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Estrela, eu lhe diria
Desce à Terra, o amor existe
E a poesia só espera ver
Nascer a primavera
Para não morrer...
Vinicius de Moraes

EDITORIAL
Esta edição de Micael comemora os 100 anos da Pedagogia Waldorf e os
muitos desafios superados com união.
Em suas páginas, há desde colaborações de professores de outras escolas
da ilha à reedição de um texto publicado pelos fundadores da revista, em sua
primeira edição, há 32 anos.
Ela reflete a nossa alegria em participar do movimento mundial da Pedagogia Waldorf e o êxito das escolas de Florianópolis em entrar nessa festa juntas!
Na data combinada para a celebração mundial: 19 de setembro, as escolas da cidade se encontraram no Jardim Botânico em sintonia com as instituições do mundo todo para comemorar a criação da primeira escola Waldorf,
na Alemanha, em 1919.
Desafiando a ameaça da chuva, professores, pais e alunos chegaram ao
parque a pé ou de ônibus para uma grande roda festiva, que inaugurou
a exposição pedagógica no local. Para cortar a fita de inauguração da exposição, foram convidadas a médica Sônia Sthiago, que incentivou o início
do movimento antroposófico na cidade, e a primeira educadora Waldorf a
acolher uma turminha de Jardim em Florianópolis, há 40 anos: a professora
Isabel Cortesi.
Entusiasmadas, elas se reencontraram com grandes amigos no evento,
pessoas que se empenharam em estimular a Educação Waldorf na cidade
Milton Ostetto

Isabel Cortesi, à esquerda,
abre a exposição do
centenário com a amiga
Sônia Sthiago, à direita.

Capa desta edição: Sérgio Beck
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e se emocionaram em conhecer a força dos jovens professores que hoje
trilham esse caminho.
Uma imponente imagem de São Micael, desenhada a giz de lousa, em um grande mural negro de
um dos salões da exposição, fitava o movimento
das crianças, a apresentação de euritmia dos
jovens do Ensino Médio e a alegria de pais
e professores. Muitos abraços, som de piano, fotografias para registrar o momento
para o futuro. Ao lado da imagem, escritas também a giz, as palavras de Steiner
“Para esta época de Micael”: “Viver com
pura confiança sem qualquer segurança
na existência”...
Na saída, sentada em um banquinho
do parque, com a algazarra das crianças ao
fundo, a professora Bel, celebrando o passado, apontou também para o futuro:
“Temos uma imagem muito bonita, que aprendemos e ouvimos muitas vezes do Lex Bos, que é quem
trouxe a Trimembração Social pra gente: estamos em um trem e, neste trem,
as pessoas vão entrando nos vagões, quando passamos nas diversas estações, e outras vão saindo. Mas o trem continua... A iniciativa continua. Entram pessoas novas, saem pessoas, e o trem continua. O trem vai funcionar
de acordo com as pessoas que estão lá dentro, mas ele tem um trilho...
Os princípios pedagógicos... eles são universais, e a imagem do homem
é universal, mas o mundo cresce, se desenvolve e se transforma. E temos de
estar acordados, atentos e trabalhando com aquilo que é necessário. Respeitando as leis do desenvolvimento humano e tentando trabalhar como
medicina também. A educação é uma medicina. Há uma aceleração terrível
hoje em tudo. É preciso estar atento. Como vamos trabalhar com os pais?
Como vamos trabalhar com a gente mesmo?"
É com o intuito de ajudar nessa reflexão que esta edição comemorativa
do Colibri é distribuída para todas as escolas de Florianópolis.
Comissão de Comunicação do Anabá
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ÉPOCA

ÉPOCA DE MICAEL*
Sandra Beck e Simone de Fáveri,
professoras e fundadoras do Anabá

Dia 29 de setembro é dia de São Miguel Arcanjo. Quase ninguém conhece essa festa, por isso pode surgir a pergunta: Por que as escolas Waldorf dão
tanta importância a ela?
Antes de responder diretamente vamos lembrar o ciclo anual da Terra e
as quatro estações: temos no verão o Natal, no outono a Páscoa, no inverno
São João e na primavera…
Temos que saber que toda festa tem por trás dela um cunho espiritual
profundo e que cada época é determinada não por vontade do Homem,
mas sim por estar ligada ao fluxo cósmico. Assim, devemos olhar cada data
que damos importância ou que possui importância para a humanidade e ver
o seu valor espiritual.
Como vimos, na primavera há um vazio. Na escola, assim como em muitos outros lugares, comemora-se a entrada da primavera, mas essa é uma
festa externa. E internamente, o que estamos comemorando? Que significado mais profundo existe nas flores, nesse desabrochar? As flores são a parte
mais “espiritual” da planta. Elas têm aroma, elas se comunicam com o cosmos.
Mas ainda não temos tudo: depois da vinda de Cristo, a nossa era cristã é
totalmente permeada pelos conteúdos cristãos. Assim, como vimos, no Natal
o nascimento do Cristo, na Páscoa a morte de Cristo, em São João o batismo
(o nascimento para a vida espiritual) e na primavera? Continua um vazio…
Devemos mostrar, ainda, mais uma complementação que existe em cada
estação que é a relação dos arcanjos com a terra. Todos sabem que os anjos
atuam em cada homem individualmente, por isso dizemos: “Anjo da Guarda”. Os arcanjos são superiores aos anjos e atuam na Terra cada um na sua
época. Para nós, é fácil identificar o arcanjo Gabriel com o Natal, porque ele é
anunciador e está presente em muitas obras de arte. São quatro os arcanjos:
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Gabriel, o que anuncia, arcanjo da palavra; Rafael, o que cura, arcanjo da medicina; Uriel, da morte, e Micael, o da consciência, da luta
contra o mal.
Micael também está em muitas obras de arte, sempre lutando
contra o dragão e sobre ele conhecemos a seguinte lenda procedente da Bulgária, “Michael e o Mal”:
“E Satanael viu que todos os anjos veneraram e louvaram
a Deus, o Senhor. Preso de inveja, ele decidiu igualar-se
a Deus. Em seu orgulho, pensou: ‘Meu trono estará nas
nuvens do céu e serei venerado como Deus’.
O Senhor, adivinhando seus pensamentos, enviou o arcanjo
Michael para que o afastasse dos céus. Mas Satanás o
atacou chamuscando-o com o seu fogo. Disse Michael para
Deus: ‘Fiz como me ordenastes, mas Satanael me queimou
com o fogo’.
Então, aumentou Deus o poder de Michael e seu nome, que
antes era Micha, desde esse momento se tornou Michael.
Satanael passou a se chamar Satanás. E ordenou o Deus
que Michael, com o cetro divino, tocasse Satanás no ombro
e o atirasse para fora dos céus, com todo o seu séquito do
mal. Porém, Michael ainda assim não conseguiu acercar-se
do trono de Satanás, por causa do fogo que emanava dele.
Então, criando coragem, bateu com toda a força no ombro
de Satanás com o cetro de Deus e o afastou do céu, junto
ao séquito do mal.
Os adeptos de Satanás voaram durante três noites e três dias
pelos ares, como gotas de chuva. No terceiro dia, reuniramse os anjos do céu, e Deus nomeou Michael como o chefe
dos exércitos celestiais.
E os portais do céu foram fechados, e os anjos caídos foram
deixados de fora. Muitos ficaram presos nas rochas, ou
caíram nos abismos, outros ficaram no ar e outros, ainda,
chegaram à terra, para aliciar os homens, cada um à sua
maneira e até hoje aí estão.”
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Esta é a história de como São Micael ficou conhecido como
guerreiro valente e destemido. Ele, representando o bem, imbuído
de coragem e fé, vence o mal, aqui representado por Satanás, que,
em outras histórias toma forma de dragão.
Não devemos pensar que isso é mera fantasia. Desde os princípios da humanidade houve essa luta entre o bem e o mal, entre a
luz e as trevas, não somente fora do homem, no seu ambiente, mas
principalmente dentro do próprio homem. O homem que busca a
verdade muitas lutas precisa travar consigo próprio.
Se tomarmos Micael como exemplo, nos tornaremos guerreiros,
mas muito mais que um guerreiro valente, Micael nos traz uma nova
perspectiva: a da consciência. Vivemos numa época extremamente
materialista e difícil e precisamos saber exatamente contra o que estamos lutando, com que armas e para quê.
Se a imagem de Micael ou de cavaleiros inspirados por Micael
nos falam de coragem, de fé e do agir consciente, devemos agora
pensar o que nos fala a imagem do dragão. Onde encontramos “os
dragões” modernos?
Seria muito inocente pensar somente em bem e mal, puros e personalizados. A nossa questão aqui vai mais longe: os dragões estão
em toda a parte, dentro e fora do homem.
Fora podemos encontrá-los nas relações competitivas, na falta de
tempo, nas discriminações sociais e raciais, no dinheiro que compra
tudo, no trabalho desvalorizado, nas máquinas, nos agrotóxicos e em
tudo o que torna o homem um ser pequeno e sem vontade própria.
Dentro do homem vivem “dragões” que nem sempre se manifestam claramente, mas que existem: o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ganância, a gula, o medo, a covardia, a sordidez, a hipocrisia,
o masoquismo, e tudo o mais que desqualifica a alma humana,
destanciando-a da grandeza de Deus.
Lutar contra esses dragões é, por assim dizer, a “sina” do homem
moderno.
Rudolf Steiner disse que, para a “época da consciência” (aquela
que vivemos), não se deve pensar em matar o dragão, o que signi-
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ficaria aniquilar os problemas ou afastá-los ou fingir que não existem; é
preciso dominá-lo, subjugá-lo à nossa vontade, porque o homem é um
ser possuidor de vontade e só à medida que ele souber fazer uso dela
é que poderá crescer espiritualmente. Assim, podemos ver que todas
essas histórias de dragão, São Micael, príncipes e princesas não têm a
ver só com as crianças. Estas imagens muito mais têm a dizer aos adultos, que precisam reaprender a ter coragem e fé nos desígnios celestes.
E, afinal, como as crianças reagem a essas imagens? Com muito entusiasmo e fascínio. No ritmo ou na história, aparecem situações diversas, onde diferentes tipos de sentimentos e reações vêm à tona: quando
o dragão ronda o castelo e rouba a princesa, ele é o mais forte e destrói
a harmonia do reino. As crianças vivem o papel do dragão com naturalidade, porque o mal, para elas, é aceito como ele é. Ser a princesa
raptada proporciona a situação de fragilidade e idealismo, pois é ela
quem inspira coragem ao príncipe. Ele, por sua vontade própria, se
oferece ao rei para salvá-la. Ele é corajoso, mas não é orgulhoso, pois
humildemente se ajoelha e reza pedindo a Deus que o ajude.
Ele é a imagem da força bem direcionada. Só então Micael se manifesta e abençoa o cavaleiro que, sentindo-se protegido, enfrenta todas
as dificuldades para salvar a princesa. Aqui reside um importante detalhe da história: só quando um homem, imbuído de força de vontade,
que tem como objetivo uma causa justa, ergue seus pensamentos a
Deus é que dos mundos espirituais lhe são enviadas as forças necessárias. Micael é o representante dessas forças, porque ele próprio é um
guerreiro celestial.
Claro que, para as crianças, tudo se passa como brincadeira, (levando-se em consideração que na Pedagogia Waldorf brincadeira é
coisa séria!), mas sutilmente estamos falando-lhes de coragem e fé, dois
sentimentos básicos para que o homem possa cumprir o seu destino.
E por que é tão importante falar disso às crianças?
Porque assim, através de imagens, estaremos alimentando suas
almas com conteúdos que lhe darão força para enfrentar o mundo
presente. O adulto não é capaz de dar respostas a tudo o que acontece (pelo menos respostas que realmente atinem com as perguntas
da criança), mas ele precisa de alguma forma fazer crer que em algum
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lugar as respostas existem, que o homem, afinal, não é só um ser pensante e andarilho, mas que há grandeza e sabedoria em tudo que diz
respeito a ele.
Assim, cultivando a serenidade, a coragem, a confiança e a fé, certamente, colheremos melhores frutos no futuro! Respondendo, então, à
primeira pergunta: Por que as escolas Waldorf comemoram São Micael?
Temos como resposta a ênfase dada por Rudolf Steiner à nossa “era micaélica”, por ser esta a festa do homem atual. Numa conferência ele diz:
“O explorador do mundo espiritual é hoje obrigado a chamar a
atenção da humanidade sobre o fato espiritual de Michael ter assumido a liderança espiritual dos assuntos da humanidade”. O que Michael
tem a cumprir, cumpre-o de tal maneira que com isso não influencia os
homens; porém, esses podem segui-lo em liberdade, a fim de acharem,
mediante a força do Cristo, a saída da esfera materialista na qual necessariamente tiveram que entrar.
Voltando às festas do ano, temos, então, no verão o Natal, o nascimento da criança; no outono, a Páscoa, a morte e a ressurreição do
Cristo; no inverno, São João, o batismo (nascimento para a vida espiritual)
e na primavera, São Micael, o Eu consciente, o Cristo em mim.
Para terminar, recorremos às palavras de Leonore Bertalot:
E nós, os adultos, fazemos as perguntas que nos levam ao domínio
que almejamos? Que força podemos receber da época micaélica? O
que devemos vencer em nós para que possamos ser conscientes dos
nossos atos, senhores de nós mesmos, sem medo, porque confiamos
em nós? O dragão que devemos vencer em nós é a preguiça de pensar
o difícil, o medo do desconhecido, a falta de seriedade para com aquilo
que é mais sagrado do homem.
É isso que compete ao homem moderno: achar em si as forças para
controlar a situação. Estamos no meio de graves problemas, que ameaçam engolir-nos. A espada que vencerá será a Consciência, a capacidade
de agir conscientemente na hora certa. O chamado micaélico do nosso
tempo é: “Ilumine pelas forças do pensar o que ficou escuro, não te deixes enganar por aqueles que querem te dominar e serás senhor do teu
destino”.
*Texto publicado na edição de lançamento do Colibri, em setembro de 1987
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QUEM É, ONDE ESTÁ E COMO
ME RELACIONO COM MICAEL?
Cristopher Bertoni, professor auxiliar do 3º ano

