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MICAEL 
 
Você que me acorda do sono da vida, 

Você que me põe em pé de guerra, 

Sofrendo com a luta que carrego na minha alma, 

Que meu coração aqueça e vivencie meus pensamentos. 

Que meu coração estimule a força da minha imaginação. 

Oh! Minha alma 

Traga-me as intuições que necessito 

Para transformá-las em mim 

Para que possa cumprir aquilo que meu destino quer realizar. 

 
Rudolf Steneir 

Capa: Pedro Buso, aluno do 6º ano 
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AS ORIGENS MITOLÓGICAS DE MICAEL 
 

Wesley Aragão de Moraes 

 
No dia 29 de setembro, comemora-se o Dia de Micael, ou dia de São 

Miguel. Tal data tem proximidade com o equinócio da primavera, no 
hemisfério sul (outono, no hemisfério norte). É uma data que contem um 
significado especial, embora não seja tão reconhecida como a Páscoa, São 
João ou o Natal. 

O dia de Micael é comemorado após uma intensa queda de 
meteoritos no céu, fenômeno que se repete todos os anos. O ferro meteórico 
que entra na Terra é um símbolo marciano da divindade guerreira, pois este 
metal é arquetipicamente associado a Marte, Senhor da Guerra. 
Micael é assim um mito derivado do mito de Marte, mas cristianizado e 
valorizado em seu aspecto solar, isto é, no que é vinculado ao Deus Sol. 

Um mito não é apenas uma historinha cheia de magia. Um mito é 
muito, muito mais do que isto. Um mito tem múltiplos significados e uma 
profundidade especial, porque contém arquétipos. Um arquétipo é aquilo 
que expressa os modelos originais dos quais as coisas e os seres são 
construídos. O mito de Micael é antigo e, como todo mito, passou por vários 
processos de reformulação ao longo dos vários contextos culturais que 
atravessou. Como todo mito, ele se refere aos arquétipos dos quais são 
construídos os seres e as coisas do mundo. Ele enfatiza o arquétipo do 
Guerreiro. O Guerreiro cósmico arquetípico está expresso no Mito do Micael. 
O Mito do Guerreiro, ou da Divindade Guerreira que preserva a Ordem 
Cósmica, lutando contra as forças do Caos, é encontrado em todas as 
sociedades antigas. Era parte das religiões arcaicas. Ele atravessou eras e foi 
inserido na tradição cristã. Micael é o Guerreiro Cósmico que luta contra as 
potências do Caos com a finalidade de preservar o Logos, que é a Ordem 
Crística do mundo. O Logos é o Cristo Cósmico que ordena o Universo. O 
Logos salva o universo do Caos e, dentro do contexto da Alma Humana, ele 
salva o Homem da loucura do Caos. O Macrocosmo equivale ao Microcosmo 
Humano. A loucura do Caos dentro do Homem significa a perda da 
consciência humana e da sua dignidade de “Anthropos” (aquele que se ergue, 
no grego). O indivíduo caotizado, possuído pelas forças do Caos, perde sua 
condição humana e se bestializa: se transforma em besta, ou em máquina, ou 
em alguma coisa aberrante, destituída de um Logos interno (destituído, 
portanto do “Sol interior” que dá a humanidade ao indivíduo e a sua aptidão 
para a compaixão e para o amor). É com isto que Micael luta, fora, no Cosmo 
e dentro, no homem. Tais forças que ele busca dominar, todavia, não são 
externas ao contexto da criação universal, mas fazem parte importante dela. 
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A função do Guerreiro do Logos é a de inserir as forças do Caos num processo 
de equilíbrio em relação ao Cosmo e nunca ele deverá ou poderá destruir tais 
forças. Sua função é a de redirecioná-las, reciclá-las, reaproveitá-las para um 
fim útil. 

Entre os hindus, o deus Indra, e mais tarde Krishna, perfazem a figura 
do Guerreiro Solar, na guerra entre os deuses (devas) os asuras, senhores do 
Caos. Entre os antigos: persas zoroástricos, o Caos primordial era 
representado pelo Touro Sagrado e pelas legiões de demônios noturnos que 
serviam ao anti-deus Ahriman. O deus-sol dos persas Ahura Mazda pede ao 
seu guerreiro Mitra que percorra todo o Universo combatendo Touro do Caos 
e dominando os seres ahrimânicos - só assim o equilíbrio cósmico poderia ser 
mantido. Mitra é o Guerreiro Cósmico, arquétipo de todos os guerreiros e 
cavaleiro do Bem. Representavam-no montado sobre um Touro selvagem, 
ferindo-o com uma espada. Segundo o mito, dos despojos do Touro Sagrado 
morto por Mitra, Ahura Mazda, Sol, o Logos, constrói todo o Universo. Mitra 
combate o Animal da Terra, que ressurge com força total após cada verão e 
tem que ser dominado pelas forças cósmicas – naturais que devem surgir a 
cada outono, com a chuva de meteoritos. 

No microcosmo humano, Mitra é a força interna que desperta a 
vontade combativa, movida pela clara consciência amorosa, a qual sobrepuja 
a covardia e a inconsciência espirituais. O “touro interno” são as forças do 
nosso metabolismo, as quais se agissem por si, nos levariam a um estado de 
inconsciência. Tais forças metabólicas têm que ser transformadas em vontade 
consciente, em energia direcionada. 

Entre os Hebreus, Micael é um dos quatro guardiões do Trono de 
Javé. É o “metratom” do esoterismo hebraico da Cabalah, que expressa a 
imagem do Homem Perfeito, tal como o nome hebraico “Mical” indica 
(“Quem é como Deus?”). Ele é o Ser de Fogo que guia Moisés através do 
deserto. Este Micael hebraico foi cristianizado no “São Miguel”, e também 
figurado “São Jorge matador de dragão”, sincretizando o mito cósmico à 
lenda histórica de um herói cristão. São Miguel é o protetor dos cavaleiros 
medievais, os quais são a ele consagrados. Na Antroposofia, Micael é 
reinserido no seu significado de entidade arquetípica solar que, tanto no 
Macrocosmo, quanto no Microcosmo Humano, equilibra a Ordem com o 
Caos. Micael é o Mitra cristianizado. 

Torna-se difícil a compreensão mais profunda do significado de 
Micael a partir de uma forma de pensar somente racional. É necessário que 
recuperemos um senso de linguagem mitológica, preservando o nosso senso 
crítico de homens e de mulheres contemporâneos. O modo racional de ver o 
mundo fragmenta-o em partes e em direcionamentos críticos e práticos. Um 
modo mitológico de ver o mundo, algo parecido com os sonhos e o modo de 
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ver o mundo das crianças, insere-nos numa totalidade existencial que é 
revigorante para o nosso Espírito e que sensibiliza a nossa Alma para nuances 
sutis da realidade. Micael personifica a coragem e a disposição para tornar 
viável um ideal crístico do mundo, superior ao próprio mundo real que vemos 
ao nosso redor. Se este “mundo real” é violento, sujo, ruim, corrupto, é 
porque as forças anti-humanas ahrimânicas o dominam. Cabe a cada homem 
tornar-se um “Guerreiro do Bom Combate”, conforme a expressão de São 
Paulo, e agir, no seu próprio campo, em prol de uma realidade mais plena de 
amor, de consciência e de dignidade humana. Há um Micael dentro de cada 
um de nós, que deveria atuar neste sentido. 

