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........................................................................................................................................ ÉPOCA
"Espírito vencedor,
desperta da impotência
as almas hesitantes;
queima o egoísmo,
inflama a compaixão
para que o altruísmo
do fluxo vital dos homens
possa fluir como fonte
do renascimento espiritual."
Rudolf Steiner

BUSCANDO A RELAÇÃO COM MICAEL
O nome Micael em sua etimologia hebraica é na verdade uma pergunta: “Quem
é como Deus?”. Outra forma de designá-lo é “a face de Deus”. Trata-se, portanto, de uma
hierarquia angelical, a dos arcanjos, que têm como missão remeter o ser humano ao divino, à sua origem. Sua atuação sempre trabalha no sentido de desenvolver no ser humano
o que ele necessita para tornar-se plenamente humano. Sendo ele o administrador da
inteligência cósmica, é o portador dessa inteligência ao ser humano. Ele assume o papel de
espírito da época de tempos em tempos. E sua época sempre significa algum importante
avanço da humanidade em seu processo de vir a ser. Sua gestão anterior foi a época do
milagre grego, século IV a.C., influenciando o despertar para o cultivo de uma forma nova
de pensar. O ser humano passa a pensar por si mesmo e não mais a receber o pensar já
pronto por meio de revelações. Esse foi um período de preparação do terreno para a vinda
de Cristo. Após a vinda do Cristo, do Eu Cósmico que encarna em um ser humano e deixa a
semente para o desenvolvimento da individualidade, este passa a desenvolver paulatinamente a consciência de si mesmo. Na gestão atual, Micael passa a ter uma nova tarefa no
ulterior desenvolvimento da inteligência humana: a consolidação da alma da consciência
por meio de um pensar autônomo. Por isto sua atuação muda. Ele não mais conduz o ser
humano como uma criança, pegando-o pela mão. Ele se cala, fica à espera da iniciativa do
ser humano, para conduzi-lo em liberdade. Agora ele não é mais a face de Deus. Ele passa
a ser a face do Cristo.
É possível estabelecer uma relação consciente com um ser tão elevado como um
Arcanjo? Como é frequentemente o caso, uma vez que começamos a explorar algo novo e
a reunir conceitos ou imagens internas ligadas a ele, descobrimos fatos com os quais já temos um certa familiaridade e, portanto, somos capazes de encontrar uma certa "base" em
nosso novo caminho de exploração. Então, o natural seria investigar alguns dos fatos que
a ciência espiritual nos apresenta com respeito ao ser que geralmente chamamos Arcanjo
Micael em um esforço para estabelecer nossa conexão consciente com ele. Sabendo que o
ser humano está sempre num processo de vir a ser e sendo Micael o ser angélico que auxilia o ser humano nesse propósito, o vínculo com ele de forma consciente passa ser a nova
forma de dar passos adiante nesse processo de autoconhecimento. Porém, ele tornou-se
taciturno e calado em nossa época justamente para permitir que façamos a escolha livre
de segui-lo. A alternativa é deixar que o dragão nos domine, e justamente isto é o que tem
acontecido no momento atual da nossa história.

Capa desta edição: criação coletiva de alunos do 6o ano desenvolvida em parceria entre a aula de artes e a
época de história medieval, em que estudaram os mosaicos bizantinos.
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O século XX foi palco de transformações na relação do ser humano com a Terra,
com a natureza, com o Espírito, com o trabalho. O materialismo e a técnica entraram em
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um estágio que coloca o ser humano numa nova dimensão, no que diz respeito à liberdade
e responsabilidade. Nesse âmbito, poderosas forças trabalham para impedir a percepção
da vinda do Cristo. É profética a imagem apocalíptica do dragão sendo lançado na Terra e
ameaçando o futuro do ser humano. Essas forças querem impedir que o ser humano se
apoie no espírito para desenvolver moralidade. O dragão amarra nossas forças cognitivas
de tal forma ao mundo material que nos tornamos cada vez mais portadores de uma inteligência fria, meramente racional e intelectualista. Assim, vivenciamos cada vez menos
a realidade espiritual atuando no mundo. Aumentamos a velocidade do pensar e encobrimos o ser do pensamento. Ao mesmo tempo, o dragão se coloca entre o pensar e o atuar
no mundo. Sendo assim, perdemos a conexão com o espírito como a fonte que norteia
nossa ação no mundo.
Especialmente na crise de nosso mundo atual, é essencial nos alinharmos com
Micael, para nos capacitar a vencer o dragão. O gesto de Micael de dominá-lo, mas não
matá-lo é significativo, pois ele tem uma função em nossa existência. Sem ele não teríamos
como progredir espiritualmente. Se, por exemplo, dispensássemos tudo que é arimânico
em nossas vidas, tenderíamos inevitavelmente ao outro polo e cultivaríamos o luciférico.
Por isso o outro símbolo importante no imaginário micaélico é a balança que representa
o cultivo do necessário equilíbrio entre as polaridades. Esse equilíbrio é o que almejamos
com o discernimento entre o bem e o mal, ou seja, nossa capacidade de sermos seres
morais. A moralidade aqui é bem distinta de uma moralidade herdada ou externa, determinada pela herança cultural histórica, ela advém de um ser que alcança autonomia, que
é capaz de alcançar essa consciência em liberdade.
Um outro símbolo importante que nos auxilia a entender como estabelecer essa
relação com Micael é a espada. Temos o imaginário da figura medieval do cavaleiro montado num cavalo, que segue em busca de aventuras para defender com coragem a causa
do bem em luta com o mal. A espada na imagem apocalíptica sai da boca do Filho do Homem e corta dos dois lados. A espada de Micael também representa nossa capacidade de
desenvolver um pensar certeiro, que pondera entre as alternativas. Esse pensar é filho do
Logos, do verbo criador, da fonte pensamental do universo. A inteligência humana, sob a
influência de Micael, é a que aprende a pensar de forma clara e distinta, mas que vem do
coração pleno de veneração e tem a força de Cristo levando a um atuar no mundo com
amor. Trata-se de um ideal ainda distante, mas que só poderá ser um dia alcançado se
estivermos prontos a crescer nele um pouco a cada dia.
Carlos Maranhão
Sacerdote da Comunidade de Cristãos de Florianópolis
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................................................................................................................................ EDUCAÇÃO

