rolﬁsta.
Transformei-me num pesquisador do corpo e de suas
relações. O corpo que fala com as emoções, com a mente e
com ambiente. Hoje, trabalho com escuta, com toque, com
respiração e concentração. Ainda estou fazendo a minha
síntese. Acho que sigo assim até o ﬁm.
A arte de descobrir qual é a minha própria arte. A arte de
ajudar os outros a descobrir sua própria arte. Acho que posso
chamar isso de educação. As bases dessa pesquisa, dessa
maneira de perceber as coisas, nasceram nos anos em que
frequentei o Vera Cruz.
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Quando Stella me pediu para escrever um breve texto com
um relato de minha trajetória para compor uma coletânea em
homenagem aos 50 anos de história da Escola Vera Cruz, vime obrigado a pensar no signiﬁcado que o Vera teve e continua
tendo em minha vida.

Aprendizagem e convivência
Marcus Bechara Sanchez, advogado (USP).

Maternal – 1976 / 8ª série – 1987

Esta agradável e instrutiva reﬂexão trouxe uma curiosa
descoberta íntima: de todas as instituições que, de uma maneira
ou de outra, ﬁzeram parte de minha vida, o Vera Cruz é aquela
que sinto ter deixado em mim uma marca mais profunda.
Se falarmos apenas em Instituições de Ensino, parece-me
muito mais verdadeiro e signiﬁcativo, por exemplo, dizer (e
sentir) que sou um “ex-aluno do Vera” do que dizer que sou
um “ex-aluno do Santa (Colégio Santa Cruz) ou da San Fran
(Faculdade de Direito da USP)”, dois lugares onde estudei.
Isso não quer dizer, nem de longe, que ter tido o privilégio
de ter sido aluno do Santa ou da San Fran não me encham de
orgulho. Ser ex-aluno do Colégio Santa Cruz ou da Faculdade
de Direito do Largo São Francisco é um “baita de um status”,
particularmente em São Paulo. Ser ex-aluno do Vera Cruz é algo
um pouco diferente. É uma marca um pouco mais profunda.
A palavra “marca”, que surgiu em minha cabeça no primeiro
momento desta reﬂexão, conduziu-me à palavra “caráter”.
Uma rápida “digitada” no Google e uma nova luz para orientar
a minha reﬂexão apareceu. Caráter vem do latim CHARACTER e
do grego KHARAKTER, signiﬁcando “marca gravada, sulcada”
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ou, metaforicamente, “marca, impressão ou símbolo na
alma” e “qualidade que a deﬁne”. Puxa!... Era bem isso que
minha intuição original me dizia. Os quase 12 anos no Vera Cruz
imprimiram um sulco, uma marca, uma qualidade que me deﬁne
até hoje (ex-aluno do Vera). O que isto signiﬁca exatamente?
Eu não saberia responder esta pergunta de uma maneira
completa e articulada. Talvez possa fazê-lo um dia. Hoje,
contudo, consigo buscar alguns pedaços desta resposta em
experiências que vivencio frequentemente. Começo com uma
experiência proﬁssional. Sou advogado e posso perceber (eu
e as pessoas que trabalham comigo) que a abordagem que
faço das questões jurídicas tem muito a ver com os “Estudos
do Meio” e com a boa postura crítica cultivada nos “TPs”. A
solução nunca é algo pronto e acabado. É sempre algo a ser
construído e, muitas vezes, construído de maneiras diferentes
para situações iguais. Como? Sim, isso mesmo. O ímpeto é o
de sempre buscar abordagens novas, mesmo para coisas que
estavam aparentemente “resolvidas”. Existe um verdadeiro
incômodo com o ﬁxo, o acabado, o pronto. É preciso estar
sempre construindo, melhorando, aprofundando, renovando.
Acho isso profundamente “Vera Cruz!”
Outra experiência é de natureza pessoal. Com as redes sociais,
tem sido comum os reencontros com pessoas que passaram
pela nossa vida em outras circunstâncias e em outras épocas,
e com as quais acabamos perdendo o contato. Para além

de saber quem tá mais gordo, mais rico ou tem o ﬁlho mais
bonito e inteligente, existe sempre a expectativa de saber
que “conexão” existe ainda com estas pessoas. Acho que,
de alguma forma, isso nos ajuda a entender o que fomos e
quem somos. Enquanto, na maioria dos casos, o nível desta
“conexão” parece estar relacionado ao grau de proximidade
atual, a quantidade e qualidade das lembranças comuns ou a
existência de algum interesse especíﬁco ou genérico (business
and politics), com as pessoas com quem convivi na época
do Vera a conexão parece não depender “disso tudo” para se
fazer. Existe uma identiﬁcação imediata, mesmo com pessoas
que seguiram caminhos diferentes. Para mim, isso tem a ver
com o conteúdo da convivência durante o meu período no
Vera, que sempre se situou numa dimensão mais ampla do
que a de simplesmente permitir interconexões sociais. No
Vera, a convivência com o outro era o meio e um dos ﬁns
da aprendizagem. Eu aprendi a somar e multiplicar, ler e
escrever, pintar e mexer em argila, sentado numa “rodinha”
ou num grupo de “carteiras” escolares colocadas juntinhas.
Nestas circunstâncias, como poderia não olhar para este meu
“coleguinha”, 30 ou 40 anos depois, e sentir que temos uma
enorme e profunda identidade?
É uma honra ter feito parte dos 50 anos de história do Vera Cruz
e espero ter contribuído com algumas pinceladas para contar
esta bonita história.
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Fui aluna do Vera Cruz desde o maternal até a 8ª série, o que
signiﬁca que a escola fez parte de 12 anos da minha vida. Guardo
comigo lembranças deliciosas das experiências vividas, dentro
e fora das salas de aula, e tenho clareza da importância que o
Vera teve nas minhas escolhas, inclusive proﬁssionais.

Encruzilhadas e caminhos
Rita Lamy Freund, advogada (PUC-SP), mestre em
Direito Internacional dos Direitos Humanos (Essex, Reino
Unido), é especialista em Direitos Humanos.

Maternal – 1984 / 8ª série – 1995
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Na tentativa de fazer uma retrospectiva e trazer de volta o
momento do vestibular, lembro-me de várias conversas
sobre o tema, travadas com diferentes pessoas à época. O
diálogo mais marcante foi com o pai de uma grande amiga;
conversávamos sobre as razões que deveriam ou poderiam
levar a uma determinada opção de carreira. Ele me disse que,
basicamente, tínhamos que escolher o “caminho do ser” ou o
“caminho do ter”. É claro que a análise literal disso nos levaria
a uma conclusão muito superﬁcial, mas essa dicotomia sempre
me pareceu brilhante. O “caminho do ser” demonstrou ser,
naturalmente, o “meu” caminho...
Hoje, tenho 32 anos e, se tivesse que me “deﬁnir
proﬁssionalmente”, diria que sou, antes de mais nada, defensora
de direitos humanos. Há 10 anos, formei-me em Direito pela
PUC-SP, e a opção por essa carreira teve como principal alicerce
um sentimento de justiça muito forte, que me convidava a
buscar ferramentas para tudo que me causava indignação.
Quando decidi fazer Direito, já enxergava a proﬁssão como um
instrumento para a realização proﬁssional que pretendia, porém,
não sabia muito bem como isto aconteceria. Meu caminho

proﬁssional durante a faculdade e nos anos que se seguiram foi,
em grande medida, norteado por minha intuição.
E assim, após ter experimentado outros campos do Direito, desde
o início da minha vida universitária, minha opção por direitos
humanos ocorreu no último ano da faculdade. No primeiro
contato proﬁssional com a área, me encantei. Junto com o
encantamento, foi se solidiﬁcando uma certeza não só com relação
à escolha feita, como também do caminho percorrido até ela.
Depois de estagiar em uma ONG em São Paulo, mudei-me
para o Rio de Janeiro, atendendo a uma proposta de trabalho
voluntário, em uma organização internacional de direitos
humanos, o CEJIL. Passados alguns meses, para minha grande
alegria, fui contratada para advogar em favor de vítimas de
violação de direitos humanos (como tortura, desaparecimento
forçado, violência doméstica, discriminação racial, trabalho
escravo, entre outras), em casos que tramitavam na Corte e na
Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Em um determinado momento, senti que precisava buscar
um apoio acadêmico maior para a minha atuação proﬁssional
e resolvi fazer um mestrado. Depois de inúmeras conversas,
trabalho e bastante persistência, consegui uma vaga na
Universidade de Essex, onde ﬁz mestrado em Direito
Internacional dos Direitos Humanos, em 2007 e 2008. Sem
planejar, acabei ﬁcando em Londres por mais algum tempo,
trabalhando em organizações de direitos humanos por lá.

Retornando ao Brasil, no ﬁnal de 2010, após um necessário
período de readaptação, fui contratada pelo Instituto Ethos para
coordenar, no Rio e Janeiro, um projeto sobre transparência e
controle social dos investimentos direcionados à Copa do Mundo
e às Olimpíadas. Desde o primeiro contato com o tema, me dei
conta de que teria várias batalhas políticas e jurídicas pela frente,
mas conheci, dentro e fora da minha equipe, excelentes aliados
e aliadas. Diversos foram os desaﬁos encontrados, mas o pior
deles foi a diﬁculdade de diálogo com o poder público municipal
e estadual, combinada com a escassez ou total ineﬁcácia dos
espaços de participação popular. Esses problemas são, sem
dúvida, parte fundamental das demandas que estão sendo agora
cobradas nas ruas, durante as manifestações.
O meu trabalho no Ethos também me permitiu identiﬁcar
novos desejos, novas aspirações proﬁssionais e,
coincidentemente ou não, conheci alguns defensores públicos
extremamente competentes e sensíveis. Por essas e outras
razões, e talvez também pela minha busca por dar concretude
à grande indignação que sinto diante do nosso cotidiano
desigual e injusto, decidi embarcar num sonho-plano em médio
prazo: ser defensora pública. Portanto, nesse momento, estou
me preparando para o concurso dessa carreira, e com isso já
começo a vislumbrar novas importantes batalhas cujo processo,
bem como as vitórias, me trarão uma satisfação pessoal enorme
e uma saborosa sensação de realização profissional.
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Ao receber uma ligação da minha querida orientadora Stella,
solicitando mais uma “lição de casa”, ﬁquei com os olhos cheios
de água! A emoção tomou conta e, sem esperar, comecei a
escrever a redação... Pois é, uma redação! Logo para quem?
Aquele aluno que troca várias letras (p/b, t/d, m/n, s/c/ç são as
minha preferidas)...

O fermento da vida
Henrique D´Utra Vaz, economista e empresário.

Cheguei ao Vera na 5ª série, o ano letivo já tinha se iniciado, as
classes com seus 30 a 35 alunos e, no meio deles, um que não se
encontrava em nenhuma outra escola de São Paulo.
Sem saber muito sobre aquele novo aluno, seus colegas de
classe não o excluíram, embora ele fosse mais velho, maior
ﬁsicamente, um pouco bruto. Fui acolhido como se fosse mais
um do bando. Logo me enturmei, ﬁz amigos e amigas, de cujo
companheirismo privo há mais de 32 anos.

5ª série – 1978 / 8ª série – 1981
Hoje, reconheço que o Vera foi muito mais que uma escola! Sem
experiência com a dislexia, eles receberam – e aceitaram – uma
missão que muitos julgavam impossível: ensinar uma pessoa
com diﬁculdade na escrita e que, por conta disto, adotou uma
graﬁa de garrancho para camuﬂar os seus defeitos. Ao longo
de quatro anos, com muita aptidão, paciência e dignidade,
professores, professoras e seus colegas da Escola Experimental
Vera Cruz, ao mesmo tempo em que moldavam uma instituição
muito sólida, deram asas para um disléxico.
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Em meu primeiro voo, não fui muito longe. Entrei no colegial,
onde logo me dei conta do enorme desaﬁo que teria pela frente
para conseguir, um dia, me formar em uma faculdade.
Meus pais propuseram um novo caminho: uma high school nos
EUA. Com uma base tão sólida, não me entreguei, aliás aumentei
meu desaﬁo e desconforto, pois todos aﬁrmavam que eu não
conseguiria aprender uma outra língua, uma língua estrangeira...
Meus pais contrataram um professor particular de inglês que,
muito sábio, aceitou o desaﬁo de me ensinar o inglês básico.
Com uma base bem básica – brinco que cheguei aos Estados
Unidos falando hot-dog, hamburger e milk-shake –, fui
apresentado à Forman School.
A Forman é uma escola especializada em dislexia e deﬁciência
de aprendizado (learning disability). Dois anos e meio depois,
eu me formava com honras. Recebi alguns prêmios e uma carta
de recomendação do headmaster, que abriu várias portas de
universidades americanas para que eu, já com um inglês melhor
que o português, pudesse dar continuidade e ﬁnalmente me
formar. Meu destino foi uma pequena cidade e um pequeno
college no interior de Nova York, onde me formei em BA
Economics. Durante duas férias de verão, fui trabalhar na HP, em
Palo Alto, Califórnia. Que mundo maravilhoso era (é) aquele!

Em 1990, voltei para o colo da família. Agora, novos desaﬁos
me aguardavam. Meu primeiro emprego CLT... Consultor de
produtividade e qualidade na Alexander Proudfoot. Primeiro
“job”: área administrativa da Vale do Rio Doce, na rua Graça
Aranha, no Rio de Janeiro. Com um trabalho bem desenvolvido,
fui enviado para Bélgica e Japão, para fazer o mesmo nos
escritórios internacionais.
Após dois anos e meio reestruturando empresas, notei que não
era isto o que eu queria para mim. Pedi as contas e fui buscar
outro emprego. Entrei na agência de notícias Reuters sem saber
muito bem o que iria fazer. Logo, encontrei uma oportunidade
de ser vendedor de mídia (notícias para os veículos de mídia).
Meu maior desaﬁo: renegociar o contrato da Rede Globo. Com
muita calma e perseverança, missão cumprida.
Nesse ínterim, me casei e, onze meses depois, recebi o meu
primeiro presente: nasceu Carolina. Vinte dias depois, eu já
estava em LALA land (Los Angeles, CA) pela Reuters, para fazer
o mesmo com as grandes empresas de mídia de lá. Pelo menos,
este era o plano.
Dois meses depois, ocorreu uma mudança geral na estrutura
da empresa e o foco da Reuters deslocou-se da mídia para uma
tal de “new midia”, uma coisa chamada internet... Nunca
poderia ter imaginado o que representaria isto. Aos trancos e
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solavancos, aprendi rapidamente que uma empresa poderia
surgir na internet num dia, receber verdadeiras fortunas e
desaparecer da mesma maneira...
Como a família não tinha se adaptado 100% em Los Angeles,
resolvemos voltar. Iniciava-se no Brasil o processo de
privatização das teles e surgia o mercado de telefonia móvel.
Percebendo a oportunidade, resolvi investir: abri uma empresa
de representação para empresas médias e pequenas que
gostariam de entrar no mercado brasileiro. Sucesso absoluto!
Muito rapidamente, passei a atender clientes das empresas
privatizadas e das que seriam privatizadas. Só não percebi com
rapidez suﬁciente que a bolha iria se romper... E como rompeu!
Em 2001, chegou Camila, para trazer ainda mais alegrias!!!
Depois de alguns anos batendo cabeça com tecnologia, resolvi
me afastar desse mercado e montar a primeira empresa
de customização de aparelhos eletrônicos com adesivos
personalizados... Desbravar um mercado não é nada fácil...
Uma só pessoa não faz marola, quanto mais onda... Dois anos
depois, começam a surgir os primeiros concorrentes não
chineses. Foi quando caiu a ﬁcha: o negócio não ia decolar,
ﬁcaria, no máximo, como um bom negócio de sobrevivência...
Neste ínterim, muitas mudanças na vida pessoal... Minha mãe
faleceu, eu me separei e casei novamente...
Para quem tem uma fundação tão sólida, sobrevivência não
é o suﬁciente. Comecei a pesquisar outra paixão – comida...
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Especialmente, sobre um movimento que vinha ganhando força
lá fora, o movimento que engloba os produtores orgânicos e
locais, conhecido como “da fazenda para a mesa” (From the
farm to the table)... Com a mania de ser grande logo, imaginei
abrir uma rotisserie... Pesquisa vai, pesquisa vem, e fui
conhecer um lugarzinho pequeno charmoso, o Wheat Organics.
Que rotisserie, que nada! O negócio é padaria orgânica! Montei
um plano de negócio, comecei a pesquisar sobre o assunto e
o mercado, e encontrei um investidor. Montei o negócio, e o
sucesso foi imediato! Encontrei algo com que aprendo e pelo
qual sou desaﬁado diariamente. Lidar com o público adiciona
sempre um tempero especial: ver os resultados nas expressões
dos clientes. Curva de aprendizado exponencial.
Hoje, sei muito bem como consigo ser tão versátil. Esta
versatilidade é fruto de uma coisa que aprendi durante os
meus anos de Vera... Não foi na aula de matemática, nem de
português, ciências, história ou educação física, e sim em todas
elas... Nós recebíamos um “desaﬁo” diário: encontrar a solução
e não decorar!!! Isto, combinado com outras características,
fez de mim um cara inquieto que sempre quer aprender e está
disposto a desaprender para conquistar!
Ao Vera eu agradeço!!
Obrigado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

O centro como desaﬁo
Marcos Barreto, economista (PUC/SP), foi chefe
de gabinete e secretário municipal de habitação e
desenvolvimento urbano; presidente da Fundação
CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), atualmente é
subprefeito da Sé, em São Paulo.