Quem é Micael? Micael é um nome de origem hebraica (Mikha’El) que
consiste em três palavras separadas, correspondendo às três sílabas do nome:
Mi-cha-el. “Mi” é uma pergunta: “Quem?”; “Cha”, significa “como” ou “parecido”; e “El” é uma forma abreviada de Elohim, que significa “Deus” no plural.
Colocando as três palavras juntas chegamos a uma pergunta: Quem é como
Deus? Podemos pensar, então, que Micael é aquele que é como Deus.
Micael é o Arcanjo do outono. Mas qual o sentido de festejá-lo, no Hemisfério Sul, na primavera? Isso acontece porque no Hemisfério Norte as forças
de Micael se fazem presentes no ambiente exterior, na natureza e tocam o
ser humano através de suas percepções sensoriais, de forma consciente. No
Hemisfério Sul, por sua vez, essas forças vêm de um hemisfério para o outro através da Terra, permeando-a em suas profundezas, e impactam o ser
humano interiormente movimentando a força de vontade em sua corporalidade física de modo inconsciente. É por isso que a primavera suscita em
nós — habitantes do Hemisfério Sul — um comportamento e uma postura de
maior iniciativa interior, altruísmo, de vigorosa vontade, de inquietação, falta
de medo e coragem; assim como as plantas, que mostram todo o seu vigor
na primavera. A diferença é que na natureza isso é externo e no ser humano
isso vem de dentro.

ca. O dragão, esse ser que não é nem serpente, nem mamífero, nem dinossauro, nem demônio, se manifesta de muitas formas: materialismo, desigualdades
sociais, vícios, poluição, corrupção, guerras, violência, doenças… Para lutarmos
contra ele é preciso conseguir identificar a essência e o espírito das coisas,
conhecendo a vida em sua profundidade e ampliando a nossa capacidade
de discernimento, tarefas às quais serve a Ciência Espiritual Antroposófica e às
quais Rudolf Steiner se dedicou com tanto afinco.
Micael tem um semblante orientador, com o dedo apontado para o que
precisa ser feito. Ele é um ser preocupado com o mundo e, por isso, indica
o caminho de forma positiva e ativa. Mas ele não força os seres humanos a
fazerem nada, ele os deixa livres, em respeito ao que ele próprio representa:
o princípio do Cristo. A sabedoria cósmica foi entregue aos seres humanos
através dos pensamentos e, a partir da busca individual, veremos o que cada
um fará com estes pensamentos: se ficarão congelados e mortificados pelas
comodidades do mundo moderno ou se serão vivificados, elevando-se para
o mundo espiritual para que os seres divinos voltem a se interessar por nós,
de modo que a tarefa crística — o nascimento de uma nova hierarquia - se
complete, pois é isso o que eles esperam de nós. A grande preocupação de
Micael é que os homens se desenvolvam libertando o seu pensar da cabeça
levando-o à alma e ao coração e, de forma ativa, criem algo novo a partir de
si próprios.

Mas e por quê a Festa de Micael? Qual seu papel? Micael está aqui para
nos lembrar das incisivas tarefas da atualidade e do futuro imediato, tarefas da
contemporaneidade para as quais é necessário mobilizar forte coragem aními-

Imaginem conversar com Micael! Lidar com um conhecimento ilimitado.
Uma sabedoria que vai muito além das qualidades anímicas do pensar, sentir
e querer. Uma sabedoria universal, cosmopolita, através da qual é possível a
compreensão de que todos os grupos pertencem a uma única comunidade
baseada no comportamento moral — no sentido mais profundo do termo.
Onde o UM é TODO e o TODO é UM. A missão de Micael tem a ver com a
união das culturas, com a criação da cultura universal do futuro, pois é esse o
momento no qual estamos: de voltar a vivenciar a humanidade como unidade (comunidade). Pela primeira vez na história a criação do futuro depende
de nós! Depois do Mistério do Gólgota a sabedoria do Universo deixou de ser
patrimônio apenas do mundo espiritual e passou a estar disponível também
aos homens, em forma de pensamentos. Com isso temos a possibilidade de
sermos nós os criadores, desde que tenhamos pensamentos livres e flamejantes para as estrelas, religando a relação cósmica que foi desligada, através do
agir permeado pela espiritualidade.
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Mas além de ser o Arcanjo do outono ele também é o Arqueu regente
do nosso tempo, aquele que cuida da humanidade na sua atual etapa de
desenvolvimento biográfico, que Rudolf Steiner chama de Alma da Consciência. Os Arcanjos são espíritos que olham por um povo, cultura, linguagem;
Arqueus são espíritos mais elevados que atuam nas transições de tempo, nas
mudanças de época.

Para tanto, é necessário transformar a predisposição da concepção materialista do mundo, meramente espacial — e onde se aceita que só o que é
perceptível sensorialmente no espaço é verdade, em uma visão macrocósmica, que compreende e se relaciona com o oculto na vivência do tempo, pois
os deuses só vivem no tempo. A representação mental é espaço, conteúdo,
abstração; o pensar puro é processo de tempo, espírito, criatividade. Isso é
tema de Micael. O movimento que transforma é o movimento do tempo e se
relaciona com o mundo etérico, assim como é o curso das estações do ano, o
ritmo perfeito da natureza. Essa mudança de mentalidade e visão de mundo
é um imperativo moral do nosso tempo e aí jaz o nosso poder interior de redefinir a realidade em contraposição à superficialidade das escolas modernas
do pensamento, que já estão ultrapassadas.
A ideia não é renunciar às Ciências Naturais, mas sim reconhecer que
todo o conhecimento oriundo delas não é espírito, não é onde vive o EU
superior de cada um. Temos que confiar que o invisível, o que está oculto,
é o nosso guia para o futuro e por isso o pensamento para a Era de Micael
de Rudolf Steiner diz que temos que “erradicar da alma todo medo e temor
que o futuro possa trazer ao homem” e “saber viver com pura confiança sem
qualquer segurança na existência”. Para isso é preciso ter coragem de ferro e,
sendo Micael o portador do ferro cósmico para a Terra, temos que adquirir intimidade com este ser, pois ele é o único que tem fé no ser humano. O que é
invisível externamente é visível internamente, e Steiner fez um grande esforço
para mostrar que todos os homens são capazes de desenvolver os órgãos de
percepção suprassensorial para tanto. Trata-se de um grande desafio, mas faz
parte do trabalho que precisa ser feito, enxergar os reais obstáculos, aceitar
que somos crianças cósmicas.
E o que significa ser criança? Significa viver no âmbito etérico, onde a
vida é ritmo entre polaridades e não há separação entre um pólo e outro.
Podemos entender isso no sentido de elevar a cultura humana além das artes, ciências e religião, penetrando a vida toda, fazendo renascer a cultura
universal em toda a humanidade, sem fragmentação que mata, mas com
pulsação rítmica que faz viver. E quem trouxe essa missão para a humanidade
foi a criança divina que celebramos no Natal e que nasce em nós sempre e
a cada dia. Micael não mata, mas domina o dragão. Ele o faz recuar e, assim,
depura a Terra para o Cristo poder aparecer no Natal. Steiner foi convicto de
que o poder e a vontade de Micael é o poder e a vontade de Cristo e, por isso,
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"Dragão", teatro de sombras do 10° ano de 2019 da Escola Anabá

ele é a sua imagem e tem a missão crística como sua.
Ao conseguirmos nos aproximar dessa ideia, seremos capazes de compreender o verdadeiro significado, seriedade e propósito da Festa de Micael.
Ela deve ser renovadora e vivificadora, e Steiner alertou em algumas conferências o problema de tratá-la de forma superficial e precipitada. Estamos
enfrentando tantos desafios no âmbito social pelo fato de que a ideia micaélica ainda não esteja suficientemente forte em um número mínimo de seres
humanos. Viver a missão de Micael, seja em qual âmbito for, mas principalmente na comunidade escolar, onde estamos lidando com o elemento fundamental da educação de crianças, é o impulso que a vida social precisa. O
organismo social coletivo só pode prosperar se aprendermos a nos relacionar
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e a permear a atuação social com as forças suprassensíveis, com o impulso
esotérico. Por meio dessa festa deve brilhar a relação entre deuses e homens,
devemos reafirmar nosso compromisso com o movimento espiritual, cultivar
o sentimento de renovação anímica constante e, assim, estaremos agindo,
com seriedade, pelo bem da humanidade no futuro.
Cada EU, como ser humano pensante, consciente e livre, cria para si mesmo uma imagem de Micael, de sua natureza, da sua luta com o dragão e de
por quê e como é possível superá-lo. Para isso é preciso desenvolver intimidade, criar aliança, procurar saber quem é esse Arqueu que nos guia, como
nos relacionamos com ele e quem somos e o que fazemos em relação às
tarefas sociais do nosso tempo. Micael lida com as consequências dos nossos
atos e acende o tempo inteiro a chama da nossa consciência. Com um EU
superior fortalecido, com real interesse pelos outros e pela essência das coisas,
com prudência e amor pelo que fazemos e agindo não apenas em proveito
próprio, mas pelo bem comum, podemos nos aproximar da missão de Micael
e estar junto a Ele guerreando contra o dragão
“Quando expulsas de ti todo tumulto e toda agitação,
São Michael expulsa lá do céu o terrível dragão.”
(baseado em Angelus Silesius)
A luta começa dentro de cada um e, assim, gostaria de deixar o convite a
convivermos com perguntas: Quem é Micael? Onde o encontro? Como me
relaciono com ele?
Boa investigação para nós todos!

Fontes:
- Arcanjo Michael: Poderoso Rei do Pensamento do Universo - Bill Trusiewicz
- O Ciclo Anual Como o Processo Respiratório da Terra - Rudolf Steiner - GA 223 - Dornach
1923.
- O Preparo Interior do Professor e Educador - Rudolf Steiner.
- O Significado da Festa de Micael - Christa Glass.
- Pensamentos Sobre Michael e Forças do Dragão: Sugestões para uma futura Festa de
Michael - Manfred Schmidt-Brabant.
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Raquel Schweitzer, aluna do 10º ano da Escola Anabá
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QUANTO VALE UM CENTENÁRIO?
Beatriz Camorlinga, tutora de escolas Waldorf no Brasil e América Latina