HÁ MAIS NA LEITURA QUE OS OLHOS PODEM VER
Todos aqueles que entram em contato com a Pedagogia Waldorf certamente percebem quão bela ela é: dos encantadores brinquedos naturais e dos temas das épocas do
ano, nas turmas de Jardim de Infância, aos incríveis desenhos coloridos nas lousas das classes de Ensino Fundamental. Visitantes e potenciais pais apreciam o surpreendente conjunto de criações artísticas realizadas pelas crianças - as aquarelas e desenhos, os animais e
bonecas de tricô, os cestos de vime, as formas modeladas em cera de abelhas, somente
para listarmos alguns pontos. A música que as crianças tocam, suas canções e maravilhosas brincadeiras são realmente impressionantes. É de se admirar também os cadernos de
matéria, escritos e ilustrados pelos alunos, livros que artisticamente refletem o rico currículo das escolas Waldorf. E, é claro, não é possível deixar de notar as felizes expressões
nos rostos das crianças.
Mas, invariavelmente, levanta-se a questão sobre como e quando se ensina leitura às crianças das escolas Waldorf. A crescente preocupação de nossa sociedade acerca
do declínio das habilidades de leitura é tão profunda que, subitamente, todas as maravilhas e belezas da educação Waldorf desvanecem sob a névoa dessa discussão. “As escolas
Waldorf têm uma estratégia lenta para a introdução da leitura”, dizem pessoas. “Alunos
Waldorf não são ensinados a ler e escrever no Jardim de Infância como crianças de outras
escolas”, dizem outros.
Como mãe de quatro alunos que frequentam uma escola Waldorf, frequentemente escuto tais comentários e, em todos os casos, um brado de protesto brota dentro de
mim: “Olhem com mais profundidade!” é o que quero gritar. A habilidade da leitura requer
muito mais do que parece à primeira vista.
As pessoas geralmente concebem leitura como a habilidade em reconhecer a
configuração de letras dispostas numa página e em pronunciar as palavras e frases nelas
representadas. Esta concepção atém-se ao lado mecânico e mais exterior, portanto mais
fácil de se perceber, associado à atividade da leitura. Assim, quando se fala sobre ensinar à
criança ler e escrever estamos nos limitando a decodificação de símbolos que representam
sons e palavras.
Já lecionei por vários anos em escolas, públicas e particulares, que seguem a metodologia convencional. No Jardim de Infância as crianças com menos de 5 anos são instruídas a memorizar o alfabeto - um conjunto de símbolos abstratos - e a aprender os sons
associados a eles. Tal processo, chamado de “aptidão à leitura”, é estéril e abstrato, alheio
à natureza da criança pequena.
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Nas primeiras séries do Ensino Fundamental, as crianças continuam a exercitar o
aspecto mecânico mais exterior da leitura. Alunos consomem longos períodos de tempo
lendo textos simplórios que correspondem ao patamar de suas capacidades de decodificação. Cartilhas e livros contêm histórias e informações escritas com vocabulário limitado e
frases de estrutura simples. Há neles muito pouco que possa inflamar as jovens fantasias,
que provoque admiração ou que estimule a simpatia pela beleza e complexidade da linguagem.
Quando esses alunos alcançavam a quinta ou sexta série, todos eles eram capazes
de decodificar as palavras escritas, com diversos e variados graus de fluência.
Alguns até eram bons leitores, mas, para muitos de meus alunos, as palavras e
sentenças não se completavam para formar um conjunto coerente. Eles tinham dificuldade para compreender ou recordar o que haviam acabado de ler. Superficialmente, esses
alunos pareciam estar lendo. Entretanto, com tal limitada compreensão, pode isso realmente ser chamado de “leitura”?
Claramente, a leitura é muito mais do que isso que nos acostumamos a ver! Além
do processo superficial de decodificar palavras em uma página, há ainda a correspondente
atividade interior a ser cultivada para que uma verdadeira leitura possa ocorrer. Os professores Waldorf chamam esta atividade de “vivenciando a história”. Quando uma criança está vivenciando uma história, ela forma cenas da sua imaginação no seu interior, em
resposta às palavras. Através da habilidade de formar imagens mentais, de compreender,
a criança vê sentido na atividade de leitura. Sem esta habilidade, a criança pode muito
bem decodificar as palavras em uma folha de papel mas continuará sendo funcionalmente
iletrada.
Obviamente, professores não-Waldorf reconhecem a importância da atividade
interior da leitura também. Eles se referem a ela como habilidade de compreensão na
leitura. Nas séries mais avançadas do Ensino Fundamental, um esforço tremendo é despendido na tentativa de expandir nos alunos o vocabulário e, de alguma forma, exercitar
a compreensão. É uma tarefa árdua, principalmente como consequência do ensino prévio
da precoce leitura, fora de sincronismo, com as capacidades naturais da criança. O professor das séries mais avançadas tem que lidar com os problemas de compreensão da
leitura e também com a tremenda antipatia em relação à leitura que assola os jovens com
dificuldades.
É muito difícil dar aulas a alunos de quinta ou sexta séries que tenham dificuldades com compreensão da leitura, com a construção de imagens mentais. Esta capacidade interior parece nunca ter se desenvolvido neles. Por outro lado, crianças do Jardim
de Infância e das primeiras séries, se deixadas desimpedidas, permanecem naturalmente
ocupadas desenvolvendo, interiormente, cenas imaginativas. Estas crianças adoram ouvir
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histórias e, verdadeiramente, vivem no reino visual da imaginação. É muito trágico, em
muitas escolas, ver as crianças mais novas sendo desviadas do desenvolvimento e fortalecimento de suas capacidades interiores, tão essenciais à verdadeira leitura, em direção à
aprendizagem de símbolos estéreis e abstratos e a habilidades de decodificação.
A mesma afirmação pode ser feita para o enriquecimento do vocabulário. Todos
sabemos que a jovem criança facilmente desenvolve seu senso linguístico e que seu vocabulário se expande rápida e inconscientemente. Elas escutam novas palavras em histórias
e conversas e, de alguma forma, captam o significado delas. Elas podem até não conseguir
dar definições “de dicionário” a essas novas palavras mas, misteriosamente, novas palavras se encaixam nas imagens que fluem através da mente da criança quando ela escuta
histórias. É angustiante saber que nas primeiras séries escolares a maioria das crianças não
é exposta à rica e complexa linguagem, simplesmente porque esta não seria compatível
com as capacidades limitadas de decodificação da criança. Justamente no período que
suas mentes estão mais abertas à aquisição da linguagem, elas permanecem na escola,
então, convivendo com vocabulários artificialmente limitados! Certamente, a construção
do vocabulário é um processo gradual durante os anos escolares e além deles. Entretanto,
é muito mais fácil para as crianças maiores aprender novas palavras se elas já tiverem passado pelo processo de desenvolvimento do senso linguístico, de um extenso conjunto de
palavras e de imagens mentais sobre as quais será construído o novo vocabulário.
Aparentemente, o crescente problema de analfabetismo funcional observado
neste país [EUA] não é causado pela falta de capacidades técnicas de decodificação. Para
a maioria das crianças com dificuldade de leitura, há, sim, uma crise na compreensão,
uma crise amplamente causada pela introdução precoce de capacidades de decodificação
e pelo desconhecimento das poderosas ferramentas oferecidas pela imaginação e pela
atividade artística que são veredas naturais de aprendizagem para crianças nos primeiros
períodos escolares. Ironicamente, esforços mais contundentes e ainda mais precoces no
desenvolvimento de habilidades de decodificação são a única cura hoje oferecida pelos
organismos educacionais, o que apenas agrava mais ainda o problema.
O método convencional de ensino da leitura deve ser virado ao avesso com o
intuito de aproveitar as vantagens do desenvolvimento natural das capacidades de aprendizado das crianças. É precisamente isso o que ocorre nas escolas Waldorf. Nos primeiros
dias do Jardim de Infância, crianças nas escolas Waldorf começam a aprender a ler. Verdade seja dita, não são os aspectos técnicos, secos e externos da leitura que elas são incentivadas a realizar. Ao invés disso, elas são mantidas em contato com os aspectos interiores
muito mais importantes da leitura.
Ao trabalhar com real conhecimento sobre a criança em desenvolvimento, os professores Waldorf começam o ensino da leitura através do cultivo, na criança, do sentido da
linguagem e de suas capacidades em formar imagens mentais. Imagens verbais vívidas e o
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uso de uma linguagem rica são constantemente empregados na sala de aula. Vocabulários
difíceis e sentenças com estruturas complexas não são evitadas durante as atividades de
contos de fadas e fábulas. As crianças cantam e recitam um vasto repertório de canções
e poemas que muitos acabam decorando. As crianças vivenciam um mundo interior de
imagens e fantasia, totalmente inconscientes de que elas estão desenvolvendo as mais
importantes capacidades necessárias para a leitura compreensiva, para ler e entender. Elas
aprendem naturalmente e alegremente.
Histórias imaginárias, canções e poesia não se findam no Jardim de Infância. Rudolf Steiner nos indica que crianças entre as idades de 7 a 14 anos têm, acima de tudo, o
dom da fantasia. Assim, somente há sentido no fato das crianças aprenderem melhor se
o currículo é apresentado de maneira a cativar a imaginação. Em seu livro “Kingdom of
Childhood”*, Steiner diz “Devemos evitar uma aproximação direta às letras convencionais
do alfabeto que são utilizadas na escrita e na imprensa do homem civilizado. Antes, devemos guiar a criança de uma forma vívida e imaginativa através dos vários estágios que o
próprio Ser Humano percorreu na história da humanidade”.

Utilizando um verdadeiro conhecimento do ser humano, uma real compreensão
dos estágios de desenvolvimento infantil, o professor Waldorf é capaz de educar com métodos que permitem o desabrochar prazeroso das crianças. Como Rudolf Steiner diz, “É
inteiramente real o fato de que o verdadeiro conhecimento do ser humano pode soltar as
amarras e libertar a vida interior da alma e trazer o sorriso a nossas faces.”
*Rudolf Steiner, The Kingdom of Childhood. Introductory Talks on Waldorf Education Anthroposophic Press, 1995, p. 23 2 Ibid, p. 22
Barbara Sokolov, com tradução de Edigar Alves.
Publicado pela Revista Renewal: Spring Summer 2000, Volume 9 Number 1.
Enviado pela professora Sandra Beck.