3ª série – 1977 / 8ª série – 1982

Caminhar pelo centro da cidade é passear pela história de
São Paulo. Incrível imaginar como tudo começou nessa
cidade que teve sua origem a partir da construção de um
colégio, provavelmente fato único nas grandes metrópoles.
Incrível também imaginar que, após sua fundação, São Paulo
demorou mais de quatrocentos anos para efetivamente se
desenvolver. Em 1890, há pouco mais de 120 anos, a cidade
contava com apenas 64.934 habitantes e sua área urbanizada
não ultrapassava os distritos da Sé, República e um pequeno
trecho dos distritos do Bom Retiro, Santa Cecília e Brás. Nesses
120 anos, que numa dimensão histórica é pouquíssimo tempo,
muita coisa mudou: a cidade já soma mais de 11 milhões de
habitantes, distribuídos em 96 distritos e se transformou numa
maiores cidades do planeta.
Quando recebi o convite do prefeito Fernando Haddad para
ser subprefeito da Sé, a lembrança de que tudo começou
na região da Sé, o que confere ao centro de São Paulo um
carinho único, foi a primeira imagem que me veio à cabeça.
Antes de pensar na responsabilidade e no impacto que isso
traria a minha vida e da minha família, dei-me conta de que
não poderia negar o convite, já que somos todos devedores
do centro e temos por essa região o mesmo sentimento de
nostalgia, encanto e admiração, sentimentos que convivem
com a percepção de que a cidade merece um centro melhor,
mais bem cuidado, mais humanizado.
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A verdade é que a centralidade urbana de São Paulo migrou
de lugar ainda na metade do século passado. Assim como em
outras metrópoles do mundo, o centro histórico foi perdendo
importância econômica e urbana. Num primeiro momento,
entre as décadas de 60 e 70 do século passado, a especulação
imobiliária levou os grandes prédios comerciais para a região
da Avenida Paulista. Os casarões da Avenida foram, um a um,
dando lugar a grandes edifícios comerciais, que passaram a ser
a sede das grandes empresas da cidade e do sistema ﬁnanceiro.
Esse movimento continuou em direção do eixo sudoeste da
cidade, avançando em direção à Avenida Faria Lima e mais
recentemente, já no ﬁnal do século passado, instalando-se na
região da “nova” Faria Lima e Avenida Luiz Carlos Berrini.
Para o centro da cidade, a consequência desse processo foi
desastroso. Muitos empregos saíram dessa região e, aos poucos,
os distritos centrais foram perdendo habitantes. Em 1980, a
população dos oito distritos que compõem a Subprefeitura da
Sé (Sé; República; Bom Retiro; Santa Cecília; Consolação; Bela
Vista; Liberdade e Cambuci) era de 526.170 habitantes. Apenas
20 anos depois, no Censo Demográﬁco de 2000, esse número já
era de 373.914 habitantes. Em outras palavras, em apenas vinte
anos, a população da região central encolheu quase 30%!
Do ponto de vista urbano, as consequências desse processo
não são boas. Inúmeros prédios e unidades habitacionais
esvaziaram-se, criando uma imensa capacidade instalada de
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infraestrutura urbana subaproveitada. No outro extremo do
mapa urbano, na periferia da cidade, o que se assistiu foi o
oposto: um imenso crescimento demográﬁco das regiões mais
afastadas, sem a necessária infraestrutura para receber milhares
de novos moradores.
Numa evidente contradição, bastante característica do modo
capitalista de produção das cidades, assistimos a uma equação
de difícil resolução, qual seja, as pessoas que poderiam pagar
para morar no centro não queriam mais habitá-lo, e aqueles
que gostariam de viver por ali, sobretudo pela imensa facilidade
de deslocamento e de serviços públicos disponíveis, não
dispunham de renda para efetivar esse desejo.
A redução da população e o desinteresse dos grupos econômicos
pela região central da cidade gerou um círculo vicioso,
alimentando cada vez mais o esvaziamento e enfraquecimento
das atividades econômicas no centro da cidade.
Desde meados da última década do século passado, são
evidentes os esforços celebrados pela prefeitura e pelo governo
do estado de São Paulo para tentar reverter essa situação. Isso
pode ser comprovado de diferentes maneiras, desde novos
investimentos públicos na região central, passando pela
realocação de inúmeras repartições públicas e de diferentes
órgãos municipais e estaduais para a região central. O esforço
tem se mostrado eﬁcaz. Ao contrário do que aconteceu nas
décadas anteriores, o Censo de 2010 indica um incremento

populacional na região de 15% em comparação ao Censo de
2000. Da mesma forma, é possível perceber a vitalidade das
ruas comerciais e o aparecimento de novas atividades na região,
como as inúmeras universidades particulares.
Foi nesse contexto que aceitei o convite do prefeito para ser
subprefeito da Sé. Sem nenhum tipo de ilusão ou sentimento
de heroísmo (aprendi no Vera Cruz a duvidar dos heróis...),
me mobilizou a ideia de que seria preciso todo empenho para
continuar a ajudar na transformação do centro. Construir,
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, uma
política capaz de impulsionar o desenvolvimento da região é um
trabalho instigante e necessário.
Da mesma forma, acredito que a administração de São Paulo,
cidade com mais de 11 milhões de habitantes e problemas de toda
sorte, precisa acontecer de forma descentralizada. O desejo de
descentralização não é novo e ganha impulso a cada governo de
cunho democrático e popular da cidade – da mesma forma que
perde importância em gestões de cunho mais conservador.
A descentralização é uma necessidade premente. Cabe às
diferentes secretarias municipais a elaboração das políticas
públicas. Mas é no território, na gestão local, que deve ser feita
a implementação e gerenciamento dessas políticas. Quanto
mais próximo do cidadão estiver o poder público, maior
controle social, efetividade e eﬁcácia terá o Estado.

Da mesma forma, é preciso impulsionar os caminhos de
participação da sociedade na gestão do centro. A eleição do
Conselho Participativo na Subprefeitura, no ﬁnal desse ano,
é parte desse esforço de dar voz aos diferentes atores sociais e
interesses, para discutir os problemas e propostas para a região
da cidade. Foi-se o tempo, felizmente, dos projetos de gabinete.
Projeto bom é aquele que passa pelo debate, incorpora críticas,
ouve o contraditório.
Outros desaﬁos para a boa gestão do centro se colocam.
Impressiona negativamente perceber que a administração
pública não incorporou, ainda, as tecnologias atuais
para resolver os problemas de sempre. Reﬁro-me aqui,
especiﬁcamente, à zeladoria urbana. Coleta, varrição do lixo,
manutenção de áreas verdes, limpeza de bocas-de-lobo,
tapa-buraco, entre outras, poderiam acontecer de forma
mais “cientíﬁca” e com melhor qualidade. Basta ampliar
os mecanismos de ﬁscalização, possibilitados com o uso de
tecnologia móvel, o que permitiria a ﬁscalização de milhares de
pessoas sobre a qualidade da prestação dos serviços, ou ainda
utilizar tecnologia georreferenciada, com estabelecimento de
padrão de qualidade, para a execução de atividades rotineiras.
Fazer do centro um espaço de convivência, ressigniﬁcando
espaços e potencializando o papel da cultura, lazer e
entretenimento é outro grande desaﬁo à frente da subprefeitura
Sé. É notório que, no decorrer da semana, essa é a região
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da cidade que mais recebe pessoas. Dados de mobilidade
urbana sugerem que passam pelo centro de 2 a 2,5 milhões de
paulistanos. O verbo “passar” parece muito bem empregado:
grande parte dessas pessoas apenas se desloca pelo centro ou,
ainda, vai de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Isso
sem falar no grande esvaziamento da região central nas noites e
ﬁnais de semana.
O desaﬁo é fazer com que as pessoas enxerguem a região
central como local de convivência e não apenas de passagem.
Promover a moradia é parte dessa estratégia. Ocupar melhor
os espaços públicos, com cultura e entretenimento, também
é fundamental. Nesse sentido, é digno de nota a novidade
representada pelos novos movimentos sociais, chamados de
“coletivos culturais” (“Fora do Eixo”; “Baixo Centro”; “Matilha
Cultural”, entre outros) que captaram o desejo de ocupação dos
espaços públicos na região central.
Quando me vejo com a responsabilidade de liderar essas propostas
na subprefeitura Sé e olho para minha trajetória proﬁssional, que
alia experiência pública com experiência na iniciativa privada,
procuro identiﬁcar as diferentes pessoas e instituições por onde
andei e que forjaram meu jeito de ser e atuar.
Nesse sentido, minha primeira referência é sempre o Vera
Cruz. Passei alguns dos mais importantes anos de minha
infância e início da adolescência no Vera (no meu tempo
ainda não havia ensino médio). Lembro-me das inúmeras
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atividades em grupo, da necessidade de parar, ouvir os
colegas, argumentar e construir consensos para caminhar e
terminar aquele determinado “trabalho” de Estudos Sociais,
Matemática ou Ciências. O trabalho em grupo foi sempre uma
constante em minha vida proﬁssional. Desde cedo, tive que
liderar equipes, no início com pessoas mais maduras e, por
vezes, mais preparadas que eu. Acredito que o exercício de
trabalhar em grupo, tão presente na escola, foi fundamental
para meu exercício de liderança.
Lembro-me ainda de valores elementares e muito
importantes, como respeitar a todos, independentemente de
se tratar do colega ou do servente com deﬁciência auditiva,
sempre com um belo sorriso no rosto (salve, Zezinho!).
Valorizar o trabalho das pessoas, por mais simples que possa
parecer, é algo que aprendi na escola.
Não me lembro de ser uma escola “puxada”, para usar um
termo daqueles anos. Mas lembro que o Vera me ensinou
efetivamente a ir atrás de soluções, não da resposta fácil e
rápida, mas raciocinar sobre possibilidades, alternativas e
caminhos na busca de respostas. Duvidar das respostas prontas,
questionar o que podia parecer óbvio era também um exercício
cotidiano. A construção da autonomia foi uma constante na
minha passagem pela escola. O que é a vida, se não a eterna
formulação de perguntas, busca de respostas e incessante
procura pelo belo?

Arte de fazer escolhas
Milena Yuri Hama, economista (USP), pós-graduada em
negócios internacionais (Mackenzie) e MBA em Finanças
(St. John’s University).

1ª série – 1976 / 8ª série – 1983

O Vera Cruz estabeleceu a pedra fundamental da minha
formação cultural. Estudei Economia na Faculdade de
Economia e Administração (FEA) da USP e comecei a
trabalhar no 2º ano da faculdade nas áreas de consultoria de
engenharia, energia, empresa de treinamento de executivos
e mercado de capitais. Em 1993, surgiu a oportunidade de
me mudar para Nova Iorque, o que fiz num piscar de olhos.
Naquela época, estávamos com uma inflação de 4.000% ao
ano e a economia brasileira estava muito ruim, enquanto
nos Estados Unidos, o presidente Bill Clinton e o prefeito de
NY, Rudy Giuliani, estavam inaugurando a era de ouro da
economia americana. Apesar de não ter planejado, acabei
morando lá durante 10 anos.
Nos EUA, depois de algumas incursões no mercado ﬁnanceiro,
acabei indo trabalhar na UPS, na área de ﬁnanças corporativas,
com uma breve experiência como motorista entregadora de
pacotes – tive, inclusive, que tirar carteira de motorista especial
para dirigir caminhões. Entregar pacotes pesados foi o trabalho
mais duro que já tive na minha vida, por isso tenho um respeito
enorme por aqueles que fazem trabalhos braçais. Não é fácil!
Aí veio o 11 de setembro e o clima na cidade ﬁcou pesado, o
que me empurrou, junto com assuntos pessoais, a reﬂetir
seriamente se eu queria me radicar nos EUA ou voltar para o
Brasil. Lembro-me de ter sido a única pessoa no escritório a se
posicionar contra a invasão americana no Iraque. Lembro-me
também, depois de algumas discussões exaltadas com alguns
colegas mais radicais, de decidir parar de expressar as minhas
opiniões abertamente... Enﬁm, surgiu uma oportunidade para
trabalhar na integração de duas aquisições da UPS no Brasil e
voltei para SP em 2003.
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Vivo e trabalho na Bélgica, há 13 anos. Cheguei aqui com um
diploma de engenheiro mecânico e uma máquina fotográﬁca,
pouca experiência proﬁssional e sem conhecer a língua. Vim
movido pela vontade de viver com uma namorada belga, sem
saber se ia passar um mês, um ano ou uma vida.

Frutos da paixão

Agora, somos cinco: Gaëtane e eu temos três ﬁlhos. Alice
chegou em 2005; Rafael e Iris chegaram em 2008. Trabalho
como engenheiro numa siderúrgica e continuo fotografando.

Alexandre Dimitrov, engenheiro mecânico
(Universidade Federal de Itajubá), trabalha em uma
siderúrgica na Bélgica.

Em 1988, saí do Vera, na 8ª série. Fim de um ciclo e começo de
outros: fui para o Colegial, passei por um cursinho e, depois,
vivi em Itajubá (MG), para fazer faculdade.

Pré – 1979 / 8ª série – 1988
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Ao escrever este texto, tendo essa referência temporal da
passagem pelo Vera, dei-me conta que encarei cada ciclo
vivido como um Estudo do Meio daqueles tempos: curiosidade,
preparação, respeito, senso crítico e síntese. Enriquecer-se com
a experiência dos outros; enriquecer os outros com a sua. Na
minha vida, a semente desse princípio foi plantada no Vera.

Terminei o colegial no Santa Cruz e formei-me engenheiro
químico pela Escola de Engenharia Universidade Mackenzie.
Mas como foi a escolha da faculdade?

O vendedor de alegria
André Arruda de Carvalho, engenheiro químico
(Mackenzie), é diretor do grupo Namakaca e também
conhecido como palhaço Montanha.

Maternal – 1975 / 8ª série – 1986

Prestei diversas faculdades e só entrei em Engenharia, no
Mackenzie. Como meu pai era engenheiro e eu me dava bem
com números, segui em frente.
Trabalhei por dois anos em uma petroquímica chamada Oxiteno
(grupo Ultra), e, em seguida, por três anos em uma agência de
publicidade, a PROPEG, na área de mídia. Gostava de planejar
e desenvolver projetos. E, quando chegava o final de semana,
gostava de ir à praia surfar.
Sempre fui palhaço na vida, primeiro com minhas irmãs mais
novas, Raquel e Mariana, depois com meus primos e tios e,
mais tarde, também na escola, na faculdade e no trabalho. Sou
de família grande: tenho quatro irmãos, dez tios só por parte
de pai, e trinta e nove primos. Minha vida sempre foi agitada,
alegre e com muita farra e histórias engraçadas em volta de uma
mesa cheia de gente diferente.
Assim, quando cheguei aos 27 anos, percebi que poderia seguir
meu dom, meu talento e ser palhaço proﬁssional. Então fui
estudar circo.
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Meu irmão mais velho, Guga, era ginasta desde os 8 anos de
idade. Quando ele foi para Barcelona virar trapezista, percebi
que poderia fazer o que eu gostava e sobreviver. Era o famosos
circo contemporâneo. Arrumei um emprego de professor de
circo em algumas escolas (Móbile, Stance Dual etc.) e comecei
a viver disso. O fato de me aproximar das crianças e de poder
fazer minhas palhaçadas me fez perceber que poderia levar essa
proﬁssão a sério.
Juntei-me ao Grupo Fractons (uma ramiﬁcação dos Acrobáticos
Fratelli) e com eles ﬁz quatro peças, Os 4 elementos e Quem
disse (direção de José Rubens Ciqueira), Urbes (direção de
Hugo Possolo) e Medo de Careta (direção de Jairo Mattos).
Além disso, participei de mais de 200 eventos corporativos
e publicitários e, com isso, pude conhecer e trabalhar nas
maiores casas de espetáculos do Brasil.
Então, veio uma vontade enorme de me apresentar na rua, para
o povão, e criei minha própria companhia, o Grupo Namakaca.
Escolhi esse caminho porque também enxerguei que poderia
ser dono do meu destino. Há 11 anos, dirijo uma empresa de
entretenimento chamada Namakaca (www.namakaca.com.br)
e com ela posso planejar meus passos, meus caminhos, usando
o que aprendi no Vera Cruz e nas outras escolas em que estudei.
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Hoje, utilizo muito do que aprendi na engenharia, como em
toda a cadeia de produção normal, com marketing, vendas,
contabilidade, faturamento, mas a diferença é que agora vendo
outro produto que não os químicos como polietilenoglicol: vendo
alegria em forma de palhaçadas, malabarismos e acrobacias.
Ao lado de Caﬁ Otta e César Lopes, criamos quatro espetáculos:
É Nóis na Xita (prêmio de Melhor Espetáculo de Rua e Melhor
Artista de Rua para Caﬁ Otta, no 1º Festival Internacional de
Teatro de Juiz de Fora, em 2007), Zé Preguiça (prêmio de
Melhor Espetáculo Infantil, no 12º Cultura Inglesa Festival,
em 2008), Besouro Mutante (agraciado com o Prêmio Funarte
Carequinha de Estímulo ao Circo, em 2009) e o solo Quebrando
a Bacia (premiado pelo edital Proac, em 2011).
Com esse repertório pude me apresentar em 24 estados do
Brasil e em cinco países (Espanha, Grécia, Japão, Eslovênia
e Holanda). Ao todo, já foram realizadas mais de 1 100
apresentações para cerca de 500 mil espectadores, o que me
propiciou perceber a importância dessa proﬁssão, no sentido
de levar alegria e cultura aonde, muitas vezes, elas não chegam,
nas periferias etc.
Quando optei pela mudança, muita coisa mudou e para
melhor: durante a semana, por exemplo, sinto o sol no rosto,

quando ando pelas ruas, o que não fazia como engenheiro. Era
de casa para o trabalho e, quando saía, já era noite. Também
posso viajar para levar meu trabalho a qualquer lugar, a
qualquer hora, sem dar satisfação a ninguém (além da minha
esposa, é claro).
O que mudou para pior foi o fato de não ter uma estabilidade
ﬁnanceira: existe meses em que vendo muitos shows, noutros
nem tanto. Costumo dizer que sou como pescador de camarão,
se é época de camarão, eu estou lá; se não, vou preparar
minhas redes e minha canoa para a próxima temporada
(cenários, ﬁgurinos, trilhas sonoras, e aprimorar minhas
técnicas circenses).

com projetos de entidades e ONG que utilizam o circo como
ferramenta de inclusão social, educação e desenvolvimento
humano. Exemplos disso são a Caravana do Esporte e da Música
ESPN-Unicef, as Fábricas de Cultura, Fundação Gol de Letra,
Asa – Associação Santo Agostinho, Projeto Âncora, Cia. Ivaldo
Bertazzo, Casas de Cultura e Cidadania, dentre outras.
Assim, acredito que faço o que gosto, tenho uma vida boa e sei
que estou fazendo o bem a alguém. E isso, certamente, faz me
sentir realizado.

Em resumo, sinto-me realizado com minha arte, já que pude
conhecer e atuar em diferentes áreas, como na ópera Italiana
em Argel (Theatro Municipal, direção de Jamil Maluf e Hugo
Possolo), no cinema, em O contador de Histórias (direção
de Luis Villaça), no musical Noé Noé, deu alouca no convés
(direção de Ivaldo Bertazzo) e em tantos outros.
Outra fonte de realização são os muitos projetos sociais dos
quais pude participar, levando a sério o riso como função social.
Sempre valorizei as iniciativas de troca de conhecimento,
oferecendo oﬁcinas, palestras e workshops, buscando parcerias
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O caminho do querer
Carlos Eduardo Moreira Ferreira Filho, engenheiro
agrônomo (UNESP), é empresário.

4ª série – 1973 / 8ª série – 1977

Quando entrei no Vera Cruz, eu era um esportista. Integrei os
times de futebol e handebol, e competia em Jogos Mirins da
cidade de São Paulo: a escola foi campeã em dois torneios e vice
em outro. Participávamos das disputas com uma disposição
diferente dos alunos das outras escolas: inspirados por nossos
professores, Toshiaki e Roney, levávamos a sério a máxima
de que o importante era competir. Eu era capitão e nunca
me estressei com derrotas. A experiência nas quadras foi um
aprendizado fundamental que, até hoje, pauta minha vida
pessoal e proﬁssional.
Sempre fui tímido e a convivência com os colegas era
complicada, mas Toshiaki me colocou como ajudante no
trabalho técnico do time. As atividades de Estudos do Meio
também contribuíram para minha interação com o grupo. Na
festa de 40 anos do Vera Cruz, percebi – ainda não tinha me
dado conta! – a importância que tinha para aqueles com quem
convivi na escola.
Aos 10 anos de idade, descobri que era portador de retinose
pigmentar, uma doença progressiva que leva à destruição da
retina e à cegueira. Enxerguei até os 28 anos e, hoje, aos 50, só
distingo nuances de claro e escuro. A doença não impediu que
eu me formasse em Agronomia pela Unesp de Botucatu e não
me afastou dos esportes: durante o período de faculdade, ajudei
a criar a Atlética e a organizar campeonatos. Joguei até o ﬁnal
do 1º ano. Lembro-me de uma vez que nosso time perdeu de
42 a 11 para a equipe de Maringá, mas saiu de campo aplaudido
pela garra e disposição com que enfrentou a disputa. No 2º ano
de faculdade, tive que abandonar as quadras. A diﬁculdade de
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visão comprometeu os reﬂexos, mas não a minha capacidade
de liderança – outra herança do Vera Cruz – que mantive até o
ﬁnal do curso superior.
Saí da faculdade e administrei a fazenda de meu pai, antes de
conseguir meu primeiro emprego, aos 24 anos, numa fazenda
de 75 mil hectares de propriedade da Olivetti, em São Félix
do Araguaia, no norte do Mato Grosso, região de grande
tensão social. Ao longo de um ano, meu papel foi organizar
as atividades da fazenda e contemporizar conﬂitos. Mais uma
vez, me vali de ensinamentos do Vera Cruz: disposição para o
diálogo, ponderação, temperança.
Quando perdi a deﬁnição da visão, passei a precisar de apoio
e cheguei a pensar em viver na fazenda da família, em Brotas.
Mal vi o rosto de meus ﬁlhos quando eles nasceram. Mais uma
vez, não entreguei o jogo: busquei apoio na tecnologia e passei
a utilizar os softwares Virtual Vision, Jaws e DOSVOX, este
desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que
me permitiram continuar trabalhando. Além de continuar
cuidando da fazenda da família, abri, em sociedade com um
cunhado e grande amigo, uma imobiliária responsável por
uma carteira de mais de 1.200 clientes e uma taxa mínima de
problemas. Credito, mais uma vez, à formação que tive no Vera
Cruz a habilidade em lidar com pessoas e intermediar interesses
algumas vezes conﬂitantes.

utilizar o computador, descobri que a distância que separa o
indivíduo que enxerga daquele que tem problema de visão é
psicológica: quem não enxerga rejeita ajuda e quem enxerga
não sabe ajudar. Essa constatação me levou a escrever o livro
Ver sem Ver, com 30 poemas, ilustrações táteis, letras grandes
e versão em braile, publicado em 2006, com o objetivo de
aproximar as duas partes. No processo de preparação do livro,
uma coincidência me comoveu: em busca de orientação para
a edição, visitei uma escola do SENAI, em Itu, que qualiﬁca
e promove a inclusão de deﬁcientes visuais e físicos. Para
minha surpresa, descobri que a escola era resultado de um
projeto implantado por meio pai, que presidiu a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), entre 1992 e 1998.
Retribui o apoio repassando à escola os recursos obtidos com a
venda da edição.
Também a iniciativa do escrever um livro me remete à
formação no Vera Cruz, onde éramos incentivados a escrever e
compartilhar reﬂexões com os colegas e professores.
Matriculei meus ﬁlhos no Vera Cruz, com a certeza de que
eles poderão vivenciar a mesma experiência de formação e
de consolidação de valores que contribuíram para que eu
aprendesse a superar desaﬁos sem perder a humanidade.