“Não importa que eu tenha uma opinião diferente do outro,
e sim que o outro venha a encontrar o certo a partir de si próprio
se eu contribuir um pouco para tal” (Rudolf Steiner)
Nos nossos dias, quando falamos de algo que aconteceu há dez anos
parece que já faz muito tempo. As mudanças diárias em relação a diferentes
aspectos desde educação, economia, comunicação, tecnologia em geral e
até na estruturação da sociedade nos fazem sentir que a vida escorre por
nossas mãos. Pensemos agora em algo que surgiu há 100 anos. Como classificar? Poderíamos dizer que é algo completamente ultrapassado. O que falar
então da Pedagogia Waldorf que contrariamente a todas as probabilidades
continua crescendo?
O que faz com que este movimento pedagógico, surgido do pensamento filosófico de um austríaco em 1919, tenha chegado até os nossos dias com
tanta força? É simples e natural. Rudolf Steiner dedicou sua vida à observação
do ser humano em toda a sua essência. Física, anímica e espiritualmente, ele
analisou a vida humana e presenteou seus seguidores com um vasto material
registrado sobre seus estudos e também da aplicação prática dos mesmos.
Steiner dedicou muita atenção à pedagogia, tendo afirmado que se trata de
formar seres humanos livres, capazes de encontrar por si mesmos, propósito e
direção para suas vidas. Como teoria pareceu interessante, porém o que a prática
pedagógica nos diz? É justamente o que estes 100 anos podem mostrar.
Quando alguém chega pela primeira vez em um ambiente Waldorf, imediatamente percebe que algo diferente acontece por ali. Busca-se lugares
próximos à natureza, sempre há flores, árvores, terra, areia, etc. A música está
no ar, vozes e instrumentos soam harmoniosos. Todas as pessoas que estão
nestes lugares demonstram amor pelo que fazem. Pode-se falar em esperança para o mundo.
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Por outro lado, há quem se pergunte: É possível aprender algo sério em
um ambiente assim? Ou afirmam: Os alunos desta escola só poderão se interessar por arte ou coisas afins...
Entretanto o que se encontra entre os ex-alunos das 1.200 escolas Waldorf espalhadas pelo mundo é muito diferente. Os alunos escolhem as mais
variadas carreiras. Os egressos das nossas escolas são seres humanos verdadeiramente livres. Quando tomam uma decisão e escolhem o seu caminho,
são capazes de lutar com todas as suas forças para conquistar o seu sonho.
Hoje já existem estudos e pesquisas que podem mostrar estatisticamente
estes resultados. Alguns alunos optam por não cursar a universidade e escolhem outros caminhos de profissionalização, mas não por incapacidade e
sim por serem suficientemente livres para tomar com segurança esta decisão,
sem deixar-se convencer pelas pressões externas.
Algo que chama a atenção também é o fato de muitos ex-alunos tornarem-se professores. Além de seguir o exemplo de seus mestres, conseguem
perceber onde houve dificuldades e dar seus próprios passos, aprimorando a
maneira de ensinar e contribuindo para a renovação da pedagogia.
Este é outro ponto que vale a pena tratar. A pedagogia se ampliou, atingiu todos os continentes e foi se adaptando. Antes tinha a força criadora que
impulsionou a expansão, agora já está ambientada em cada lugar, ganhou
novas cores, sons e imagens. A Pedagogia Waldorf está no mundo, é um
direito de todas as crianças e jovens receberem uma educação mais espiritualizada.
Sim, tudo isso é verdade, mas há uma essência e esta não pode ser desprezada. O “novo” precisa surgir para manter o conhecimento vivo, a pedagogia
atualizada e verdadeira para a época presente, mas o conhecimento essencial do ser humano nos foi apresentado detalhadamente e não podemos
prescindir deste conhecimento para o nosso trabalho. Podemos observar o
mundo ao nosso redor e reconhecer o que faz parte do desenvolvimento e
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da cultura atual, mas o caminho evolutivo da humanidade é uma verdade
espiritual que nos foi apresentada e sobre a qual ainda precisamos refletir
muito para alinharmos nossas ideias.
Com esta expansão dos estudos antroposóficos e especificamente da Pedagogia Waldorf, o crescimento inevitável pode levar também a distorções.
Sejamos corajosos para caminhar sempre em direção à fonte em busca das
respostas. Basta um olhar atento!
Temos um centenário passado para nos inspirar e muitos à frente para
criar! Como nos disse Goethe: Coragem contém genialidade, poder e magia!
Comecemos!

O ESPÍRITO DA ESCOLA WALDORF
Fragmentos da palestra de Rudolf Steiner na primeira
escola Waldorf em Stuttgart, em 31 de agosto de 1919
Rudolf Steiner (em "The Spirit of the Waldorf School"
– lectures surrounding the founding of the first Waldorf School”) .
Tradução de Ana Paula Cury, médica antroposófica

Quando Emil Molt tomou a iniciativa de fundar uma escola para os filhos
de seus funcionários, claramente sua intenção era servir à humanidade nestes tempos tão difíceis.
(...) Está escrito em vossas almas que devemos criar algo novo a partir das
condições que experimentamos em nossa civilização pelos últimos três ou
quatro séculos. Para o futuro esperamos uma estrutura social bem diferente
desta do presente.
O que precisamos para alcançar novas condições, é, acima de tudo, uma
forma diferente de preparar os seres humanos para o mundo através da educação. Um modo de acompanhá-los em seu vir-a-ser não contaminado pelas
tradições dos últimos séculos que estão agora atingindo o seu zênite.
Mas só temos o direito de sonhar com algo diferente no futuro se fizermos
algo diferente agora.
Os pais sempre querem o melhor para seus filhos e podem carregar questões — dúvidas e incertezas — em seus corações sobre como as crianças de
hoje vão se adequar a um mundo que deverá ser diferente do que conhecemos hoje.
Estarão elas à altura dos desafios que estão por vir? Serão capazes de contribuir para a formação da sociedade de sorte que ela se torne mais humana?
A questão da Educação é uma questão da mais elevada ordem particularmente em tempos como os nossos, de profundas mudanças em velocidade
vertiginosa.
Num tempo em que testemunhamos o derramamento de rios de san-
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gue, exércitos de descontentes nas ruas, corpos feridos, almas fragmentadas
e espíritos angustiados, brota o desejo de indagar: “Como devemos educar
as crianças para que atrocidades como essas sejam impossíveis e não tenham
mais lugar no futuro?"
A partir da dor de tanta destruição, miséria e privação tem de despertar
um entendimento pelo papel da educação na reestruturação das relações
humanas sociais.
(...) Porém nada pode auxiliar a educação moderna a chegar a uma melhor condição a menos que se admita que nós mesmos viemos dessas tradições; fomos forjados, condicionados por esta mentalidade que queremos
deixar para trás.
Fomos treinados de uma maneira que necessariamente conduz a humanidade a infortúnios como estes. Os próprios educadores recebem em sua
formação os resultados de uma mentalidade científico-tecnológica eminentemente materialista e reducionista por natureza. Entregamos justo aquilo que
deveria mudar, mas segue se perpetuando. Isso significa que, assim como almejamos uma transformação, uma mudança de todo o espectro da presente
estrutura social para o futuro, nós também devemos lutar por uma arte de
educar assentada em bases diferentes.
Hoje a questão da educação é uma questão dos educadores. Quem está
sensibilizado pelas questões sociais, quem pensa socialmente, deve pensar de
forma diferente de quem está satisfeito com as antigas tradições. (...) pois não
podemos criar algo novo a partir de antigos métodos científicos e pedagógicos. Educação e Ciência precisam mudar.

a si mesmas a partir de sua essência como seres humanos. Não se trata de
prepará-las para um mercado de trabalho de acordo com interesses político-econômicos.
A primeira coisa necessária é um novo entendimento da humanidade.
Uma nova percepção da natureza humana.
A ciência hoje praticada e também representada por aqueles que ensinam é somente reflexo de tempos passados. Se uma nova época deve vir,
então uma nova ciência deveria ser preparada. Uma nova maneira de treinar
professores, uma nova pedagogia construída a partir de uma nova compreensão do ser humano. Nossa esperança é a de que os futuros professores
venham realmente a conhecer o ser humano em desenvolvimento e que
ajudem as crianças a realizar seu potencial.
É preciso estudar a verdadeira essência do pensamento humano para
que possamos ensinar à criança o correto modo de pensar. Conhecer os
verdadeiros fundamentos do sentir humano para que uma comunidade
de pessoas genuinamente social seja mais justa e igualitária. E precisamos
compreender o querer, o agir humano em sua essência, para que este agir
abarque e permeie uma nova vida econômica no futuro. Compreender o ser
humano não de uma perspectiva materialista unilateral, mas olhar a pessoa
humana em seu corpo, alma e espírito para adequadamente fortificar o corpo, equilibrar a alma e tornar-se consciente do espírito.

Esta é a correta justificativa para o início de uma Escola Waldorf. É preciso que pais e professores — mesmo tendo em alguma medida raízes neste
mesmo antigo sistema educacional, também tragam um coração aberto e a
disposição para reconstrução de nossa sociedade e cultura. Precisamos de
pais e professores que tenham o coração voltado para o significado de se
educar crianças hoje para serem homens do amanhã. Ensinar apenas o que
a essência humana ditar.
Desse modo queremos fundar uma escola unificada no mais pleno sentido da palavra.
Tudo o que queremos conhecer na criança em crescimento é o devir do
Ser Humano. Queremos aprender como as crianças querem se desenvolver
20

**Beatriz Camorlinga e Ana Paula Cury são palestrantes do III Encontro Brasil de Mães e Pais
Waldorf, que acontecerá de 25 a 27 de outubro em Florianópolis, em comemoração aos
100 anos da Pedagogia Waldorf.
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100 ANOS DE PEDAGOGIA
WALDORF: O AMOR E A DEDICAÇÃO
COLOCADOS EM PRÁTICA!
Luzinete Dantas, professora fundadora da escola Amanayé

O que faz uma Pedagogia perdurar por um século sendo contemporânea e crescente nos dias de hoje?
De 1919 até agora, o mundo passou por mudanças radicais, passamos
por duas guerras mundiais, nossa consciência já não é mais a mesma, novas
tecnologias surgem todos os dias, os jovens têm muitas perspectivas a partir
de todas estas transformações. Entretanto, a Pedagogia Waldorf continua
forte e vem se expandindo cada vez mais nos lugares mais longínquos do
planeta!
Nascida a partir de um profundo estudo do ser humano e da natureza, a
Antroposofia, fundada por Rudolf Steiner no início do século passado, reuniu
pessoas das mais variadas profissões e durante anos estes estudos foram se
aprofundando entre seus membros.
Somente com este conhecimento bem fundamentado dentro da sociedade formada é que a Antroposofia começou a ser aplicada em diversos
campos do conhecimento: medicina, agricultura, arquitetura, entre outros,
sempre de acordo com o interesse dos membros.
A Pedagogia Waldorf nasce desta forma: Emil Molt, proprietário de uma
fábrica de cigarros, Waldorf-Astoria, apresenta seu interesse em fazer uma
escola para os filhos das suas funcionárias, aberta ao público em geral.
A partir deste momento, foram realizados os seminários de preparação
dos professores, e a pedagogia se consolidou. Estes seminários de formação
perduram até hoje e, em todos os lugares onde se instala, a Pedagogia Waldorf traz consigo a essência deste trabalho, que é realizado por adultos livres
e criativos.

seminários de formação e a unidade trazida pelo Goetheanum, a sede mundial do movimento antroposófico, localizado em Dornach, na Suíça, e que se
distribui em federações ao redor do mundo.
São promovidos encontros locais, estaduais, federais e mundiais, capacitações em todas as áreas são oferecidas pelo menos uma vez ao ano, onde
além do aprofundamento, existem as trocas, o saber compartilhado entre os
colegas.
O professor é a peça valiosa que faz com que este trabalho se perpetue e
permaneça fiel à sua essência, a Antroposofia. O amor, a dedicação e o respeito ao ser humano em devir são qualidades inerentes. O exercício pedagógico é considerado um sacerdócio, e o professor deve estar preparado para
exercê-lo. Seu preparo tem início na fundamentação em Pedagogia Waldorf
e, concomitantemente, as transformações interiores vão acontecendo e continuam no decorrer de sua vida.
O objetivo principal é o desenvolvimento saudável da criança que carrega em si todas as potencialidades de um ser humano adulto.
Todo este conjunto faz com que a Pedagogia Waldorf em sua essência
seja preservada e se propague aos quatro cantos do mundo: o respeito à
cultura local, a utilização de materiais naturais e simples, o trabalho artístico
permeando todo o ensino, a busca do equilíbrio harmonioso entre as atividades cognitivas, artísticas e práticas, incentivando a força de vontade, o pensar
livre, a autonomia, aliados ao respeito à individualidade, hábitos saudáveis,
são comuns a todas as localidades e podem ser aplicados à qualquer cultura.
Comemorar este centenário, percebendo quão contemporânea é esta
pedagogia, que transcende seu tempo, é sentir-se fazendo parte de algo
grandioso, que difunde pelo mundo sementes de paz, amor e respeito ao
outro e à natureza.