Minhas próprias crianças experimentaram a alegria de aprender as letras do alfabeto através de contos e através da aquarela e do desenho que acompanharam cada
letra. A letra “K” (King), por exemplo, pode ser introduzida através do conto de uma bela
história sobre um rei. Então, o professor pode desenhar a figura de um rei em uma posição
que lembre a letra “K”. Este processo tem sua base no passado da humanidade, à escrita
pictórica usada pelo homem antigo, e empresta qualidades vivas e reais a nossos modernos símbolos - qualidades que a criança consegue compreender. Mesmo tendo levado o
primeiro ano inteiro para a apresentação do alfabeto desta maneira, meus filhos nunca
manifestaram tédio. Eles estavam vivenciando seus mundos de fantasia, vivenciando o
desabrochar de fantasia e imaginação. Eles estavam, na realidade, aprendendo a “compreensão da leitura” muito antes de aprender a “decodificação de símbolos”. Surpreendentemente, crianças Waldorf apreendem primeiramente à parte difícil sem se darem conta
disso! Eles vivem as histórias, criam imagens interiores, e compreendem as palavras. Então
vem a parte fácil: aprender a decodificar letras, que não são mais estranhas e abstratas, e
ler as palavras escritas.
Assim, o primeiro livro que minha filha, Anna, leu quando “finalmente aprendeu
a ler” não foi uma cartilha chata, mas um belo conto de E. B. White, “A Teia de Charlotte”
(Charlotte’s Web). De fato, ela aprendeu a decodificar mais tardiamente que seus colegas
que frequentavam a escola convencional. Mas ela aprendeu a ler fluentemente, com compreensão e prazer, muito mais cedo que a maioria deles. Preste atenção nos dramas sofisticados e poemas que lêem os alunos Waldorf das séries mais avançadas. Preste atenção a
uma peça de Shakespeare apresentada por crianças da oitava série e você verá a sabedoria
da didática Waldorf em relação à leitura.
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..................................................................................................................................... RELATO

RELATO DO ESTÁGIO NO MATERNAL DA PÓLEN –
COLÉGIO RUDOLF STEINER DE MINAS GERAIS
Há muito tempo tinha a vontade de presenciar o trabalho de outras professoras,
em outro lugar e contexto.
Eu me tornei professora quando fui mãe do meu primeiro filho há 20 anos e, no
início, estive muito bem acompanhada e inserida nas salas das professoras do Jardim e
Maternal do Anabá, que são as pioneiras aqui em nossa escola. Esta oportunidade é uma
escola sem igual: olhar e absorver a prática acontecendo na sua frente e poder fazer a relação direta entre aquilo que você estudou e o que acontece de fato, na lida com as crianças
e suas famílias. Desde este tempo, no início, não tinha tido a chance de me retirar, sair
do “front” e simplesmente me sentar diante de outro trabalho, num silêncio e quietude
externos, mas de muito movimento internamente. Simplesmente contemplar o trabalho
que muito se parece com o seu, mas que é totalmente diferente.
Estive em Belo Horizonte de 26 a 31 de agosto para acompanhar a turma de Maternal da Pólen – desde 2015 chamada de Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais, que fica
em Nova Lima, região metropolitana de BH. Lugar alto, com vistas belíssimas de montanhas longínquas ao amanhecer e entardecer. Também torres de apartamentos despontam
por todos os lados ao lado de áreas verdes. Assim se encontra a escola, num recanto verde
muito bem protegido e, ao mesmo tempo, cercado por novos prédios altíssimos que, de
vez em quando, avistamos no alto das copas das árvores.
Para a minha felicidade fiquei hospedada na casa da Jaqueline Dourado, que já
foi professora do Jardim em nossa escola e professora do meu primeiro filho no Jardim,
por 1 ano e meio. Este reencontro foi um grato momento de longas, amorosas e frutíferas
conversas.
O Maternal e o Jardim da escola foram cuidadosamente construídos como uma
vila mineira, casas típicas com fachada e cores diferenciadas, cada uma com um belo fogão
à lenha de barro e espaço suficiente para acolher as crianças com aconchego e beleza.
Janelões com aberturas em madeira deixam a luz entrar nas salas através de cortinados
de algodão em tons rosados, avermelhados e alaranjados. Isto causa um efeito de luzes e
tonalidades dentro das salas que remete àquele lugar onde queremos estar quando pensamos em proteção: calorosamente amoroso. O ambiente externo é igualmente bem cuidado, pátios com canteiros, floreiras suspensas nas paredes e nas entradas de cada sala,
manacás em flor, buganvílias, trepadeiras que enfeitam armações de eucalipto e formam
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pequenos telhados vivos sobre bancos de madeira. Uma bica d’água especialmente desenhada onde um passarinho e um sapo, que mais parecem saídos de um conto de fadas,
enfeitam a torneira. Para ir de uma sala para outra, há um corredor feito com calçada e
seixos, ladeado por canteiros, que leva até outro pátio aberto na entrada. Neste pátio, está
o portão de entrada principal com uma placa esculpida em madeira com o nome cheio de
significado: Pólen.
Atrás de cada sala, mais um pátio com balanços, árvores e cercados de troncos de
eucalipto, terra à vontade, caixas de areia, cozinhas de lama e acesso a outros dois pátios
muito especiais: a matinha e o pátio do pneu, que ficam mais dentro da mata que cerca a
escola.
Ali as professoras escolhem o momento para levarem as crianças, com casinhas
de madeira, balanços suspensos nas árvores e casulos feitos de pano de algodão pendurados. Há uma ponte suspensa de madeira, que atravessa um pequeno riacho que escorre
com as grandes chuvas, mesas e bancos, caminhos sinuosos pela mata, brinquedos feitos
com grandes pneus. Incontáveis folhas caídas pelo chão, tapetes de diferentes texturas e
cores que servem de forração para as crianças se jogarem e rolarem. Além do canto dos
sabiás, que já estavam fazendo a festa por lá, cantavam, cantavam e cantavam. E como
cantavam!
Os sabiás merecem uma atenção especial, pois foram motivo de conversa, canções, histórias e observação entre as crianças e professoras. Seu canto entrava na sala a
todo instante e, por vezes, as crianças percebiam e paravam para ouvi-los: “Olha professora, que belezinha, o sabiá está cantando!”
O Maternal da professora Nazaré acontece nas tardes, das 13:15h às 17:30h. As
crianças chegam depois de almoçarem às 11h e fazerem um pequeno descanso em casa,
por recomendação da própria professora. Às vezes são recebidas no pátio, onde duas redes estão estendidas num caramanchão e ali a professora os espera a embalar duas a
três crianças na mesma rede. Os pais chegam com cuidado e falam o necessário, além do
boa tarde querido, tipicamente mineiro. A despedida é rápida e não presenciei nenhuma
criança que chorasse neste momento durante esta semana. Também um grande barco
de madeira pode ser o espaço para esta acolhida inicial que pode acontecer no pátio em
algumas tardes, mas que, tem uma qualidade de contração, com canções delicadas entoadas pela professora que sabe do que as crianças precisam neste início da tarde. Assim que
todos chegaram, outra canção da professora leva as crianças a seguirem-na pela calçada
até a varanda de entrada da sala, onde todos tiram os sapatos e calçam suas pantufas logo
ao entrar, sentados num pequeno banco de madeira. A autonomia é incentivada e ambas
professora e professora assistente estão ali a observar o movimento das crianças e apoiá-las, caso seja necessário. A maioria das crianças tira seus sapatos e calça suas pantufas
sozinha.
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Ao entrarem na sala, o brincar é livre, acontece a grande transformação, brinquedos saem do lugar harmoniosamente arrumados e tomam vida nas mãos das crianças.
Um móvel se destaca no centro da sala, um túnel/labirinto Pikler. Nele as crianças sobem,
descem, entram e saem de várias maneiras, até que uma delas se aconchega num dos
cantos deste brinquedo que tem as laterais vazadas e pode ficar sentada enquanto observa seus amigos em movimento. Em outro recanto, com mesinha e bancos à altura das
crianças, acontece um almoço ou jantar, as meninas em torno de 4 anos preparam feijão
no fogão de madeira, arrumam a mesa e convidam outros amigos menores para comer e
tomar chá. Num canto da sala próximo à janela, uma rede aconchega aquela criança que
precisa observar por muito tempo, para quem sabe, depois, com certo encorajamento de
sua professora, se animar a brincar junto.
Eu via tudo aquilo com tamanha devoção em meu coração que precisei me segurar várias vezes para que muitas lágrimas não escapassem: impossível não rever tuas
referências, identificar perguntas, confirmar certezas, suscitar outras inúmeras dúvidas e
certezas.
As crianças ao brincarem te levam para um lugar de possibilidades infinitas e isto
faz recobrar uma esperança e bondade que só quem para a observar e consegue oferecer
um ambiente propício, para que este brincar genuíno surja, pode constatar. Com o sotaque
mineiro que eu particularmente muito aprecio, ouvi verdadeiras pérolas das crianças, estas que me trouxeram tantas lembranças das que eu convivo diariamente em minha sala e
imagino que, em qualquer lugar do mundo, se uma criança estiver protegida e amparada
num ambiente acolhedor e adequado à sua idade, irá se expressar, brincar e desabrochar
com a mesma beleza. Realmente acredito nisso!
Eu recebi uma cesta com bonecos de teatro de mesa para consertar, enquanto
observava o trabalho das professoras e suas crianças, isso me manteve ocupada manualmente e discreta no meio das crianças que algumas vezes chegaram curiosas e perguntaram o que eu fazia, pegavam os bonecos e me fitavam direto nos olhos com aquele olhar
de interrogação da criança de 2, 3 e 4 anos: Quem é você?!