Não foi uma trajetória fácil, reconheço. Em 2000, quando
ﬁz um curso para aprender a utilizar o DOSVOX, sistema
operacional gratuito que permite aos deﬁcientes visuais
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Círculos virtuosos
Diogo Fonseca Carbonari de Almeida,
engenheiro (USP), é diretor da Sharewater.

Maternal – 1986 / 3º ano EM – 2000

Sou diretor da Sharewater, empresa criada no início de 2006 com
o objetivo de oferecer soluções para uso racional e conservação
de água. Hoje, o foco principal está no desenvolvimento de
projetos e implantação de sistemas de aproveitamento de água
de chuva, sistemas de tratamento e reuso de eﬂuentes, sistemas
de monitoramento remoto do consumo e sistemas de automação
para redes de abastecimento de água. A Sharewater desenvolve
também projetos de infraestrutura ligados à hidráulica (redes
públicas de drenagem urbana, de abastecimento de água e de
coleta e transporte de esgoto).
Meu maior desaﬁo foi descobrir maneiras para viabilizar um
negócio inovador, com pouca experiência de trabalho,
recém-formado na faculdade. O fato de abrir uma empresa
para atuar em um mercado novo e, na época, muito incipiente,
já seria um grande desaﬁo. Atrelado a pouca experiência
proﬁssional – apesar de contar com uma equipe técnica bem
capacitada desde o início –, tornou-se ainda maior. Além
disso, há muitos aspectos ligados à gestão de uma empresa
dos quais, como engenheiros, eu e meus sócios tínhamos
pouco conhecimento: questões administrativas, ﬁnanceiras,
contábeis, jurídicas, de recursos humanos etc.
Foi extremamente desaﬁador ter que fomentar o mercado,
prospectar clientes e gerar oportunidades de negócio.
Como o que vendemos, em geral, não era uma necessidade
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(mas sim uma oportunidade de investimento), tivemos e temos
ainda que investir e dedicar muito tempo para criar estas
oportunidades. Hoje, é mais fácil, já que para muitos as soluções
oferecidas se tornaram uma necessidade (por exemplo, para
empreendimentos que buscam uma certiﬁcação sustentável).
Mas, ainda assim, o tempo médio entre o início de prospecção
de um cliente e o fechamento de um negócio leva um ano.
A missão da nossa empresa, em si, já carrega valores
comprometidos com o desenvolvimento sustentável e a busca
por soluções que minimizem o impacto das atividades humanas
ao meio ambiente. E a nossa equipe trabalha com princípios
(que deveriam ser básicos) de justiça, isonomia, ética,
transparência e honestidade.
Meu maior sonho é, através da Sharewater, causar um impacto
positivo realmente signiﬁcativo na sociedade. Por meio de
nosso trabalho, desejamos promover uma mudança na vida de
uma grande quantidade de pessoas, pela geração de empregos;
contribuir, em larga escala, para o desenvolvimento do
saneamento no Brasil (e, por consequência, melhoria da saúde
pública), possibilitando que mais pessoas tenham acesso à
água potável e à coleta e afastamento de esgoto, além de que
uma parcela cada vez maior do esgoto seja tratado antes do
seu despejo ﬁnal; e contribuir, em larga escala, para a redução
do consumo de água potável, diminuindo a pressão sobre os

mananciais existentes. Nesse sentido, meu plano para o
futuro está intimamente atrelado ao sucesso e ao crescimento
da Sharewater.
O principal legado do Vera Cruz em minha vida está relacionado
ao perﬁl questionador dos alunos e à inquietude que isso
gera quanto à sociedade em que estamos inseridos. De certa
maneira, aprendemos desde pequenos, a não aceitar uma
informação sem questioná-la e, dessa forma, é mais difícil
ﬁcarmos acomodados com o que vemos ao nosso redor. Sem
dúvida, isso inﬂuenciou minhas escolhas proﬁssionais. Claro,
o que se faz com essa bagagem depende de outras questões, da
história de vida de cada um, dos valores e objetivos próprios
etc. Mas acho que o Vera plantou essa semente de cidadania:
lembro-me de, com 7 anos de idade, fazer abaixo-assinado para
qualquer coisa da Escola com a qual não concordasse.
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O Instituto Vladimir Herzog nasceu em 27 de junho de 2009
para celebrar a vida de Vladimir Herzog, assassinado pelo
Estado, em 1975. Gestado por um período de oito meses, o
Instituto foi criado com a missão de contribuir para a reﬂexão e
para a produção de informação que garantam o Direito à Vida e
o Direito à Justiça.

Direito à justiça
Ivo Herzog, engenheiro naval (USP) e MBA em Gestão
de Materiais e Negócios Internacionais (Michigan State
University), é diretor do Instituto Vladimir Herzog.

Pré – 1973 / 8ª série – 1981

Sua atuação está fundada em três pilares: Construir,
Compartilhar e Preservar. Desenvolvemos projetos que resgatam
e preservam a história recente do Brasil, a partir de 1964, por
meio da digitalização dos jornais da imprensa alternativa.
Editamos livros que contam esta história com uma linguagem
focada nos jovens, principal público alvo das nossas ações.
Promovemos palestras, seminários e concursos tratando a
temática dos Direitos Humanos e Liberdade de Expressão.
Criamos um prêmio de jornalismo exclusivo para estudantes,
que propõe pautas ligadas a esta temática, com a participação
de seus professores, o Prêmio Jovem Jornalista Fernando
Pacheco Jordão.
O Instituto conta com uma área de atuação denominada Vlado
Proteção aos Jornalistas, que tem como objetivo divulgar
os crimes cometidos contra os proﬁssionais de imprensa e
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prestar-lhes assessoria jurídica. O Brasil é hoje o 4o país que
mais assassina jornalistas no mundo.
Outra área, talvez a mais importante do nosso Instituto, é a
Vlado Educação. Contamos com uma equipe com dedicação
exclusiva a projetos educacionais voltados para o ensino básico
(1o ao 9o ano) e médio. Também desenvolvemos projetos com
o foco em Educação em Direitos Humanos, seguindo a diretriz
regulamentada pelo Governo Federal, em 2012, e com apoio da
Unesco e ONU. Nosso site (www.vladimirherzog.org) é a porta
de entrada para quem quiser conhecer o trabalho que recebeu
o Prêmio Especial da Presidência da República em Direitos
Humanos – categoria Memória e Verdade.
Credito boa parte da minha capacidade de liderar um projeto desse
porte ao fato de ter tido o privilégio de ser aluno do Vera Cruz.
Quatro décadas depois da morte de meu pai – eu tinha então
9 anos –, entre as poucas lembrança daquele período difícil,
restaram a atenção e o cuidado que a Escola me dedicou. Por
tudo isso, fico muito feliz de ter meu filho como aluno do
Vera Cruz.
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Na 8ª série, ainda aluno do Vera Cruz, iniciei o contato com
a informática, quando a tecnologia da informação (TI) estava
apenas iniciando. Durante o colegial e a faculdade, desenvolvi
bastante conhecimento nesta área devido ao meu interesse,
estudando por conta própria. Implantei o primeiro computador
para muitas empresas e pessoas, ajudando a melhorar a
produtividade e a comunicação.

Passaporte para
um novo mundo
Patrick Botton Duvekot, engenheiro eletrônico (FAAP),
é gerente de projetos no Grupo Pão de Açúcar.

Em 2000, ﬁz um estágio de um ano e três meses na Comgás,
na área de Tecnologia. Na época, a empresa acabara de ser
privatizada e participei de boa parte do processo de transição.
Em 2002, abri minha própria empresa. Tive que me adaptar às
diversas mudanças que ocorreram com a área de TI ao longo do
tempo. Como empresário, conheci muitas pessoas e vivenciei
experiências boas e ruins, que me ﬁzeram amadurecer bastante.
Em 2009, entendendo que o futuro seria a computação na
“nuvem”, comecei a estudar e a me dedicar a esta nova área que
estava surgindo. Em 2012, aceitei a indicação para trabalhar num
grande projeto relacionado à área no Grupo Pão de Açúcar.

Pré – 1981 / 8ª série – 1989
A bagagem de conhecimento adquirida no período em que
estive no Vera Cruz foi fundamental. As pessoas da área de
Exatas tendem a ser muito racionais e “bitoladas”, e pude
perceber como minha formação me diferenciava dos outros
proﬁssionais neste sentido, sempre buscando uma forma
diferente e criativa de fazer as coisas. Percebi que o Vera Cruz
não incentiva os alunos a decorar, e sim a entender, pensar,
criticar e criar, preparando-os para os desaﬁos da vida e não
apenas para os mais imediatos, como passar no teste de um
bom colegial ou de uma boa faculdade.

126

Comecei o Vera Cruz no primeiro ano do primário. Meus dois
irmãos já estudavam no Vera desde o maternal, mas eu, por
ser menina, cursava o Madre Alix. Até o dia em que meus
pais foram nas festas juninas das duas escolas no mesmo dia e
resolveram que, mesmo sendo menina, eu não merecia aquela
contenção toda das freiras.

Um pouco da minha vida
Beatriz Bracher, formada em Letras, é escritora,
roteirista e uma das fundadora da Editora 34.

1ª série – 1968 / 4ª série – 1971

Fiz o Vera Cruz da Frei Caneca e da Avenida Brasil, de 1968 até
1971, era uma escola em formação. Dos 7 aos 10 anos, é difícil
separar qual parte da formação vem da escola e qual da família.
Os pais, colegas, professores e diretores eram amigos de um
universo próximo, o mundo era pequeno de verdade. Tudo
estava em formação, cada um de nós aprendendo os seus lugares.
Talvez eu deva o desassombro com a educação e os professores,
que me acompanhou pelos colégios mais conservadores que
cursei depois, ao fato de ter feito os primeiros anos escolares
em uma escola que começava, e aprendia com seus alunos
a ser escola. Era porosa, aberta e tinha intenções generosas
em relação ao mundo, às diferenças individuais, um viés
iluminista, cientíﬁco, racional, curioso por tudo e cheio de
ternura. O que resultava em avaliações e comportamentos
ambíguos e subjetivos, preferências e instabilidade de
critérios, o processo e os afetos se sobrepondo aos resultados
e competências, às vezes sim, às vezes não, como uma grande
casa com muitos tios e tias, primos e irmãos, muitos sábios,
erudição e livros, incentivo ao estudo e à leitura e esse tom de
família estendida, para o bem e para o mal.
Cresci, estudei, estudei mais, tornei-me escritora. Aprendi
a suportar os meus erros, nunca vou escrever sem trocar as
letras, sem comer palavras, sei que precisarei sempre rever
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muitas vezes o que escrevo e dependo de um bom revisor.
Aprendi que escrever sem cometer erros ortográﬁcos nem
sempre se cura lendo muito, escrevendo muito, ou que escrever
errado é sinônimo de ignorância, desatenção e desleixo. Na
escola de freiras diziam: “menina tem que ser caprichosa”.
Poucos se dão conta do inferno interior que essa frase inocula,
de como isso pode marcar profundamente o cérebro e o coração
de uma menina, ouvir uma professora com o seu caderno, o
caderno de uma menina disléxica, na mão, dizendo: “meninas
precisam ser caprichosas”.
Morei muito tempo no Rio de Janeiro. Quando voltei a morar em
São Paulo, dois de meus três ﬁlhos foram estudar no Vera Cruz,
já nas 5ª e 6ª séries, e ouvi de novo a antiga discussão sobre como
os alunos do Vera escrevem com mais erros que os de outras
escolas. Conversa vai, vem, e termina que a causa da suposta
diferença seria porque os professores não corrigem os erros
de ortograﬁa de suas redações, desde pequenos, com caneta
vermelha. Meus três ﬁlhos escrevem bem, os três com erros de
ortograﬁa. Não acho que a caneta vermelha os teria ajudado a
cometer menos erros (na escola em que escolhi colocá-los para
fazer o primário, no Rio de Janeiro, também não a usavam), mas
não tenho como ter certeza. Tenho a impressão de que nem eles
nem eu nos sentiríamos donos de nossa escrita, como acho que
é o caso, se tivéssemos conhecido, na primeira infância, a caneta
vermelha. Mas devo estar errada, pois Graciliano Ramos conta,
em Infância, da crueldade que foi a sua alfabetização e, bem, não
é preciso falar sobre o bem e o mal de sua escrita.
Sigo em frente. Cresci e tornei-me escritora. Mais ou menos
desassombrada com autoridades, conseguindo aqui e ali
conviver com meus erros, armadilhada com famílias.
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Depois do nascimento dos meus ﬁlhos, ﬁz a faculdade de
Letras, no Rio de Janeiro, onde comecei a editar com alguns
amigos uma revista de literatura e ﬁlosoﬁa, a 34 letras. A
revista durou quase dois anos, sete números trimestrais, e
deixou de ser publicada quando a lei de incentivos ﬁscais da
época, em 1991, terminou. Em 1992, com parte do grupo da
revista e outros amigos, ﬁzemos a Editora 34. Trabalhei lá até
o ano 2000. A partir de então, e cada vez mais, escrevo. Já
publiquei romances, livros de contos e escrevi dois roteiros de
longa metragem. Também dei aula no Ilha de Vera Cruz, uma
escola para jovens e adultos em um projeto muito legal criado
pelo pessoal do Ensino Médio com voluntários, basicamente
professores, alunos e pais.
Agora tenho uma neta, espero que venha a ter outros e outras.
Escrevo mais um livro, espero que termine. Quem sabe, algum
dia, dê aulas de novo, porque foi uma experiência muito boa a
de estar em uma sala de aula com pessoas querendo aprender e
eu tendo o que ensinar.

Houve o dia em que aprendi a escrever en-xer-gar. Assim, com
“x”, sem escorregões. Era 1994, sétima série. Eu havia ﬁcado
algum tempo aﬂita, diante daquele papel em branco, sem reação.
Era preciso fazer um desenho com uma palavra embutida, para
que se ﬁxasse uma graﬁa difícil. Depois de muito reﬂetir, saiu um
gato, com o formato do “x” contornando os olhos. Os gatos que
enxergam tão bem, tão bem.

Lições de mestre
Luiza Fecarotta, jornalista, é editora-assistente de Comida
e Turismo na Folha de S.Paulo e colunista na rádio CBN.

Maternal – 1984 / 3º ano EM – 1998

Talvez, depois daquele dia, eu tenha aprendido a amar ainda
mais a língua portuguesa. Para além da graﬁa correta do verbo
enxergar, que nunca mais errei, com a volta insistente da
imagem do gato. O gato, que enxerga tão bem. Para além da
graﬁa correta do verbo enxergar, sobre a qual já falei, também
senti reforçada a ideia de enxergar mais. Enxergar mais
detalhes, enxergar mais os outros, enxergar mais o entorno e a
mim mesma.
Pois daí veio o jornalismo e o desejo incessante de relatar os
acontecimentos que merecem ser registrados. Porque tem
isso. A capacidade das palavras de marcar épocas, costumes,
prazeres. Tristezas, até.
Era mais que isso. Um encantamento pela busca do que nos
dá a própria vida. E eis que aprendi que a comida, em si, não
é só uma forma de sobrevivência. A comida tem a ver com
a formação da sociedade, com a relação entre as pessoas.
Cozinhar é, no duro, um ato político, uma declaração de amor.
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É um pouco de tudo o que o Vera ensina. A convivência, a troca,
a cultura. Escrevi um tanto sobre música, antes da gastronomia.
Um tanto sobre cinema, antes da gastronomia. Literatura, até. E
fui parar na comida – e aqui ﬁcar. A comida, que reúne de tudo
um pouco, conta histórias. Transforma histórias.
Passei pela rádio Cultura, pela rádio Eldorado, pela Veja São
Paulo, pela editora Bei. Mas onde mais aprendi sobre a ideia de
que sempre há o que se aprender, foi num pequeno escritório,
rodeado de livros, no qual eu trabalhava ao lado de Josimar
Melo, o crítico de gastronomia da Folha de S.Paulo.
Ali era preciso servir café – e me irritava deveras ter de servir
café depois de tanto estudar. Era preciso fazer notas ﬁscais e
atender telefonemas o dia todo. E eu suava frio para dizer ao
meu chefe que estava ociosa, ainda assim. Era início da semana
e eu já havia feito as entrevistas e os relatórios dos próximos
dias. Estava ociosa.
Foi-me caro – caríssimo – levar o tema ao chefe. Mas falei, sem
omitir uma letra sequer: “estou ociosa”. E então ele levantou
da cadeira, convidou-me a levantar também, naquele espaço
minúsculo. Voltou-se para a estante de livros, uma estante
linda, que eu tanto admirava – ri aos montes quando a faxineira
ﬁcou a arrumar os livros por tamanho e eu tive de rearrumálos por tema, novamente. Ele pinçou um, dois, três livros. Mais
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até. Os empilhou em cima da minha mesa, calmamente, e me
orientou para que eu nunca mais dissesse estar ociosa diante de
uma estante de livros como aquela. E me pus a ler. Sobre vinho,
sobre cozinha italiana, sobre peixes e aﬁns.
Entendi o signiﬁcado daquele gesto, pois no Vera (e na família)
também se aprende que, não importa onde ou com quem
você esteja, sempre, sempre há o que aprender. Pois hoje se
foram quase dez anos de Folha de S.Paulo, com idas e vindas,
a escrever sobre comida. Outros tantos de uma coluna sobre o
mesmo prazer na rádio CBN. E, cá comigo, a convicção de que
fui longe, mas que ainda há muito a percorrer.

Meu nome é Kika Pereira de Sousa Malta Campos, estudei
no Vera Cruz de 1972 a 1976: foi uma época de formação e
descobertas. Lá, conheci bons amigos, descobri o poder
do trabalho individual (através de horas e horas de TP), da
importância da concentração para realização de projetos e o
signiﬁcado do companheirismo.

Encontros e reencontros
Kika Pereira de Sousa Malta Campos, jornalista
(PUC-SP), é produtora executiva das revistas Personnalité
e Audi Magazine.

4ª série – 1972 / 8ª série – 1976

Minha turma começou a jornada ginasial no Vera de forma pouco
tradicional (situação que me ensinou a lidar com as mudanças da
vida, com bom humor). Lembro-me das aulas no colégio Santa
Clara, que nos acolheu enquanto a sede do “Verão” ainda estava
em acabamento. Um dos dias mais legais foi quando levamos
nossas cadeiras de cor laranja para o prédio recém-acabado,
cheirando a tinta nova, e tomamos posse das classes.
Guardo lembranças de ﬁguras marcantes que tive o privilégio
de conhecer, que me acrescentaram muito e ajudaram a
formar quem sou hoje. Minhas inﬁndáveis conversas com a Tia
Cynira (que tentava me convencer a falar menos em aula), o
gosto pela Biologia ensinada pela Teruco, que me acompanha
até hoje das mais diferentes formas. Várias vezes, me vi
explicando a fotossíntese para ﬁlhos de amigos ou como é feita
a reprodução celular. Mas o mais simbólico foram as aulas da
Maria Otilia, que despertaram o gosto pela escrita, e nas quais
aprendi a lidar melhor com as palavras e a me expressar de
maneira mais criativa. Essa foi a semente de minha escolha
proﬁssional: o jornalismo.
Ainda adolescente, fui morar no exterior e, na volta ao colégio,
tive uma adaptação suave: mais uma vez, aprendi a lidar com as
mudanças e, com uma mudança de classe, acabei conhecendo
toda a turma da minha série.
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Saí do Vera, passei pelo Logos e, na hora de escolher o que iria
fazer da minha vida, movida pelo gosto da leitura e escrita,
escolhi fazer jornalismo na PUC.