 “E virá o tempo em que se erguerá Micael, o poderoso príncipe, que 
se conserva junto aos filhos do teu povo. E será um tempo de tal angústia, 
como jamais terá havido, desde que existe o mundo dos gentios, até o tempo 
vindouro. Nesse tempo, será salvo teu povo, todos que se encontrarem 
inscritos no livro das esferas. E muitos dos que dormem presos ao solo 
poeirento da Terra, haverão de despertar: uns para a vida eterna, outros para 
o opróbrio e o escárnio de ciclo terrestre. Resplandecerão os Mestre
Iniciação, como luzeiros do firmamento, e os que ensinam a muitos os da 
sabedoria – eles reluzirão como astros, pelos ciclos do eterno porvir”.

 
Wesley Aragão de Moraes – médico antroposófico 

e mestre em Ciência da Religião pela UFJF

Extraído do Informativo do Jardim Michaelis do RJ
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES 
 

Durante a época de História no primeiro semestre do ano, os alunos do 9º 
ano estudaram os principais acontecimentos do século XX.  

Contribuição: professor Marcelo Filippini 

 
 
Da revolução industrial, até a revolução militar. 
Ah sim! Temos muitas histórias para contar. 

Tivemos momentos tristes, dolorosos. 
Outros prósperos e calorosos. 

Conferências que geraram guerras, 
Umas grandes disputas de terras. 

Tortura lá, tortura cá. 

E esses grandes ditadores, que para imporem respeito 
Inventam leis que não têm jeito. 

Sim, alguns dominaram suas nações inteiras. 
Enquanto nós filosofávamos e falávamos sobre geladeiras. 

Vimos tipos de homens; o que pela pátria morre, e o que pela pátria corre. 

Políticos importantes, que mudaram a cada instante. 

Porque debaixo dos caracóis dessas histórias 
Tem tantos detalhes para contar, 
Que precisaria de muitas moscas em sua sopa para interpretar. 

Mas não se cálice, 
Grite alto e pule o muro. 
Porque quem não tem colírio, 
Usa óculos escuros. 

Caminhamos e cantamos 
Nessa grande missão. 
De entender essa história, 
Essa gente, 
Sofrendo ou não. 

E apesar de você tomar café-com-leite, sorria. 
Amanhã vai ser outro dia. 
 

Henrique Rita (9º ano) 
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES 
 
Durante a segunda época de História, o 6º ano estudou o 

Renascimento e as Grandes Navegações. Estudamos e observamos algumas 
obras de arte de artistas renascentistas. Os alunos escreveram poemas para a 
pintura da Monalisa, de Leonardo da Vinci. É o que compartilhamos com 
vocês. 

Contribuição: professor Marcelo Filippini 

 
Monalisa 
 
Oh, Monalisa! 
Por que és tão misteriosa? 
Não se sabe se ris ou se choras. 
Mas nos observa a toda hora. 
Pareces guardar mil segredos, 
Mas continuas elegante e séria. 
Monalisa, Monalisa, 
És um quadro de sucesso 
Levou três ou quatro anos para ser feito 
Por isso és tão detalhada. 
Mas ainda é um mistério não teres sobrancelhas 
Leonardo é um grande pintor, que te admirou  
e observou por muito tempo. 
Mas dizem que nunca entregou o quadro ao seu marido. 
Oh, Monalisa, 
Por que és tão misteriosa? 

Trishya Luana 

 
Monalisa 
 
Por Da Vince ela foi feita, 
Que muito tempo levou para pintar. 
Uma dama muito elegante 
Leonardo e pôs a pintar. 
 
Um olhar misterioso, 
Um sorriso muito engenhoso, 
Uma expressão indecifrável, 
Uma feição incontestável. 
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A paisagem atrás da donzela, 
Dá um brilho intenso à tela, 
E a música soada ao pintar, 
Diz a ela que deve esperar. 
 
Mergulhada em mares profundos. 
De uma serenidade de outro mundo. 
O jogo de luz e sombra, 
Que demonstra a beleza de Gioconda. 

Yasmin 

 
Poema da Mona Lisa 
 
Mona Lisa, Mona Lisa sua arte é uma vida. 
Você é um mistério, até nos dias de hoje. 
Uma pintura famosa que hoje está na moda. 
Leonardo te criou e depois morreu. 
Mas você, Mona, 
Ainda está aqui! 

Kaio 

 
Mona Lisa 
 
Sobre Leonardo da Vinci, 
Só posso falar o seguinte: 
Foi um grande pintor, escultor, 
Músico e também arquiteto. 
Trabalhou por algum tempo, 
Por comida, água e teto. 
 
Mona Lisa é seu quadro mais famoso, 
Em toda a história da arte 
É o retrato mais valioso. 
 
No museu do Louvre há anos ela está, 
Mas um italiano a conseguiu roubar, 
E ainda assim conseguiram recuperar. 
Uma obra para se admirar. 

Ana 

 
 



9 

 

La Gioconda 
 
Leonardo da Vinci, 
Seu autor 
Brindou a humanidade 
Com este primor 
Gerações são inspiradas 
Mesmo após o século XX 
Por esse gênio 
Mestre da Vinci 
 
Depois de anos observando 
E pesquisando 
Esta obra nasceu 
E até os dias de hoje 
Muita gente surpreendeu. 

Manuela 

 

  

A
n

a 
B

ea
tr

iz
 –

 9
º 

an
o

 



10 

 

..................................................................... O ESPAÇO É DELES
 

OLIMPÍADAS GREGAS 
 
Nas escolas Waldorf, quando os alunos chegam ao 5º ano escolar, 11 

anos de vida, é tempo de estudar a História Antiga. Na viagem pelas culturas 
da antiguidade chegamos até a Grécia. O povo grego desenvolveu muito nas 
áreas do conhecimento que são estudadas até os nossos dias, mas acima de 
tudo cultuou o corpo sadio e bem desenvolvido. O treino para as g
para os esportes tornou o povo grego um símbolo de beleza corporal.

Para vivenciar um pouco daquela cultura são realizadas as 
Olimpíadas Gregas. Nós reunimos os quintos anos das quatro escolas da 
região sul no Camping do Rio Vermelho para um acampamento. As escolas 
são: Querência de Porto Alegre, Turmalina de Curitiba, Anabá e Cora Coralina 
de Florianópolis. 