Que riqueza ver as crianças acompanhando e gesticulando com sua professora, totalmente
dentro desta bela e verdadeira imagem que ela criou.
As crianças vivenciam o fazer do adulto com uma qualidade de concentração e ao
mesmo tempo de delicadeza da sua professora, que foi muito bonito de ver esta relação.
Alguns se interessaram e vieram ajudar a cortar legumes, misturar os ingredientes para
fazer o pão, arrumar a sala e os brinquedos para o acolhimento com brincadeiras de dedos
e canções de época antes do lanche. Não há pressão, as crianças são tão pequenas e se
integram na atividade da professora pelo seu interesse e disposição. Existe uma organização prévia das atividades, cardápio do lanche e alguma variação na rotina da tarde que é
combinada entre as professoras, a titular de turma e sua assistente. Percebi uma relação
de respeito e discrição entre ambas, cada uma sabe aquilo que deve fazer. Se por acaso
algo escapa ao combinado, isso é logo corrigido.
Ao receber as crianças dentro da sala, as cortinas estão fechadas e deixam transpassar uma luz avermelhada sobre os brinquedos e recanto com almofadas que a professora já havia arrumado, com biombos e panos para formarem quase que um ninho. Ela
está sentada junto das crianças com uma postura muito nobre e com o Kântele (instrumento de cordas finlândes) em suas mãos, toca canções que acolhem e acalmam. As crianças
se ajeitam, deitadas ou recostadas nas almofadas, uma se remexe, outra se entrega e nesta
composição a professora os ajuda a chegar e se harmonizarem para em seguida irem brincar livremente, agora com as cortinas abertas e a luz direta do sol entrando pela janela.
O Kântele é usado também para finalizar a tarde, neste mesmo recanto com almofadas, a
professora novamente toca e oferece essas melodias tão adequadas para essa fase da infância. Uma pequena história é contada depois de terem sido preparados com as canções
do Kântele e depois da história, cada criança é convidada para vir até o colo da professora
brincar de cavalinho e se despedir com carinho e cumplicidade. Mas antes de irem para
casa (17h30), ainda sentam à mesa e ganham um outro pequeno lanche, que pode ser
uma sopa preparada pela professora com ajuda de algumas crianças, ou biscoitos integrais, ou um pãozinho, ou bolinho de banana com aveia. Neste momento os pais já estão
chegando e aguardam discretamente as crianças na pequena varanda da sala.

Na segunda tarde, assim que cheguei no pátio, um dos meninos se aproximou
correndo em minha direção e me perguntou muito sério: “Por que você não veio de branco
hoje? Por que você veio com este casaco verde”? Outra beleza que ouvi, quando estavam
à mesa na hora do lanche, foi uma das meninas de 4 anos, assim que provou o chá servido
com uma bela canção: “Este chá vai entrar e vai me esquentar por dentro, vai limpar tudo
por dentro e vai fazer meu coração bater e quando meu coração bate eu fico feliz”. Antes
de agradecer pelo lanche, jamais esquecerei a pequena história criada pela própria professora sobre a vovó e sua bela casinha com árvore e a varanda que ficava cheia de folhas
levadas pelo vento. Ela varria e varria, até que o vento que a espiava vinha ajudar e soprava
todas as folhas novamente para bem longe. E a vovó podia então finalmente descansar.

Algumas brincadeiras no pátio eu pude acompanhar como a dos pintinhos que
escapam da raposa e correm todos para o abraço da professora. Além da caminhada com
os cata-ventos que foram feitos pela professora no decorrer da semana. Era criança alegre
correndo e segurando seu cata-vento pelos ares, naquela experiência de girar e girar e
girar.
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Ainda tive a sorte de passar a minha última manhã na Pólen, na sala de Maternal
da professora Sandra, o fogão à lenha estava aceso às 7:15h da manhã e pela chaminé a
fumaça anunciava do lado de fora qual ambiente eu encontraria ali dentro. A qualidade
alegre e amorosa desta professora também me encantou e me aqueceu inteira com este

calor, da sua presença com as crianças desde a chegada até a despedida e do calor que
vinha do fogo do fogão à lenha ao qual, sentei em frente, enquanto pude tricotar pequenos gorros de lã para bonecos que seriam feitos pela professora. Esta manhã remeteu ao
ritmo que costumo realizar com as crianças aqui em nossa escola, encontrei similaridades
e também descobri novas maneiras de olhar, de conduzir e de me colocar diante delas.
Tivemos uma parte da manhã ensolarada no pátio, brincadeiras na terra, nos balanços,
caixa de areia e pia de lama. Correria e sons misturados vindos dos pátios dos Jardins de
outras professoras e do outro Maternal que divide o mesmo pátio onde estávamos. Jamais
esquecerei a história da cachorrinha Rosca que foi contada ao final, após o Kântele ser
tocado para preparar as crianças com a mesma delicadeza que pude observar na sala da
professora Nazaré. Que emoção novamente experimentei, já que ali estava encerrando
minha experiência de uma semana naquelas salas em formato sextavado, como pequenas
colmeias que abrigam abelhas trabalhadeiras numa tarefa tão doce e nutritiva como o mel.
Eis algumas das qualidades que experimentei nos Maternais da Pólen: a presença
e a sabedoria substancial e curadora de suas professoras em seu trabalho. A repetição coerente das atividades do cotidiano e cuidado com os gestos que são pilares que sustentam
e fazem total sentido e diferença para a saúde e desenvolvimento das crianças. A beleza
dos ambientes em cada detalhe, desde a sala e sua composição, até os diferentes pátios
com espaços generosos entre verdes e coloridos de pequenas e grandes árvores e plantas
floridas.
As questões que são parte do contexto de uma grande escola associativa, já
madura e em expansão como a nossa. Não muito longe do pátio do Maternal e Jardim,
mesmo sem enxergar, por duas tardes, pude ouvir a movimentação dos jovens do Ensino
Médio e os tambores de um vibrante Maracatu que estava sendo ensaiado. Isto acalentou
e despertou ainda mais minha esperança!
Voltei desta experiência com mais certezas do que dúvidas: farei em breve outro
estágio. Com imensa gratidão pelo apoio para que eu tenha realizado e com esse sentimento renovado, recebi como um bálsamo, como “Este chá que vai entrar e vai me esquentar por dentro, vai limpar tudo por dentro e vai fazer meu coração bater e quando
meu coração bate eu fico feliz.” (Laura, 4 anos).