Vogue Joias. Nestas, fazia reportagem de moda, coordenação
fotográﬁca de personagens, produção de moda e fotos de
produto de moda (still life).

No primeiro ano de faculdade, tomei contato com revistas, e
neste tipo de mídia comecei minha caminhada proﬁssional.
No extinto Noticiário da Moda, aprendi que minha verdadeira
vocação era o jornalismo ligado à imagem (que naquela
época não tinha nome, mas que mais tarde passou a se
chamar produção). Foi lá que conheci os nomes de tecidos, as
modelagens, como montar um look de moda, fazer casting e
organizar tudo para uma foto ﬁcar incrível.

Paralelamente a isto, fazia catálogos de moda para a Cia
Marítima, especiais de beleza para a marca peruana EBEL,
entre outros clientes.

A partir daí, trabalhei como assistente de produção. Fui me
especializando em produção de moda, sempre com uma pitada
de reportagem. Após o Noticiário da Moda, tive o meu primeiro
emprego como produtora de moda, no jornal Moda & Serviço
(onde trabalhei com Helena Montanarini e aprendi a pesquisar
tendências, escrever textos especializados e “entender os
caminhos da moda”). Em seguida, já mais focada em produção
e styling (montagem de looks e matérias de moda), passei
por revistas renomadas, como Claudia Moda (onde trabalhei
com Costanza Pascolato), Elle (ﬁz produção de moda desde o
número 1, e foi uma delícia), Capricho (fui editora de fotograﬁa
e cuidava da parte de retratos, personagens e personalidades,
e ainda fazia reportagens de comportamento muito legais). Em
Boa Forma, fui editora de fotograﬁa e coordenava toda a parte
fotográﬁca da revista (desde a produção, acompanhamento de
fotos, compra de imagem, juntamente com a direção de arte,
entre outras funções).
Em seguida, optei por ser freelancer e ﬁz trabalhos em vários
veículos, como a revista Marie Claire, Criativa, VIP, Vogue e
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Em 1999, entre um freela e outro, acabei fazendo um trabalho
na Trip Editora e me tornei produtora executiva de revistas
customizadas (pessoa que acompanha fotos, cuida do
orçamento, ajuda nas pautas, coordena transporte, faz tudo
para que a revista aconteça linda) para um cliente especíﬁco.
Durante 10 anos, comandei equipes de fotos e produção,
organizei viagens para que as matérias de moda e reportagens
fossem únicas, na revista Daslu, na Trip Editora. Lá, ainda atuei
nas revistas Mitsubishi, SEND, Cidade. Hoje, faço as revistas
Personnalité e Audi Magazine.
Em 2003, o Vera fez 40 anos e, infelizmente, não pude
comparecer à festa por motivos de trabalho, mas ajudei a
organizar um encontro da nossa série. Juntamos um grupo e
ﬁzemos um almoço muito gostoso. Nesse processo, reencontrei
muitos amigos que não via há muitos anos, mas um em
especial, o Antonio Malta Campos (olha o sobrenome lá em
cima), que é hoje meu marido.
No ginásio, ele desenhava no meu caderno, quando
estudávamos na mesma classe. Éramos próximos, mas só
amigos. Depois deste encontro, começamos a nos ver com
mais frequência e reativamos a amizade que virou um namoro
e, depois, casamento. O Vera me ensinou que grandes amigos
e boas memórias perduram no tempo e que os imprevistos da
vida podem render boas histórias!

Uma trajetória de reinvenções. Esse é o maior legado que a
Escola Vera Cruz me passou. Realmente, levei muito a sério
essa história, assimilada do maternal à 8ª série, de que “cada
criança pode ser considerada em seu processo particular de
aprendizado”. Esse era o projeto educacional daquela que se
chamava, sonoramente, Escola Experimental Vera Cruz.

Surfar aos 46
Paula Alzugaray, especialista em Comunicação e
Semiótica (USP), editora da revista seLecT.

Jardim 2 – 1972 / 8ª série – 1981

A identidade “experimental” foi decisiva para mim. Ter
estudado em uma escola que inventou uma metodologia
própria me incentivou a querer sempre inventar meus
métodos de fazer as coisas.
Meu depoimento para a publicação dos 50 anos do Vera Cruz,
então, é uma bem-vinda autoanálise sobre minha aﬁnidade com
o projeto experimental e inovador da Escola que me ensinou a
“pensar criativamente”. Um ícone importante dessa postura é o
fato de que, aos 46, minha idade atual, fechei um ciclo acadêmico
importante de 8 anos, e abri outro, aprendendo a surfar, ao lado
de meus ﬁlhos de 11 e 15 anos (hoje, alunos do Vera).
Meus anos de pós-graduação foram de fertilidade ímpar.
Precisamente por eu ter inventado metodologias de pesquisa.
No mestrado em Ciências da Comunicação da ECA-USP, realizei
duas curadorias de vídeos como estudos de campo. Esses
projetos me serviram de estratégia para realizar o mapeamento
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de documentários realizados por artistas e fortaleceram meu
conhecimento sobre a área. Depois dessas duas primeiras
curadorias, outras dezenas se seguiram, abrindo uma atividade
proﬁssional, que é hoje um de meus campos de atuação.
No doutorado em Comunicação e Semiótica na PUC-SP, que
teve como tema a instalação “Sobre a subjetividade”, do
artista espanhol Antoni Muntadas, optei pela tradução da obra
para o contexto brasileiro como uma metodologia própria de
aproximação ao meu objeto de estudo. Essa escolha me garantiu
corresponder a uma exigência fundamental da formação no
doutorado: a originalidade na abordagem ao tema.
Encontrei nas atividades paralelas e programadas (publicações,
palestras, cursos, seminários etc.), exigidas pela estrutura
curricular do doutorado, um eco para minha grande inquietação,
desde sempre: experimentar e diversiﬁcar minha atividade.
Assim, durante o processo de pesquisa, pude aprofundar minha
veia experimental e realizar documentários – um deles foi
durante uma residência artística em Paris –, curadorias, escrevi
textos críticos, organizei livros e publicações, e ainda ﬁz um
estágio (internship) no departamento de novas mídias de um
grande museu, o Centre Pompidou. Essa experiência resultou
em uma parceria com a curadora Christine Van Assche, na
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exposição “Circuitos Cruzados: o Centre Pompidou encontra o
MAM”, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em
janeiro de 2013.
Foi em um determinado momento desse processo que, aos
44, acreditei ter a maturidade necessária para criar um
projeto original de revista de jornalismo cultural. Em 2011,
concebi e lancei a revista seLecT, focada em arte e cultura
contemporânea. É um projeto único e original no mercado
editorial brasileiro porque trata a arte como um território
transversal a outras áreas culturais. Isto é, não enxerga a arte e
a cultura como campos de especiﬁcidades. Cética em relação à
ideia de “pureza”, a revista se afirma como um espaço plural e
coletivo, que assume os pontos inﬂexão, diálogo e convergência
entre as mídias e disciplinas.
A seLecT é mais um reflexo de minha trajetória e minha
vida pedagógica: a necessidade de experimentar, de criar e
me movimentar, para ver os acontecimentos desde ângulos
imprevistos.

Os vários lados
da mesma moeda
Sandra Annenberg é jornalista (FIAM).

5ª série – 1979 / 8ª série – 1982

Escolhi a carreira de jornalista porque sou curiosa. Adoro
descobrir o porquê das coisas, tudo é uma questão de causa
e efeito. E é preciso entender a engrenagem, encaixar a peça
do quebra-cabeça na história, descobrir como algo começou,
por onde passou e aonde chegou. É um trabalho investigativo
que exige um olhar minucioso, uma cabeça aberta a todas as
possibilidades, um sexto e muitos outros sentidos e um coração
sensível. Não se pode ter preconceitos e é preciso ver que numa
moeda podem existir bem mais do que dois lados.
Jornalismo é um desaﬁo diário, é descobrir a dose certa de
isenção. Por mais que tenhamos que ser imparciais, por mais
que tenhamos que ter distanciamento crítico, não há como não
nos envolver de alguma forma.
O que é notícia? O que interessa às pessoas? O que de fato
muda a vida delas? O que é verdade? Como sempre há
muitos envolvidos, sempre há muitos pontos de vista, o mais
importante é pautar sua atuação pela ética, não há moeda de
troca, não há negociação.
Ousaria dizer que alcancei o meu sonho proﬁssional! Sinto-me
uma pessoa realizada. Sou âncora de um telejornal de rede, sou
editora-executiva, apresento notícias que escrevo e tenho a
liberdade para fazer comentários. Tudo conquistado ao longo
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de 22 anos de carreira na mesma emissora, uma relação de
conﬁança. Espero poder continuar exercendo a minha proﬁssão
plenamente como venho fazendo.
Nisso tudo há um legado do Vera Cruz. A vivência com
os professores e os colegas ﬁzeram de mim uma pessoa
preocupada com os outros. No Vera, o que mais fazíamos era
discutir, debater, dialogar, discordar e cada um chegava a sua
conclusão. Não havia a certeza absoluta, o que é ótimo! O mais
importante de tudo sempre foi: saber se posicionar e respeitar
a opinião alheia.
Aos futuros jornalistas, um alerta: num mundo extremamente
conectado, todo cuidado é pouco. É preciso checar tudo,
desconﬁar sempre! E acima de tudo, é fundamental ter calma,
paciência, perseverança. O resultado leva tempo e só com o
tempo vem a experiência. Não percam a curiosidade, nem a
ternura... Jamais!
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Concluído o Ensino Médio, iniciei a Faculdade de Direito
da USP, no Largo São Francisco. Participava de jogos, festas
e, logicamente, também de aulas e seminários em classes
enormes, tradicionais e cheias de história. Quando fazia
apresentações ou simplesmente exprimia minha opinião na
frente dos professores, a pergunta era sempre a mesma: de
onde você veio? Eu respondia com naturalidade: do Vera Cruz!
E a resposta quase que imediata de todos: Ah! Só podia ser!

Lições de inconformismo
Beatriz Perondi, médica (Santa Casa).

1ª série – 1975 / 8ª série - 1982

No segundo ano percebi que, apesar de gostar bastante do
curso, sentia que algo estava errado: o Direito, misturado com
toda sua burocracia, não iria permitir a realização do meu
sonho de ajudar e cuidar de pessoas, de tornar o mundo um
pouco melhor para muitos que só tinham do mundo o pior.
Decidi fazer Medicina. Quando passei para o terceiro ano de
Direito, iniciei o primeiro da Faculdade de Medicina da Santa
Casa de São Paulo. Logo no primeiro dia de aula, percebi que
toda minha realização proﬁssional estaria ali, naquele prédio
cheio de história, lindo em seu estilo gótico e repleto de pessoas
humanas e sensacionais. Seria médica!
Mais uma vez, durante aulas e seminários, a pergunta dos
professores era sempre a mesma: de onde você veio? do Vera!
Ah! Só podia ser!
Quando concluí os seis anos de faculdade, escolhi fazer
residência em Pediatria no Hospital das Clínicas e me
especializei em Emergências Pediátricas e Medicina Esportiva.
Trabalhei por 13 anos no Hospital Albert Einstein, no
departamento de emergência na equipe de Pediatria. Hoje,
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trabalho na Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas como
coordenadora do Plantão Controlador. Meu departamento
controla todo o ﬂuxo das urgências e emergências de todos os
Institutos dentro do Complexo do Hospital das Clinicas, além
do ﬂuxo dos pacientes que necessitam vir para o Hospital das
Clínicas e são de outros locais. Trabalho também no prontosocorro do Instituto da Criança do HC, ensinando residentes e
alunos da faculdade.
Não houve um lugar por onde eu tenha passado que meus
coordenadores não me perguntassem: de onde você veio? do
Vera! Ah! Só podia ser!
Em meados de julho, durante a passeata dos médicos contra a
vinda de estrangeiros sem a revalidação do diploma e contra o
serviço médico obrigatório durante o período da faculdade, um
dos professores titulares me perguntou, enquanto eu gritava
um dos slogans engraçados que alguém acabara de criar: Bia, de
onde você veio? No começo não entendi, e respondi: “Professor
eu estava no hospital...”. Ele foi mais claro: “Não, Bia, quero
saber onde você estudou”. Fui falando em ordem cronológica
inversa até chegar ao Vera! Foi quando ele exclamou: “Ah! Só
podia ser!” Não aguentei e perguntei: “Por que professor? O que
tem o Vera?”. Resposta: Bia, o Vera forma gente que sabe fazer
críticas de forma inteligente e construtiva.
A medicina me ensinou a olhar o ser humano de um outro
modo, técnica e humanamente. Logo no início do curso, temos
contato com o sofrimento humano e com a diferença de classes
sociais; sentimos profundamente o signiﬁcado da pobreza
daqueles que não têm mais onde recorrer e acabam sempre
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na porta de um hospital. Mas foi o Vera, durante meu período
de formação, que me ensinou a ter um pensamento crítico, de
inconformismo sobre qual assunto for. Quem é do Vera quer
mudanças, e sempre para melhor, para o lado que acreditamos
ser o mais justo.
No Vera tive meu primeiro debate com toda a classe – tínhamos
tido um caso de bulling (esse nome nem existia); participei de
banho de esguicho; ﬁz minha primeira greve – não achávamos
justa a repreensão que um amigo tinha levado. No Vera aprendi
a me organizar – porque tinha liberdade para cumprir o TP da
semana como eu achasse melhor; votei pela primeira vez em
representante da classe; tive aulas nas quais ninguém pedia
para decorar nada; aprendi várias bases na matemática, além da
base 10. No Vera, admirei a Teruco em suas aulas de ciências – e
ainda acho que ela me direcionou para a medicina; vivenciei
pela primeira vez o que é ser gente, com minha professora da 5ª
e 6ª séries – a Teresa Cristina; conheci o signiﬁcado e a alegria
de ser uma esportista, com o Toshiaki. Por ﬁm, aprendi o
signiﬁcado de respeito, conﬁança e amizade e transgredi regras
desaﬁando a diretoria... Sempre tínhamos que saber: mas por
que isso não pode? E daí, que isso é assim há muito tempo? Ou
seja, aprendi a pensar e querer mudar.
Levei, por toda a minha vida, o inconformismo como a
principal lição que o Vera me ensinou, e assim pretendo
continuar trabalhando sempre por mudanças que acredito
serem melhores para o mundo.

Equilíbrio delicado
Elisa Kijner Gutt, médica (USP), é psiquiatra do Serviço
de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP).

1ª série – 1980 / 8ª série – 1987

Formei-me em medicina e escolhi fazer psiquiatria. Depois da
residência médica, ﬁz mestrado especiﬁcamente na área da
infância e adolescência e estou fazendo doutorado na mesma
área. Atualmente, estou desenvolvendo um projeto dentro do
Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FM-USP), que envolve a saúde
mental e educação. Trabalho em conjunto com uma equipe
de psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos. A interface entre
saúde mental e educação é delicada, e é importante sensibilizar
os educadores para os problemas de saúde mental, pensando
em conjunto intervenções possíveis dentro da escola.
Este projeto me remete aos meus anos escolares e ao Vera
Cruz, minha referência de escola. O Vera Cruz teve um
papel fundamental na minha formação, foi responsável pela
minha visão crítica das questões que acontecem no mundo,
minha capacidade de questionar e vontade de investigar
profundamente as questões que aparecem. Creio ter escolhido
a psiquiatria por conta de tudo isso. No Vera aprendi a estudar,
o que faço até hoje, aprendi a interpretar textos e a gostar de
aprender. Lembro-me de como me apaixonei pelo aprendizado
do funcionamento do corpo humano nas aulas da Teruco; e
foi a primeira vez que pensei em fazer medicina. Lembro-me
também das aulas da Maria Lucia, professora de História, que
me ensinou a utilizar vários pontos de vista para analisar um
fato, algo precioso na minha área de atuação. Sinto orgulho
de ter participado da história do Vera Cruz, uma escola muito
comprometida com o estudo e atualizações relacionadas à
educação e aprendizagem, e uma escola que forma pessoas
com grande capacidade de observar, questionar, investigar e
compreender a realidade que nos cerca.
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Curiosidade e
inconformismo
Luiz Sperry Cezar, médico psiquiatra (USP).

3ª série – 1988 / 8ª série – 1993
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Meu nome é Luiz Sperry Cezar. Sou médico psiquiatra formado
pela USP e trabalho num pronto-socorro na Freguesia do Ó,
além de ter um consultório bacana em Pinheiros. Sob certo
ponto de vista, meu dia a dia lembra o do Dr. Simão Bacamarte,
da novela “O Alienista”, de Machado de Assis, que resolveu
dedicar a sua vida “à ciência da alma, ocupação mais digna
de um médico”. Como na obra, a nossa Casa Verde de fato é
verde mesmo e para lá aﬂuem toda a “família dos deserdados
de espírito”. Talvez a comparação ﬁque por aí. Mas o que nos
falta na elegância da composição machadiana compensamos
com emoção e uma grande disposição física. Fico pensando
quem, entre meus colegas, chega em casa com tanto assunto
na cabeça e eventuais arranhões do trabalho, braçal, de conter
ﬁsicamente os psicóticos, dependentes, maníacos que pela
nossa cidade aﬂoram. Não muito por gosto, mas como nosso
último recurso.
Claro que não vivo só em meio a esse UFC psíquico. Tenho
outros momentos no consultório, crianças hiperativas,
depressões sutis. Psicanálise. Consigo sair do PS antes que me
torne muito bruto e do consultório, antes que me torne mole
demais. Posso então exercitar algo muito valioso que, se não
surgiu no Vera, certamente foi treinado à exaustão durante
o tempo em que estive lá: a capacidade de ouvir. Ouço por
horas a ﬁo, tenho uma paciência enorme. Às vezes, as pessoas

confundem com calma. “Nossa, doutor! Como o senhor é
calmo!”. Nada disso, senhores. Não sou calmo, sou bastante
tenso à minha maneira, mas tenho bastante paciência. Como
acredito que tenham tido comigo, quando ia diversas vezes para
a sala da orientadora, por razões, em geral, muito justas.
Trago comigo diversos bons amigos desta época, mas, formados
em 1993, não tínhamos a possibilidade de estudar no colegial
do Vera, que hoje se chama Ensino Médio. Lembro-me até hoje
do dia em que a professora de História do Santa Cruz – escola
para onde um naco da turma foi após a 8ª série – aﬁrmou
categoricamente: “Ah! Vocês são do Vera Cruz! Bem que se vê.
Em geral, os alunos do Vera são mais completos mesmo!”. Para
nosso deleite e inveja mortal do resto da turma.
Impossível deixar de colocar aqui o estímulo que recebi no Vera
para ser uma pessoa curiosa e inconformada. Claro que isso
gerou diversos conﬂitos entre a direção da escola e eu. Desde as
experiências cientíﬁcas até as discussões políticas, passando por
eleições simuladas e tantas outras. “Por quê? Por que não pode?
Por que não?”. Essas eram expressões das mais correntes no
nosso dia a dia. Dávamos uma dor de cabeça danada em todos,
desde a Cida e o Leonel, na portaria, até os diretores, passando
por todo staff, sem exceção. Mas todos insistiam em nos dar
voz, com a certeza que tinham razão. E hoje eu sei, eles tinham
mesmo. Muito obrigado!
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Médica. Desde que me lembro, queria ser médica. Criança,
ganhei uma tábua de passar roupas de brinquedo que
transformei em mesa de centro cirúrgico, onde operava
minhas bonecas.
Pais, tios, tio-avô psiquiatras e psicanalistas. Cresci em meio a
conversas, discussões e debates sobre o assunto.

Percurso proﬁssional
Valeria Bigliani Ferreira, médica psiquiatra (USP),
doutorada pelo Instituto de Psiquiatria do King’s College,
em Londres.