E poderíamos nos perguntar: como se conserva esta essência? A partir
da fonte! São as palestras que contêm as palavras vivas de Rudolf Steiner,
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O FIO INVISÍVEL QUE NOS UNE
Patricia Campos, mãe da Beatriz, do 10º ano do Anabá, integrante da comissão
organizadora da celebração dos 100 anos em Florianópolis

Estive logo cedo na exposição dos 100 anos da Pedagogia Waldorf, organizada pelas escolas Waldorf de Florianópolis, no Jardim Botânico, para deixar
alguns catálogos. Encontrei um funcionário da Comcap que cuida do local e
veio falar comigo. Comentou maravilhado sobre um dos trabalhos expostos,
uma reprodução feita por um aluno do Ensino Médio de uma obra de Rembrandt. Ele falou coisas lindas sobre a arte e como se sente tocado por ela. Disse
que sempre que entra na exposição fica admirando um dos trabalhos.
Fiquei emocionada com aquele depoimento tão sensível. Refleti sobre o
alcance que nossas ações podem ter e seguir caminhos não imaginados.
Há 100 anos um filósofo austríaco iniciou uma escola com uma nova
proposta pedagógica para filhos de funcionários de uma fábrica, convidado
por um diretor idealista. Quase quarenta anos depois, um grupo de imigrantes alemães trouxe essa pedagogia para o Brasil e iniciou uma escola em São
Paulo. No final da década de 70, um grupo de jovens do Sul do país foi pra
São Paulo e voltou com um sonho na mala de onde nasceu a primeira escola
dessas bandas. De lá pra cá, outros sonhos tomaram forma em diferentes
pontos da cidade de Florianópolis.
No dia 19 de setembro de 2019, essas escolas se juntaram em uma exposição e em uma celebração pelos 100 anos dessa história toda no Jardim
Botânico.
Imaginei, não com muita dificuldade, quantas vidas foram tocadas ao longo desse caminho. Professores, pais e, claro, muitos e muitos alunos.
Na exposição do Jardim Botânico de nossa cidade tinha um trabalho feito
por um desses alunos em seu dia a dia de sala de aula. Esse trabalho foi capaz
de tocar a alma de um funcionário que cuidava do local. "De tanto olhar pra
ela, acho que ainda vou ver essa velha sorrir", ele me disse.
Mal sabia ele que quem saiu sorrindo dali foi a minha alma.
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CELEBRAÇÃO DOS 100 ANOS:
O SIGNIFICADO DO ENCONTRO
Isis Della Preve,
apoio pedagógico da escola Aurora

Lembro-me com clareza do primeiro encontro (virtual) que tive com esta
proposta, no início do ano de 2014... senti como um raio de sol me invadindo,
mesmo que no céu já brilhassem as estrelas. “É possível!” pensou a pedagoga
que há tanto buscava sentido verdadeiro em sua prática. No curso de fundamentação, lembro-me do primeiro encontro com professoras já imbuídas
do trabalho com a Antroposofia, “Encontrei meu ninho, minha tribo”. Tudo
que buscava enquanto ser humano, enquanto profissional e enquanto mãe
estava ali, e já não era estranho... era o que um grupo todo aspirava junto.

Relembrar o quanto somos todos um foi muito significativo, sentir nossas
vozes entoando a mesma canção e celebrando a possibilidade de estarmos
todos juntos buscando construir um mundo melhor dentro e fora de nós
me imbuiu de força, me preencheu de alegria. Quanta luz podemos trazer
em cada pequena coisa que fazemos e quanto podemos iluminar quando
este fazer é compartilhado! Sou muito grata por pertencer à comunidade
Waldorf, muito grata pelo impulso de união que nos guiou na bela roda que
formamos, no evento de Celebração dos 100 anos no Jardim Botânico, muito
grata por cada ser que a compôs.

Sentir-se em grupo, sentir esta força de entorno. Encontrei a proposta
(de forma consciente) no meio da pesquisa do mestrado, mudei o assunto,
aprofundei-me neste universo que reluzia à minha frente. Em uma entrevista
na Escola Waldorf Querência, pude ouvir da professora que um dia seria
minha tutora: “A gente precisa encontrar eco para o que faz”. Gravei a frase...
não na dissertação, mas na memória mais amorosa que poderia encontrar. É
preciso uma tribo inteira.
A partir desse encontro, cada escola Waldorf que visitava me mostrava
algo, construídas pelo princípio da liberdade, ali eu sempre encontrava a
intenção do bom, do belo e do verdadeiro. E cada uma tinha uma identidade diferentemente linda. Mas em todas, em todas, eu me sentia em casa.
Era como a sensação de chegar na casa dos avós para as férias... um alívio
para o coração que reencontra seu espaço, reconhecimento que vem de
outras esferas.
Encontrar eco no que se faz, sentir todo um entorno que caminha, mesmo que cada um a seu passo e por trilhas diferentes, ao mesmo objetivo – em
busca de um ser humano ressignificado, em busca de uma vida mais viva.
Arte de Maria Alejandra Muñoz
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GRUPOS DE ESTUDO
SEGUNDA-FEIRA, 7h30, na Escola Anabá, com orientação de Beatriz
Camorlinga, “Doze Dragões em Luta contra Iniciativas Sociais”, de Lex Bos.

AS ATIVIDADES DE ESTUDO
DA ANTROPOSOFIA EM FLORIANÓPOLIS
Ronaldo Lempek
Professor, tradutor e orientador de estudos sobre Antroposofia

Tive o privilégio de participar, em 1979, 40 anos atrás, do primeiro evento
realizado em Florianópolis dedicado à divulgação e introdução da Pedagogia Waldorf nesta cidade. Estávamos reunidos, um grupo de umas 30 pessoas mais 2 bebês recém-chegados do mundo espiritual, uma era minha filha
Nina e o outro o Iraê, filho de Sérgio e Sandra Beck.

SEGUNDA-FEIRA, das 10h às 11h30, na Escola Aurora, com Lúcia Bohnen,
“A Educação da Criança Segundo a Ciência Espiritual”, de Rudolf Steiner.
SEGUNDA-FEIRA, 19h30, sala de trabalhos manuais do Anabá, com
Ronaldo Lempek, a leitura atual de “A Ciência Oculta”, de Rudolf Steiner está
terminando, e logo será iniciada a leitura de “O Ser Humano como Sinfonia
das Forças Universais”, obra de 1923, de Rudolf Steiner.
TERÇA-FEIRA, 7h40, na Escola Arandu, com Ana Cairelo,
“Fundamentos da Arte de Educar”, de Rudolf Steiner.

Estávamos todos lá, em busca do conhecimento da Antroposofia, que
começava a chegar, pela iniciativa de pioneiros: Luiz Cesar Caldeira, Isabel
Cortesi, a Simone, a Sônia, o casal acima, e outros. Por conta desse contato
inicial meus 6 filhos passaram pela escola Waldorf, alguns do Jardim até o
Ensino Médio.

TERÇA-FEIRA, 10h30, na Associação Sagres, com o pastor Carlos Maranhão,
“A Filosofia da Liberdade”, de Rudolf Steiner.

Desde então muita coisa aconteceu, as escolas estão aí, enviando tantos
jovens para o mundo, tendo tido a oportunidade de usufruir desta educação maravilhosa. Os muitos Jardins de Infância acolhem as crianças em tenra
idade, dando a elas a chance de adentrar o mundo com a noção de que o
mundo é bom. Em todos os cantos da ilha.

QUINTA-FEIRA, 9h, na Associação Sagres, com Joaquim J. Assis,
leitura atual “O Limiar do Mundo Espiritual”, a próxima obra será em
outubro: “Como Adquirir o Conhecimento dos Mundos Superiores”,
obras de Rudolf Steiner.

Para os adultos que buscam o contato com este caminho de conhecimento inaugurado pelo mestre Rudolf Steiner, sempre houve caminhos, através de grupos de estudo que aconteceram e acontecem em variados lugares. A ilha é grande, e movimentar-se nela está a cada dia mais difícil, então
daquilo que um dia foi uma realidade, de grupos de estudo acontecerem no
Anabá, agora esta atividade está um pouco descentralizada.
Vou listar estas atividades e seus responsáveis, para conhecimento e indicação, caso haja interessados na participação:

QUARTA-FEIRA, 18h, na Associação Sagres, grupo da
Comunidade de Cristãos, “O Apocalipse”, de Rudolf Steiner.

QUINTA-FEIRA, das 9 às 11h, no Espaço Atená, Rio Tavares, com Silvia
Schmidt, estudo atual “O Evangelho Segundo Mateus”, de Rudolf Steiner.
Próximo estudo será sobre a Pedra Fundamental.
QUINTA-FEIRA, 19h30, na Trindade, com Ronaldo Lempek (99945-1022),
“Rudolf Steiner e os Mestres do Cristianismo Esotérico”,
obra de Sergei Prokofieff.
SEXTA-FEIRA, 7h15, na Escola Anabá, com Marisa Clausen, “Os Primeiros
Sete Anos - Fisiologia da Infância”, de Edmond Schoorel.
SEXTA-FEIRA, 15h30, no Espaço Atená, com Carlos Maranhão
(98835-4745), “O Cristianismo sob o ponto de vista esotérico da
Antroposofia”. Pede-se contribuição; é necessário a confirmação
das datas, pois os dias alternam.
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A TRIMEMBRAÇÃO
Maria Regina Giachetta,
professora do Jardim do Anabá

Após a Primeira Guerra Mundial, com a derrubada das formas sociais
existentes, aqueles que estavam ocupados em construir o futuro da Europa
buscavam novas orientações. Foi quando Rudolf Steiner lançou suas primeiras contribuições com a perspectiva da Trimembração do Organismo Social.
Emil Molt, diretor da fábrica de cigarros Waldorf, comprometido com essa
questão, sugeriu que Steiner falasse aos trabalhadores sobre temas sociais
educativos. Daí surgiu entre os trabalhadores o desejo de que seus filhos
recebessem uma educação escolar embasada nestes princípios e adequada
às necessidades do desenvolvimento humano.
Assim nasceu a escola Waldorf, baseada na Trimembração Social, como
uma escola livre com um real impulso da autogestão, para crianças de qualquer procedência, raça, religião, capacidade; lançando a ideia da coeducação social, uma escola para o povo.
Dentro do processo pedagógico, a trimembração se faz presente tanto
nos períodos escolares como no desenvolvimento humano.
Na primeira infância (0-7 anos), a criança está terminando a formação de
seu corpo físico;
Na segunda infância (7-14 anos), o mundo do sentir está se harmonizando, ou seja acontece o desenvolvimento da alma;
De 14 a 21 anos, destaca-se o desenvolvimento da cognição, o pensar
está desperto e o jovem quer ver, provar, realizar a verdade no mundo.
Steiner lançou três conceitos que devem ser a base do que a criança e o
jovem vivenciam em cada etapa:

Primeiro setênio. O mundo é bom. Nesta fase, imitação e exemplo
são palavras- chaves, o físico está se desenvolvendo. O mundo está
sendo bom para esta criança? Seu desenvolvimento está sendo
respeitado, alimentação, sono, espaço para brincar, calor em todos os
sentidos? A criança aprende muito mais a partir do que o que adulto
é do que o que ele faz, o como se faz é o que importa. Nesta fase, as
crianças são livres no movimento, no pensamento. Podemos dizer que
exercitam a liberdade.
Segundo setênio. O mundo é belo. Nesta fase as crianças/jovens
vivem muito no mundo das simpatias e antipatias, a alma está
‘treinando’, se exercitando para o futuro. Querem ver a beleza do
mundo, muita arte, muita poesia, a natureza observada em sua
grandiosidade. A palavra-chave nesta fase é autoridade amada,
alguém que dirija seu caminho. A
 vivência, na escola, é de igualdade/
equanimidade. Na sala, todos têm a mesma idade, recebem as mesmas
tarefas, criam e respeitam as mesmas regras sociais.
Terceiro setênio. O mundo é verdadeiro. Leem biografias, realizam
experiências — física/química, testam o que aprenderam, perguntam
sobre o que pensamos a respeito dos temas, estudam/pesquisam sobre
o mundo. Desejam saber: “Quem é este adulto? Qual a sua opinião?"
Confronto nesta idade significa um profundo interesse pelo outro e
pelo mundo. Aqui há uma vivência de fraternidade, somos diferentes,
porém podemos nos ajudar, atuar no mundo pelo trabalho social.
Estas qualidades desenvolvidas darão o vigor necessário para transformarem o mundo quando adultos.
E estas escolas são geridas por pais, professores, colaboradores dentro de
sua liberdade de atuação, lembrando sempre que “toda a educação é autoeducação” e, segundo este princípio, Steiner coloca que é dentro do social
que podemos ascender em nosso desenvolvimento individual.
O que esperamos da vida social? Como desenvolver instituições sociais?
Toda a instituição depende de pessoas que atuam nela e segundo Rudolf
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Steiner: "Para quem atua socialmente há dois aspectos a considerar: entrega
amorosa às próprias ações e aceitação compreensiva das atividade do outro."
Ele nos trouxe, além da experiência da trimembração na terra, a ‘recordação’ da trimembração no céu, todas as hierarquias espirituais que estão
zelando por nós, anjos, arcanjos, arqueus...
“Devemos ter consciência de que em tudo o que fazemos, o
espiritual se expande entre nós como uma nuvem viva preenchida
de alma e espírito, e que sentíssemos que os próprios espíritos vivos
são evocados pelo que é dito entre nós...Que estes espíritos vivos
sejam evocados, e que lhes seja implorado: ajudem-nos, tragam-nos
uma espiritualidade viva, deixem-na gotejar em nossas almas, em
nossos corações, para podermos atuar corretamente.”
E, em resumo, nos deixa uma curta meditação:
“Queremos trabalhar de modo a deixarmos fluir para dentro de
nosso trabalho aquilo que, vindo do mundo espiritual, de um modo
anímico-espiritual e também de um modo físico-corpóreo, anseia
tornar-se Homem em nós.”