....................................................................................................................................... RELATO

SOBEM AS CHAMAS
Ao redor da fogueira, que subia cada vez mais flamejante, alaranjada, dançava
uma centena de jovens de 16 a 18 anos, e cantavam... Eu contemplo o mundo onde o sol
reluz... Escola Waldorf Guimarães Rosa, Ribeirão Preto. Com sua cor terracota, árvores
frondosas e jardins muitos, a Escola abrigou um encontro inesquecível: UNI 11. Uma reunião de jovens do 11º ano de Escolas Waldorf do Brasil todo, de Minas Gerais a Florianópolis, que já vêm se encontrando desde o InterWaldorf, no 9º ano. Adolescentes típicos, com
espinhas, piercings, cabelos coloridos, e muitas perguntas. Mas que têm algo a mais, que
têm uma alma preenchida por Arte, Euritmia, Versos e tudo o que diferencia a Pedagogia
Waldorf das demais. Foram dois dias de conversas sobre as questões mais diversas, de Medicina Ayurvédica à Elasticidade da Ética no cotidiano das pessoas, passando por Desenvolvimento Sustentável e História e fabricação da cerveja. Professores e alunos dividindo
conhecimento, encontrando-se, reconhecendo no outro um irmão. Fraternidade. Forma-se uma comunidade de jovens do Ensino Médio Waldorf no Brasil, que vem crescendo à
medida que os jovens se sentem fartos do pouco espaço para sentir, descobrir, produzir,
amar; e querem mais do que um acúmulo de informações e pouca autoeducação. Não
querem mais ser condicionados, querem ser livres no pensamento e nas ações, querem
uma educação para a liberdade. A nossa Escola faz parte desse movimento de transformação social a partir da educação. Nosso primeiro Ensino Médio. Nossas primeiras quatro
turmas completas. Repletas de seres humanos ansiosos por saber, precisando vivenciar o
mundo; que encontram na Escolas Waldorf um refúgio para se desenvolver plenamente e
alçar voos mais longínquos. Levarão consigo autoconfiança, amorosidade e muitas capacidades. Tenho muita gratidão por viver tudo isso. As trinta e uma horas de viagem de ônibus
valeram muito a pena.
Cynara Müller da Silva – Tutora do 11º ano

Danielle Micheline Wagner – professora do Maternal.
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....................................................................................................................................... RELATO

III CONGRESSO IBEROAMERICANO DE PAIS WALDORF

Ritmo diário
Os dias começavam com atividades de ritmo e canto que nos aqueciam nas manhãs frias e nos preparavam para a longa jornada de palestras, apresentações e aprofundamento sobre a “11ª Conferência do Estudo do Homem” de Rudolf Steiner. Ainda tínhamos
iniciativas livres, oficinas diversas e reuniões sobre as festividades dos 100 anos da Pedagogia Waldorf em 2019.
As palestras no início do dia estavam a cargo da brasileira Luiza Lameirão, uma das
responsáveis pelo Centro de Formação de professores Waldorf, em São Paulo, com o tema
“O caminho interior dos professores”. Ela falou sobre o caminho espiritual que professores
(e também pais e mães) podem fazer apoiando-se nos ritmos diários, semanais, mensais
e anuais. A importância da vida da noite, que existe entre o adormecer e o despertar, a retrospectiva e a prospectiva e a ajuda sempre constante de nosso “companheiro fiel”, nosso
anjo que nos acompanha e é o guardião de nossos ideais.
Já as conferências ao final da tarde foram conduzidas por Florian Oswald, um dos
dirigentes da seção pedagógica do Goetheanum, abordando os desafios atuais das Escolas
Waldorf.
Com ele vimos nossa atuação sob o enfoque social e o desafio de criarmos algo
novo para o futuro nesse sentido. O interesse que devemos desenvolver pelo outro para
que surja “um terceiro entre nós”. Lembrou-nos de que juntos fazemos mais que individualmente, de que não somos uma comunidade somente de dia, que formamos também
uma comunidade em nosso trabalho espiritual da noite e que devemos ter sempre claro
que nosso trabalho nas escolas se dá pelas crianças.
Entre as duas palestras havia, a cada dia, a apresentação do estudo da 11ª Conferência por uma escola.
O aprofundamento sobre o tema era feito em pequenos grupos, momento em
16

Patrícia Campos

Participei do III Congresso de Pais Waldorf que aconteceu paralelo ao XIII Congresso Iberoamericano de Pedagogia Waldorf de 15 a 21 de julho de 2018, em Cieneguilla,
distrito a uma hora de Lima, no Peru. Éramos quase 50 pais e mães e, somados aos professores, quase 500 pessoas.
Desde a primeira vez que estive nesses congressos, uma das coisas que mais me
encantou foi ver tantas pessoas reunidas dedicando um tempo de suas férias por um ideal
comum. Quantos professores na busca por uma educação com sentido. Quantos pais com
as mesmas perguntas, buscando exercer uma maternidade/paternidade mais consciente.
E todos unidos pelo amor às crianças e jovens. Agora pela terceira vez neste evento, o encantamento permanece e me impulsiona.

Escola Waldorf Cieneguilla, sede do congresso
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que pais e mães se reuniam num grupo próprio. Além da reflexão sobre cada apresentação, Walkyria Machado e a professora Silvia Ciccia nos trouxeram uma visão sobre a
biografia humana nos três primeiros setênios. Trabalhamos em grupos separados pelos setênios em que nossos filhos se encontram. Foi muito reconfortante percebermos que não
importa o país ou a língua, as características e as necessidades das crianças e adolescentes
são bem próximas e nossas inquietações de mães e pais também são.
Entre as oficinas disponíveis, a que escolhi foi “A escola como organismo social
trimembrado” oferecida por um pai da escola de Cieneguilla, Daniel Yi. Foi muito interessante ouvir relatos das mais diversas escolas do ponto de vista de pais, professores e
gestores.
À noite nos confraternizávamos com apresentações culturais emocionantes e
animadas. Muita música e muita dança que nos fizeram sentir o significado do “sangue
latino”.
Rumo aos 100 anos
A comemoração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf, em 2019, foi um dos assuntos de destaque no evento, tratado nas reuniões de delegados e também na plenária final.
Muitas escolas já estão planejando eventos para esse grande momento, que pretende
ser não só de festividades, mas também de reflexão e ação. Podemos dividir o que foi
apresentado pelas diversas escolas em cinco grandes grupos: trabalho para preservação
de abelhas; trabalho de reflorestamento (ambos sugeridos pela Seção Pedagógica do Goetheanum); mostras e eventos culturais; encontros e congressos; e estudos, em especial
o Estudo do Homem.
Além do que cada escola pretende realizar individualmente, planeja-se uma comemoração coordenada entre as escolas na América Latina no dia 19 de setembro, dia em
que se comemora a criação da primeira escola Waldorf, em Stuttgart, na Alemanha.

LEILÃO
Quem me compra um jardim com flores?
Borboletas de muitas cores,
lavadeiras e passarinhos,
ovos verdes e azuis nos ninhos?
Quem me compra este caracol?
Quem me compra um raio de sol?
Um lagarto entre o muro e a hera,
uma estátua da Primavera?
Quem me compra este formigueiro?
E este sapo, que é jardineiro?
E a cigarra e a sua canção?
E o grilinho dentro do chão?
(Este é o meu leilão.)
Cecília Meireles

¡Gracias!
O próximo congresso será em 2021 no Chile, para o qual já convido pais e mães
de nossa escola. Minha participação nesse evento no Peru só foi possível pelo apoio que
recebi de vários amigos com a rifa de um bordado que fiz. Fica a esses minha gratidão e a
todos o convite para fazermos ações coletivas que possibilitem a participação de demais
interessados. Quem se sentir chamado é só me procurar.
Como disse Luiza Lameirão em sua palestra: “isolados somos pétalas, mas juntos
somos rosas!”
Patrícia Campos, mãe da Beatriz, 9° ano (patica1@gmail.com)
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................................................................................................................... POR ONDE ANDAM?

Com a professora Raquel Moro e a turma do maternal de 1995,
e com a turma de 8º ano de 2006 com professora Cristina.