Divididas em oito “Cidades Estado”, realizamos muitas atividades. 
Em cada grupo havia alunos de todas as escolas. 

Foi realmente um momento muito especial com participação dos 
professores de classe e professores de Ed. Física das escolas, além do apoio 
dos professores de música e de artes.  

As Cidades precisavam elaborar uma bandeira, um hino, um grito de 
união do grupo, montar um acampamento e realizar os jogos olímpicos 
trabalhando em equipe, com harmonia e respeito. Os esportes praticados 
foram: Maratona, Luta Grega, Lançamento de Disco, Lançamento de dardos, 
Salto em distância, Corrida de revezamento e Corrida de Bigas.

No final todos receberam suas Coroas de Louro, um vaso grego 
pintado pelos alunos do Anabá e um pequeno Diploma de Honra ao Mérito, 
escrito em Português, mas grafado com caracteres gregos. Aqui o texto do 
“Diploma”: 

  

∆ΙΠΛΟΜΑ ∆Ε ΟΝΡΑ ΑΟ ΜΗΡΙΘΟ 

ΠΕΛΑ  ΠΑΡΤΙΣΙΠΑΣΑΩ  Ε  ΕΜΠΕΝΙΟ  ΝΑ ΡΕΑΛΙΖΑΣΑΩ

∆Α   ∆ΗΣΙΜΑ ΣΕΞΤΑ ΟΛΙΜΠΙΑ∆Α  ΕΛΛΕΝΙΚΑ  ΙΝΤΕΡΚΟΛΗΓΙΟΣ 

∆Α ΡΕΓΙΑΩ ΣΥΛ 

ΕΜ  ΟΝΡΑ  Α  ΑΠΩΛΟ − ∆ΕΥΣ ΣΩΛ 

ΗΛΑ∆Ε − ΑΓΟΣΤΟ ∆Ε 2.014 − ΡΙΟ ΦΕΡΜΕΛΙΟ 

ΒΕΛΕΣΑ − ΦΕΡ∆Α∆Ε − ΦΟΡΣΑ 

“ΥΜ ΟΜΕΜ ΟΝΡΑ∆Ο ΦΑΛΕ ΣΕΥ ΠΕΣΟ ΕΜ ΟΥΡΟ”  

O ESPAÇO É DELES 

Nas escolas Waldorf, quando os alunos chegam ao 5º ano escolar, 11 
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∆Α   ∆ΗΣΙΜΑ ΣΕΞΤΑ ΟΛΙΜΠΙΑ∆Α  ΕΛΛΕΝΙΚΑ  ΙΝΤΕΡΚΟΛΗΓΙΟΣ  
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 Toda a festa foi “coroada” com um delicioso jantar grego elaborado 
pelos pais da classe que compareceram ao evento também vestidos a caráter! 

Os alunos ficaram muito felizes com a reunião de tantos colegas das 
outras escolas. No encontro uma das grandes tarefas era aprender o hino. 
Compartilhamos aqui um pedacinho de cada um. 

 

DELFOS 
No subsolo do templo de Apolo 
havia uma fenda e soltava vapor 
Todos buscam o templo de Delfos 
pelo seu enorme valor... 
 
ÍTACA 
...Ítaca é a ilha do verão 
que está sempre em seu coração. 
Amada por todos que aqui moram 
E para a deusa Atena todos oram! 
 
ESPARTA 
Ó forte Esparta, tão grandiosa, és corajosa 
Se estamos na guerra nunca desistimos 
Faça chuva ou faça sol, enfrentamos perigos 
Somos fortes, resistentes, ágeis e disciplinados... 
 
ELÊUSIS 
Salve, ó deusas Demeter e Perséfone 
protetoras da nossa cidade! 
Aqui vivia o monstro Procrusto, 
mas por Teseu ele foi derrotado... 
 
CRETA 
Salve ó grande Creta 
A maior ilha da Grécia 
Diversas montanhas nela estão 
E em nossa costa há navegação... 
 
CORINTO 
...Ó fabulosa Afrodite, 
tão poderosa deusa do amor 
A ti veneramos e damos valor! 
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Nossa Corinto é uma bela cidade 
E por ela teremos toda a lealdade 
 
OLÍMPIA 
Salve, Olímpia, capital do esporte!... 
...No início Olímpia era um santuário, 
localizada em lugar tão sagrado... 
Os jogos olímpicos irão se realizar,... 
Em Olímpia toda a Grécia irá se juntar... 
 
ATENAS 
Salve, ó deusa Atena, 
protetora da grande cidade 
ensina a beleza e a arte,  
sabedoria e felicidade... 
  

P
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A PRINCESA DO CASTELO EM CHAMAS 
 
Era uma vez um homem que tinha tantos filhos quantos furos tem 

uma peneira. Todos os homens da aldeia já eram seus compadres. Ao nascer-
lhe mais um filho, sentou-se na estrada para pedir ao primeiro transeunte 
que fosse padrinho da criança. Vinha então descendo a estrada um velho com 
um manto cor de cinza, ao qual ele fez o pedido, aceitou com prazer. 
Seguiram o caminho juntos e o velho ajudou a batizar a criança. Deu, então, 
de presente ao pobre uma vaca e um bezerro nascido no mesmo dia em que 
seu afilhado. O bezerro tinha na testa uma estrela dourada e deveria 
pertencer ao menino. 

Quando o menino cresceu, o bezerro se havia tornado um enorme 
touro, e juntos iam ambos todos os dias ao pasto. O touro sabia falar e, 
quando chegavam ao topo da montanha, dizia ao menino: 

– Fica aqui e dorme. Enquanto isso, vou procurar meu pasto. 
 Assim que o pastor dormia, o touro corria como um raio até o grande pasto 
celeste e comia flores douradas de estrelas. Quando o sol se punha, ele 
voltava para acordar o menino, e iam, então para casa. Isto se repetiu todos 
os dias até o menino alcançar a idade de vinte anos. Um dia, disse-lhe o 
touro: 

– Senta-te agora entre os meus chifres e eu te levarei até o Rei. 
Pede-lhe uma espada de ferro do tamanho de sete varas e dize-lhe que 
queres salvar sua filha. 

Logo eles estavam no castelo real. O pastor desceu e foi ter com o 
Rei; este lhe perguntou o motivo de sua vinda. Após ouvir a resposta, deu-lhe 
com prazer a espada desejada, mas sem muita esperança de poder rever sua 
filha. Muitos jovens audaciosos tinham em vão ousado libertá-la. Ela fora 
raptada por um dragão de doze cabeças, que morava muito, muito longe. 
Ninguém podia chegar até lá, pois no caminho para seu castelo se encontrava 
uma serra imensamente alta, intransponível; e, mais além, um grande mar 
bravio. Adiante dele morava o dragão, em seu castelo de chamas. Mesmo se 
alguém conseguisse transpor a serra e o mar, ninguém lograria passar pelas 
chamas poderosas; e, mesmo tendo-as vencido, teria sido morto pelo dragão. 
 Quando o pastor obteve a espada, montou novamente entre os chifres do 
touro, e num instante eles se encontraram diante da serra imensa. 

