
Uma Escola !!! 
 

 

Em 1988 Tião e Marcelo Guerra, com apoio financeiro de amigos, compram a             

terra situada na Estrada Fazenda da Laje, KM 08 do Sr. Mario Garcia. 

Em 1991, o sítio abrigou práticas voltadas à Educação integral e libertadora -             

tanto de crianças quanto dos adultos que passaram pela ESCOLA COMUNITÁRIA           

MUNICIPAL DO VALE DE LUZ, cujas vidas foram ampliadas e modificadas pela            

convivência com os professores em sua ARTE de educar, pela natureza           

exuberante e águas cristalinas. Durante mais de 16 anos a escola ali desabrochou,             

deixando marcas profundas e um espaço fértil para novos desafios. 

Em 1992 nasce a Associação Crianças do Vale de Luz ( ACVLuz ), entidade jurídica               

sem fins lucrativos que dá suporte a esse trabalho com projetos, convênios e             

parcerias entre a  sociedade  civil e governamental. 



 

 

 

 

Neste período, além da rotina escolar, o Sítio acolheu muitas vivências e grupos             

que estavam alinhados aos propósitos da ação, como foi o caso do 1º Encontro de               

Danças Sagradas e Danças da PAZ UNIVERSAL (1992), por onde passaram muitos            

mestres, além de, anos depois, sediar o Centro de Formação e Desenvolvimento            

da ACVLuz, com a construção de uma grande estrutura de dormitórios, salão,            

novas salas, cozinha e refeitório para abrigar as turmas do Seminário de            

Pedagogia Waldorf e suas práticas artístico-pedagógicas (1999). 

 

A partir de 2007, após a transferência da escola para o centro urbano, além de               

acolher os professores Waldorf em formação, o Sítio seguiu sua missão de            

transformar vidas através de inúmeros cursos, oficinas, eventos e programas de           

autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, de saúde integrativa e de        

habilidades sociais, como o Programa Germinar, cursos em Pedagogia Social,          

Encontros com as Escolas da Região Sudeste para a vivência dos Jogos Gregos,             

Observação Goetheanística, Dramaterapia, Terapias Externas, Imersões      



Biográficas e Constelação Familiar, dentre outros. Em 2011, em parceria com a            

recém fundada Diálogo - Por novas Relações Sociais, o Sítio Vale de Luz abrigou              

oficinas do programa “CUIDANDO DOS CUIDADORES”, com Allan Kaplan e          

Andreas Schubert, beneficiando muitas lideranças locais e de toda a região. 

Em 2015 focaram o olhar para os JOVENS que, saindo das escolas, precisam             

encontrar um lugar para seguir olhando para si mesmos, para a natureza, a             

sociedade e as transformações que ocorrem em suas vidas. Chegou então ao Sítio             

o programa GAIA JOVEM EDUCATION, com a possibilidade de aprendizagem de           

forma artística, leve e integrada à natureza. Com o GAIA, novas técnicas            

chegaram: plantio pelo modo agroflorestal e reformas dos espaços com base na            

permacultura e bio-arquitetura. Inspirados por essas tecnologias, quatro jovens         

foram morar no Sítio e iniciar intervenções agroflorestais nesse espaço,          

aprendendo como se dá a vida em COMUNIDADE e levando o impulso da             

“Urucum – Design em sustentabilidade”, um coletivo que visava o          

desenvolvimento de ferramentas para a criação de comunidades sustentáveis,         

baseadas na integração do ser humano com a Terra. Assim como florescem as             

flores na primavera, esses jovens floresceram e semearam alegria nesse solo           

fértil. Tão fértil foi que sentiram necessidade de seguirem seus caminhos na            

direção do vento e foram deixar suas marcas em outros espaços. Deixaram muitos             

presentes, dentre eles a certeza de que JUNTOS vamos mais longe, como            

pudemos confirmar logo em seguida, com as novas parcerias que se           

consolidaram. 

Entre 2017 e 2020 o Sítio Vale de Luz - URUCUM já crescido, assim com seus                

irmãos (a Escola do Vale de Luz, o Centro de Formação e a Escola Cecília               

Meireles), vivenciou também o movimento de despedida da Associação Crianças          

do Vale de Luz para um novo jeito de caminhar, passando a experimentar sua              

“maioridade” com autonomia e todo o seu potencial, agora de mãos dadas com a              

Diálogo - Por novas relações sociais, que assumiu a nova identidade jurídica,            

depois de tantos trabalhos conjuntos e afinidades na missão em comum.  

Desta parceria muitas outras possibilidades surgirão. 

 

 



Seguimos juntos na tarefa de cuidar dessa 
terra, aprendendo e ensinando muitas lições. 
Abrimos  nossas portas e lhe convidamos  a 

participar dessa vida pulsante. Venha com sua 
LUZ colher seus frutos, cuidar de sua água, 

compartilhar seus dons para que mais   e mais 
pessoas possam ter suas vidas influenciadas 

por este VALE, aconchegados por essas 
MONTANHAS e alimentados pelo mesmo 

impulso que deu origem a toda essa história: 
o AMOR. 

 

 

   
 