TSAMIYAH LEVI
Entrei na Escola Waldorf Anabá aos 2 anos, na turma de Maternal da professora
Raquel Moro. Com 3 anos fui para a turma da professora Silvia Jensen, de que tenho lindas
memórias. Os anos de Jardim foram cheios de brincadeiras e alegria, com carambolas,
ameixas, nozes e tantos outros “tesouros” encontrados dentro e fora da sala.
Quando passei pelo arco de flores fui recebida pela querida professora Cristina
Hering (em 1999). Foi com ela que aprendi a entender as letras e os números, os ciclos da
natureza, as histórias e culturas de algumas sociedades, as regras da física e tantas outras
coisas incríveis.
Foi também com os colegas da turma que aprendi a cooperar, pensar e produzir
coisas juntos, ajudar e ser ajudada. Com a turma, fizemos desde o 1º até o 9º ano diferentes apresentações de teatro, danças e músicas das mais diversas origens, competições
esportivas e belas viagens.
No 9º ano, com o acompanhamento da professora Cynara, pesquisamos e escrevemos as biografias e encerramos felizes e orgulhosos nossos ciclos nessa escola.

aluna do mestrado em Sociologia na mesma universidade.
Gostaria de compartilhar que a pesquisa que estou realizando tem relação com a
experiência de escolarização que tive e é responsável por um retorno que estou fazendo
ao “universo Waldorf”. Isso porque, a partir da constatação da expansão da pedagogia
Waldorf em Florianópolis, quis entender melhor as motivações das famílias que escolhem
esse tipo de escola para seus filhos. Para isso, estou entrevistando mães e pais das diferentes escolas da cidade e também visitando e frequentando eventos e palestras realizadas
nestas escolas.
Para finalizar o relato, gostaria de agradecer a todas as pessoas que foram direta
ou indiretamente responsáveis pelas vivências que tive na escola Anabá, pois fazem parte
de lindas lembranças que tenho deste período tão importante da vida. Parabenizo a escola
(professores, famílias e amigos) pelo lindo caminho que tem trilhado e desejo força e coragem para os novos desafios que ainda estão por vir.
Com carinho,

No Ensino Médio tive uma experiência no exterior e quando voltei ao Brasil, iniciei a graduação em Ciências Sociais na UFSC. Me licenciei em 2015 e, atualmente, sou
20

Tsamiyah
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BORDANDO EM ESPANHOL

ÉPOCA DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA

Nas aulas de espanhol do 12º ano, entre outros estudos, nos aprofundamos na
palavra em sua etimologia, assim como na poesia hispânica; como tarefa desse estudo os
alunos produziram poemas autorais. Aqui, um deles.
Ana Camorlinga – Professora de espanhol

EL BORDADO
Por la mañana,
Bordo dispersa el verano más soleado,
Con hilos de arena y dedos salados.
Al medio día,
Bordo la primavera más florida,
con el desabrochar de mis deseos y el entusiasmo de mi vida.
Bordo mis voluntades más profundas y mis más firmes certezas,
Manteniendo en la flor mi perfume y en el tallo mi dureza.
Por la tarde,
Bordo mi otoño más sincero y maduro,
Después de aprender con el viento que llevó mi verde
y el Sol que maduró mi fruto.
Bordo mi otoño sentada en un balcón,
apreciando la puesta del Sol de mi corazón.
Por la noche,
Bordo mi invierno más sereno y claro,
Iluminado por la noche de un cielo estrellado.
Bordo yo misma este cielo,
Bordo este cielo profundo y negro,
y así voy con mis últimos hilos,
A cerrar mis ojos sin miedo.
Sofia Cavalheiro
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Na época de História da Arquitetura, o 12º ano viveu os conteúdos relacionados
ao desenvolvimento do ser humano juntamente com os dos espaços para sua proteção.
Por meio de observação de imagens de obras desde a pré-história até a arquitetura moderna, desenhos, textos, poemas e uma visita ao centro da cidade, alto do Hospital de
Caridade (localizado no antigo Morro do Antão, atual maciço do Morro da Cruz), ponto
emblemático para a observação de parte da cidade e do continente.
Também estudou a origem da palavra Arquitetura, nosso corpo como arquitetura
e de suporte de tensões e compressões, forças que atuam nas construções para estabelecer um equilíbrio do todo.
Em determinado momento da época, paramos para ler o texto abaixo, de onde
nasceram alguns poemas dos alunos.
Márcia Martins – Professora de Artes

A·PAR·TA·MEN·TO
Se o “funcionamento" é o resultado do que funcionou, o “posicionamento”, do que se posicionou e o “esclarecimento”, do que se esclareceu, então o “apartamento” só pode ser o fim daquilo que se “apartou”.
Nesse caso, a lógica corresponde, sim, aos fatos: é essa a origem do termo
em latim, particípio passado do verbo “appartere”. De “ad-” + “partem”,
“aproximar-se da parte” — quem se aproxima da parte se afasta do todo. É
para os apartamentos que nos retiramos quando queremos ficar longe dos
outros. Um dicionário de português do século 18 oferece como sinônimo de
“apartamento” a palavra “solidão”. Isso porque os “apartamentos” também
podiam ser os aposentos particulares de uma pessoa dentro de uma casa
compartilhada. Além da “solidão”, há outros sinônimos possíveis para “apartamento”: “retiro”, que nada mais é do que o substantivo que resta para
quem se “retirou”; ou “aposento”, do verbo “aposentar”, que em português
antigo já foi “apousentar”, isto é, o lugar onde se pousa e, quem sabe, onde
se repousa. As nossas “casas” vieram da palavra para casebres em latim —
“casa”, idêntica na escrita. Para eles, a casa propriamente dita chamava-se
“domus”, o lugar onde moravam o “dominus” e a “domina”, “dono” e “dona”.
É do “domus” que recebemos as palavras “doméstico” e “domicílio”, por
exemplo. Mas é também dele que veio a “dominação” — como se dominar
um território fosse fazer dele sua casa, ou uma de suas muitas casas. As
casas latinas apontam para fora, para a “dominação”; os “apartamentos”
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apontam para dentro, para o retiro e a solidão. São quase o contrário um do
outro. Mas o “lar”, por sua vez, não aponta nem para fora, nem para dentro:
aponta para o fogo das “lareiras” e para os deuses. Os “lares" eram deuses
domiciliares romanos: os responsáveis, pelo menos na língua, por fazerem
das nossas moradas (quer em apartamentos, quer em casas) um “lar”.
Sofia Nestrovski (publicado na Revista
Nexo do dia 05 de Agosto de 2018)

Sofia Nestrovski é mestranda em Teoria Literária pela USP. Dá aulas sobre Shakespeare no centro cultural Tapera Taperá e já contribuiu para revistas como Piauí, Quatro
cinco um e Cult.
Poemas feitos pelos alunos:

Onde você gosta de ficar,
Onde você pode se sentir bem
Sentar e relaxar
Fechar os olhos e sonhar
É um lugar
Casa, Apartamento
Barco, Acampamento
Nos braços de alguém
Ou sozinha, com ninguém
Espaço de conforto
Liberdade pra se expressar
Tem espaço pro barulho
Mas também pra acalmar
Me acolhe
E é seguro
Sempre é hora pra voltar

DO ÚTERO COMEÇOU
Do útero saímos
Na caverna entramos
Do aconchego da mama
Para o calor da flama
As primeiras projeções
Lençol, almofada e colchões
Usando da matéria prima local
Folhas, barro, gelo, madeira, cipós
Crescidinhos, um lençol não é mais um agrado
Cabanas com cabos de sustentação
E com uma fogueira ao lado
Ao colocar a semente no chão
A morada ficou organizada
E paramos com tanta movimentação
Projetos elaborados, cálculos e função
Centros urbanos, prédios, aglomeração
Arquitetura sustentável
Prédio insuportável
Uma vida feita de construção
e desconstrução.
Iara Pereira Gomes Pedroza

Sofie Eckschmidt

24

25

MEU LAR
A Terra em que nasci,
E onde dei meus primeiros passos,
E a terra que me acolhe
E com a qual criei um laço.
Essa terra em que nasci conheço bem,
Somos juntas uma só
Apertadas e unidas, desse laço em um nó
Nessa nossa relação, criamos intimidade,
Vivemos juntas histórias,
E sabes minhas verdades,
Segredo, sabe até o que mais amo em ti e do que tenho medo.
Amor e Medo em Azul de Mar
Esse mar infinito que cerca e que é meu Lar.
Mas o que chamo de meu lar,
Não cabe jamais em paredes de concreto,
Minha definição é o Errado
Ou por acaso o Certo?
Não tenho as Respostas para tudo,
E nisso não vejo mal,
Para mim, a definição de Lar é algo muito Pessoal.
Sofia Cavalheiro da Siva

POEMA CONTRA A FORMAÇÃO DE POEMAS
O poema, assim como a arquitetura,
é uma estrutura,
em que cabem sentimentos.
O que preenchem esses espaços?
A mais genuína emoção
Porém, por honestidade,
Devem partir de dentro,
Do coração.
Luísa Carniatto

LARES
Há várias gavetas em meu criado mudo,
Cada uma trancada a sete chaves.
Dentro de cada: um tesouro de outro mundo
Não se encontram nenhuma vez
Tenho que ir embora, aqui não é mais meu lugar
Pego tesouro a tesouro e suas particularidades
Em uma caixa vou-os guardar
Agora não são mais unidades
São a junção do meu eu mais profundo
Juntos compõem a felicidade
Agora pertencentes a apenas um mundo
Lucas Fonseca Pitta

26

27

......................................................................................................................... ENSINO MÉDIO

TEATRO DE SOMBRAS NO DÉCIMO ANO
O teatro de sombras tem feito parte do nosso currículo de 10º ano desde que
começamos, mas continua sendo um trabalho pouco conhecido por nossa comunidade
escolar. Nos dias 14 e 15 deste setembro, o 10º ano apresentou a epopeia de Gilgámesh
em teatro de sombras. Foi um trabalho árduo da turma e estamos muito satisfeitos com
o resultado.
A técnica do teatro de sombras tradicional se baseia na contação de histórias a
partir de silhuetas recortadas e articuladas, projetadas por uma fonte de luz sobre uma
tela branca. As silhuetas funcionam como uma espécie de marionete ou boneco que os
alunos manipulam. Essa ideia de contar histórias por meio de sombras projetadas é algo
muito antigo na humanidade e que vem como tradição do oriente: China, Índia, Indonésia,
Turquia.