3ª série – 1977/ 8ª série – 1982

Acabei o colegial, ﬁz cursinho e entrei na Faculdade de
Medicina da USP. Seis anos de estudo árduo e, principalmente,
de contato diário com o sofrimento humano. Aprender as
possibilidades e os limites, resignar-se e revoltar-se. As
amizades construídas nesses anos: inseparáveis. Compartilhar
essas vivências cria laços inigualáveis.
Desde o começo da faculdade, já sabia que queria ser psiquiatra.
Outras especialidades foram me chamando a atenção durante o
curso: cirurgia, patologia, imunologia… Mas, não, continuei na
minha escolha inicial.
Entrei na residência de psiquiatria do Instituto de Psiquiatria
da Faculdade de Medicina da USP. Foram três anos de
imersão em ambulatórios, enfermaria, plantões. Um
conjunto de excelentes professores num período muito
fértil para a psiquiatria: novas pesquisas, descobertas e uma
variedade cada vez maior de medicamentos para aliviar o
sofrimento mental.
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No ﬁnal da residência, por motivos pessoais, tive a chance de
morar em Londres, com visto de trabalho.

cantora numa banda de rock nos ﬁns de semana, o que deixava
o trabalho muito mais divertido.

Entrei em contato com o professor Robert Kerwin (que conheci
quando ele veio ao Instituto de Psiquiatria da USP, durante
minha residência, para um ciclo de palestras). Ele, que era
professor e chefe do departamento de Neurofarmacologia
Clínica, no Maudsley Hospital/Institute of Psychiatry, do
King’s College, em Londres, respondeu que poderia me dar
emprego em uma de suas áreas de pesquisa.

Como queria continuar meus estudos em psicanálise, fui
liberada uma vez por semana para fazer especialização em
psicanálise na Tavistock Clinic, de Londres, onde acompanhava
a supervisão de casos de psicoterapia de crianças com graves
patologias, ministradas pela professora Anne Alvares.

E assim foi. Ele tinha uma vaga como médica pesquisadora no
setor de investigação de neuroimagem. A pesquisa: investigar
o mecanismo de ação de drogas antipsicóticas para tratar
esquizofrenia, usando neuroimagem com técnicas de medicina
nuclear. Pânico. O quê? Medicina nuclear, neuroimagem?
“Você começa daqui a algumas semanas. Vá estudando o
assunto e também, por favor, assista às novelas na TV. Os
pacientes não falam como os jornalistas da BBC”, foram suas
recomendações. Estudo intercalado com novelas.
Comecei a trabalhar mais diretamente com a professora Lyn
Pilowsky, responsável pela área de psiquiatria e neuroimagem
no departamento do professor Kerwin. Ela era uma médica e
uma pesquisadora espetacular, mas também uma apaixonada
professora a quem muito devo, pela paciência com que me
guiou nos meus anos como pesquisadora. Ela também era

As pesquisas avançaram, vários artigos publicados, um prêmio
de investigadora jovem num congresso em Davos, na Suíça,
até que veio a sugestão de fazer um doutorado – trabalhando
no hospital como pesquisadora e médica responsável pelo
ambulatório de esquizofrenia refratária a tratamento, tinha
direito a me inscrever na pós-graduação.
Novamente, por motivos pessoais, tive que retornar ao Brasil
antes do esperado, mas aos poucos fui escrevendo a tese e,
tempos depois, retornei a Londres para ﬁnalmente defender
meu doutorado. Muita, muita felicidade.
Não tive as condições necessárias para continuar aqui no
Brasil a linha de pesquisa que segui na Inglaterra. Mas como
ser psiquiatra clínica e psicoterapeuta sempre foi meu
maior desaﬁo, decidi me dedicar inteiramente a isso. Espero
ainda voltar a fazer pesquisa um dia e a ampliar o campo de
trabalho como psiquiatra em outras áreas que me interessam,
principalmente em educação e diagnóstico precoce.
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Fui mexer numas pastas antigas perdidas na mudança
de alguém da família e achei um boletim da 4a série. Que
coincidência! Pois tinham acabado de me convidar a escrever
um texto sobre minha proﬁssão, no contexto dos 50 anos do
Vera Cruz, e eu precisava de uma inspiração como essa.

Abrindo-se em copas
Valéria Cassetari, médica (USP), é infectologista.

1ª série – 1976 / 8ª série – 1983

Tenho 44 anos, sou médica, infectologista. Atuo em controle
de infecção hospitalar e também em pronto-socorro de clínica
geral, no Hospital Universitário da USP. Adoro minha proﬁssão
e é curioso como atravessei com disposição as diﬁculdades
proﬁssionais que apareceram no percurso. Na verdade, comecei
pensando que seria arquiteta, mas após três anos e meio de
faculdade, ainda não havia identiﬁcado em mim o “dom”, e não
tive paciência para esperar: troquei de proﬁssão. Era a década
de 1980, recessão, desemprego, ou seja, péssima época para um
jovem começar a vida proﬁssional sem se sentir preparado.
Mais nove anos de estudo e, aos 30, virei infectologista. Aos 31,
virei mãe. E aos 32, mãe de dois. Nada de mais, não é? Ser mãe e
proﬁssional em São Paulo. Todo mundo faz isso! E ser exigente
nas duas funções. Hum, bem, acho que aí entra na minha
vida um dos mais importantes legados do Vera Cruz. Vamos
voltar ao boletim. Fui ler as observações da professora muito
querida, seus comentários iam muito além do meu desempenho
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pedagógico: “... às vezes, os translúcidos se retraem, tentando
se fechar um pouco em copas, para proteger-se. Acho que isso
tem acontecido um pouco com você. A rosa está querendo
um pouco ser margarida. Então deixe-se ser, experimente,
descubra”. Lembrei como foi importante ter a oportunidade de
me desenvolver na escola, como um ser integral, com direito à
inserção social e proﬁssional, incluindo a responsabilidade que
isso trás, e também com direito a sonhos íntimos e pessoais,
com ferramentas, criatividade e liberdade para encontrar um
modo pessoal de realizar tudo isso.
Não me pergunte como, mas por enquanto está dando tudo
certo. As crianças estão ótimas, a mãe está se realizando e a
médica também. Sempre com novos projetos – que mudam
com alguma frequência. O projeto atual é um consultório, com
vistas a um longo futuro. Vamos ver.

145

O tempo e o silêncio
Andréa Bomﬁm Perdigão é eutonista e escritora.

3ª série – 1975 / 8ª série – 1980
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Eu me lembro de um dia, na quadra do Vera, se não me
engano recém coberta, em que fui tomada por uma percepção
inesquecível e silenciosa, apesar de estar no meio de muitos
colegas, em algum grande evento da escola. Eu tinha 12 anos
de idade e olhava de uma forma estranha para aquele pequeno
mundo que era um pedaço de mim, um fora e um dentro ao
mesmo tempo, um vasto universo de colegas, professores,
arquibancadas e árvores, que estranhamente se moviam
numa velocidade única, todos fazendo parte de uma mesma
engrenagem da vida. Eu olhava tudo como se visse tudo pela
primeira vez.
Hoje, sinto que naquele dia eu tive minha primeira experiência
de “existência pura”, em que senti uma espécie de intuição
e um compromisso – que me acompanharia pelo resto da
minha vida, até hoje –, ao mesmo tempo em que me sentia
parte de uma mesma coisa com tudo e todos que estavam ali.
Naquele momento, com uma naturalidade que me chama
a atenção, pensei, no lugar mais particular e profundo da
minha interioridade: “Eu quero ser escritora”. Um desejo de
comunicação intenso, a vontade de tocar almas com as palavras
aﬂorava em mim. Nasci numa família que sempre admirou a
arte que une a inteligência com a expansão do coração. Tenho
certeza de que, com a oportunidade de estudar no Vera, mais

ainda se desenvolveu em mim a liberdade de desfrutar do
pensamento autêntico e a experimentação da arte como algo
que ensina, emociona e transforma.
Por caminhos tortos encontrei um jeito de fazer tudo que queria
fazer. Hoje, passo os dias da semana tocando corpos através da
Eutonia – um trabalho corporal delicado e reﬁnado, que aposta
na inteligência essencial do corpo humano para encontrar
espaços internos perdidos e curar dores. Ao longo de mais de
25 anos de consultório, lidando com dores físicas e limitações
de movimentos de meus pacientes, venho observando uma
enorme intolerância aos silêncios da vida e aos tempos naturais
das coisas. Estamos tão mergulhados num exaustivo ruído
externo e interno, que meu maior desaﬁo tem sido remar contra
a alta velocidade e o excessivo barulho que tem tomado a nossa
existência. Vejo gentes e gentes tentando lutar contra o tempo,
sem nenhuma aceitação em relação ao envelhecimento ou ao
tempo necessário para a cura do corpo ou das dores da alma.

no plano das ideias. Tudo nasce na ideia. Ou tudo pode nascer
de um simples sentimento.
Talvez tenha sido isso o que aconteceu naquela manhã,
na quadra do Vera Cruz. “Tenho apenas duas mãos, e o
sentimento do mundo”, escreveu Carlos Drummond de
Andrade. Sei que é um recorte meu, uma apropriação pessoal,
mas a arte se torna do mundo, quando feita e posta no mundo
(e assim desejo que aconteça com meus livros). Com minhas
duas mãos, vivo a cuidar de corpos comprimidos, exaustos
e doloridos, e é daquele mesmo sentimento (do mundo) que
tive pela primeira vez na quadra do Vera, é desse sentimento
que nasce o modo como toco meus pacientes, assim como dele
nasce tudo o que escrevo. Escrevo e toco para plantar alívios,
repousos e eternidades. Eternidades cotidianas que nascem
quando a verdadeira presença, o silêncio e a atemporalidade
se encontram. Este é meu sonho como proﬁssional e ser
humano: mais eternidades nesse mundo maluco e acelerado
em que vivemos.

Conversando sobre esses assuntos com artistas, terapeutas,
psiquiatras, físicos e poetas, em 2005 lancei Sobre o Silêncio e,
em 2010, Sobre o Tempo, dois livros de entrevistas. Agora, está
no prelo meu primeiro romance, enquanto o segundo já está
iniciado, a caminho de fazer-se matéria, uma vez que já existe
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Não sei por que diabos fui parar na psicologia. A melhor
lembrança que tenho de quando frequentava a terapia, ainda
pequena, foi o dia em que pude levar a minha gata preta e ali ﬁcar
com ela. A tortura do bicho era tanta que a minha minguou.

Uma jornada sem marasmo
Liana Fecarotta, psicóloga (PUC-SP),
é diretora de Recursos Humanos da Unilever.

Pois, dia desses, as coisas se tornaram mais claras. O presidente
da divisão em que trabalho me disse, sem esforço algum, que
tudo o que ele espera de um proﬁssional de RH é sensibilidade
para ler o ambiente e as pessoas. Mais além: capacidade de
entender as necessidades do negócio, imprimir energia, gerar
paixão e trabalho.
São valores que aprendi desde outrora. Nos trabalhos em grupo
da escola, nas autoavaliações que devia fazer uma, duas, três
vezes. Foi lá atrás, ainda me lembro de que nasceu, com mais
concretude para mim, o conceito de que é preciso se conhecer
primeiro para, depois, perceber o mundo.

Maternal – 1983 / 8ª série – 1994
E lá estava eu, aos vinte e poucos anos – pouquíssimos –, com
outros 50 mil candidatos a disputar uma vaga preciosa para o
programa de trainee da Unilever. Na última etapa, depois de um
dia inteiro de seleção, fui enﬁm para a sala do vice-presidente
de RH, passar pela entrevista ﬁnal.
Era um portenho, careca, de bigode, com cara de maﬁoso. Olhou
para mim e, com um sotaque que mal podia compreender e com
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uma ironia difícil de captar aos vinte e poucos – pouquíssimos
– anos de idade, direto e reto, perguntou quem eu aprovaria do
grupo de candidatos e por quê.
Alguns dias depois, soube que havia sido aprovada. Eu e aquele
outro candidato em que eu havia cravado: é esse. E então pude
sentir, genuinamente, que carregava comigo essas coisas que
vão além da matemática, dos estudos sociais e da biologia. São
essas coisas que o Vera ensina, que a família ensina.
Daí se desenrolou uma história que havia começado na minha
época de faculdade, na fábrica da Kibon, hoje extinta – e que
tive a honra de conhecer ainda nos tempos em que se fazia
sorvete em pleno centro de São Paulo.
Também é desses aprendizados da vida, que sempre há o que
se aprender. E, apesar de estar 13 anos na mesma empresa, a
busca obstinada pelo novo e pelo encontro com os outros para
construir algo sempre mais feliz – e melhor – me permitiu uma
jornada sem marasmo algum.
Da fábrica da Kibon, em Recife, fui parar [olha só] em farmácias
na Vila Carrão e [vai entender!] fui para lá das fronteiras do
Brasil: Santiago do Chile, Londres, Nova York. Sem marasmo
algum. Agora, de volta a São Paulo, a espera do Antonio, um
futuro aluno do Vera Cruz.
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Um porto seguro
Patrícia Vieira, pedagoga (PUC - SP), pós-graduada em
Psicopedagogia e Psicanálise (Sedes Sapientiae).

2ª série – 1977 / 8ª série – 1983
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Escolhi a carreira de educadora e psicopedagoga porque tive,
na infância e adolescência, muita diﬁculdade para aprender.
Eu era ambidestra e parte da minha alfabetização ﬁcou muito
prejudicada por esta lateralidade dupla. Invertia letras,
números, aglutinava palavras, entre outras coisas. Proﬁssionais
muito competentes me acompanharam ao longo de quatro
anos e este trabalho foi deﬁnitivo na minha vida e na minha
escolha proﬁssional. A psicanálise é uma escolha mais recente,
realizada há cerca de 12 anos. Escolhi ser psicanalista porque
meus pacientes foram crescendo e voltavam para conversar
sobre outras questões. Além disso, sempre tive uma questão
que norteou por muito tempo a minha clínica psicopedagógica:
queria estabelecer uma relação entre a constituição do sujeito e
o seu sintoma na aprendizagem. A psicanálise foi um referencial
teórico que ajudou e que norteia a minha pesquisa clínica.
O foco em inclusão escolar veio por um mero acaso. Em 2010,
comecei a trabalhar no CRIA (Centro de Referência da Infância
e da Adolescência), ligado à Psiquiatria da Unifesp. Minha
função era avaliar os pacientes que apresentavam transtorno
do desenvolvimento, descobrir como eles aprendiam, qual
melhor intervenção pedagógica para garantir a aprendizagem...
Ao fazer a ponte com as escolas, descobri que estas crianças
ﬁcavam largadas na sala de aula. Estavam inclusas, porém sem
nenhuma proposta de trabalho pedagógico. Propus, então, um
modelo de inclusão que respeitasse a diferença e as condições
de aprendizagem daquele sujeito. O projeto foi implantado em
algumas escolas atendidas pelo CRIA. O resultado foi animador,
pois os pacientes iam para escola com mais frequência e, de
fato, começaram a aprender e a ter prazer de estar na escola.
Atualmente, dou consultoria em algumas escolas e continuo

estudando muito sobre este assunto. No Brasil, temos uma
lei de inclusão escolar, mas não ainda uma prática de fato
inclusiva, tampouco suporte técnico e psicológico ao professor.
Ao longo de minha carreira, enfrentei, basicamente, dois
desaﬁos: o reconhecimento do trabalho do psicopedagogo
na rede educacional e a questão da saúde pública. Educação e
Saúde caminham muito separadas neste país. Quem sofre são os
pacientes que não têm um diagnóstico ou tratamento adequado.
Outro desaﬁo é a falta de opção de instituições que cuidem dessas
crianças e suas famílias. A política e a manutenção do poder
impedem que a população receba um tratamento adequado. A lei
é importante, mas de nada adianta se a estrutura não se adequar
para atender os alunos com limitações. E limitação diz respeito
não somente a casos de limitação física ou psicológica. Envolve
também casos de delinquência, agressividade e desrespeito à
vida do outro. Vivemos, hoje, uma situação de caos moral e ético
em todas as camadas sociais. E este é o meu maior desaﬁo atual:
como entender e atuar no sentido de recuperar estes valores e de
melhorar a condição humana.

O Vera Cruz foi meu porto seguro durante os anos de
diﬁculdade para aprender. Tive a oportunidade de estudar
numa escola que me ensinou a ser respeitada e a respeitar. Os
conteúdos eram o meio da relação com a escola, mas não era
o ﬁm maior. A formação e o cuidado com o ser humano eram
fundamentais. Algumas professoras souberam me ouvir e me
ajudar, ora dando colo, ora me pondo para trabalhar. Foram
ﬁguras importantíssimas para a minha escolha proﬁssional.
Ser professora foi uma forma de agradecer o que elas ﬁzeram
por mim. Duas orientadoras, a Wylma e a Cecília Betti, abriram
meus horizontes em relação aos problemas que eu tinha.
Cuidavam para que eu não ﬁcasse presa e sufocada em meus
sintomas e me empurravam para o grupo e para entrar em
contato com o fazer.
Foi uma escola especial e que me estimulou a seguir a diante
sempre, sem desistir e sem me lamentar. Sem dúvida, se
cheguei até aqui, devo muito a minha família e ao Vera Cruz.
Em qualquer outra escola eu seria taxada como disléxica,
preguiçosa, desatenta e tantos outros rótulos. No Vera, eu era
a Patrícia Vieira.

Tenho planos de continuar trabalhando com saúde mental e
educação, brigando por uma inclusão de fato e qualidade na
educação tanto pública como privada. Meus planos também
incluem um mestrado e a capacitação de professores. Acho
que o professor está precisando de cuidado, de escuta e de
estudo. Meu foco, dentro do projeto de inclusão, é o professor.
O sonho seria que toda criança tivesse direito de ser atendida
em suas necessidades, sejam elas de ordem afetiva, cognitiva,
física, escola de qualidade, atenção médica, cuidado familiar,
além de casa e comida.
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Entre a ciência e a música
Camila Longman Campos Brasiliano, psicóloga
(PUC-SP), mestra em Antropologia Social (Universidade
Autônoma de Barcelona), fez curso técnico em Música
(Groove).

Maternal – 1986 / 8ª série – 1997
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Transito entre dois mundos: a psicologia e a música. No
campo da psicologia, trabalhei na área da educação e de
projetos sociais, na Escola Viva e na ONG Fazendo História.
Fiz mestrado em Barcelona, no qual tentei traçar uma
reﬂexão que ﬁzesse dialogar a psicologia e a antropologia.
Atualmente, atuo na área clínica, e tenho planos de seguir
com a carreira acadêmica. Ao longo deste caminho, sempre
estive acompanhada pela música. Comecei a estudar canto
e a cantar em pequenos grupos, ainda na faculdade. Com os
anos, a vontade de me dedicar a esta atividade cresceu e decidi
estudar música como uma atividade paralela.
A Escola Vera Cruz me forneceu uma lente de percepção do
mundo, por meio da qual vejo e compreendo grande parte das
coisas. Esta lente ampliou minha visão e me fez ter interesse
em descobrir tudo o que estava ao meu redor. O Vera Cruz
ensinou-me também a valorizar a curiosidade, estimulando-me
a xeretar tudo aquilo que me chama a atenção.

Um caminho para educação
Isabel Moreira Ferreira, psicóloga com especialização
em Psicanálise (PUC-SP), é coordenadora do Grupo de
Apoio à Escolarização Trapézio.