Arte Cristopher Bertoni

Fragmento do discurso de abertura do seminário
“Desafios para a Pedagogia Waldorf nos Tempos Atuais”,
no Anabá, em junho de 2019.
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EDUCAÇÃO

AS DUAS MARGENS DO RIO:
REFLEXÕES SOBRE LIMITES
E A EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Liandra Ribeiro, professora do maternal da Casa Amarela

O que seria do rio sem suas margens? Uma correnteza desenfreada que
causa devastação por onde passa? Um grande alagamento ou talvez um
conjunto de várias poças distribuídas ao longo de um extenso terreno? Uma
dispersão de água que se derrama em diferentes direções perdendo força
que paulatinamente vai minguando e sendo absorvida pela terra? Muitas
são as possibilidades. Mas é certo que deixaria de ser um rio, uma correnteza
de água que leva vida e frescor por onde passa e que, inclusive, por muito
tempo deu a possibilidade da vida humana se estabelecer, lançar raízes na
terra e criar comunidades ao seu redor.
As margens do rio delimitam e dão contenção a esta grandiosa força
e são, portanto, o guia das águas. São referências necessárias para que as

E as suas margens? Um lado é a mãe. A outra é o pai. Pode ser que a
família seja configurada de forma diferente, o pai ou a mãe estão ausentes,
ou o casal é do mesmo sexo. Não importa, cada criança carrega adultos que
lhe são referência como margem para sua ação e crescimento no mundo.
Falamos de pai e mãe como forças arquetípicas e também como figuras
fundamentais na constelação familiar. Todo adulto presente diante de uma
criança constitui sua margem, pois lhe ensina sobre os caminhos da vida e
lhe dá contornos ao lhe mostrar o que é apropriado ou não pela sua postura, pela forma como se coloca diante das situações da vida e realiza o que
precisa ser feito.
Sim, o poder do rio está nos seus limites. Limite, ao contrário do que comumente se pensa, não é fraqueza. A firmeza dos contornos contém o impulso da vontade da criança que quer derramar-se e espalhar-se pelo mundo.
Mas se ela o faz em “liberdade”, só atendendo aos ímpetos dessa potência
que carrega em si desde o nascimento, ela se esgota e adoece, além de gerar
muitos confrontos nos encontros sociais. E ela não o faz por mal, ou tampouco tem intenção de arranjar confusão ou criar caos, simplesmente precisa de
ajuda para descobrir seus limites. As fronteiras do eu com o mundo… que arte
difícil é a de aprender a estabelecer o próprio espaço, o lugar de si mesmo,
do Eu. Sem ajuda dos limites, fica impossível fazê-lo. Delimitar é deixar claro
onde começa a si mesmo e o outro. O bebê nasce uno ao mundo e desconhece a separação. Seus contornos físicos são sutis para ele e ele só os vai

águas sigam seu curso, entregando-se ao fluxo sem se preocupar com o que vem pela frente. Os desafios, os obstáculos do caminho
estão postos, como que à espreita, mas o rio os vence pela força que adquire
ao percorrer seu caminho seguro e firme entre suas margens. O que o rio
tem a ver com a criança? O rio é a própria criança, com toda a sua força e
vitalidade, com sua grande vontade de ir para o mundo, explorar caminhos, se aventurar por novas paisagens e descobertas.
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conhecendo em contato com o mundo e na interação com os outros. É um
processo lento e gradativo. Dentro da barriga, o limite está bem marcado e
até mesmo um tanto apertado no final… já é hora de expandir horizontes e ir
para o mundo fora do útero materno. Mas o mundo é tão grande e amplo
que assusta e traz insegurança, por isso novos contornos precisam ser criados: o colo dos pais, a coberta que o envolve, o gorro, o berço... Quando as
crianças aprendem a andar, o desafio se expande, e então, é preciso construir
um entorno educativo que envolva a criança dando-lhe novos perímetros
firmes e amorosos.
Mas, afinal, o que dá a noção de limites ao ser humano? São dois movimentos que parecem contraditórios, mas são, na verdade, complementares:
um processo que se faz de fora para dentro (do mundo externo para nosso
interior) através das fontes socioculturais: tradição familiar, desenvolvimento
de hábitos, cultura/meio social, crenças/religião etc e físicas: ambiente físico
(estações do ano, estrutura da casa ou escola, tipos de brinquedos), constituição física da criança e saúde. E processos que ocorrem de dentro para
fora (do mundo mais interno e próprio para o mundo exterior) cuja fonte é a
consciência que desenvolvemos do Eu. Se entendemos que a criança ainda
não tem um Eu forte e disponível antes de 21 anos, podemos afirmar que
os limites até essa idade advêm principalmente do que recebe de fora. Sem
consciência, não há limite interno. E quem é que define esse entorno? Principalmente os adultos responsáveis pelo seu cuidado. Todo e qualquer adulto
provido da força de consciência é, diante de uma criança, sua margem-guia.
Daí a importância de olharmos com quem as crianças convivem, com quem
se encontram e aprendem sobre a arte de viver na Terra. É o adulto que sabe,
que contém em si a “voz da sabedoria” de quem já trilhou um caminho na
Terra e adquiriu um aprendizado pela sua experiência. Por mais imperfeita
que possa ser essa experiência, ela proporcionou a este adulto um legado
que o imbui de um poder de conduzir os mais novos: a autoridade. Deixar-se
ser conduzido enquanto ainda não tem domínio de si e não sabe dirigir sua
própria vida não é uma fraqueza da criança, mas sim é um rico aprendizado
sobre o poder humano. Porque aprender a fortalecer-se em seu poder é
aprender a reconhecer seus limites: vivenciar suas habilidades, dificuldades e
colocar-se na direção dos desafios para crescer.

fontes socioculturais aumenta: aqui entram as músicas, brincadeiras, histórias... as famosas imagens... Em geral, quando a criança está muito cansada
ou doente, ela pede fronteiras físicas pois não dá conta de acessar o entendimento necessário para responder aos apelos mais elaborados das fontes da
cultura humana.
A diferença entre o adulto e a criança é o poder da escolha. Ao adulto
lhe é dado o direito de escolher, e à criança, não. E o fazemos para protegê-la dos perigos e das mazelas que ela desconhece e para os quais não possui
discernimento e também para poupá-la do esforço de refletir e decidir; atividades humanas que são desafiadoras para nós adultos e que exigem da
criança tremendamente! Mesmo em coisas simples como escolha da comida
ou da roupa que irá vestir. Ela não deve se preocupar com o frio ou com
os benefícios nutricionais dos alimentos... deve ocupar-se em entregar-se ao
fluxo da alegria dos movimentos, das experiências que seus sentidos estão lhe
trazendo, das competências que o seu brincar lhe exige. Se escolher não é
liberdade, tampouco fazer o que se quer o é. O querer da criança pequena
é impulsivo, se ora vai na direção da bola, logo em seguida pode ser direcionado ao cavalo. Ou então, está ligado às necessidades básicas e portanto, à
sobrevivência. Como é o caso da fome ou sono. A criança parece perder o
controle de si quando esses âmbitos estão desregulados. Nós adultos sabemos como é ficar assim, porém temos um “regulador” ou “limitador” interno
que as crianças ainda não têm desenvolvidos.
O rio pode fluir intensa e alegremente, sem preocupações ou medos,
se suas margens lhe derem esteio e segurança para seguir seu caminho. E
para nós, adultos, fica o convite para revermos nossas heranças familiares e
culturais; nossos valores e crenças; nossos hábitos e escolhas, uma vez que
tudo isso reverbera no fluir do rio. Autoeducação é a matéria-prima da qual
nós, margens-guias, somos feitos. Ela precisa ser constantemente cuidada
para ser solo fértil para nosso jardim sempre florir bonito, vigoroso em todas
as suas cores.

Quanto menor a criança, mais ela precisa de contornos externos que venham da fonte física. Na medida em que a criança cresce, a influência das
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POR QUE BRINCAR LIVRE?
Sandra Eckschmidt, professora da Casa Amarela

Uma das características fundamentais de um Jardim de Infância de
Pedagogia Waldorf é a importância que se dá para o brincar da criança.
Atualmente, para nossa alegria, enfatizar a importância do brincar pode ser
considerado quase um “senso comum”, entre educadores e pais. Se um dia,
jardineiras da Pedagogia Waldorf precisavam justificar, incansavelmente,
para os pais o tempo do “brincar livre” que é disponibilizado, diariamente, no
ritmo escolar, hoje, percebo que é um tema de mais fácil compreensão, pelo
menos para a Educação Infantil. Mas será que o brincar que está tão “em
moda” nas diversas escolas, nos currículos nacionais e nas tantas propostas
que existem para a infância, é o mesmo brincar compreendido em uma escola de Pedagogia Waldorf?
Há vinte e dois anos, quando, em São Paulo, assumi minha primeira sala
de Jardim de Infância na Pedagogia Waldorf lembro que achava estranho
que as professoras se referissem ao momento de brincar de “brincar livre”.
Não seria todo brincar livre? Nas minhas memórias de infância, a brincadeira, que podia ser tanto sozinha em um cantinho do quarto, ou no terreiro
da fazenda, que eu ia todo fim de semana, sempre foi livre. Começava pela
escolha dos espaços e materiais. Podia ser no barranco ou no pomar, com
água ou pedras, a escolha era livre! A parceria para as brincadeiras eram
irmãos, primos, amigos, novos amigos, pequenos, grandes ou simplesmente
ficar sozinha, também era livre! Adultos? Sabia que estavam por lá, mas longe
da minha vista de criança. Se precisasse, podia correr até eles, talvez em casa,
na horta, no curral, em algum lugar eu os acharia, mas precisava ser muito
urgente para me fazer ir pedir alguma coisa a eles. A disposição dos adultos
não era no sentido de fazer por mim, e sim, na confiança e segurança que
tinham em nós, crianças, enquanto estavam sempre aos arredores em afazeres cotidianos. Neste brincar que aqui relato a decisão e a consequência é de
quem brinca e não de quem cuida. Quantas aventuras boas e não tão boas
eu poderia contar e que me constituíram para o que sou hoje. Foi por isto,
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pelas memórias de poder brincar livremente na minha infância, que sempre
estranhei o nome: brincar livre.
Ao escolher minha profissão, educadora, fui percebendo que o brincar
na escola, para muitos professores e pais, tem um lugar diferente das minhas
memórias e, principalmente, da proposta do brincar na Pedagogia Waldorf.
O brincar no contexto que estou chamando de “senso comum” se tornou,
muitas vezes, uma ferramenta, no caso da educação convencional, para atingir objetivos de aprendizagem intelectual. O brincar também pode ser visto
como um passatempo, uma distração para depois vir o que realmente é importante. Se formos pensar de uma forma mais “mercadológica”, o brincar
e o brinquedo são vistos como objeto de consumo, portanto quanto mais
descartável e chamativo for, melhor. Mas e para Pedagogia Waldorf, como
é o brincar?
Certo dia, em uma regional de Jardins de Infância da Pedagogia Waldorf,
a educadora Luiza Lameirão trouxe para o grupo de professoras que “... as
conquistas da criança de primeiro setênio são o fundamento do que é a
vida humana e que a sua maior tarefa, nesta fase, é transformar o modelo
corpóreo que ela recebeu dos pais e, dessa forma, apropriar-se da morada
que ela habitará durante toda a vida terrena.” Para esta transformação, que é
começo de um longo caminho de desenvolvimento do ser humano, o brincar livre, esta expressão que pede que a criança se ative por conta própria e
não por estímulos externos, tem todos os ingredientes necessários para que
através do movimento a criança aproprie-se do seu corpo e possa manifestar
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no brincar livre a sua primeira autonomia. Digo primeira autonomia porque
para a criança pequena, autonomia não significa escolher o que quer comer,
a sua roupa que quer usar, ou se hoje está com vontade de tomar banho
ou não. Estas são decisões de responsabilidade nossa, pais e educadores. É
no ambiente do brincar livre que a criança vai exercitar a sua autonomia que
nesta fase se concentra em conquistas corporais, como por exemplo, subir na
árvore, saber comer sozinha, esperar para chegar a sua hora de pular corda,
entre tantas outras pequenas e importantes coisas.
No Jardim de Infância, logo após o lanche, as crianças saem correndo
para o jardim. Alguns, assim que sentem o calor do sol da manhã, diminuem
o ritmo e como degustando o quentinho da manhã perambulam, ora olhando para o topo das árvores, ora para as pedrinhas do chão. Um grupo de meninas corre para o balanço, elas já haviam combinado, durante o lanche, que
quem terminasse primeiro, corria para reservar o balanço. Estas meninas...
Tem algumas crianças que ficam muito tempo na frente da sala tentando
descobrir o segredo de acertar os lados certos de pés e sapatos. Outro grupo
vai direto para os materiais de brincar lá fora: tábuas, caixotes, pneus, tijolos, e,
às vezes, até pedem a escada do Sr. Zé, que ele empresta para quem sabe ser
cuidadoso. Estes materiais que parecem restos de obra, para um observador
desavisado, são o melhor brinquedo que estas crianças poderiam sonhar em
ter. Desta maneira tão simples e concreta, as crianças vão exercitar em grupo
suas habilidades em decidir, organizar, dividir e fazer os encaixes destes materiais que, muitas vezes, são pesados, grandes, desajeitados, para construir suas
próprias casas! E não é por acaso que estas casas que constroem livremente
nos jardins das escolas de Pedagogia Waldorf são a expressão espontânea
de todo esforço que a criança está fazendo ao, lentamente, se apropriar do
seu próprio corpo no primeiro setênio. Enquanto para uma criança de maternal a sombra de uma folhagem já representa sua casinha, os maiores ficam
quase uma hora, concentradíssimos, nesta brincadeira. Quando finalmente
se sentem satisfeitos, alguns chamam a educadora para mostrar suas obras-primas! Não tem quem não se encante com a originalidade de cada casinha
construída. E neste momento é possível reconhecer que o brincar é uma
expressão genuína de cada criança, e por isto, é tão importante para a Educação Infantil da Pedagogia Waldorf enfatizar que brincar é livre!
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SE FAZ CAMINHO AO ANDAR: JORNADA DOS
PROFESSORES SECUNDARISTAS NA ARGENTINA
Adriano Santos, professor de inglês do Ensino Médio