– Podemos voltar – disse ela ao touro, pois achava impossível 
transpô-la. 

O touro respondeu-lhe: 
– Espera apenas um instante! 
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E desceu o rapaz ao chão. Mas tinha feito isso, deu um impulso e 
moveu, com seus chifres poderosos, a serra inteira para o lado; e eles 
puderam seguir em frente. 

O touro assentou o pastor novamente entre os chifres, e logo eles 
alcançaram o mar. 

– Agora podemos voltar – disse o jovem -, pois ali ninguém consegue 
passar. 

– Espera apenas um instante – retrucou-lhe o touro -, e segura te 
bem em meus chifres. 

Então inclinou a cabeça até a água e bebeu o mar inteiro, e assim 
prosseguiram eles em chão seco, como sobre um  gramada. 
 Logo chegaram ao Castelo de Chamas. Mas, já de longe, sentiram um calor 
tão imenso que era quase insuportável ao rapaz. 

– Pára – gritou ele ao touro-, não vás em frente, senão vamos morrer 
queimados. 

O touro, porém, correu até bem perto e cuspiu de uma vez por sobre 
as chamas o mar que havia bebido, e elas rápido se apagaram. E logo uma 
fumaça enorme se elevou, enevoando todo o céu. Então, do vapor medonho, 
saltou o dragão de doze cabeças, enraivado. 

– Agora é tua vez – disse o touro a seu amo. – Vê se consegues cortar 
todas as cabeças do monstro de um só golpe. 

Ele juntou toda a sua força, tomou a espada poderosa com as mãos e 
golpeou tão rapidamente o monstro que todas as cabeças rolaram ao chão. O 
animal se contorceu e se debateu contra a terra com tal força que ela tremeu. 
O touro apanhou o corpo do dragão com seus chifres, arremessando-o ás 
nuvens; e nada mais se viu dele. 

O touro disse ao pastor: 
– Minha tarefa chegou ao fim. Vai até o castelo, e lá encontrarás a 

princesa. Leva-a de volta a seu pai. 
Tendo dito isto, correu para o gramado celeste, e o rapaz nunca mais 

o viu. 
O jovem se dirigiu ao castelo, onde encontrou a princesa, que se 

alegrou muito por estar livre do terrível dragão. 
Regressaram ambos então ao país da princesa, onde se casaram; e 

uma enorme alegria invadiu todo o reino. 
 

Conto da Transilvânia, Romênia – www.festascristas.com.br 
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O QUE FIZERAM AS CRIANÇAS NA AULA DE EURITMIA? 

 
Elas movimentaram a linguagem e a música com o corpo inteiro, até 

as pontas dos dedos das mãos e dos pés. “Saborearam e sorveram” as 
imagens, os movimentos e os estímulos com todo o seu organismo. Por um 
curto tempo, elas mesmas foram o príncipe corajoso ou o veloz corcel, e, num 
lapso, se amalgamaram com os movimentos dos sons da linguagem e da 
música.  

Linguagem e música são dois meios através dos quais podemos 
expressar nossa vida interior. Quando visualizamos os movimentos da 
linguagem e da música, na verdade, pintamos os movimentos que fazemos 
intimamente, os mesmos movimentos que nos tornam aptos a falar ou 
cantar. Desta maneira nós, por exemplo, expressamos nosso estado de alma 
exclamando “ah!” e “oh!” quando alguma coisa nos surpreende ou quando 
somos tocados por sua beleza. Usando consoantes, nós primariamente 
expressamos movimentos que podem ser testemunhados no mundo á nossa 
volta. Como o camundongo fugindo para seu buraquinho: tttttttttttt. Ou o 
seu fungado baixinho: mmmmmm. 

Assim, cada som tem seu gesto intrínseco. Na linguagem cotidiana 
nós normalmente não estamos conscientes disto. Comumente ouvimos o 
sentido do que está sendo dito. Isto, entretanto, é totalmente diferente 
quando a linguagem é usada artisticamente. Num poema, por exemplo, os 
movimentos dos sons, o ritmo e a rima, representam um papel importante. O 
conteúdo de um lindo poema pode, às vezes, ser expresso com poucas 
palavras, no entanto, o que falta é o estado de alma, a experiência que vive 
entre as palavras.  

Podemos observar a mesma coisa quando contamos uma história 
para as crianças. As palavras “castelo” e “chatô” são sinônimos, mas nas 
experiências da criança há uma grande diferença. Para dizermos algo mais 
significativo, podemos pesar as palavras. Quando são encontradas as palavras 
apropriadas, experimentamos isto como uma condensação de um movimento 
interior, um que assunto que viva dentro de nós e seja revirado, 
movimentando por longo tempo, antes de encontrarmos as palavras certas 
para expressá-lo. 

Também na música ocorre este processo. 
Na Euritmia, os gestos visualizam os movimentos da força criativa 

que processe a linguagem e a música. Adentramos o momento em que a 
linguagem e a música ainda estão querendo afluir. Quando cantamos, 
estamos aptos a sentir este movimento, enquanto passamos de um tom para 
outro. Cantando o primeiro tom, por dentro, já nos movimentamos na 
direção seguinte. Isto se nota especialmente, quando ainda estamos no 
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processo de aprendizagem da peça musical. Então nós percebemos como o 
tom subsequente tem primeiro de ser encontrado, e assim por diante. O 
movimento em sua direção precisa ser desenvolvido, antes do tom soar 
fisicamente. Estes são os mesmos momentos criativos como aqueles que 
visualizamos com nosso corpo todo, na Euritmia. Durante a aula de Euritmia, 
as crianças têm seus próprios movimentos introduzidos nos movimentos 
criativos da linguagem e da música.  

Rodolf Steiner mostrou como os movimentos criativos que usamos 
na linguagem, na música, estão relacionados como as forças ativas agindo na 
natureza, assim como aquelas que agem sobre nosso organismo físico. Nosso 
corpo, com sua forma e delineação definidos, também se origina do 
movimento. Podemos ver esta maravilha na embriologia. O coração do 
embrião eleva-se da circulação sanguínea que flui da placenta para o corpo 
em formação e aos poucos se condensa na forma do coração. Nossos órgãos, 
assim como os movimentos do nosso sistema digestivo, por exemplo, estão 
relacionados com os movimentos que fazemos quando falamos. Rudolf 
Steiner chama a isto de mundo das forças criativas que mantém toda a vida, o 
mundo etérico, ou o mundo das forças vitais. Quando fazemos Euritmia com 
crianças, nos endereçamos às suas forças vitais, estas são estimuladas e 
formadas pelos movimentos eurítmicos. 