1ª série – 1974 / 8ª série – 1981

Minha história na Escola Vera Cruz é cheia de idas e vindas,
como um passo de valsa. Entrei no pré-primário, quando a
escola ainda ﬁcava na Avenida Brasil e, de lá, viemos para o
prédio do Verão, onde estudei até a 8ª série. Sempre agradeci
a aposta de meus pais em uma escola experimental, na época o
Vera Cruz era novidade e já experimentava uma forma muito
particular de ensinar. Tínhamos o momento na rotina para o
TP (trabalho pessoal), o professor polivalente até a 6ª série, o
ensino das máquinas nas aulas de matemática, muito trabalho
em grupo, aulas de laboratório com a Teruco, e uma das mais
disputadas com Roney e Toshiaki, e as famosas autoavaliações
que acompanhavam nossos boletins.
No colegial, hoje Ensino Médio, estudei no Colégio Santa Cruz.
Lá, os professores logo identiﬁcavam com facilidade os alunos
do Vera, pois, segundo eles, nós participávamos bastante das
aulas e sempre tínhamos algo a dizer ou a contestar.
Entrei na Psicologia da PUC-SP em 1985, e, quando estava
no terceiro ano da faculdade, fui trabalhar no Verinha como
professora auxiliar de Educação Infantil, meu primeiro
emprego de carteira assinada e, ao mesmo tempo, uma
deliciosa sensação de estar em casa. Aprendi a enxergar o
ensino “à moda do Vera”, agora pelo lado do professor: a
necessidade de se planejar, de registrar a experiência, trocar
entre pares, a reﬂetir e analisar os resultados. Também aprendi
a olhar desde os vários lugares em jogo, o lugar do aluno, do
professor, a relação com os colegas, a relação dos alunos com o
professor, consigo próprio e com os familiares.
Quando a faculdade aumentou a carga horária, tive que deixar
o Vera para realizar os estágios obrigatórios do curso. Mas já
carregava uma bagagem proﬁssional que me ajudou muito e
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que até hoje guardo com carinho. Formei-me e fui trabalhar
por seis anos como Orientadora Educacional no Berçário e PréEscola Criarte. Nessa época, ﬁz um curso de dois anos com a
psicopedagoga argentina Ana Maria Rodrigues Muniz e com a
Fátima Gola, e participei de um grupo de estudos orientado pela
pedagoga Maria Lúcia Alcântara Machado, em que discutíamos,
dentre outras coisas, o currículo pré-escolar com orientadores
de outras pré-escolas.
Ao mesmo tempo em que trilhava um caminho na educação,
também trilhava um caminho por meio de estudos e da
prática em psicanálise, atendendo na clínica da PUC, onde
ﬁz complementação curricular. Abri meu consultório, onde
desde então atendo crianças, jovens e adultos, e iniciei minha
especialização em Psicanálise no Instituto Sedes Sapientiae.
Quando estava no segundo ano do curso, fui convidada a
participar do Grupo da Tarde, que reunia vários proﬁssionais:
terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, pedagoga, psicanalista,
entre outros. Todos haviam se unido a partir de uma indignação
comum: a situação precária de ensino em nosso país e o enorme
contingente de crianças encaminhadas para consultórios
particulares de psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras ou
postos de saúde, por apresentarem problemas escolares.

berçário e pré-escola Criarte, onde eu trabalhava e, depois
de seis anos como orientadora educacional, decidi alçar voo
em outras direções. Entrei “oﬁcialmente” no Grupo da Tarde
e, depois, passei a trabalhar também no Lugar de Vida (onde
ﬁquei por seis anos) e iniciei a formação em Psicanálise, no
Sedes Sapientiae.
O Grupo da Tarde foi ganhando consistência, consolidando
a equipe. Inventamos um dispositivo Institucional para
fazer frente ao fenômeno do fracasso escolar, chamado
Grupo de Apoio à Escolarização Trapézio (www.trapezio.
org.br). Atualmente, coordeno o Trapézio, juntamente com
a Flávia Vasconcellos, fundadora da Instituição. Partimos
do entendimento que as diﬁculdades nas aprendizagens,
rebatizadas como impasses escolares, são sintomas sociais. Para
resumir brevemente, acreditamos que o impasse escolar não
é só da criança, mas também da escola e de sua família, e pode
ser entendido como uma resposta ao que está posto no discurso
social sobre educação nos dias de hoje.

Inicialmente, formamos um grupo de estudos para nos
aprofundarmos e conhecermos textos produzidos em outras
instituições que nos inspirariam, como Bonneil, Le Courtil,
Alfred Binet e Lugar de Vida. Nesses encontros, aproximei-me
da equipe da Instituição Pré-Escola Terapêutica Lugar de Vida
(atual Instituto Lugar de Vida).

Para o Trapézio, o impasse escolar é um obstáculo à
escolarização da criança. Aparece como um complexo jogo de
forças que mantém a criança, seus familiares e a escola em uma
determinada posição frente à escolarização, aprisionandoos numa teia discursiva desimplicada e regida pela égide da
culpabilização. A escola, muitas vezes, culpa os pais pelo
impasse do ﬁlho, e os pais ou a criança em questão, fazem o
contrário, culpando o professor ou a escola. É como se fosse
“terra de ninguém”, em que todos a habitam, porém não se
responsabilizam pelo que lhe diz respeito.

Nessa época, havia me casado e estava aprendendo a conciliar
a vida familiar com a proﬁssional. Coloquei a minha ﬁlha no

O Grupo de apoio à escolarização Trapézio existe há 19 anos.
É uma associação sem ﬁns lucrativos que atende crianças e
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jovens da rede pública e privada com impasses escolares no
programa de apoio à escolarização. As crianças e jovens são
atendidos em pequenos grupos, em oﬁcinas de linguagem, roda
de leitura, ateliê de artes e oﬁcina de matemática. Cada um tem
um proﬁssional de referência que acompanha as famílias, faz
interlocução com a escola da criança e, eventualmente, com os
demais proﬁssionais que atendem a criança.
Além deste programa de apoio, temos o Programa de Leitura,
criado em 2004 a partir da demanda de uma escola pública que
nos encaminhava crianças com diﬁculdades na leitura e escrita
e que, ao mesmo tempo, mantinha fechada uma biblioteca com
6 mil títulos. Entendemos o problema como um sintoma da
escola e propusemos uma intervenção, realizando um mutirão
com voluntários da escola e do Trapézio para a ressigniﬁcação
da importância da leitura e a recuperação do espaço e sua
reformulação, atendendo aos anseios daquela comunidade. Nessa
época, procurei novamente a Escola Vera Cruz, cujo projeto de
Biblioteca conheci por meio do entusiasmo de minha ﬁlha.
O Vera me acolheu mais uma vez, possibilitando que a equipe
do Programa de Leitura do Trapézio ﬁzesse estágio nas
aulas de Biblioteca e conhecesse mais de perto o projeto e a
organização do espaço.
Inspirados por este trabalho, voltamos à escola pública,
onde desenvolvemos um projeto piloto por seis anos. Após o
primeiro ano de mutirão e organização do espaço, a professora
de Biblioteca do Vera, Marta M. Pinto Ferraz, que estava
fazendo mestrado, nos procurou para realizar um comparativo
de sua pesquisa com crianças da rede pública, e se juntou
a nós, agregando seu conhecimento ao nosso trabalho.
Realizamos aulas de leitura mediada para todos os alunos e

seus professores, e até hoje temos um grupo de mediadores
de leitura, formados por nós, realizando esse trabalho
voluntariamente. Essa escola chegou a obter o melhor índice
do IDESP da região em língua portuguesa, após o quarto ano
de nossa experiência. Desde então, Marta tornou-se nossa
assessora. Atualmente, pelo terceiro ano consecutivo, estamos
realizando a formação de 150 professores de 1 500 crianças da
Associação Santo Agostinho, em cinco Centros de Educação
Infantil e em cinco recantos para crianças e jovens de 6 a 15
anos. Esta formação objetiva formar o professor leitor, não
basta montar bibliotecas e equipar as escolas, pois, para nós,
professor que não é leitor não forma leitores.
O Trapézio tem um terceiro braço articulado com o corpo
institucional, o Centro de Estudos, que promove cursos,
seminários, mesas redondas, por meio do qual construímos e
transmitimos nosso conhecimento, promovemos encontros
com outros proﬁssionais, com temas pertinentes, e articulamos
a prática à teoria.
Continuo meus estudos e trilhas pelo campo da Educação e da
Psicanálise, sigo atendendo no consultório e administrando o
complexo jogo entre a vida proﬁssional e pessoal.
O Vera se faz presente em vários momentos da minha vida, seja
como aluna, professora, mãe ou pesquisadora, e espero que
continuemos essa dança, de tempos em tempos.
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Mensagens
As mensagens a seguir, recebidas dos ex-alunos,
foram editadas para o livro. As respostas na íntegra
podem ser encontradas no site comemorativo dos
50 anos da Escola Vera Cruz.
www.veracruz.edu.br/50anos
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Atuei na indústria de alimentos e bebidas, sempre
com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
e, nos últimos anos, na indústria de ingredientes.
Adriana Azevedo

O Vera Cruz me ensinou que não
preciso ser igual a todo mundo.

Engenheira de alimentos (Unicamp), pós-graduada
em Administração Industrial (FCAV)

Aldo Sigolo Ferrari
Engenheiro mecânico (Mackenzie)

Iniciei minha carreira no terceiro setor na FGV e decidi
me especializar em investimento social privado,
em institutos ligados a empresas. Atuei em uma
consultoria do terceiro setor no IDIS e no Instituto IBI.
Adriana de Almeida Salles Mariano
Graduada e mestre em Ciências Sociais (PUC), pós-graduada
em Responsabilidade Social Empresarial (FGV)

Formei-me em medicina em 1985 e especializei-me
em Pediatria. Nestes 26 anos, sempre me dediquei
à área de emergências pediátricas. Há um ano e
meio, além de médica, tornei-me produtora rural
em um sítio no sul de Minas Gerais, realizando um
sonho antigo de ter um cantinho no meio do mato.
Adriana Vada de Souza Ferreira
Médica pediatra (USP)
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O Vera Cruz teve um papel fundamental na minha vida e
na minha formação como pessoa.
Ana Margarida Rodrigues de Andrade Maccioni
Psicóloga (PUC-SP)

É professora na UFSC, na área de Tecnologia de
Alimentos, e avaliadora de cursos do MEC, na
área de Alimentos. Tem vários artigos publicados
em periódicos científicos indexados. O Vera Cruz
despertou meu interesse e curiosidade, o que,
provavelmente, me levou para a área de pesquisa.
Sonho que minha filha possa vir a aprender a se
relacionar, se comunicar e ter senso crítico nas escolas
em que estudar, assim como aprendi no Vera.

Ana Carolina Sampaio Dória Chaves
Engenheira de alimentos (Unicamp), com mestrado,
doutorado e pós-doutorado (USP)

Ana Luisa de Oliveira Ribeiro
Psicóloga (FMU)

No terceiro ano de Arquitetura, me inscrevi no programa Sócrates,
de intercâmbio com algumas universidades na Europa, e conquistei
uma vaga na UPC, em Barcelona. Tive contato com uma parte
específica de conhecimento, desenvolvimento e sustentabilidade,
que desenhou a minha carreira. Sou coordenadora de projetos
em uma consultora de gestão territorial e desenvolvimento
socioambiental, trabalhando (muito, é verdade) no que acredito.

O Vera Cruz formou minha maneira
de pensar e meu caráter.
Ana Paula Medici
Graduada em Ciência Biomédica
(Unifesp), com MBA em Gestão de
Negócios (Uninove).

Ana Carolina Oliveira Eluf
Arquiteta e urbanista (PUC-Campinas), especializada
na área de Ciências Humanas e Ambientais.
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O Vera Cruz legou-me liberdade para experimentar,
curiosidade científica e grandes amizades.
Ana Paula Hernandez

Moro em Florianópolis e fico cada vez
mais feliz com o caminho que escolhi.

Administradora de empresas, pós-graduada em Finanças
(FAAP) e pós-graduada em Ensino da Língua Inglesa
(Cambridge University).

Andre Chagas da Costa Neves
Graduando em Ciência Biológicas (UFSC).

O Vera é até hoje uma parte importante
da minha vida e de quem eu sou.
André Levy
Matemático (USP), fez mestrado em Financial
Engineering, na Stanford University

Que o Vera Cruz continue mantendo seus
princípios de ensino, que se tornaram
marcas fortes dentro de cada um de nós.

André Machado Kupfer

André Ito Gonçalves

Engenheiro elétrico (USP), com MBA Executivo (Ibmec),
trabalha na Cisco, em Londres.

Graduado em Propaganda e Marketing (ESPM),
é analista de marketing da Kraft Foods.
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A Escola Vera Cruz me ajudou a aprender a aprender.

Muitas das decisões que tomei em minha vida
se devem ao aprendizado que tive no período do
colégio. Meu gosto pelas artes e leitura sempre
foi incentivado e aguçado neste período.

O Vera Cruz legou-me formação intelectual e crítica,
muito importantes para meu sucesso profissional.

Andre Werebe
Advogado e pós-graduado em Direito Econômico (FGV)

André Porto Ancona Lopez
Doutorado em História (USP) e especialista em
Arquivologia, é professor na UnB.

Que o Vera Cruz continue criando
cidadãos ativos e criativos para a
transformação das cidades e sociedades!

Formação humanista é essencial
para o mundo que está surgindo.

Augusto Gonçalves Fernandez
Gutierrez

Arquiteta e urbanista (FEA-USP),
é professora da UFBA.

Annamaria Binazzi

Biólogo (UEL)

Minha formação começou pela Astrologia. Depois
de formada, por cinco anos trabalhei como
psicóloga em duas áreas: em Psicologia Clínica
e em comunidades na periferia de São Paulo.

O Vera Cruz me proporcionou
uma formação especial e muito
comprometimento com as pessoas.
Beatriz Azevedo de Oliveira
Médica veterinária (USP), pós-graduada
em Acupuntura.

Beatriz de Aguiar Bergamin
Psicóloga (PUC-SP)

161

Parabéns Vera! Formando alunos brilhantes
que fizeram, fazem e farão a diferença.
Beatriz Geraldi Lacaz
Relações Internacionais (FAAP).

Para mim, é um orgulho saber que eu – e agora
meus três filhos – fazemos parte desta história.
Beatriz Moreira Ferreira
Jornalista (FIAM), proprietária de empresa de
papelaria personalizada.

A ideologia da escola não deve
mudar, nem nos próximos 50 anos.
Bruna Lachtermacher Nardelli
Aluna do curso de Audiovisual (Senac)
e Design (Mackenzie).

Foi uma época mágica, de descobertas: fiz amigos, criei
valores, aprendi a estudar, conheci meus limites e dificuldades
e, ainda, descobri o que queria para minha vida.
Camila Ferreira Guedes Kang
Fisioterapeuta (Unip), pós-graduada em Fisioterapia em
Transplante de Fígado (HC-FM-USP)
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Trabalhei três anos na Escola Viva e,
agora, estou fazendo mestrado na
Universidade do Porto, em Portugal
Bruna Mutarelli
Pedagoga (USP) e pós-graduanda em
Ciência da Educação (Universidade do
Porto, Portugal)

O Vera Cruz ajudou na construção de
valores importantes para mim, além do
meu círculo de amizades: mantenho os
mesmos amigos desde a época do Verinha.
Bruno Oliva Ortiz de Camargo
Publicitário (ESPM), é executivo de contas da
Jovem Pan on-line

Que o Vera Cruz continue com uma visão de
educação que transcende ao vestibular, que não
pré-define seus alunos às profissões mais óbvias
e que forma pessoas extraordinárias, pensantes!
Bruno Igel
Administrador de empresas (Insper)

Dediquei-me ao design gráfico. Depois de um
ano em Barcelona, radiquei-me em Bogotá,
Colômbia, em 1990, onde trabalho para várias
editoras, museus e instituições culturais.
Camila Cesarino Costa
Arquiteta (USP), pós-graduada em Desing Gráfico
(Universidade de Los Andes, Bogotá, Colômbia)

Iniciei minha trajetória profissional participando
de pesquisas acadêmicas na área de Antropologia
Biológica. Fui professora de Ciências no Ensino
Fundamental 2 e, atualmente, sou educadora
na Escola de Educação Infantil Recreio.
Camila Storto Frochtengarten
Pedagoga (Instituto Singularidades), com mestrado
em Ciências (IB-USP)

A escola solidificou os alicerces da minha vida.
Carolina de Mello Santos
Médica (Faculdade de Medicina Santo Amaro), com
especialização em Psiquiatria (FM-USP)
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Trabalho no site Catraca Livre, com produção de
textos, videocasts, podcasts e o que mais pintar.
Sou editora das áreas de Urbanidade e Balada.
Clara Joséphine Figueiredo Caldeira da Silva
Jornalista (PUC-SP), editora do site Catraca Livre

Sabemos que algo foi importante,
quando desejamos o mesmo aos
nossos filhos... E eu desejo!

Obrigada e parabéns. Que os
50 anos se multipliquem!

Carolina Farto Lana
Cláudia Maria
Gonçalves Pena

Enfermeira obstetra (UFPR)

Advogada (FMU), também é
formada em Letras (UMC)

Levar meu filho para o Verinha foi um dos
momentos mais emocionantes da minha vida.

o Vera Cruz, aprendi a estudar com autonomia.
Cláudia Condé Lamparelli

Cristiana Almeida Pipponzi

Bióloga, com mestrado em Ecologia e doutorado em
Saúde Ambiental (USP), trabalha na Cetesb

Formada em Administração de Empresas (USP),
fez MBA no INSEAD

Que o Vera Cruz continue formando
pessoas de caráter e felizes!
Cristiana Gomes Navarro
Jornalista (FMU), trabalhou na Veja SP
e em O Estado de S.Paulo
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Vida longa ao Vera Cruz!
Daniel Rothenberg
Advogado e psicólogo
(PUC-SP)

Vera Cruz foi fundamental para minha
formação humanista, inquietação intelectual,
raciocínio lógico e preocupação ética.
Clovis Bueno de Azevedo
Formado em Administração Pública (FGV) e
Ciências Sociais (USP), é doutor em Ciência
Política (USP). Trabalha na Prefeitura Municipal de
São Paulo e é professor da FGV

O Vera Cruz me deu meus melhores amigos
e me fez descobrir o quanto o esporte
poderia fazer parte da minha formação.
Cristina Moreira Ferreira Rogozinsi
Formada em Artes Plásticas (FAAP), fez mestrado
em Educação Física (USP)

O Vera Cruz foi fundamental para minha
formação humanista, inquietação intelectual,
raciocínio lógico e preocupação ética.
O trabalho de formação de pessoas, o
uso do lúdico do teatro, das artes e da
ciência com experiências práticas, assim
como as viagens e Estudos do Meio,
foram fundamentais na minha formação.

Clovis Bueno de Azevedo
Formado em Administração Pública (FGV) e
Ciências Sociais (USP), é doutor em Ciência
Política (USP). Trabalha na Prefeitura Municipal de
São Paulo e é professor da FGV

Daniela Cambeses Pareschi
Bióloga (UFSCar), com mestrado em Limnologia
(USP) e doutorado em Ecologia (UFSCar), é
consultora ambiental na área de Licenciamento
de Empreendimentos
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Trabalho com mulheres com
diagnóstico oncológico e também
em consultório particular.
Diana Bomeny Espallargas
Psicóloga (PUC-Campinas), pósgraduada em Psicologia Hospitalar
(Santa Casa de SP)

O Vera foi muito importante na minha
formação e no desenvolvimento
da minha determinação.
Daniela Gargantini Rezze Tavolaro
Graduada em Tecnologia de Gestão
Empresarial (Fatec)

Especializei-me no mercado corporativo atuando em
segmentos como serviços, tecnologia da informação e
indústrias. Paralelamente, desenvolvi habilidade e expertise
na gestão de pessoas, formação, treinamento e gestão de
equipes de executivos comercias e revendedores. Trabalho
também como comunicador no mercado de equinocultura,
atuando em competições regionais, nacionais e internacionais
ligadas às raças Quarto de Milha, Paint Horse e Appaloosa, nas
modalidades de equitação Western, além de ser competidor.
O modelo de ensino do Vera Cruz e a solidez da educação
aí exercida foram fundamentais para a formação não só
do meu perfil profissional, mas também do meu caráter.
Diogo Calazans Pierri
Publicitário (São Judas), especializado em Gestão de Negócios com
ênfase em Marketing
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Trabalhei em escritórios de diferentes
portes e realizei dois cursos de
pós-graduação (FGV e USP). Acabei
de abrir escritório próprio.
Eduardo Chulam
Advogado e MBA em Economia (USP)

Moro em NY, onde trabalhei nos projetos
do Hotel Soho e de vários restaurantes
em Manhattan, como Windows on the
World, no antigo World Trade Center, Union
Square Café e em vários lofts particulares.
Estela Procópio de Carvalho NIckerson
Arquiteta (FAU-USP), com mestrado em Projetos
(Columbia University)

Na dúvida entre fazer Teatro e
estudar Psicologia ou Medicina,
formei-me em Fisioterapia e iniciei
a formação em Pilates, no Brasil.
Fabiana Christiani de La Torre
Fisioterapeuta (São Camilo), é mestre
em Dança Movimento Terapia pela
Universidade Autonoma de Barcelona

Faço iniciação científica com Vegetação e
Geomorfologia, em Bertioga, trabalho que inclui
experiências em assentamentos e acampamentos do
MST. O ensino fundamental deu o start para a minha
busca por respostas, por autonomia e por liberdade.
Fabiana Guastini Loureiro dos Santos
Aluna de Ciências Biológicas (Unesp)

No Vera Cruz, aprendi a pensar e a
desenvolver raciocínio para os desafios.
Fabiano D’Alessio Ferrara
Arquiteto (PUC-Campinas), com
especialização no Instituto Europeu de
Design (Turim), é pós-graduado em
Comunicação e Semiótica (PUC-SP)

O tempo vivido na Escola Vera
Cruz deixou muitas saudades...
Fábio Carvalho Caiuby
Publicitário (Cásper Líbero)
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Faço trilhas sonoras para comerciais e
filmes e tenho dois discos solos gravados.
Fábio Góes
Graduado em Rádio e TV (USP)
Comunicação e Semiótica (PUC-SP)

O Vera Cruz se diferencia das
outras escolas por focar muito
mais na formação de pessoas
do que de vestibulandos.
Felipe Magalhães Bonel

O Vera Cruz foi fundamental na formação
de meu caráter e de minha personalidade.