Outra questão importante é o momento específico que vivem esses jovens. Na
nossa escola é bastante comum uma certa troca de alunos entre o 9º e o 10º ano. Alguns
alunos saem para outras escolas com outras propostas de ensino, e chegam alunos em
busca de uma pedagogia diferente. Por isso, de certa forma, o 10º ano é um ano de harmonização desse coletivo heterogêneo, de lidar com o outro e abrir espaço para ele. Tenho
percebido ao longo desses dois anos o quanto o teatro de sombras pode auxiliar nesse
processo, já que é um trabalho a muitas mãos.
Essa prática inserida no currículo do 10º ano é uma oportunidade de fazer os
alunos passarem pela experiência de serem parte de um grande organismo contador da
história. Todos trabalham ao mesmo tempo atrás da tela, alguns personificando a voz das
personagens, outros envolvidos com a música e efeitos sonoros, outros com as trocas de
cenário e outros, ainda, com a complexa manipulação das silhuetas que dão vida às personagens. E tudo isso deve funcionar harmoniosamente, com calma e no escuro. É um
grande desafio que o 10º ano venceu com muita dedicação.
Aline Volkmer – Professora de Artes

Há dois motivos principais que fazem com que eu acredite que este seja um trabalho de fundamental importância. O primeiro é que em geral se tem pouco contato com
formas de arte oriental, e o teatro de sombras é uma arte oriental milenar, com séculos de
história e estética a serem explorados, o que nos dá uma ótima justificativa para adentrar
este mundo. O segundo é que por ser uma forma de arte em que o ator não aparece como
indivíduo, nos permite trabalhar a classe como um coletivo harmonioso. Nos dá oportunidade para fazer cada aluno brilhar na sua especificidade, seja ela música, desenho, recorte,
teatro, escrita, fala, planejamento, organização ou liderança.
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........................................................................................................... ESPAÇO DA BIBLIOTECA
Nossas novas aquisições:
• Enfermidade e cura – Sônia Setzer
• O fio do trabalho manual na tessitura do Pensar, Sentir e Agir humanos – Neli Ortega
• O mundo dos seres elementares – Rudolf Steiner
• Um caminho para o autoconhecimento – Jonas Bach/ Rudolf Steiner
• As 100 maiores invenções da história – Tom Philbin
• Ratos e homens – John Steinbeck
• Diário de Pilar no Egito – Flávia Lins e Silva
• Diário de Pilar na Grécia – Flávia Lins e Silva
• Diário de Pilar em Machu Picchu – Flávia Lins e Silva
• Diário de Pilar na Amazônia – Flávia Lins e Silva
• História do Brasil – Boris Fausto
• Uma breve história da humanidade – Yuval Noah Harari
• As regras do método sociológico – Émile Durkheim
• Menino do engenho – José Lins do Rego
•

David Copperfield – Charles Dickens

•

Oliver Twist – Charles Dickens

Indicação de livro
O Livro das Virtudes, Volumes I e II, de William J. Bennett, Editora Nova Fronteira.
Mais que uma indicação de leitura, esta é uma indicação de compra, pois não
se trata de um livro para ser lido; é um livro para ser “tido”. Quem tem filho ou aluno
mais que lê-lo precisa tê-lo. Para que nunca mais falte história para a hora de dormir,
ou para aquela aula que surgiu de repente porque o colega ficou doente.
São 1.328 páginas divididas em dois volumes. E os volumes, por sua vez, são
divididos em temas – coragem, compaixão, perseverança etc. Tem história pequena,
média e grande, para toda e qualquer ocasião. Para todas as idades.
Eu usei muito com meus três filhos e, agora, uso muito com meus alunos do
Fundamental. Acabei de comprar uma nova edição, ainda mais bonita, que vem numa
dessas caixas nas quais as editoras estão colocando os clássicos. E, neste caso, vir numa
caixa tem tudo a ver, pois trata-se de uma bela caixa de ferramentas para pais e professores. Recomendo.

Criação coletiva dos alunos do 6o Ano 2018

"A alma do ser humano
é a flor do mundo,
destinada a amadurecer dentro de si
o espírito divino."
Rudolf Steiner

Paulo Karam, professor da escola e membro da Comissão da Biblioteca.
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........................................................................................................................... PARA CONTAR

A HISTÓRIA DOS IPÊS

os Ipês:

Lembro-me de uma linda história contada pelo pai de uma grande amiga sobre

Quando Deus estava preparando o mundo, se reuniu em uma tarde com todas
as árvores. Ele pediu para que cada árvore escolhesse que época gostaria de florescer e
embelezar a terra. Foi aquela alegria.
— Outono!, Verão!, Primavera!, diziam.
Porém, Deus observou que nenhuma escolhia a estação do inverno.
Então Deus parou a reunião e perguntou:
— Por que ninguém escolhe a época do inverno?!?
Cada uma tinha a sua razão.
— Muito seco!, Muito frio!, Muita queimada!
Então Deus pediu um favor:
— Eu preciso que pelo menos uma árvore embeleze o inverno, que seja corajosa
para enfrentar o frio, a seca e as queimadas e, no frio, embelezar o mundo...
Todas ficaram em silêncio.
Foi então que uma árvore quietinha lá no fundo, balançou as folhas e disse:
— Eu vou!...
E Deus com um sorriso perguntou:
— Qual o seu nome, minha filha?!
— Eu me chamo Ipê, senhor! , respondeu.
As outras árvores ficaram espantadas com a coragem do Ipê em querer florescer
no inverno.
Então Deus respondeu:
— Por atender ao meu pedido farei com que você floresça no inverno não só com
uma cor. Para que também no inverno o mundo seja colorido. Como agradecimento, terás
diferentes cores e texturas, sua linhagem será enorme.
E assim Deus fez uma das mais lindas árvores que dá cor ao inverno. E por isso
temos os Ipês: Branco, Amarelo, Amarelo do Brejo, Amarelo da Casca Lisa, Amarelo do
Cerrado, Rosa, Roxo, Roxo Bola, Roxo da Mata, Púrpura.
Que sejamos como os Ipês, que saibamos florir nos invernos da vida!

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose [as Tecoma spectabilis Planchon & Linden] Houtte, L. van, Flore des
serres et des jardin de l’Europe, vol. 9: p. 233, t. 948 (1853)

História de José Hermes Sandoval Braga, contada por Carminha Braga,
enviada por Silvia Jensen, professora do Jardim
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............................................................................................................................ ASTRONOMIA

O CÉU DA PRIMAVERA 2018
Agenda de Observação

Principais fenômenos astronômicos para a primavera 2018

Data
Início da
estação

15/16 out
a nov

Horário

Fenômeno

Anoitecer

Vênus, Júpiter, Saturno e Marte ainda estarão visíveis simultaneamente até meados de outubro. Vênus e Júpiter, em Libra; Saturno, em
Sagitário; Marte em Capricórnio (Fig. 1). No decorrer da estação, pouco a pouco desaparecerão no horizonte oste: Vênus, em meados de
outubro; Júpiter no finalzinho do mesmo mês; Saturno em dezembro.
No final da estação só Marte ainda estará visível.