 

Autor: Grupo Holandês de Projeto para Euritmia nas Escolas Waldorf, 

responsável Helga Daniel (Formação de Professores de Euritmia, Hogeschool 

Helicon , Holanda) 

Tradutor: Jorge do Nascimento Brunis 

Revisão: Regina Berti e  Veronika Brunis 

 

Contribuição: Tatiana Alcântara, professora de euritmia do 1º ao 4º 
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SALVANDO A INFÂNCIA 
UM MEMORANDO PARA UMA PEDAGOGIA DO FAZER 

Dr. Peter Guttenhöfer 

Continuação da edição anterior 

 
3. O PEQUENO É BELO (SMALL IS BEAUTIFUL LIVRO DE H. 

SCHUHMAKER). 
O que aprendemos, e como aprendemos, nos primeiros anos de vida 

é extremamente importante e vital para a nossa biografia. Não focamos aqui 
os primeiros três anos de vida da criança porque gostaríamos que todas elas 
crescessem dentro do seio da família. Como essa não é a realidade para 
centenas de milhares de crianças, as dificuldades decorrentes não podem ser 
resolvidas ou discutidas neste artigo. 

Queremos aqui desenhar um esboço de um espaço para crianças de 
4 a 10-11 anos, propício para o aprendizado, onde a criança possa viver, 
aprender e crescer. É um esboço de educação contínua, incluindo três anos 
de jardim de infância e quatro anos de escola, totalizando sete anos básicos. 
No final desse período, a criança chega a um ponto onde ela já desenvolveu 
tanto o sentimento anímico de pertencimento (chamada "coerência" pelas 
pesquisas da salutogênese) como a força para reconhecer e superar os 
obstáculos (chamado de "resiliência"). Na antropologia antroposófica, esse 
momento do desenvolvimento da criança é chamado de "Rubikon" e significa 
que a criança estabeleceu sua saúde biológica individual, anímica e mental, 
que lhe permite enfrentar as crises no futuro. 

O ideal seria que a criança pudesse crescer pelo menos dez anos em 
um ambiente onde sua personalidade desabrochasse livremente e em tempo 
hábil (conforme exigido pela Constituição) e assim ser preparada para os 
desafios futuros. Dentro deste período, do jardim de infância e dos quatro 
anos seguintes não seria necessário seguir as normas de aprendizagem do 
currículo estadual e a pressão de testes e provas que elas acarretam. No 
quarto ano, a criança estaria preparada para atender os padrões do estado e 
capacitada a integrar-se perfeitamente a qualquer escola local. Em muitos 
países o "homeschooling", isto é, a “educação em casa”, é uma opção legal 
nos primeiros anos. Assim, tanto nos três ou quatro primeiros anos de escola 
como nos anos de jardim de infância as crianças ficariam livres de obrigações 
curriculares.  

Devemos trabalhar com princípios pedagógicos com base na 
compreensão da natureza do desenvolvimento infantil durante esse período 
de sete anos, especialmente na transição do jardim para o primeiro ano, 
focando as condições específicas de cada criança. Isso criaria uma estrutura 
que minimizaria os problemas desencadeados pela atual tendência global de 
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escolarização precoce. Cumpriríamos a exigência mínima de atendimento 
escolar, mas, ao mesmo tempo, permaneceríamos livres para poder tomar 
nossas próprias decisões pedagógicas adaptadas para cada criança. 

O que seria necessário na formação dos educadores não é aprendido 
na faculdade e nem em seminários para professores, tampouco precisaríamos 
nos preocupar com financiamento oneroso de edifícios, uma vez que 
finanças, organização e administração teriam custo baixo. “O pequeno é 
belo”, como o título do famoso livro de Schumacher (1973): "Small is 
beautiful". 

Um agravante é que em alguns países, principalmente no hemisfério 
sul, as instituições políticas do colonialismo continuam disseminar na alma 
dos jovens a forma de viver e pensar americana e europeia. Os países são 
politicamente livres, mas lutam bravamente para recuperar a sua identidade. 
A elite desses países envia seus filhos para "colégios internacionais" ou aos 
internatos das antigas potências coloniais. Muitas vezes as escolas nesses 
países estão mal equipadas e planejam seu currículo de acordo com os 
padrões ocidentais. Esses critérios implicam uma espécie de "currículo 
oculto", longe dos resultados das recentes pesquisas sobre a educação e 
distantes também da sabedoria vital dos povos indígenas. Para conseguir 
qualquer contribuição direcionada a uma nova identidade, as escolas devem 
primeiro se concentrar em suas próprias raízes culturais e espirituais, na sua 
própria língua, no seu ambiente cultural. Só é possível criar essa nova 
identidade nos primeiros anos da educação para evitar qualquer conflito com 
as autoridades educacionais locais. No ensino superior, a educação 
convencional exige a adaptação da criança ao sistema social vigente, motivo a 
mais para incentivar a criação de pequenas escolas livres de muitas exigências 
governamentais. 

 
4. ESCOLA BÁSICA 
Nos primeiros sete anos, nós tratamos de possibilitar a infância, isto 

é, a saúde individual, a cultura geral e o exercitar do trabalho prático. A 
Pedagogia Waldorf, que se espalhou ao redor do mundo durante os últimos 
90 anos trabalha de acordo com os princípios e métodos fundamentais 
derivados de estudos antropólogicos da Antroposofia de Rudolf Steiner. Além 
do desenvolvimento da inteligência e da vida anímica, há uma ênfase no 
desenvolvimento da vontade. De acordo com as ideias básicas da “pedagogia 
da ação” aqui descrita, a pedagogia Waldorf também requer uma revisão. Se 
olharmos para o sofrimento da criança é preciso nos perguntarmos quais 
conhecimentos as crianças precisam adquirir hoje que ainda serão úteis daqui 
a 30 anos. Uma das respostas pode ser aquela descrita aqui como “escola 
básica”. Mais ainda porque uma mudança do currículo e dos métodos de 
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ensino no ensino médio ou universitário é muito mais difícil. O período que 
inclui o jardim de infância e ensino básico pode ser mais facilmente 
transformado. 

A beleza e a profundidade da Pedagogia Waldorf já se desenvolvem 
nos quatro primeiros anos de escola: trabalho e brincar andam de mãos 
dadas, o mundo é revelado em imagens, os alunos e professores trabalham 
juntos, construindo uma comunidade de destino sem estimular a competição, 
porém com um sentido de fraternidade. Maiores problemas começam na 
sexta série, na época que o relacionamento da criança com o mundo muda 
fundamentalmente. Como princípios de ensino completamente novos são 
exigidos na idade de doze anos, essa proposta de escola básica é concebida 
apenas para crianças dos 4 aos 10 ou 11 anos. 