Estudante de Comunicação e
Multimeios (PUC-SP)

Felipe Trigo Osmo
Economista (Ibmec)

Trabalhei em agências de comunicação
e, hoje, integro a área de marketing de
uma grande empresa norte-americana.
Fernanda de Oliveira Frascá
Formada em Comunicação/Publicidade
(FAAP), fez MBA em Administração de
Empresas (FGV)
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Parabéns por construírem seres
humanos, no exato teor da palavra!
Fernanda Hesketh
Advogada (USP), especialista em Direito
da Família e Sucessões

Até hoje, uso minhas
vivências da Escola em meu
trabalho de educadora.
Fernanda Jannini Sawaya
Antropóloga (PUC-SP) e
Educadora (Mackenzie), é
coordenadora pedagógica de
Espanhol e Inglês do Cellep

A Escola Vera Cruz me permitiu enxergar
minha verdadeira vocação, depois de muitos
anos e de muitas escolas pelas quais eu
passei. Foi nessa escola que me encontrei.
Fernanda Pirozzi Esteves
Design de moda (Santa Marcelina)

O Vera Cruz fez parte da minha
vida... E da minha formação.
Fernanda Schmidt Vita
Design de Interiores (Academia
Brasileira de Artes)

O Vera Cruz é a escola do meu coração e
certamente é onde meus filhos estudarão.
Fernanda Vilas Boas Moreira Sales
Ortodontista (USP)

A oportunidade de estudar no Vera
Cruz trouxe equilíbrio à minha vida.
O Vera Cruz foi um dos meus portos de chegada quando,
aos 11 anos, voltei ao Brasil, de onde tinha saído com três
meses de idade, acompanhando minha família no exílio.
Fernando Azevedo de Arruda Sampaio

Fernando Antonios Maman
Engenheiro de produção (USP),
empreendedor na área de
desenvolvimento de software de visão
computacional

Economista (USP), pós-graduado (Unicamp)
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Montei uma construtora e, em seguida, uma
incorporadora para desenvolvimento de
condomínios de casas. Venho trabalhando
para desenvolver e aprimorar as empresas.
Fernando Tito Pereira

Obrigado por ter me ajudado a me
formar e me preparar muito bem para
minha vida pessoal e profissional.

Engenheiro civil (Poli-USP)

Filipe Bemelmans Xavier
Engenheiro de produção (Poli-USP), é
proprietário de franquias da marca Puket

O Vera Cruz me deu memórias sólidas e lembranças
boas, as quais revisito constantemente. Há nesta
vivência uma satisfação grande em ter podido
experimentar tudo o que me foi proporcionado.
Flávia Rimoli Próspero
Jornalista (PUC-Campinas), com mestrado em Ciências
da Saúde (American University) e em Saúde e Ecologia
(Otago University of Wellington)

Trabalhei como professor e editor, publiquei
quatro livros, cinco artigos para revistas,
gravei sete CD, tenho mais quatro livros
escritos e um CD em processo de gravação.
Filipe Eduardo Moreau
Graduado em Letras (FFLCH-USP) e Arquitetura
(FAU-USP), é mestre em Literatura Brasileira (USP)

No Vera Cruz, aprendi a não ter receio
de passar por avaliações, pois elas são
apenas reflexo daquilo que você aprende
ao longo de uma trajetória acadêmica.
Flávia Schimith Escrivão
Psicóloga (São Marcos), com formação em
Psicanálise (Sedes Sapientiae)
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O Vera me acolheu, ajudou a formar um ser
humano sem preconceitos e aberto às diferenças.
Flávia Soares Rossi
Veterinária (Universidade de Marília), com
especialização em Marketing (Fundação de Ensino
Eurípedes Soares da Rocha)

Em 1998, coordenei a montagem de uma equipe multidisciplinar
para a criação do projeto Cooperação Criativa que, há 15 anos,
desenvolve atividades artísticas e educativas com crianças entre
3 e 9 anos. Atualmente, estamos trabalhando no Galpão do Circo.
Nosso curso “Aventuras Acrobáticas do Baú Encantado” mescla
narrativas de história, teatro, artes visuais e circo. Minhas pesquisas
em mestrado e doutorado tratam do tema da imaginação infantil e
de suas implicações para a criação da cooperação criativa. Junto
com um colega do Vera Cruz, Iuri Rapoport, criamos o Instituto
Bacuri, que desenvolve projetos nas áreas de educação infantil,
arte-educação, meio ambiente, esporte e assistência social. O modo
como a Escola Vera Cruz organizava o currículo e as relações de
ensino-aprendizagem certamente marcaram minha relação com a
pesquisa e o interesse pelo conhecimento. O incentivo à autonomia
e à criatividade, sem abrir mão do respeito mútuo, marcou de modo
definitivo minha personalidade e meu modo de olhar o mundo.

Sou pediatra e minha peregrinação pela carreira inclui diversas
experiências: onze anos de vivências na saúde pública, participação
na campanha contra a dengue no RJ e cinco anos de consultório,
testemunhando o desenvolvimento infantil. Hoje, participo do Instituto
da Família, dou aulas na pós-graduação da PUC e em um curso sobre
Primeira Infância na Pediatria do Einstein. Seria difícil descrever o
impacto pessoal e profissional de cada um desses projetos, mas
sem dúvida foram e são complementares na minha formação.
Florencia Barbero Fuks
Médica pediatra (USP)

Francisco Igliori Gonsales
Doutor em Psicologia Social (USP)
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Aprender a lidar com todos os tipos de
pessoas foi meu maior aprendizado.
Participei da equipe que criou e lançou o portal iG,
um dos mais importantes da internet brasileira.
Fui editor do jornal Diário de São Paulo, Revista
Imprensa, iG Economia, Revista do Procon-SP, entre
outras. Hoje, atuo como consultor de comunicação.

Gabriel Augusto Michael Nascimento
Administrador de empresas (Unip).

Francisco Ribas Itacarambi
Sociólogo (USP), com pós-graduação em Jornalismo (PUC)

Que a tradição continue se renovando!
Gabriela Marko
Pedagoga (USP)

Fiz estágio no IPHAN, fui freelancer no Banco de
Dados da Folha de S.Paulo e estou, atualmente, em
dois empregos: na Camarinha Editora Comunicação
& Design e na checagem do iPad da revista Veja. Em
2010, fiz um curso de inglês na Inglaterra e lembrei-me
das aulas de inglês no Vera, aos 7 e 8 anos de idade.
Gabriel Cardoso Pereira Gama

Fiz um curso na Inglaterra, em Totnes, de
Alfabetização Ecológica, com Fritjof Capra e
outros grandes nomes e educadores. Linda
experiência que tive no Schummacher
College. Aprofundei estudos e práticas
em projetos de educação ambiental.
Gabriela Marques Mendes da Silva
Gestão Ambiental (Senac)
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Historiador (PUC-SP)

Fui editora de um site de incentivo
à leitura da prefeitura e, hoje,
trabalho na ONG Repórter Brasil.
Gabriela Nagata Castello
Jornalista (PUC) e pedagoga (USP)

Formei-me matemática na PUC-Rio, fiz mestrado,
casei-me e saí do Brasil para o doutorado. Voltei dos
EUA, em 1992, fui para a Unicamp, onde permaneci
por quase 20 anos e, em 2012, vim para a UFRJ.
Helena Judith Nussenzveig Lopes
Matemática (PUC-Rio), com doutorado na Universidade
da Califórnia (Berkeley), recebeu a Ordem Nacional do
Mérito Científico, classe Comendador, Ministério de
Ciência e Tecnologia, em 2010

O Vera Cruz me ajudou a crescer na vida
e a encarar de frente diversas situações,
tanto acadêmicas quanto cotidianas.
Gustavo Tochiro Oda Ochiai
Estudante do curso de Engenharia de
Materiais (Mackenzie)

Sou sócio do escritório Ulhôa Canto, Rezende
e Guerra Advogados, membro de seu conselho
consultivo. Trabalho com fusões e aquisições
e também planejamento patrimonial e
sucessório. O Vera Cruz foi fundamental
na minha formação como ser humano.

Fiz curso Practicioner na Sociedade Brasileira
de Programação Neurolinguística, curso de
Comportamento nas Organizações, na London School
of Economics, e estágio na área de Macroeconomia e
de Finanças na Rosenberg Consultores Associados.
Henrique Lotufo Leal de Moraes
Economista (PUC-SP)

Humberto de Haro Sanches
Sou sócio do escritório Ulhôa Canto, Rezende
e Guerra Advogados, membro de seu conselho
consultivo
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Terminei o mestrado em 2011, viajei e,
agora, estou dando aulas de francês,
enquanto me decido profissionalmente.
Ilan Lapyda
Cientista social, mestre em Sociologia (USP)

Enquanto estudava, dei aulas para pré-escola
e 2ª série. Formada, trabalhei na área de arteeducação com crianças portadoras de distrofia
muscular progressiva e fui voluntária numa ONG,
em Osasco, que atuava junto a menores infratores.
Atualmente, trabalho como analista financeira.
Isabel Appy
Pedagoga (USP)

Foram anos intensos, maravilhosos, de muitas
amizades, alegrias, esportes e aprendizagens.
Isabel Botter
Psicóloga e mestra em Psicanálise (USP)

Trabalhei na produção e pesquisa de
exposições e museus e gestão de
projetos, como o Fórum Internacional de
Gestão Cultural para além do Mercado.
Experimentei muito nos últimos quatro anos. Tive
tempo de conhecer muita gente nova e fiz uma
escolha profissional totalmente diferente do que
imaginei que fosse fazer. Amo muito tudo o que faço.
Izabel de Lima Gaia
Formada em Gastronomia (Senac)
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Isabela Gatti Pereira Rodrigues
Graduada em Educação Artística, especializada
em Artes Plásticas (Santa Marcelina) e pósgraduada em Gestão de Projetos Culturais e
Organização de Eventos (USP)

O Vera Cruz ensinou-me a ter
disciplina a partir de mim mesma.

Trabalho com risco socioambiental. Tenho
planos de estudar Teologia, no Canadá,
em 2013, e fazer trabalho voluntário na
área de Educação do terceiro setor.
Joana Barboza Pinto

Joana Almeida Benevides
Estudante de Design (Senac)

Escrevi quatro livros, tenho mais dois a
serem publicados e, agora, moro na Austrália,
na região de Sydney, onde sigo na minha
carreira acadêmica... E me divertindo muito!

Advogada (Mackenzie), especialista em Gestão
e Tecnologias Ambientais (USP)

O Vera Cruz criou as boas bases
para a minha vida.
João Paulo da Cunha Lima
Médico, com doutorado em Urologia
(Faculdade de Medicina do ABC)

Jorge Dorfman Knijnik
Licenciado em Educação Física (USP), fez
mestrado em Pedagogia do Movimento Humano
(USP) e doutorado em Psicologia Social (USP)

O Vera Cruz foi fundamental para o meu
desenvolvimento como pessoa. Foi o curso mais
importante que fiz, comparado até com a graduação.
José Roberto do Amaral Assy

O Vera Cruz foi um pedaço
importante da minha formação.

Engenheiro Agrônomo (USP) e graduado em Regência
(Unicamp)

Júlia Bravo Caldeira Mattos
Arquiteta (Mackenzie)
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A escola contribuiu muito para o meu
desenvolvimento pessoal, principalmente
o relacionamento interpessoal: construí
verdadeiras e significativas amizades.
Juliana de Albuquerque Rocco

Que a escola mantenha seu
compromisso na formação de seres
humanos criativos e autônomos!
Julia Forlani Utsunomiya
Formada em Hotelaria (Senac) e em
Relações Internacionais (PUC-SP)

Formada em Administração de Empresas
(ESPM)

Considero a minha formação
excelente e percebo como a minha
visão do mundo é privilegiada.

O Vera me conferiu autonomia intelectual
(exceto na Matemática!), protagonismo
e valorizou meus potenciais.
Juliana Maria Vilela Davini

Juliana Tofik Leal

Psicóloga, doutorada em Psicologia do
Desenvolvimento Humano (USP)

Arquiteta (Mackenzie), pós-graduada
em Gerenciamento de Projetos (FGV)

No Vera, fiz amizades que duram até hoje.
Júlio César Enge Raele
Engenheiro (Mackenzie), com MBA em
Economia de Empresas (USP)
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O Vera Cruz me ensinou a ter pensamento
independente e a cultivar amizades.
Julio José Fantauzzi Pieroni
Advogado (PUC) e pós-graduado em Recursos
Humanos (FGV), é empresário.

Boa parte da minha formação como
cidadã foi dada pelo Vera, que sempre
incentivou a reflexão e a opinião própria.
Lais Gonçalves Pinheiro

O Vera Cruz foi fundamental na minha formação como ser
humano, íntegro e com capacidade de reflexão. Acredito que
grande parte do que eu sou, devo ao Vera. Sempre houve
incentivo à criatividade, espaço para a opinião dos alunos,
preocupação em ensinar aos estudantes a se colocarem
diante do outro e lhes fazerem entender a realidade do
mundo contemporâneo. Neste ano, me formarei médica e a
visão humanista do Vera Cruz está e estará sempre presente
no meu dia a dia. Acredito que isso faz toda a diferença.

Graduanda em Medicina Veterinária
(Anhembi-Morumbi)

Laís Pereira Bueno Millan

Espero que o Vera continue sendo um espaço
aberto a novas ideias e questionamentos.

Estudante de Medicina (PUC-SP).

Ligia Juliano Lopes
Jornalista (Mackenzie)

Fiz a graduação em Bauru. Quando voltei,
comecei a trabalhar em microempresa de
consultoria e, depois, na Secretaria do Trabalho,
em Osasco, sempre com políticas públicas.
Ligia Mendes Borges
Psicologia (Unesp) e Gerenciamento de Projetos
(Senac)
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Trabalho na área da cultura há mais de
20 anos, realizando estudos, pesquisas,
avaliações, produção de conteúdos e
metodologias para seleção de projetos
culturais. Faço também projetos, gestão
e mediação em ambientes virtuais.

A Escola que respeita o tempo de cada um!
Lúcia Marques de Azevedo
Dentista (Unicid), com especialização em
Endodontia (Metodista)

Liliana Sousa e Silva
Graduada em Ciências Sociais, com mestrado
em Comunicação e doutorado em Ciência da
Informação (USP)

Comecei como socióloga, trabalhei
como jornalista e, atualmente, sou
musicista. Participei do grupo Trovadores
Urbanos e Barbatuques, e já lecionei
música em projetos sociais.

Desenvolvi minha carreira na Adidas:
14 anos em marketing e, nos
últimos 3 anos, na área comercial.
Luciano Kleiman
Graduação e pós-graduação em
Administração de Empresas (FGV)

Luciana de Medeiros Cestari
Socióloga (USP) e musicista (Unesp)

Trabalho na indústria automobilística, na área de
Projetos. Participei de vários projetos, desenvolvidos
no País e no exterior, para o mercado local e global.
Luis Guilherme Assef da Silva
Engenheiro mecânico (FEI), com MBA em Gestão
Empresarial (FGV)
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O Vera Cruz foi fundamental para completar minha
formação e consolidar em mim um espírito crítico,
honestidade intelectual e estimular a busca sincera
pelo aprimoramento pessoal, profissional e cidadão.
Marcelo Kalil Issa
Advogado (Mackenzie), com mestrado em Ciências
Políticas (PUC-SP)

O Vera me fez uma pessoa melhor e
marcou bons anos da minha vida.
Luiza Marques Souza
Jornalista (Anhembi-Morumbi)

Mais do que ensinar os conhecimentos,
o Vera Cruz ensina sobre a vida.
Marcelo Peixoto Beretta
Graduando em Arquitetura e Urbanismo
(Mackenzie)

Que o Vera Cruz consiga tornar-se um espaço
de maior inclusão social, para que mais gente
possa usufruir do privilégio de ali estudar!
Marcia Grosbaum
Mestra em Arquitetura e Urbanismo (FAU)

No Vera Cruz, podíamos expressar nossos
sentimentos, pontos de vista, dúvidas, angústias,
e éramos ouvidos com atenção e respeito.
Márcia Maria Santos Croce
Publicitária (FIAM), pós-graduada em Fashion
Marketing and Communication (IED – Instituto
Europeu di Design)

Que bom ter estudado no Vera!
Márcia Marinho Aidar
Matemática (USP) e advogada
(PUC-SP), é autora da coleção A
Aventura do Saber – Matemática,
pela editora LeYa.

Alegra-me muito fazer parte dessa história, da
qual pretendo nunca me afastar. Vida longa ao Vera
Cruz! Que continue formando indivíduos que levem
nossa sociedade para um caminho de coletividade.
Marcos Montagna
Publicitário (ESPM), atua na área de Redes Sociais
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Que a escola mantenha seu compromisso de boa
qualidade de educação, abrindo-se cada vez
mais para o mundo!
Marco Garaude Giannotti
Graduado em Ciências Sociais (USP), mestre em
Filosofia (USP), doutor em Artes Plásticas, é professor
na USP.

Abrir horizontes, mostrar o mundo com foco ecológico,
humanitário e visionário. O Vera já era assim há mais
de 30 anos. O que não fará nos próximos anos?!
Maria Flávia Donato Bertini
Pedagoga (PUC-SP), pós-graduada em Psicopedagogia (Unesp
e Unifac)

Parabéns a todos que fazem e fizeram parte da
família Vera Cruz, ao longo destes 50 anos!
Marcos Muniz Rossa
Administrador de empresas (FGV), com MBA em
Marketing (PUC-RJ), é gerente geral de marketing
estratégico da Libra Terminais

Tenho dois filhos, de 10 e 12 anos. Escolhi uma escola
que lhes dê formação similar a que eu tive no Vera
Cruz, para que se tornem pessoas preparadas para
serem felizes em qualquer contexto de mundo.
Mariana de Faro Passos.
Pós-graduada em Administração de Empresas (FGV), com
MBA na Fundação Dom Cabral e pós-MBA em Kellog, nos
Estados Unidos.

Tenho dois filhos, de 10 e 12 anos. Escolhi uma escola
que lhes dê formação similar a que eu tive no Vera
Cruz, para que se tornem pessoas preparadas para
serem felizes em qualquer contexto de mundo.
Mariana de Faro Passos.
Pós-graduada em Administração de Empresas (FGV), com
MBA na Fundação Dom Cabral e pós-MBA em Kellog, nos
Estados Unidos.