Como imagino ser do conhecimento de todos, este é o meu primeiro
ano como professor de Inglês da Escola Waldorf Anabá. Nessa minha recém-iniciada jornada como professor da escola, tenho refletido sobre meu papel
como professor, como educador e como responsável, mesmo que minimamente, pela formação desses jovens que acompanhamos todos os dias na
escola. Logo no início do ano, por volta de abril, mais ou menos, um grupo
de professores do Ensino Médio, por iniciativa e estímulo da professora de
Espanhol, se organizou para ir a Buenos Aires a fim de participar das Jornadas Internacionales de Investigación Secundarias Waldorf. Prontamente, e
com muita empolgação, me dispus também a ir a Buenos Aires e participar
do congresso. À época, pensei que aquela seria uma grande oportunidade
de adentrar no mundo da Pedagogia Waldorf. Além do mais, eu voltaria à
Argentina depois de muito tempo, e isso me deixou feliz.
Como professor e durante o tempo do mestrado, participei de inúmeros
congressos e visitei diferentes lugares. No entanto, um congresso internacional Waldorf inegavelmente desafiou minhas expectativas. Eu realmente não
sabia o que esperar, não sabia como iria ser e a ideia de conhecer professores
e pessoas envolvidas com a Pedagogia, vindos de lugares diversos para o
congresso, seria uma experiência muito enriquecedora nesse meu caminho
como professor da escola. Também fiquei empolgado com o fato de conviver
com meus colegas de trabalho em outro ambiente que não fosse o nosso
ambiente de cada dia. Em resumo, um mar de possibilidades até então não
navegado por mim.
Finalmente o dia chegou. Foi uma segunda-feira, dia 15 de julho, o primeiro dia do congresso, que se estendeu até o dia 19 de julho. Eu realmente
não sabia o que esperar do congresso. A primeira sensação foi de que eu era
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um estranho no local. Parecia que todas as pessoas ou diferentes grupos se
conheciam entre si. Também foi curiosa a sensação de estar em um local que
eu carinhosamente chamo de Waldorflândia. Eu não sentia que estava em
outro país, ou mesmo em outra cidade. Eu me sentia no Anabá, apenas com
pessoas diferentes. A Waldorflândia da minha cabeça representava pessoas
dedicadas e envolvidas com o mesmo propósito, independente de nacionalidade, gênero, raça etc. Via nas pessoas várias características que normalmente vejo nos meus colegas de trabalho no Anabá. Que mundo é esse? Eu
me questionava o tempo todo! O que estou aprendendo com tudo isso? As
perguntas eram muitas!
O congresso foi dividido de forma que houvesse uma certa rotina de atividades. Apesar de ter ficado um pouco perdido no primeiro dia, tentando
encontrar as salas, tentando entender como tudo funcionaria, a partir do segundo dia, eu sabia exatamente para onde tinha que ir e qual era a sequência
de atividades.
Normalmente, a primeira atividade de manhã era uma apresentação dos
grupos de estudo, e essa apresentação era para todo mundo que estava
participando do congresso. O segundo momento do dia era de busca pelo
“Camino Interior”. Escolhi a oficina “El Camino Interior del Profesor”, ou, em
inglês,”The Inner Path of the Teacher”. Escolhi esta oficina pelo idioma, pois foi
a única oficina oferecida em Inglês. Para a minha grata surpresa, a oficina foi
conduzida pelo Florian Oswald, até então um suíço muito carismático, com
muita energia e vontade de sentar conosco e dividir um pouco de sua experiência e dos aprendizados que teve ao longo da vida. O Florian nos falou
muito da importância do sono, de todo o aprendizado que ocorre quando
dormimos. Suas palavras sempre nos convidavam a buscar nosso caminho
interior como professores. Outra grata surpresa que tive foi quando compartilhei com colegas que havia participado da oficina com o Florian. Disseram-me que o Florian é um nome importante dentro da Antroposofia, o que me
deixou feliz porque tive a certeza de estar buscando sempre mais fontes, mais
perspectivas sobre a escola, a pedagogia e tudo ao redor dela.
Logo após a oficina “del Camino Interior” era a hora de participar do grupo de estudos “Lenguage Poético Hoy”. Esse grupo de estudos foi bem especial por todo o contexto que envolvia. Foi uma experiência maravilhosa ler
e produzir em espanhol. Tivemos a oportunidade de criar um rap, escrever
poemas, poesia, pensar em atividades para nossos alunos em nossas escolas,
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entre outras coisas. A(s) língua(s) estrangeira(s) que falamos geralmente estimulam nosso lado racional, enquanto que a língua materna, o âmbito mais
íntimo das nossas emoções. Portanto, falar de poesia, assim como criar poemas em espanhol foi ao mesmo tempo desafiador e divertido.
Por fim, a parte da tarde era dedicada a outras oficinas. No meu caso, eu
participei de um “Taller de escritura”. Uma vez mais me deparei com a arte da
escrita. Como era a última atividade do dia, e como já estava cansado pelo dia
intenso, o “Taller” em questão era leve e produtivo. Tive muito contato com
a arte, desde fazer um mapa interior a escrever poemas e um contato bem
lúdico com as palavras e desenhos. Fiquei pensando no quão curativo era
me debruçar sobre todas aquelas atividades e me veio à cabeça do quanto
somos engolidos pela rotina e não temos muito tempo para dedicar a outras
coisas. O que me veio à cabeça foi a ideia de levar a vida com mais equilíbrio.
De modo geral, saí do congresso renovado e com muita energia para
aprender e seguir meu caminho dentro da Escola Anabá da Waldorflândia.
Um caminho por muitas vezes não muito fácil de seguir, mas, ao mesmo tempo, cheio de surpresas e coisas boas. Termino meu relato com a citação de
Roberto Musso sobre nossos caminhos. "El camino es mucho más disfrutable,
mucho más emocionante, mucho más removedor que lllegar".

"Tripitaka e Yulong", teatro de sombras do 10° ano de 2019 da Escola Anabá
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Maria José: na época
do Anabá e hoje,
aos 21 anos.

POR ONDE ANDAM
Maria José Cavalheiro

Meu nome é Maria José, estudei no Anabá todo o Fundamental, dos sete
aos quinze, e não segui no Ensino Médio porque na época não havia, me
formei então no Ensino Fundamental em 2013.
Eu sempre gostei muito de estudar no Anabá, achava a escola muito
legal, aprender era muito instigante. No Ensino Médio, eu passei na prova
para o curso Técnico Integrado em Química no Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSC), que é o Ensino Médio mais uma formação em nível técnico
em química, que dura quatro anos.
Foi no IFSC que eu percebi como a arte me fazia bem, porque eu experimentei pela primeira vez viver sem ela. Resumidamente, eu não me identificava com o ensino, apesar de gostar muito de química. Já na primeira fase
do curso, eu comecei a me envolver com o Grêmio Estudantil; lá a gente
pensava no todo dos alunos, da instituição, em necessidades dos estudantes,
em como organizar as nossas vontades e indignações em coisas concretas.
Conheci gente maravilhosa, estudantes, professores e servidores. Gente que
queria transformar as coisas pra melhor mesmo. Foi no movimento estudantil
que eu aprendi a amar aquela instituição e a defendê-la, entendendo todos os
seus problemas e buscando, na medida do possível, solucioná-los. Minha defesa convicta das instituições públicas deu os seus primeiros passos nessa época.
Eu acabei trancando o IFSC depois de dois anos e terminando o Ensino
Médio pelo ENEM, posteriormente passei para Ciências Sociais na UFSC. E a
Universidade, minha gente, é uma coisa maravilhosa. A gente reclama, fica
destruído com o curso, sabe que tem muito o que melhorar, mas a gente
conquistou ter pólos de produção de conhecimento incríveis e eles são públicos! A gente conquistou as cotas para pretos, pardos e indígenas a partir
da discussão do tamanho da dívida que este país tem para com estes povos!
A gente conquistou as cotas socioeconômicas também! A gente conquistou
que os Cursos das Universidades pudessem ter Centros Acadêmicos Livres
depois da Ditadura Civil Militar, para os estudantes poderem se organizar politicamente, defenderem e construírem suas pautas! E a gente ainda tem muito o que conquistar e melhorar nessas universidades, apesar de que agora
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temos que lutar para que elas sigam existindo e para que elas sigam sendo
públicas, para que o que é edificado com o dinheiro do povo e que deveria
servir ao povo possa seguir sendo do povo e não seja covardemente arrancado de suas mãos.
Bom... foi no turbilhão de coisas mil que eu me permiti uma loucurinha
e fui cuidar das plantas numa cidadezinha chamada Ollantaytambo, cravada
nas montanhas do Peru. Fiquei um semestre lá, no último mês trabalhando no
Colégio Waldorf Micael, em Lima. E esse respiro foi muito importante para mim.
Hoje eu trabalho cuidando de três crianças fofíssimas, além da minha própria irmãzinha amada. Estou fazendo uma formação à distância em Psicopedagogia e também a Formação em Terapia Artística. E estou bem contente.
Acho que estudar numa escola Waldorf é um presente, para mim pelo
menos foi. Acho que ela dá alimentos essenciais para a formação de seres humanos mais livres e mais conscientes, apesar de que com tanta força o nosso
entorno nos empurra para a individualidade, para o pequeno, para o fácil,
para que sigamos o cronograma já pensado por outrem. Para mim, foi muito
importante também concretizar algumas dessas coisas e fazê-las práticas, o
envolvimento com os movimentos sociais, o fazer as coisas não só de maneira
voluntarista, mas realmente me empenhar e construir mudanças estruturais
de uma sociedade que vemos doente de tantas maneiras.
Acho que gostaria de agradecer, por me permitirem ser criança e brincar
e me sujar de terra, por me ensinarem a escrever com histórias, por me ensinarem física e matemática com tantas práticas que a teoria me parecia óbvia
e por permitirem que a arte não fosse apenas uma matéria mais, e sim algo
que permeia a vida e nos amadurece enquanto seres humanos.
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A Pedagogia Waldorf

O ESPAÇO É DELES
Celebrando os 100 anos da Pedagogia Waldorf, os alunos e alunas do
6º ano foram incentivados a escrever sobre essa Pedagogia que está em
todos os continentes.
Surgiram lindos textos, que aqui compartilho com os leitores.
Silvia Alcover, professora da turma

A Pedagogia Waldorf
Quando o sol se levanta, devagar me acordo e penso feliz,
“vou para a escola”, e sigo contente.
Chegando lá, escuto o vento a balançar, o sino, com os cantos
dos pássaros e os cheiros das flores. Poder, com minhas
mãozinhas tocar a nossa terra abençoada, e aqui e ali, escutar
risos, vozes e gritos de alegria.
Um dia, de mãos dadas com a experiência, passo pelo lindo
arco de flores, que me leva a uma nova fase da minha vida.
Desde o giz de cera aprendo com as cores a me expressar
através da arte, transformar barro em cerâmica, tecido em
formas e tintas em lindas aquarelas.
Contente, recebo conhecimento que abre a porta para um
mundo diferente e vejo o meu trabalho florescer com o meu
esforço. Essa alegria que sinto se amplia quando todo esse
trabalho se faz em companhia de amigos, amigos e mais
amigos.