Neste artigo, expus uma imagem, ainda que minimal, de uma escola 
que oferece uma educação holística para crianças dos 4 aos 10-11 anos. Não 
se trata de um fragmento de uma escola convencional, mas é uma instituição 
completa, um modelo, um entorno educativo novo para as crianças. Tal 
espaço educativo pode ser criado com relativamente poucos recursos 
financeiros e humanos. Para visualizar essa escola básica, devemos aban-
donar o grande ideal de uma Escola Waldorf de 12 anos de educação, levando 
em conta que as habilidades e competências das crianças estão em jogo 
nestes tempos de crise do século XXI e, deste modo, daria para garantir a um 
numero maior de crianças uma educação adequada à sua natureza. A escola 
básica como espaço de aprendizagem pode dar um novo impulso. No 
momento, falta-nos a imaginação para criar uma imagem detalhada desses 
espaços. O que nós queremos é construir “barcos salva-vidas” para a infância 
e, ao mesmo tempo, para o poder de imaginação da humanidade. 

 
Dr. Peter Guttenhoefer (guttenhoefer@gmx.de) - Trad. Ute Craemer 

 Boletim da Sociedade Antroposófica no Brasil, Nº 67 ANO XVIII 

Publicação autorizada pela SAB 
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................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS 
 

SUCOS ENERGÉTICOS COM ÁGUA DE COCO - 
MINERAIS: POTÁSSIO, FERRO E CÁLCIO  
 
1. Energético instantâneo - saúde dos nervos 
1/2 manga  
1/4 de abacate 
2 colheres de xarope de guaraná  
2 castanhas do Pará 
1 copo de água de coco 
Bater tudo no liquidificador. 
Sirva bem gelado. 
 
2. Para aumentar a energia 
1 fatia de abacaxi 
1 fatia de mamão  
1colher de chá de  xarope de guaraná  
1 copo de água de coco  
Bater tudo no liquidificador e sirva bem gelado. 
 
3. Energético de ação rápida 
1 goiaba vermelha  
2 colheres de mel  
10 folhas de hortelã  
1 copo de água de coco 
Bater tudo novo liquidificador e sirva gelado. 
 
4. Para fadiga  
Fibras- elimina toxinas do organismo 
Suco de 1 lima da pérsia 
Suco de 2 laranjas  
10 folhas de espinafre 
1 colher de sopa de mel  
Bater tudo no liquidificador e sirva gelado 
 

Receitas da Sonia Jendiroba 
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ASTRONOMIA: POR QUE VEMOS SEMPRE A MESMA FACE 

 

Nos dois últimos Colibris, já nos dedicamos à observação da Lua; 
chegamos inclusive a construir um Lunarium (Nº 2, São João/2014). Como 
podemos compreender o fenômeno das fases lunares? 

Devemos tomar como ponto de partida o Sistema de Copérnico. A
Lua gira ao redor da Terra, por isso dizemos também que ela é um satélite da 
Terra. O sentido de giro do seu movimento é o mesmo que o sentido em que 
a Terra gira ao redor do Sol. A órbita lunar, porém, é bem menor que a órbita 
da Terra, pois enquanto a Terra precisa de um ano inteiro para o seu giro 
completo ao redor do Sol, a Lua completa o seu giro ao redor da Terra em 
pouco menos que um mês (Figura 1). 

A Lua não tem luz própria. Ela é iluminada pelo Sol em uma de suas 
faces, assim como a Terra. Na posição 1, a face não iluminada da Lua está 
voltada para a Terra. Nós não a vemos: é a fase da Lua Nova. Na posição 2, 
temos a Lua em Quarto-Crescente. Na posição 3 (oposição ao Sol) temos a 
Lua Cheia e na posição 4 a Lua em Quarto-Minguante. Portanto, as fase
Lua não têm nada a ver com a sombra da Terra, como às vezes ouvimos falar.

 
Será que a Lua também tem uma rotação própria, assim como a 

Terra? – Já pelo fato de que ela tem sempre a mesma face voltada para a 
Terra, podemos concluir que a Lua gira em torno de seu próprio eixo. 

 

 

Figura 1: As fases lunares acontecem devido ao movimento da Lua ao redor da Terra.

 
A duração de sua rotação, porém, não é de 24 horas como a da 

Terra; ela dura 27,3 dias, que é o período sideral da Lua, ou mês sideral: o 
tempo que a Lua leva para dar uma volta completa ao redor da Terra (do 
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Terra; ela dura 27,3 dias, que é o período sideral da Lua, ou mês sideral: o 

po que a Lua leva para dar uma volta completa ao redor da Terra (do 



22 

 

ponto de vista geocêntrico é o tempo necessário para ela percorrer as 12 
constelações zodiacais). 

Resumindo: À medida que a Lua orbita em torno da Terra, 
completando seu ciclo de fases, ela mantém sempre a mesma face voltada 
para a Terra. Isso indica que o seu período de translação é igual ao período de 
rotação: 27,3 dias. Dizemos que a Lua tem rotação sincronizada com a 
translação. 

 
 

 

Agenda de Observação 
Principais fenômenos astronômicos relacionados à Lua para o mês de outubro 

 

Data Horário Fenômeno 

1 Qua Anoitecer 
Lua Quarto-Crescente em Sagitário no alto do Céu. A 
Noroeste Marte próximo a Antares; Saturno no poente. 

6 Seg Noite toda 
Lua quase cheia tem trajetória sobre a linha do Equador 
Celeste. 

8 Qua Anoitecer Lua Cheia em Peixes nasce ao Pôr-do-Sol. 

12 Dom 
Nascer: 23:00 

Pôr: 9:30 

Lua quase Quarto-Minguante se posiciona no ponto mais 
baixo de sua órbita entre Touro e Gêmeos. Nos próximos 
dias a órbita vai se elevando(Lua ascendente). 

15 Qua Amanhecer 
Lua Quarto-Minguante em Gêmeos no alto ao Norte. 
Júpiter a Nordeste entre Câncer e Leão. 

18 Sab Amanhecer Lua e Júpiter próximos a Nordeste entre Câncer e Leão. 

23 Qui 20:00 
Lua Nova. Sol e Lua em Virgem. Conjunção Lua/Vênus. 
Conjunção Lua/Sol: Eclipse Solar. 

25 Sab Anoitecer 
Lua e Saturno em Libra bem próximos no poente. 
Antares e Marte um pouco acima. 

27 Seg 
Nascer: 9:30 

Pôr: 23:00 

Lua em sua órbita mais elevada entre Escorpião e 
Sagitário. Nos próximos dias a órbita vai abaixando (Lua 
descendente). 

28 Ter Anoitecer Lua e Marte próximos em Sagitário, no poente (Fig. 2). 

31 Sex Anoitecer Lua Quarto-Crescente em Capricórnio no alto do Céu. 
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Figura 2: Anoitecer do dia 28 de outubro (20:15) em Florianópolis. Lua Crescente (na figura está 

toda iluminada) e Marte em Sagitário. Logo abaixo a Constelação do Escorpião e sua estrela 

principal Antares. Saturno está quase se escondendo atrás do horizonte. Observe as guias do 

Cruzeiro (Hadar e Rigil Kentaurus) e o Cruzeiro do Sul quase se pondo a sudoeste.