Anoitecer

Na despedida de Vênus ele ganha um companheiro especial: Mercúrio (15 e 16/out)! A partir daí, enquanto Vênus vai desaparecendo no
poente, Mercúrio vai se elevando sempre mais até 8/nov, data de sua
elevação máxima. Em fins de outubro, outro companheiro: Júpiter. Os
dois dançam juntos pertinho do horizonte do poente. Ligeiro que é,
em meados de novembro já se despede novamente.

Início/nov
até final da Amanhecer
estação

Fig. 1: Vênus, Júpiter, Saturno e Marte. Florianópolis, 06-out-2018, 19:00

Vênus, estrela matutina: A partir de novembro, Vênus ressurge do outro lado, no horizonte leste. Aos poucos ganha a companhia de Júpiter
e Mercúrio. Em 21/dez, conjunção especial entre Mercúrio e Júpiter!
A Lua Nova: Sempre um agradável presente observar o fiozinho brilhante da Lua Nova na despedida do dia, chegada da noite. Às vezes
a acompanham estrelas e planetas notáveis: em 10, 11 e 12/out ela
estará com Vênus e Júpiter (Fig. 2); em 10/nov com Antares, de Escorpião, e Mercúrio; um dia depois com Saturno; ainda na mesma Lua,
no dia 15, com Marte. E no período seguinte, em dezembro, novamente um encontro especial com Marte, no dia 14.

Toda a
estação

Anoitecer

Toda a
estação

Cruzeiro do Sul: Nos anoiteceres da primavera o Cruzeiro desaparece sob o horizonte. No início da estação ainda o vemos, descendo a
A noite toda sudoeste. Só ressurgirá em fevereiro, subindo aos poucos, a sudeste.
Para os madrugadores o Cruzeiro não se esconderá. Nas madrugadas
do início da estação aparece baixo subindo no céu a sudeste (Fig.3).

Fig. 2: Lua Nova entre Júpiter e Vênus. Florianópolis, 11-Out-2018, 19:00

Fig. 3: Cruzeiro do Sul no amanhecer. Florianópolis, 14-Out-2018, 5:00

Figuras extraídas de: www.stellarium.org.
Contribuição: José Irineu Zafalon, professor de Matemática e Religião.
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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, o nosso muito obrigado.

...................................................................................................................... AGENTE DE VIAGENS
LUISA SODRÉ VIAGENS – Passagens aéreas, hotéis, pacotes, seguros, aluguel de carro, grupos.
E-mail: luisa@sodre.tur.br. Tels.: 3365-8336 e 99101-8336.
............................................................................................................................... ALIMENTAÇÃO

ANDREZA NAGEL – Tortas e Doces

Tortas, bolos caseiros, bolo no pote, doces tradicionais, doces gourmet, doces finos, cupcakes, pão
de mel, cake pop. Tudo feito com e por Amor. Cel. ou Whatsapp: 99986 1550.

........................................................................................................................................ ESCOLAS

THE SECRET GARDEN ENGLISH SCHOOL – do 1º Ano ao Ensino Médio

Imersão na língua Inglesa, com material britânico, através de vivências artísticas, música, yoga,
jogos, teatro, horta e literatura. secretgarden.lucy@gmail.com | Tels.: 3235-3245 e 99971 8023 |
Rua Aldo Queiroz, 423 – Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis.
................................................................................................................................... FARMÁCIAS

FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia
Homeopatia e Antroposofia.
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4. Tel.: 3234-3692.

........................................................................................................................ FONOAUDIOLOGIA

MELISSA FIGUEIRA NAGASHIMA – Fonoaudióloga – Método Padovan

FAMÍLIA LORENZI – Pães artesanais

Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes.
Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica. Tel.: 3228-0441.

NÉCTAR VITAL – Produtos naturais orgânicos para festas e confraternizações

Tudo feito artesanalmente com leite condensado de amêndoas. Sem glúten, sem lactose, zero
gorduras trans, zero soja transgênica, veg. Bolos, doces e salgados. Cel.: 99687-4254.

PÃO DE QUÊ? – Rafa e Dani

Feitos com ingredientes orgânicos e amor. Pães e bolos.
Vendas 3ª e 5ª no portão do Anabá.
Aceitamos encomendas para aniversários (bolos, pães, patês...) – Tels.: 3234-3241 e 99607-1503.
...................................................................................................................................... ANIMAIS

ADESTRAMENTO – KATHIA POSSA

Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento para problemas
comportamentais, terapia com Florais de Bach, passeios, atendimento domiciliar.
Tel.: 99619-9262. E-mail: kathiapo@yahoo.com.br.
............................................................................................................................... BRINQUEDOS

BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ

Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato variado, material
escolar em geral. Tel.: 3232-7152, com Daniela e Caciane, de segunda a sexta, das 7h às 12h45.
E-mail: bazaranaba@gmail.com.

Rua Lauro Linhares, 2123, sala 608 – Trindade Center, Torre A.
Tels.: 3234-2747 e 99918-1716.

........................................................................................................................................ MÓVEIS

BRUNO – Marcenaria em madeira de demolição

Escadarias, assoalhos, painéis e móveis – armários, mesas, aparadores e bancadas.
Tels.: 99957-9067 e 98400-7751 – E-mail: contatobrunomoveis@hotmail.com.
...................................................................................................................................... NUTRIÇÃO

ALE GABOARDI – NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL CRN10 2115

A nutrição clínica vivenciada pelo ritmo das estações, elementos da natureza e ciclos de
crescimento e amadurecimento humanos. Atendimento domiciliar. Cel.: 99140-4034.
.............................................................................................................................. ODONTOLOGIA

DRA. MARISA SALVADOR DOMINGUEZ – Cirurgiã-Dentista – CRO 3017

Odontopediatra/Homeopata/Terapeuta Floral. R. Dom Jaime Câmara, 179 sala 1201 – Centro,
Florianópolis – SC. Tels.: 3224-1780 e 99912 2137 – E-mail: marisasd.odonto@gmail.com.

PERIODONTIA – ODONTOLOGIA INTEGRAL ANTROPOSÓFICA

“Promover a saúde dos dentes e da gengiva; prevenir e tratar as recessões gengivais; cuidar da
boca cuidando do Ser”. Dra. Luciane Morais Viana - CRO SC 13974. E-mail: contato.lu.morais@
gmail.com Cel.: 99976-0856.

................................................................................................................................... EQUITAÇÃO

CENTRO EQUESTRE CANTAGALO

Aulas de equitação para crianças, jovens e adultos. Rua Francisca Inês da Costa, 342
João Paulo. Tel. 99143-3657 – cecantagalo@gmail.com.
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...................................................................................................................................... TERAPIAS

ESPAÇO ATENÁ – Centro de transformação pessoal e artística

................................................................................................................................ EXPEDIENTE

Terapia artística | Meditação | Grupos de estudos | Terapia naturais | Oficinas de mosaico, vela e
trato com a lã de carneiro. Rio Tavares. Tel.: 3237 4231 – e-mail: espacoatena@bol.com.br

RAQUEL SERPA DE OLIVEIRA – Terapia Artística – Orientação Antroposófica

Atendimentos: Trindade e Rio Tavares, Florianópolis (SC) | Tels.: 99669-1234 ou 3338-2977 |
“A Terapia Artística pode ser aplicada a todos os casos de doenças, desarmonias ou como
processo de autoconhecimento e desenvolvimento.”

SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística

Ateliê Paulo Apóstolo. Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.
Tel.: 3249-8498 – simonedefaveri@gmail.com.

TAISA BOURGUIGNON

PEDAGOGIA – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608. Tel.: 3234-2747.

Ano XXVIII – Nº 3 – São Micael – 2018
Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,
de Florianópolis, e interessados em pedagogia Waldorf.
Atividade sem fins lucrativos.
Este boletim é financiado com doações e apoio cultural.
A distribuição é dirigida.
Sugestões e colaborações são sempre bem-vindas.
Contatos na escola,
com Paulo (paulofsk@gmail.com)
ou Patrícia (patica1@gmail.com)
Quer nos apoiar? colibri@anaba.com.br
Equipe desta edição: Aline Volkmer, Graziela Storto, Luciana Dutra, Maria Jaqueline Maffazioli,
Marli Henicka, Patrícia Campos e Paulo Karam.
Quando necessário, nos reservamos o direito de corrigir pequenas falhas que porventura estejam
presentes nos textos entregues para publicação neste boletim.
Agradecemos a todos que contribuíram nesta edição.

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas
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