Rudolf Steiner, inicialmente, propôs o ensino Waldorf para os filhos dos
operários de uma fábrica de cigarros. De início, foi montada uma escola
nesta mesma fábrica, depois, a pedagogia de Steiner foi cultivada em todo
o mundo.
Em 1919, pouco tempo após a Primeira Guerra Mundial, as escolas, as casas
e hospitais estavam destruídos. Por essa razão, a primeira escola foi montada
na fábrica que era nomeada Waldorf. Em sua homenagem então, ficou
sendo também o nome da pedagogia.
A ideia de Steiner foi adotada e posta em prática em setembro de 1919, na
cidade de Stuttgart, Alemanha. Agora a pedagogia é conhecida em todo o
mundo.
As ideias de Steiner inspiram até hoje as pessoas de todo o planeta.
Por esta razão, agradecemos celebrando com músicas, poemas, desenhos
à tão querida pedagogia da nossa Escola Anabá, que tenho orgulho de
poder dizer que é Waldorf.
Aproveitando a oportunidade, peço que pensem com o maior carinho
possível nas nossas benquistas produtoras de mel, que se você parar para
ver, precisam de ajuda. Eu acho absolutamente certo da parte da nossa
pedagogia incentivar o saber sobre esses animaizinhos que estão à nossa
volta.
Bem, tudo o que tenho a dizer são agradecimentos a Rudolf Steiner, pois
cada momento que passo aqui, depois se transformam em agradáveis
lembranças que tenho com meus colegas e professores.

Clara Luz

Todas essas experiências e aventuras vivo numa escola
Waldorf. É uma alegria saber que todas as escolas do mundo
vibram com as mesmas palavras quando recitamos o mesmo
verso todas as manhãs.

Stella
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Minha Escola E Sua Pedagogia Waldorf

Viva Os 100 Anos!

Nesta escola querida “só se encontra família”, amigos tão
amigos e professores acolhedores, que nos ensinam coisas
novas todos os dias. Deste jeito que nos ensinam é como se
fosse o pedaço que faltava na minha vida, eu não sei como
eu seria sem este tipo de pedagogia. Devo muito à minha
querida professora de classe, que, desde o primeiro ano,
me dá a mão e resolve todos os problemas. Tenho muitos
amigos, para ser exata, a classe toda, até alguns professores
são como colegas.
E tudo isso, ao meu ver, graças à minha escola e à sua
pedagogia.

No ano de 1919, no final da Primeira Guerra Mundial, um
homem chamado Rudolf Steiner, um austríaco, criou a
Pedagogia Waldorf dentro de uma fábrica de cigarros. Este ato
de bondade de criar a pedagogia fez história e passou para todo
o mundo, ajudando muita gente a ter educação.
Para mim, a Pedagogia Waldorf é a melhor que poderia existir,
se não existisse, não saberia dizer o que seria de mim.
Então eu agradeço ao senhor Rudolf Steiner pela Pedagogia que
criou.
Viva a Pedagogia Waldorf e seus 100 anos!

Theo

Shanti
A Pedagogia Waldorf

A PEDAGOGIA WALDORF

Esta pedagogia é diferente e muito especial, tem atividades legais.

Esse ano a Pedagogia Waldorf, criada por Rudolf Steiner, completa 100
anos de existência.

Ajuda a desenvolver a criatividade nas matérias usando a diversidade
em nosso favor, como circo, teatro, culinária, muitas atividades usando o
corpo e vários jogos. Ajuda a desenvolver a música, o lado sentimental, a
amar um ao outro, trabalhar em grupo respeitando o próximo com suas
diferenças.
Apesar de acharem o ensino lento, no final, adquirimos conhecimentos
novos rapidamente.

Camila

Aqui em Florianópolis a primeira escola da linha Waldorf foi a Escola Anabá,
onde orgulhosamente estudamos. Nossa escola é muito divertida e nos
ensina muitas coisas maravilhosas.
A Pedagogia Waldorf é Antroposófica (que significa que valorizamos o ser
humano e suas habilidades).
Fazemos viagens para lugares bonitos e interessantes e aprendemos coisas
que outras escolas não ensinam como: Trabalhos Manuais, Jardinagem,
Marcenaria, Desenho, Dança, Música, Euritmia, Alemão, Gincanas e Teatro.
Eu gosto muito dos meus colegas, professores e funcionários da escola
porque todos somos pessoas de bons sentimentos.
Tenho aprendido muito aqui na Escola Anabá e estou muito feliz.

Maile

48

49

#REÚNE13!
"Com toda a certeza, como aluno e futuro ex-estudante de uma
escola com a Pedagogia Waldorf, digo que não entendo nem metade do porquê cada coisa é feita dentro dessa filosofia.

La Flor
En el fondo dices que ves algo
Es pequeño y brillante
La voluntad de una pequeña piedra
Que olvidada se queda
Por la noche despierta
Con la loca adrenalina en la piel
Bajo la luna se ve
La calle es de ella
Todas pasan y se van
Se quedan esperan
Pero tú eres el único que llorará
Si me apagan la luz

Laura Cassol, aluna do 12º ano

Mas após anos estudando em uma escola diferente, nos encontramos no 9º ano com outras pessoas do mesmo tipo de escola, que
entendiam o que era Euritmia. No primeiro encontro, praticamos
esportes e começamos algumas relações que seriam até mesmo
aprofundadas por mensagens nos meses seguintes.
No 10º ano, o assunto foram as artes e, em meio a elas, mais amizades nasceram.
No 11º, os assuntos eram variados. Em minha visão, esse encontro
foi mais como um modo de reencontrar e alimentar mais esses
relacionamentos tão efêmeros.
Aí nessa viagem percebi que era o penúltimo ano, penúltimo ano
de um ciclo que duraria doze anos, esse que nos proporcionou
muitas histórias e emoções, não só falando das viagens que o Ensino Médio Waldorf proporciona, mas sim de todo o caminho por
esse ensino muito louco, que é dificílimo de explicar, mas maravilhoso quando visto de maneira geral.
No REÚNE12 tivemos o fechamento de um ciclo. Mesmo que
muitos do Anabá não quiseram ou não puderam ir. E como toda
história tem um começo, toda história tem que ter um fim. Como
todo ciclo termina, outro começa. Terminamos nosso ciclo, e vamos terminar o último ano. Porém, essa última viagem não foi uma
grande despedida, porque estamos agora todos juntos, juntos no
mundo. Mesmo se perdermos o contato, sei que se nos encontrarmos de novo vai ser com o mesmo entusiasmo que nos cumprimentamos no REÚNE12. Somos uma grande família, espalhada,
doida para uma hora se encontrar novamente. E nós vamos, disso
eu tenho certeza. Próxima parada: REÚNE13!"

Vítor, aluno do 12º ano
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Primeiramente, veio ao seu encontro uma gralha e, imediatamente, começaram a conversar:
“Bom dia”, falou a gralha.

PARA CONTAR

HISTÓRIA PARA ÉPOCA DE SÃO MICAEL
Traduzida por Elisabette E. Correa
Contada por Isis Della Preve, da escola Aurora

Um menino fez uma pipa com seu pai. Eles trabalharam durante o inverno, e ela se tornou uma verdadeira obra de arte. A cruz de madeira clara
estava envolta em belas cores transparentes que aspiravam elevar-se em formas vivas!
No verão, quando o menino fez subir a pipa, o sol gostou tanto daquelas
cores vivas, que olhava para elas o tempo todo e lhes mandava seus raios
brilhantes. O amarelo e o vermelho eram as que ele mais gostava, e essas ele
então fazia reluzir mais do que todas as outras cores. Assim aconteceu que a
pipa quase parecia uma cruz flamejante lá no alto do céu.
O menino admirava esse jogo de cores tanto quanto o sol e fazia
a sua pipa subir tão alto quanto possível. Infelizmente, a linha
havia se desenrolado tão depressa que a pipa não podia
subir mais.
Sim, isso realmente era uma pena!
O menino olhava, olhava, e em seus pensamentos fazia
a pipa subir sempre mais alto. Mas… ah, isso só acontecia
na sua imaginação!...
Uuuuuufff... Eis que chegou uma rajada de vento! Arrebentou a linha... Então a pipa realmente subiu pelo
céu acima.
O menino a seguiu com os olhos e viu como ela
subia sempre mais e mais. Logo ela estava tão alta, que
ele não conseguia mais distingui-la direito e depois não
conseguia mais ver o que acontecia com a pipa; mas, para
ela, havia muito o que vivenciar lá em cima!
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“Bom dia”, respondeu a pipa.
“És tu um pássaro com tuas asas flamejantes e tua cauda comprida?”, perguntou a ave.
“Não, eu não sou um pássaro!”, disse a pipa.
“Então, o que és tu, e de onde vens?”
“Eu venho daquele menino pequeno, que está lá embaixo olhando para
cima. Foi ele quem me fez”.
“Ah, sim. E para onde leva o teu caminho?”, perguntou a gralha.
“Isso eu não sei, só quero voar assim pelo céu.”
“Então tu não pertences a isto aqui. Aqui em cima todos os seres sabem
bem exatamente de onde vêm e para onde vão. Eu, por exemplo, voo a cada
inverno para o norte e cada verão para o sul e te aconselho a voltar para os
homens, pois se tu não sabes para onde deves ir, te perdes no céu.”
Mas a pipa era teimosa e subiu mais alto. Pouco depois encontrou uma
semente alada. Ela estava mais alto do que a gralha.
“Bom dia”, murmurou a semente.
“Bom dia”, respondeu a pipa.
“És tu também um grão de semente, com essas tuas formas e cores estranhas?”
“Não. Eu sou algo feito pelos homens; eu venho daquele menino pequeno lá embaixo, que continua olhando para cima.”
“Para onde tens que ir?”, perguntou a semente.
“Isso eu não sei. Quero apenas estar uma vez no céu.”
“Então, não pertences a isto aqui. Aqui cada um sabe o destino de sua
viagem. Eu navego para apanhar aquilo que vai do leste para o oeste: isto é,
o calor do sol. Depois de o ter absorvido eu voo de novo para baixo e levo
para a terra. A terra então faz disso crescer uma nova flor. Mas, se não sabes
o que tens de fazer, em teu lugar eu preferiria descer de novo, pois senão
perderás a direção aqui nessas amplidões.”
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Mas a pipa não ligou e subiu ainda mais. E aí passou por uma nuvem.
“Bom fim de tarde”, sussurrou a nuvem.
“Bom fim de tarde”, disse a pipa.
“És tu uma nuvem com esse teu ocaso flamejante?”
“Não, eu sou dos homens. Eu venho daquele menino pequeno lá embaixo.”
“Então para onde queres ir?”
“Apenas entrar no céu”, respondeu a pipa.
“Então não pertences a isto aqui! Cada um aqui conhece a sua direção
(destino). Eu recolho o último vermelho do sol no fim da tarde e o transformo
à noite em alvorada. Eu desço chovendo com o arrebol e abençôo a terra e
depois de havê-lo feito, o sol me carrega novamente para cima para formar
um novo arrebol. E assim eu sempre desço e subo. Mas te dou um bom
conselho: volta para o menino pequeno, pois sem destino tu te perderás aqui
em cima!”
Porém, a pipa não se deixou dissuadir do seu plano e subiu mais alto ainda. E então chegou às estrelas.

percebeu que o seu sonho não poderia ter sido um sonho comum, pois ao
seu lado estava a cruz da sua pipa, cujo belo papel havia sido consumido
pelo fogo.
A cruz já não era mais de madeira, mas agora era constituída de claro
ferro celestial! Quão surpreso ficou o menino quando viu isso! Mas também o
desgostou um pouco. Agora perdera para sempre a sua bela pipa!
Quando chegou em casa com a cruz de sua pipa, o pai o consolou. “Meu
filho, o melhor é que fiquemos alegres. Se tua pipa não houvesse queimado,
jamais terias recebido esta cruz de ferro celestial. Este ferro é mais leve do que
a madeira; no entanto mais forte do que o aço mais duro. Faremos disso uma
pipa mais bonita do que a anterior.”
E isso eles fizeram, quando chegou o inverno. E no verão seguinte, quando a pipa subiu, voltou a encontrar lá no céu aquilo que foi do norte para
o sul, do leste ao oeste, e do céu para a terra. E quando chegou às estrelas,
encontrou novamente Micael, e uma vez mais caiu flamejando para a terra,
mas a cruz de ferro celestial se tornou ainda mais brilhante do que era antes.
Assim aconteceu durante muitos anos e, a cada ano, a cruz se tornava
mais brilhante.