 

De: Kraul, Walter. Erscheinungen am Sternenhimmel. 

Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon

 
 

  

 

Crescente (na figura está 

toda iluminada) e Marte em Sagitário. Logo abaixo a Constelação do Escorpião e sua estrela 

principal Antares. Saturno está quase se escondendo atrás do horizonte. Observe as guias do 

do Sul quase se pondo a sudoeste. 

Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart: 2002 

Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon 
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.................................................................. POR ONDE ANDAM? 
 

Nome: Aline Goedert Volkmer 
 
Em 1993, comecei minha jornada na escola Anabá, fiz o jardim e, 

logo depois, devido a uma oportunidade dos meus pais, me mudei para os 
EUA. Voltei no fim do segundo ano e continuei com a querida professora 
Sandra Beck até o nono. Com o teatro, vivi uma transformação imensa. 

Durante o nono ano, fiz intercâmbio para Darmstadt, na Alemanha, e 
passei três meses no décimo ano na Freie Waldorfschule Darmstadt, onde 
conheci o ensino médio Waldorf. Acredito e torço muito para que o sonho de 
ter um ensino médio Waldorf aqui em Florianópolis se realize, pois é algo 
realmente especial. 

Voltei ao Brasil, terminei o nono ano e fui para a Escola Autonomia. 
Me adaptei tranquilamente a outra metodologia de ensino e percebi que 
todas aquelas histórias de que “aluno Waldorf não vai bem fora” são mitos. 
Fiz novos amigos e me diverti muito na nova escola. Fiz vestibular, passei na 
UFSC em Biologia e na UDESC em Artes Plásticas. Fiz um semestre das duas, 
decidi pela arte. Foi uma escolha difícil, já que as duas áreas sempre foram 
grandes paixões desde pequena.  

Durante a Graduação, fiz um intercâmbio acadêmico para a única 
universidade alemã que tinha convênio com a UDESC na época, a Alanus 

HochschulefürKunstund Gesellschaft. E qual foi minha surpresa, ao chegar lá, 
me senti de novo naquele agradável e familiar ambiente de escola Waldorf. 
Me apaixonei pela Alanus, fiz disciplinas do curso de pintura, adorei a forma 
de ensinar dos professores, as palestras, as interdisciplinaridades. A ideia de 
ser possível levar as ideias da educação Waldorf para além do ensino médio 
me encantaram profundamente. Durante meu período na Alanus, melhorei 
muito meu alemão, aprendi a ter independência, morei sozinha pela primeira 
vez. Quando voltei ao Brasil, saí da casa dos meus pais, continuei o curso de 
Artes Plásticas e me formei em Agosto de 2011.  

Em Setembro de 2011, comecei o Mestrado em Desenho e Técnicas 
de Impressão, no Porto, em Portugal. Lá tive muitas experiências incríveis, 
conheci gente do mundo todo e melhorei muito minha técnica artística.  

Voltei ano passado e logo em seguida comecei a Fundamentação em 
Pedagogia Waldorf, na turma que teve início em outubro de 2013. Cheguei a 
começar o Doutorado no começo de 2014, mas, por sentir que sou muito 
jovem pra ter algo de profundo e significativo para dizer ao mundo, resolvi 
esperar e construir uma bagagem de experiência prática antes.  

Percebi finalmente que eu queria fazer parte desse grupo de pessoas 
incríveis chamadas “professores” que nos mostram um mundo incrível e que 
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nos fazem ser capazes de sonhar. Encontrei meu grande amor e companheiro 
de caminhada com quem casei, agora em agosto. Tenho trabalhado como 
professora particular de desenho e pintura e pretendo continuar sempre me 
renovando e aprendendo. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi 
com meu encontro com a Pedagogia Waldorf é que nunca, nunca podemos 
parar de aprender: aprender sobre o mundo, aprender sobre nós mesmos, e 
buscar a cada dia nos tornarmos seres humanos melhores.  
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..................................................................... DICAS DE LEITURA 
 
Novas aquisições da Biblioteca: 
 
O apocalipse de João - Rudolf Steiner 
Educação para a liberdade - Frans Carlgren e Arne Klingborg 
Percepções Humanas - Mauricio Baldissim 
Coisas de onça - Daniel Munduruku 
As memórias de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle 
O príncipe que bocejava - Ana Maria Machado 
A bruxa Zelda e os 80 docinhos - Eva Furnari 
A árvore do Beto - Ruth Rocha   
Caninos brancos - Jack London 
Contos de Grimm- Tradução e adaptação Edith Asbeck 

 
Contribuição: professora Adriana, biblioteca 

 

 
De 16 a 10 de outubro, as biografias escritas pelos alunos do 9º ano 

estarão expostas para apreciação na Biblioteca Guimarães Rosa. 
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...................................................................... APOIO CULTURAL 
Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no 
mundo, as pessoas e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas nosso muito obrigado. 

 
.................................................................................................. AGENTE DE VIAGENS 
LUISA SODRÉ – AGENTE DE VIAGENS 
Passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros. 
Telefone/fax: 3365-8336  /  9101-8336 
luisa@sodre.tur.br      skype: luisasodre 1 

 

........................................................................................................... ALIMENTAÇÃO 
CANTINA DO DINDO 
Venda de lanches e sucos na Escola Waldorf Anabá. 
Encomenda de congelados salgados. 
Telefone: 9953-0140        cantinadafamilia@hotmail.com 

 
CASA DO PEIXE – Gastronomia Marítma 
Alimentação saudável, produtos naturais e orgânicos. 
Ambiente acolhedor com espaço ao ar livre em frente à praia. 
Balneário São Miguel-Biguaçu  Telefone: 3285-2361   casadopeixesc.com.br 
 
CASARÃO – Empório natural 
Empório e Padaria Orgânica certificada pela Ecocert. Integrante da Ecofeira da Lagoa.  
Grande variedade de pães, bolos, integrais e orgânicos. 
Av. Pequeno Príncipe, 1267, Campeche - Telefone: 3237-3077 
 
FAMÍLIA LORENZI – Pães artesanais 
Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes. 
Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica. 
Telefone: 3228-0441 
 
PÃO DE QUÊ? – Rafa e Dani 
Feitos com ingredientes orgânicos e amor. Pães e bolos, pão de queijo (e sem queijo) 
congelado. Vendas 3ª e 6ª no portão da Anabá e 4ª no Jardim. Aceitamos encomendas 
para aniversários (bolo, pães, patês, cestas de frutas...) – tel.: 3234-3241 / 9607-1503 
 
SABOR DA TERRA - Alimentos orgânicos e integrais 
Há 15 anos oferecendo grande variedade de alimentos sem glúten e 
sem lactose. 
Rua João Pio Duarte Silva, 1124 - Córrego Grande – Florianópolis.  Tel.: 3234 67 14 
 