Que a Escola Vera Cruz nunca se esqueça dos
primórdios de sua história e de seu projeto original,
e se adapte aos novos tempos com consciência
crítica para formar cidadãos preparados para
a diversidade e adversidades do mundo!
Mariana Kiefer Kruchin
Socióloga (USP), com mestrado em Sociologia Jurídica, e
advogada
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Parabéns a toda equipe de profissionais
responsáveis por essa escola maravilhosa!
Marina Azevedo Prestes
Motta Meniconi
Fonoaudióloga (PUC-SP) e pedagoga (Unip), é
proprietária de um berçário e escola de Educação
Infantil

O Vera teve um papel importantíssimo
na minha formação como pessoa.
Marina Bretones Lane
Graduanda de Psicologia (PUC-SP)

A Escola Vera Cruz ensinou-me a falar,
argumentar, escutar, ler e entender, mudar
as coisas, a reinventar e a questionar.
Marina de Luca
Pós-graduada em Desenho de Moda (Santa
Marcelina)

Que a escola amadureça sem
perder o foco de que a qualidade
de sua rotina pedagógica deve ser
também a do ambiente construído!
A Escola Vera Cruz ensinou-me a falar,
argumentar, escutar, ler e entender, mudar
as coisas, a reinventar e a questionar.
Marina Ring
Publicitária (ESPM), trabalha numa
multinacional na área de Cosméticos

Marina Mange Grinover
Arquiteta, mestra e doutoranda em
História e Fundamentos (USP), venceu
o concurso promovido pelo Vera Cruz,
em 2008, para repensar seu espaço
físico, em parceria com outros grupos de
arquitetos.
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Hoje, trabalho em um escritório de arquitetura
focado em projetos públicos, já participei de diversos
projetos premiados em várias partes do Brasil.
Mário Aldegheri do Val
Arquiteto (Mackenzie). Meu trabalho de conclusão de curso
recebeu menção honrosa no Opera Prima.

Parabéns pela trajetória traçada até o momento,
com qualidade de ensino e educação!
Mário Aprile Tayar
Engenheiro (Mauá) e administrador de empresas
(Mackenzie)

Após 15 anos no mercado financeiro, larguei
minha rotina de executivo e fui realizar o grande
sonho da minha vida: completei uma volta ao
mundo velejando sozinho, entre 2008 e 2010.
Matias Eli
Administrador de empresas (PUC-SP)

O Vera Cruz foi fundamental na minha
formação cultural. Tenho, entre os colegas
de turma, grandes amigos pela vida toda.
Maurício Levy Neto

Participei da campanha das Diretas Já, nos meus
anos de colegial, e sempre tive uma atitude de
questionamento perante a vida e os acontecimentos,
no Brasil e no mundo. Mesmo trabalhando em exatas,
nunca deixei de ter ao menos uma atividade ligada à
criação, habilidade despertada nos meus anos de Vera.
Mauricio Luiz Bertoni
Graduado em Gestão de Redes e Ambiente Internet (Uninove)
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Médico, com doutorado (USP) e pós-doutorado
em Reumatologia (EUA)

Parabéns, Vera! Continue formando
pessoas excelentes e contribuindo
para uma sociedade melhor.
Maurício Nisiyama
Fisioterapeuta e administrador de
empresas (USP)

Os quatro anos de Escola Vera Cruz (1974 a 1977)
realmente marcaram minha adolescência e foram
importantíssimos para minha formação pessoal.
Mauro Veras

Fiz curso de especialização, com bolsa em
Produção Executiva, na FGV, trabalhei durante
cinco anos no Instituto Criar, dando aulas de
cinema, e fui morar em Nova York. Desde 2010,
coordeno o projeto Ressoar Multimeios, da Rede
Record, que já aconteceu no Rio de Janeiro.
Maya Marui Guizzo
Graduada em Cinema (FAAP) e graduanda em História
(USP)

Médico especialista em Otorrinolaringologia e professor da
Santa Casa

A Escola Vera Cruz foi essencial para a minha escolha
profissional, ensinando-me como o pensamento
científico pode ajudar a desenvolver uma carreira.
Michel Camacho Roulet
Engenheiro agrônomo (Esalq) e mestrando em Engenharia
de Sistemas Logísticos (Poli-USP)

Sempre quis ser advogada. A formação mais humanista da
Escola Vera Cruz foi fundamental na construção de uma
pessoa que tenta ver a figura completa, e não só os aspectos
técnicos. A Escola abriu-me caminho para quase tudo.
Mônica Assumpção Pimentel de Mello
Advogada (USP), especialista em Direito Comparado (New York
University)
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Estou começando a faculdade com a pretensão
de estar sempre perto do Vera Cruz, que
sempre esteve e sempre estará comigo.
Muriel Florencia Ortega Gonzaga
Graduanda de Economia (PUC-SP)

A Escola ajudou-me a formar meus ideais e a
ter uma capacidade de argumentação ótima.
Murilo Tancredi
Graduando em Agronomia (Unesp Jaboticabal)

Comecei minha carreira como redatora, no início
de 2003, estagiando na Neogama-BBH. Um ano
depois, fui contratada e fiquei lá por mais dois
anos. Segui como redatora então para a JWT.
Myla Abrahão Tavares Verzola
Graduada em Comunicação Social (ESPM) e
concluindo formação em Psicanálise (CEP)

O Vera Cruz teve um papel fundamental na construção
do pensamento e da análise crítica. Hoje, consigo ver
além do óbvio e buscar soluções com referências
cruzadas, mesclando conhecimentos de diversas áreas.
Nathalie Robyn
Administradora de empresas (USP), especializada em Recursos
Humanos (FIA)

O Vera Cruz teve um papel fundamental na construção
do pensamento e da análise crítica. Hoje, consigo ver
além do óbvio e buscar soluções com referências
cruzadas, mesclando conhecimentos de diversas áreas.
Oliver Hesketh Braun
Graduando de Economia (Insper)
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O Vera Cruz teve papel fundamental na minha vida.
A minha formação subjetiva e profissional atual
provém desse tempo em que estudei no Vera.
Olívia Morgado Françozo
Psicóloga e psicanalista (PUC-SP)

A Escola Vera Cruz forma mais que apenas
bons alunos: forma pessoas de sucesso, que
pensam e questionam. Forma cidadãos.
Olívia Hodge Viégas
Graduanda em Engenharia Química (Unicamp)

Não há como expressar em palavras
o que esta escola fez por mim.
Pamela Cristine Prosperi Carida

Saudade! Tenho saudade de tudo o que vivi na escola. Lembrome de que nem gostava de final de semana, porque não tinha
aula. As professoras foram marcantes e os amigos também. E as
festas juninas, ainda lá na Frei Caneca... Foram muito marcantes.

Graduanda de Relações Internacionais
(FAAP)

Patrícia de Azevedo
Polipublicitária (FAAP)

Moro há dois anos na Bahia, na pequena Belmonte,
onde eu e meu marido tocamos uma fábrica de polpas
de frutas típicas da região. Pretendo voltar a estudar
e fazer o curso de Administração de Empresas.
Patrícia Diniz Borges Simas
Geógrafa (USP)
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O Vera Cruz me legou amizades duradouras, formação de
senso crítico, noção de realidades distintas, capacidade
de trabalhar em grupo e boas relações interpessoais.
Paula Altenfelder Silva

Sou professora na Escola Viva de Educação Infantil.
Espero que continue com a mesma “garra” de
educar com valores dignos, como na minha época.

Estudante de Medicina (Faculdade de Medicina do ABC)

Patrícia Machado da Costa
Graduada em Educação Física (USP)

Trabalho com uma equipe de cirurgia torácica, há
15 anos, na função de instrumentadora cirúrgica.
Recentemente, iniciei uma nova trajetória como doula,
fazendo cursos de formação e plantões semanais.
Paula Bicudo Carone
Fisioterapeuta e enfermeira (Unip)

Que o Vera Cruz siga nos ajudando a expressar
nossos talentos e a formar indivíduos completos!
Paula D`Andrea
Advogada (PUC), administradora de empresas (FAAP)
e massoterapeuta (Escola Oriental de Massagem e
Acupuntura).

O Vera Cruz foi crucial para a minha formação,
minhas grandes relações de amizade e para
uma infância e adolescência muito feliz.
Paula Mange Grinover
Jornalista (USP)
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O Vera Cruz me deu estrutura para encarar a liberdade
como uma oportunidade de criar novas oportunidades,
empreender inovando e sem medo de falhar.
Paulo Farkas Bitelman
Graduado em Relações Internacionais (FAAP), com MBA em
Business (IE Business School, Madrid) e pós-graduação em
Gastronomia (Ritz Escoffier Ecole de Cuisine Française), é sócio
de dois restaurantes (Le Jazz Brasserie)

Nos anos pós-escolares, houve mais aulas, mais professores,
mais provas, mais festas, empregos, desempregos, viagens,
relacionamentos, vivências, conflitos, aprendizados, tudo o
que existe de superficial, quando comparado à eterna busca
espiritual e reflexão sobre a vida que o Vera nos instiga.
Paulo Fava Cardoso Alves
Graduado em Turismo (USP) e Gastronomia (Senac)

A Escola Vera Cruz foi formadora de meu caráter.
Paulo Fernando Nogueira Cunha
Advogado (USP) e jornalista (Cásper Líbero),
trabalhou em O Estado de S.Paulo e Veja, tendo sido
correspondente em Paris e Tóquio.

A visão ampla e humana sobre o mundo a nossa
volta me estimulou a ser criativo e compreensivo na
hora de me relacionar e de inovar em tudo que eu fiz.
Essa visão me trouxe oportunidades e méritos, que
somaram muito em minha vida profissional e pessoal.
Paulo Reiss Fernandes

No Vera Cruz, fiz meus melhores amigos.

Administrador de empresas (PUC-SP), trabalhou na Nestlé,
Globo e agências líderes no mercado publicitário on-line, como
a F.biz e Wunderman

Paulo Roberto Marques Cintra
Engenheiro Civil (Unip), pós-graduado em
Gerenciamento de Projetos (Poli-USP)
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Obrigado por me proporcionar as bases para
a formação do contorno atual da minha vida.
Vivi intensamente, viajei, tive filhos, tenho muitos
amigos, sou feliz.

Pedro Altenfelder Silva
Médico psiquiatra (Santa Casa)

Paulo Terra Cardoso
Graduado em Publicidade (Anhembi-Morumbi) e
Educação Física (Fefisa), é pós-graduado em Qualidade
de Vida (FIA-USP)

Educação Física e Esporte sempre foram importantes
na minha vida. No Vera, tive a oportunidade não só de
aprender muito, mas também de participar ativamente dos
campeonatos de recreio e organização dos times nos jogos.
Raoni Perrucci Toledo Machado
Bacharel em Esportes e mestre em Educação Física (USP)

Formei-me no Mackenzie e comecei a trabalhar em
um banco de investimentos, em 2009. Decepcionado
com o trabalho e com a vida em São Paulo, fui cursar
Agroecologia na UFSCar, onde faço o bacharelado
com bolsa CNPq, em um projeto de pesquisa-ação em
Agroecologia. Meu foco de atuação está no fortalecimento
da agricultura familiar, desenvolvimento e promoção
de tecnologias agrícolas social e ambientalmente
sustentáveis, com a redução do uso de insumos externos
à propriedade rural, e alternativas ecologicamente
responsáveis, em oposição à utilização de agrotóxicos.
Pietro Barreto José
Graduado em Administração (Mackenzie) e graduando em
Agroecologia (UFSCar)

Que venham os próximos 50 anos de Verinha,
Verão e Veríssimo!
Renata Maria de Andrade Finatti
Fisioterapeuta, pós-graduada (USP), coordenadora
da Fisioterapia do Hospital e Maternidade São Luiz
(Unidade Itaim)
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Agora, como pai, entendo a decisão
de meus pais de me colocar no Vera.
Uma decisão para a vida toda.
Renato Abramovich

O Vera Cruz criou as bases para a minha
autonomia, independência, abertura
cultural e o gosto de explorar o mundo.

Administrador de empresas (FAAP), pósgraduado em Finanças (Ibmec) e MBA em
Gerência Geral (London Business School)

Renata Moraes Salles
Antropóloga (USP) e psicóloga (PUC-SP),
com mestrado em Psicologia Organizacional
(Insead), trabalha na L´Oreal, em Paris

Criei minha própria empresa, em 1988, e
o grupo vai completar 25 anos, em 2013.
Trabalhei no Hotel Clube Mediterrané, morei no Hawaí e
cursei uma escola de massagem shiatsu com ajustamento de
coluna. Hoje, divido meu tempo entre São Paulo e a praia de
Camburí, onde dou aulas de surf e sou massagista esportivo.

Ricardo do Rego Freitas
Administrador de empresas, com especialização
em Finanças e Marketing (FGV)

Ricardo Gasparini Araujo Costa
Formado em Educação Física (USP)

A Escola Vera Cruz me proporcionou
uma formação educacional excelente, de
grande relevância para a minha vida.
Roberta Leite de Paiva Castro
Advogada (Mackenzie), pós-graduada em Direito
Tributário (FGV)
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Lembro-me com muito carinho e
gosto do meu tempo de Vera Cruz.
Roberto David Gustavo
Premisleaner
Engenheiro e administrador de
empresas (FAAP), sócio-diretor da
Advis Investimentos

Boas escolas formam bons alunos, escolas excepcionais
formam grandes cidadãos. O Vera Cruz é uma delas. Parabéns
pelos 50 anos! Que a trajetória de formação intelectual
com base no espírito crítico continue a transformar vidas!
Roberto Andre Simon
Jornalista, repórter de Política Internacional do jornal
O Estado de S.Paulo.

Que o Vera Cruz continue a
formar, transformar e reformar!
Rodrigo Giraudon Leopoldi
Arquiteto (Mackenzie)

A Escola Vera Cruz foi fundamental
na criação de amizades sólidas.
Rodrigo Faller Vitale
Médico (Santa Casa)

O Vera Cruz foi crucial para a minha formação.
Rodrigo Soares Guimarães
Graduado em Artes Plásticas (FAAP), pós-graduado
em Artes Visuais (USP) e Arte, Educação e
Tecnologias Contemporâneas (UnB)

Estive apenas dois anos no Vera Cruz,
que muito me marcaram pelo ambiente
acolhedor, humanista e sensível.
Sérgio da Cunha Ribeiro
Formado em Odontologia (USP)
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Os valores fundamentais vieram do Vera,
além de grandes memórias e amigos.
Sérgio Rosenberg Aratangy
Economista (USP), pós-graduado em
Economia Aplicada (Universidade do Chile)

A Escola Vera Cruz me ensinou a correr
atrás do meu sonho e dos meus objetivos.
Sharon Stefanie Prosperi Caridá
Jornalista (FIAM) e advogada (Unip)

O Vera Cruz ajudou a formar quem eu sou hoje.
Tenho memória de uma infância muito segura, em
que usei muito minha criatividade e imaginação.
Sheila Feferbaum Jones
Graduada em Artes Plásticas (FAAP) e em Fisioterapia
(Northwest Arkansas Community College)

Vivi alguns anos fora do Brasil, estudei no EUA, morei em
Berlim e na Índia. Estudei Jornalismo, trabalhei na Folha
de S.Paulo, Abril, IstoÉ e em agência de comunicação.
Hoje, sou diretora de conteúdo de um portal jovem.
Silvia Ruiz
Jornalista (Cásper Líbero)

Tenho mais de 10 anos de experiência na área de
Editoração Eletrônica. Atuei como designer gráfico,
quando a profissão ainda nem era reconhecida como tal.
Solange Percário Tessari
Graduada em Artes Plásticas (Mackenzie) e em Administração
(UniÍtalo), é pós-graduada em Gestão de Pessoas (UniÍtalo)

191

Sempre fui muito ativa no Children’s International Summer
Villages (CISV). Acabei me casando com um CISViano
da Costa Rica. Mudamo-nos para a China, depois para
a Austrália e, há quase 1 ano, meu marido foi nomeado
Embaixador da Costa Rica no Japão. Estudo japonês
e aproveito tudo o que o Japão tem para oferecer.

Professora e tradutora há mais de 20 anos,
participei como voluntária de um grupo de
contação de estórias para pessoas carentes.
Tani Brzostek
Psicóloga (USP)

Tauli Ramazzina Furuiti
Graduada em Hotelaria (Senac) e em Administração de Empresas
(USP)

No Vera, a gente se sente em casa.
Sinto-me confiante para ser como sou graças,
em grande parte, à educação que recebemos
na escola, com suas ousadias e método.

Sophia Helena Bazarian
Kraenkel
Graduanda de Jornalismo (USP).

Thais Bilenky
Jornalista (USP), trabalha na Folha de S.Paulo, na
coluna de Mônica Bergamo

O Vera Cruz ampliou minha visão de mundo.

Faço apresentações nas áreas de circo e dança.
Sou professora e arte-educadora do curso para
crianças da Cooperação Criativa, no Galpão do Circo,
e professora de circo no Colégio Rainha da Paz.
Thais Pontes Moreira

Thiago Pereira dos Santos
Estudante de Ciências Sociais (USP)
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Graduanda em Comunicação das Artes do Corpo (PUC-SP)

Minha carreira profissional segue dentro de nossa empresa
familiar, no ramo da Iluminação, e com novos projetos
junto ao promissor mercado de iluminação a Leds.
Tiago Citino de Arruda Botelho
Engenheiro eletrotécnico (Mauá)

O Vera Cruz contribuiu para a minha formação como
pessoa e como pesquisadora, ensinando-me a reflexão
crítica e levando-me a uma visão dialética do mundo.
Veridiana Munford
Bióloga (Unisa), com doutorado em Microbiologia (USP)

A Escola Vera Cruz respeita as decisões
individuais e nos ensina a ser pessoas mais
antenadas para as questões da sociedade.
Victor D´Angelo Costa Menasce
Graduando em Engenharia Mecânica (Mauá)

Foi a melhor escola da minha vida.
Vivian de Cerqueira Leite
Designer

Comecei minha carreira profissional na TV Globo, no Rio de
Janeiro, onde trabalhei por 10 anos. Depois de fazer um
mestrado em Londres, fui convidada para trabalhar como
correspondente do SBT, em Nova York, onde estou até hoje.
Yula Rocha de Castro
Jornalista (PUC-RJ), com mestrado em Jornalismo Internacional
na University of Westmister, London
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Ex-alunos cujas trajetórias se integraram à trajetória da Escola,
enriquecendo-a com o olhar e a energia de novas gerações.
Adriana Scoz da Cunha Lima, professora | Ana Maria Bergamin Neves, coordenadora
| André Galli Mercadante, professor de Educação Física | André Reinach, professor
| Camila Urquizas Campello, professora | Carla Alves Pinto Sachs, professora |
Carlos Augusto Cabral Arouca, professor de Arte | Eduardo Dimitrov, professor de

Sociologia | Fabio Kovach Hayashida, treinador esportivo | Flávia Bomfim Perdigão
Mascaro, professora | Gabriela Marko, professora | Glaucia de Britto Alvares
Affonso, orientadora | Joana Mello Ribeiro Ruocco, professora de Ciências | João
Paulo de Sabóia Fiuza, professor de Educação Física | José Maria de Campos
Junior, professor de Educação Física | Julia Giusti Königsberger, professora |
Lynn Carone Martinelli, professora de Arte | Marcelo Chulam, gerente financeiro
| Maria Alice Junqueira de Almeida, professora do ISE | Maria Paula Teixeira
de Castro Burattini, assessora | Mariana Isnard Carneiro, professora | Mariana
Wagner Poci, professora | Sandra Savóia Grasso, professora de Arte | Simone
Kubric, professora do ISE | Silvia Nogueira Zerbini, professora | Sofia Ferraz
da Costa, professora | Tânia Sztutman, professora

Em 2013, a Escola Vera Cruz comemora 50 anos.
Mergulhando no passado, podemos reconhecer no
nosso presente, o futuro que projetamos: a atuação
de nossos ex-alunos, que viveram conosco o desaﬁo de
responder às demandas de cada geração inserida no
seu momento histórico.
O que fazem?
Onde estão?
Como estão?
Destas perguntas nasceu este livro: com mensagens
generosas e ricas narrativas de trajetórias de vida,
valores perseguidos, sonhos e realizações. Respostas
que concretizam o vínculo construído nos muitos anos
de convivência com colegas e professores.
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