QUINTAL DA ILHA - Produtos naturais e orgânicos 
Verduras frescas, pães integrais , alimentos isentos de  glúten e lactose. Café expresso 
orgânico e lanches naturais. 
Rodovia Admar Gonzaga 980 loja 2 - Itacorubi – Florianópolis. Telefone: 3025 34 20 
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..................................................................................................................... ANIMAIS 
ADESTRAMENTO - KATHIA POSSA 
Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento para problemas 
comportamentais, terapia com Florais de Bach, passeios, atendimento domiciliar. 
Telefone: (48) 9619-9262        kathiapo@yahoo.com.br 

 

............................................................................................................. AUTOMÓVEL 
CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO 
Check-up completo; escapamentos; alinhamento/balanceamento; regulagem de motor; 
amortecedores/molas; filtros de ar, óleo, combustível e ar condicionado 

Rua Lauro Linhares, 113 – Trindade – Telefone: (48) 3248-4934 – Jean 
 

.............................................................................................................. BRINQUEDOS 
BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ 
Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato 
variado, material escolar em geral. Telefone: 3232-7152, com Daniela e Caciane, das 
7h às 12h30, quarta-feira das 7h às 15h30. bazaranaba@gmail.com 
 

.................................................................................................................. COMÉRCIO 
FRUTO TROPICAL - Roupas de algodão adulto e infantil 
Pijamas de flanela, saias, chapéus, acessórios para bebês e presentes especiais 
Centro Coml. Germânia - loja 8 - 3204-6774 e 8408-9038 Seg/sex 13:30 as 18:30 
 
ZUN ZUM – Moda Jovem 
Rua Conselheiro Mafra, 328, Centro, Florianópolis. 
Telefone: (48) 3028-2838 
 
BEM LINDA – Moda, tendência, variedade, ótimos preços, tudo num só lugar! 
www.fb.com/lojasBemLinda 
Telefone: (48) 3024-8001 
 
LÁPIS MÁGICO – Papelaria 
Livros da Editora Antroposófica 
Av. Pequeno Príncipe, 2120, loja 3, Campeche, Florianópolis 
Telefone: (48) 3237-2148 

....................................................................................................................... DESIGN 
COMUNICAÇÃO DIGITAL E DESIGN GRÁFICO 
Criação de sites, Facebook empresarial, conteúdo, folders e marketing digital  
para pequenas e médias empresas ou profissionais autônomos. 
Ligia 48 88088787 – www.infinitumdesign.com.br      ligia@infinitumdesign.com.br 
 
................................................................................................................ EQUITAÇÃO 
CENTRO EQUESTRE CANTAGALO 
Aulas de equitação para crianças, jovens e adultos. Rua Francisca Ines da Costa, 342  
João Paulo. Tel. (48)91423657    cecantagalo@gmail.com 
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..................................................................................................................... ESCOLAS 
CASA AMARELA – Jardim de Infância Waldorf 
Rua Elpídeo da Rocha, 200, Rio Tavares, Florianópolis 
Telefone: 3237-4284     contato@escolacasaamarela.com 

JARDIM AMANAYÉ – Educação Infantil 
Pedagogia Waldorf 
Rua São Paulo, 107, Vargem Grande, Florianópolis 
Telefone: (48) 3269-5775        jardimamanaye.blogspot.com.br 
 
RECREAÇÃO WALDORF - Um lugar onde seu filho pode brincar, cantar, desenhar, 
ouvir histórias... Com almoço e lanche, para crianças de 3 a 8 anos, no Jardim de 
Infância Anabá. Mais informações com Salete ou Patrícia, telefone: 96090404 e 
88593566. esilvaesilva@hotmail.com 
 
................................................................................................................ FARMÁCIAS 
FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia 
Homeopatia e Antroposofia. 
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4. 
Telefone: 3234-3692 
 
............................................................................................................. HOMEOPATIA 
ANDRÉA MEIRELES – Homeopata Clássica - RELLUZ CLÍNICA SPA – A Homeopatia trata 
os seres em todos os seus aspectos (físico, emocional, mental e energético) 
Rua Desembargador Arno Hoeschel, 279, Sala 04, Centro - (48) 3024-6478  
(48) 96836194    homeopatiaclassica@yahoo.com.br    contato@clinicarelluz.com.br 
 
...................................................................................................................... MÓVEIS 
BRUNO - Marcenaria em madeira de demolição 
Escadarias, assoalhos, painéis e móveis - armários, mesas, aparadores e bancadas. 
Contato: 99579067 / 84007751 E-mail: contatobrunomoveis@hotmail.com 
 
........................................................................................................... ODONTOLOGIA 
SOLANGE EZURE – Odontologia Antroposófica 
Ortopedia Funcional - Ortodontia - ATM - Experiência Somática.  
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 403, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi. 
Telefone: 3025-5425 
 
.............................................................................................................. PROFESSORA 
GABRIELA FALCÃO KLEIN 
Professora de Língua Portuguesa. Revisão e acompanhamento de produção de textos. 
Telefone: (48) 32093550 84255444 - gabi.falcao@gmail.com 
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.................................................................................................................... TERAPIAS 
ANA CLAUDIA J. ALLEOTI- Psicóloga (CRP 12/6139) 
Abordagem Junguiana/análise de sonhos/ sandplay therapy 
R: Francisco Goulart, 42 sl. 201-Trindade  
Telefone: (48) 9113-3110 - alleottiac@gmail.com 
 
 
 
MARISA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga – Biografia Humana (CRP 12/00295) 
Auto-desenvolvimento + Conversas de Ajuda em Processos de Mudança. 
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A. 
Telefone: (48) 3234-5069 – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com 
 
SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística 
Atelier Paulo Apóstolo. 
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.  
Telefone: 3249-8498      simonedefaveri@gmail.com 
 
TAISA BOURGUIGNON 
PEDAGOGIA – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade 
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608. 
Telefone: 3234-2747 
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............................................................................... EXPEDIENTE 
 

 

Ano XXIV - Nº 3 – Micael - 2014 

 Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá, 

de Florianópolis, e interessados na pedagogia Waldorf. 

 

 

Atividade sem fins lucrativos.  

Este boletim financia-se unicamente com o apoio cultural e doações.  

A distribuição é dirigida.  

Sugestões e colaborações são sempre bem-vindas. 

 

Contatos na escola, 

com Silvia (silvialcover@hotmail.com) 

ou Patrícia (patica1@gmail.com) 

 

Quer nos apoiar? colibri@anaba.com.br 

 

Equipe desta edição: Gabriela Falcão Klein (revisão), Maria Jaqueline Maffazioli,  

Marli Henicka, Patrícia Campos, Silvia Alcover 

 
Quando necessário, nos reservamos o direito de corrigir pequenas falhas que 

 por ventura estejam presentes nos textos entregues para publicação neste boletim. 

 

Agradecemos a todos aqueles que contribuíram nesta edição. 

  

              

 

 

 

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas 
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