“Boa noite”, cantaram todas as estrelas em coro, com vozes claras e altas.
“Boa noite”, cantou a pipa também.
“O que é que nos trazes de notícias, cometa da terra?”, cantaram novamente as estrelas.
“Eu venho daquele menino pequeno, que está deitado lá embaixo na
terra e dorme”, cantou a pipa. “Ele me fez subir, mas eu escapei. Ele esperava
até que eu voltasse, mas nesse meio tempo ele adormeceu, e agora está
sonhando comigo.”
“Então queremos que tu leves a nossa benção ao menino”, cantaram as
estrelas e cada uma delas lhe deu um pouco do seu brilho.
Mas então chegou o arcanjo Micael!
Este tomou uma grande estrela na mão e atirou zunindo contra o estranho intruso. No mesmo instante, irromperam chamas da pipa que, queimando, despencou nas profundezas.
Quando o menino acordou, sentiu que havia sonhado um sonho esquisito e que por isso havia acordado assustado. Quando olhou ao seu redor,
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O CÉU DA PRIMAVERA/2019
José Irineu Zafalon, professor de Matemática e Religião

ASTRONOMIA

CONSTELAÇÕES ZODIACAIS vistas durante todo o inverno, como Escorpião e Libra, começam a se despedir no início da primavera (Fig. 1).
Novas constelações vão surgindo a leste. No final da estação, já no início
da noite surgem constelações que serão típicas do verão, como Touro e
Gêmeos (Fig. 2).
NO DECORRER DE UMA NOITE observa-se o mesmo movimento que na
estação, de leste para oeste. Observe Sagitário se pondo no anoitecer
(Fig. 3) e, na madrugada, Leão e Virgem subindo no céu do nascente
(Fig. 4).

Fig.3: Constelações Zodiacais no anoitecer.
Florianópolis, 24-Nov-2019, 20:00.

Fig.1: Constelações Zodiacais no início da Primavera. Florianópolis, 30-Set-2019, 21:00.
Fig.2: ...e no final da Primavera. Florianópolis, 20-Dez-2019, 21:00.

Fig.4:...e na madrugada da mesma noite.
Florianópolis, 25-Nov-2019, 4:00.
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Fig.5: Júpiter, Vênus e Saturno na passagem da Lua Nova em 28-novembro-2019, 19h40.

OS PLANETAS Júpiter e Saturno, como na estação passada, continuam
visíveis em Escorpião e Sagitário (Fig. 1 e 3). Imperdível: a passagem da
Lua Nova por Júpiter (3-out) e por Saturno (5-out).
A partir de meados de novembro, Vênus se eleva no poente (Fig. 3).
Aproxima-se ao máximo de Júpiter no dia 23-nov e de Saturno em 10dez. Observe a passagem da Lua Nova pelos três
entre 28 e 29-nov (Fig. 5).
"Yulong", teatro de sombras do 10° ano de 2019 da Escola Anabá

Marte reaparece nas madrugadas e no nascente a partir de meados de
novembro (em Virgem) até o final da estação (em Libra). Terá a companhia de Mercúrio desde o final de novembro, mas este estará apenas
até a 4 graus de elevação. Mercúrio aparecerá também no início de
outubro no poente e no anoitecer (elevação máxima em 22-out: 10
graus), portanto, como sempre, bastante difícil de ser observado.
Imagens: www.stellarium.org
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INFORME DA ASSOCIAÇÃO

ÉPOCA DE MICAEL: A LUTA
DE TODOS E DE CADA UM
Associação Pedagógica Micael

A Associação Pedagógica Micael (APM) se prepara neste mês para sua
segunda Assembleia Geral Ordinária do ano, em 19 de outubro, encerrando
a época de Micael, que contou com eventos significativos promovidos pela
nossa comunidade.
No dia 19 de setembro, data da Celebração Mundial dos 100 anos da
Pedagogia Waldorf, as escolas de Florianópolis se encontraram no Jardim
Botânico para uma grande comemoração.
O evento reuniu desde fundadores da APM e do Anabá até colegas mais
novos das 10 iniciativas Waldorf da cidade, Jardins e Escolas que com entusiasmo organizaram a festa.
Reunidos ali, pudemos reconhecer a força de todos e de cada um na
construção dessa comunidade.
Dois dias depois, a programação do Encontro de Micael, também organizado em conjunto pelos Conselhos de Mães e Pais das escolas da ilha com
a Associação Sagres, contou com evento no prédio do nosso Ensino Médio.
Nesta manhã de sábado, os professores Simone de Fáveri, Sérgio e Sandra Beck, três dos fundadores da APM e da Escola, falaram dos “dragões” e
das forças de Micael que marcaram a história do Anabá.
Entre os muitos desafios apresentados, eles apontaram como a participação de “cada pai, cada pessoa, cada criança é ouro” em nossa comunidade
e não pode ser negligenciada. Explicaram que, diante das demandas administrativas e financeiras das escolas, existe a necessidade de se lutar contra
o dragão que traz o “olhar empresarial” e capitalista para dentro das instituições, sugerindo que pessoas possam ser descartadas, afastadas por não
contribuírem como esperado.
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Segundo eles, nossa comunidade escolar, desde a sua formação, tenta enfrentar esse desafio. Atenta para o fato de que “quem se vincula
(à nossa Escola), se vincula existencialmente, e encontra no grupo, na
coletividade, algo que responde à sua busca.”
Neste sentido, para eles, reconhecer o valor de cada pessoa e tentar
encontrar o melhor lugar, a melhor forma ou o melhor momento para
que ela participe dos processos faz parte do bom combate a que nos
dedicamos, com erros e acertos, desde que tudo começou.
Por isso, neste Centenário, a APM gostaria de agradecer a todos que
se empenharam nesta grande comemoração e que, dentro e fora da
nossa escola e da nossa cidade, lutaram e lutam ao nosso lado.
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APOIO

PARA LER
O

filho-presente:

O livro é uma autobiografia de Kabouna Keita, um menino pobre
nascido numa pequena aldeia no Mali. Kabouna foi dado de presente, ainda recémnascido, para Boli, uma parente de sua mãe que não podia ter filhos. Obstinado, já
aos cinco anos começa a trabalhar catando vidro e latinhas de alumínio no lixo para
ajudar nas despesas da família e também juntar dinheiro para, aos 19 anos, ir para
os Estados Unidos, o país das oportunidades. Lá, Kabouna fica por cinco anos, volta
ao seu país e abre o próprio negócio. Algum tempo depois resolve que é hora de
partir novamente e desta vez vai para a França, seu grande sonho desde criança.
Na França, trabalha em diversos lugares até o dia em que começa a atuar em um
Centro de Ação Educativa para jovens infratores, fazendo com que ele encontre sua
verdadeira vocação: educador.

Leila Grieger é estagiária de Biblioteconomia
da nossa biblioteca; sua filha Dóris foi aluna da escola.
Novas aquisições da nossa biblioteca:
Já para a cama, Pipo! – Marcus Pfister
O que é, o que é? – Denise Caccese Perrotti
Um Antônio em meu nome – Gloria Kirinus
Um sol em meu nome – Gloria Kirinus
Diario de Pilar na China – Flávia Lins e Silvia
O Escaravelho do Diabo – Lúcia Machado de Almeida
Rir é o melhor remédio – Helen Esley
O amor mora aqui – Sandra Nebeburg
A história sem fim – Michael Ende
História Ilustrada da arquitetura – Emily Cole
A Bela e a fera – Gabrielle de Villeneuve; tradução Aída Carla da Cunha
O casamento suspeitoso – Ariano Suassuna
Farsa da boa preguiça – Ariano Suassuna
Os três primeiros anos da infância – Karl König
Desvendando o crescimento – Bernard Lievegoed
O mundo dos seres elementares – Rudolf Steiner
O conhecimento espiritual e sua relação com a vida cotidiana – Rudolf Steiner
A missão das Américas no século XXI – Rudolf Steiner
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O Colibri é o resultado do trabalho de voluntários com
apoio de pessoas e entidades que querem vê-lo voando e trazendo temas
relacionados à Antroposofia e à Pedagogia Waldorf. A todos a nossa gratidão.
ALIMENTAÇÃO

Andreza Nagel
Tortas e Doces

ARTESANATO

BELEZA E SAÚDE

Bazar Permanente do Anabá

Ari’s Saboaria e Cosmética
Artesanal Natural

Tortas, bolos caseiros, bolo no pote,
doces tradicionais, doces gourmet,
doces finos, cupcakes, pão de mel,
cake pop. Tudo feito com e por
Amor. (48) 99986 1550.

Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica,
artesanatos, pedras preciosas, material escolar em geral. Caciane e
Daniela (48) 3232 7152 ou 99177
3409.

Família Lorenzi
Pães Artesanais

Feito Por Melanie
Papelaria

Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes. Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica. (48) 3228
0441.

Orgânicos Pergalê
Hortaliças, Verduras e Frutas
Plantamos em Ratones produtos
orgânicos certificados. Vendas semanais sob encomenda. Entregas
na saída do Anabá às quintas-feiras ou em sua residência terças e
quartas. Gabriela (48) 99983 1702.

Pão de Quê?

Cuide-se de forma sustentável, livre de petrolatos, sulfatos e parabenos; use cosmética inteligente:
xampu e condicionador sólidos, desodorantes, cremes, séruns, perfumes, repelentes etc. Vendas no Bazar Permanente do Anabá e (48)
9880 11991.

Para uma rotina organizada e linda! Artigos de papelaria ilustrados
e pensados para alegrar nosso dia!
Aquele detalhe que fará toda a diferença quando pensamos em anotação e organização! Com amor,
para vocês! www.feitopormelanie,
@feitopormelanie

Homeopatia e Antroposofia. orcamento@similibus.com.br|(48)
3234 3692 e 99908 9039. Rua Lauro Linhares, 1.849 - loja 4. Trindade.

Tecerlã

Loja Belverde

Artesanato em Lã
Produção e venda de lãs. Fios, mecha penteada e lã para enchimento. Tudo 100% natural. Sônia Bersagui (48) 99102 4321.

Feitos com ingredientes orgânicos
e amor. Pães e bolos. Vendas terças e quintas no portão do Anabá.
Aceitamos encomendas para aniversários (bolos, pães, patês...).
Rafa e Dani (48) 3234 3241 e
99607 1503.
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Farmácia Weleda Similibus
Farmácia Magistral e
Homeopática

Cosméticos Naturais e Orgânicos
Com o propósito de trazer realização pessoal, autoestima, autoconhecimento, leveza e busca pela
saúde e bem estar. Atentos à cadeia sustentável de saúde, desde a
plantação da matéria-prima ao recebimento do produto na sua casa.
(48) 99180 6983. Mercado São
Jorge – Rua Brejaúna, 43. Futuramente no Mercado São Jorge do
Centro. www.lojabelverde.com.br

HOSPEDAGEM

Pousada Casa Da Lagoa
Localizada no coração de Floripa,
na Lagoa da Conceição, em uma
tranquila rua residencial, a Casa da
Lagoa tem acomodações amplas e
confortáveis com as principais amenidades disponíveis. A gestão é familiar e o ambiente é muito amigável e tranquilo, para que você se
sinta em casa. Laura e Cristopher (48) 3269-9569 e (48) 99990-0620
- www.pousadacasadalagoa.com.br

VESTUÁRIO

Laboratorio – Marca Local
de Roupas Femininas
Feitas com fibras naturais, qualidade nos acabamentos, design e responsabilidade. Instagram: @laboratoriostore. Gilmara (48) 98844
0935 e Rejane (48) 99106 4553.

Raiz Natural Design
Estamparia Natural
Roupas e acessórios orgânicos com
impressão botânica e tingimento natural, buscando maneiras de
mostrar ao mundo que é possível,
sim, nos vestirmos de forma autêntica e bonita, sem agredir a natureza. Nirvani (48) 99650 5614. www.
raiznaturaldesign.com.br

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

Kathia Possa
Adestradora
Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento
para problemas comportamentais,
terapia com Florais de Bach, passeios, atendimento domiciliar. (48)
99619 9262. kathiapo@yahoo.
com.br.

Luisa Sodré Viagens
Agente de Viagens
Passagens aéreas, hotéis, pacotes,
seguros, aluguel de carro, grupos.
(48) 3365 8336 e 99101 8336. luisa@sodre.tur.br.

Dra. Luciane Morais Viana,
Cirurgiã-Dentista
– cro sc 13974
Periodontia – Odontologia Integral Antroposófica. “Promover a
saúde dos dentes e da gengiva;
prevenir e tratar as recessões gengivais; cuidar da boca cuidando do
Ser” (48) 99976-0856. contato.
lu.morais@gmail.com

Dra. Marisa Salvador
Dominguez, Cirurgiã-Dentista
– cro 3017
Odontopediatra/Homeopatia/Terapia Floral. R. Dom Jaime Câmara, 179 sala 1201 – Centro.
(48) 3224 1780 e 99912 2137.
marisasd.odonto@gmail.com.
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Consultórios Médicos e
Terapêuticos Antroposóficos

(Antiga Clínica Vialis)
Atende crianças, adolescentes e
adultos. Rua da Macela, 80 - Rio Tavares. (48) 3338-2977 e (48) 996711224. “Conhecendo o mundo, o ser
humano encontra a si próprio, e conhecendo a si próprio, o mundo se
lhe revela.” Rudolf Steiner

Melissa Figueira Nagashima
Fonoaudióloga
Método Padovan. Rua Lauro Linhares, 2123, sala 608 – Trindade
Center, Torre A. (48) 3234 2747 e
99918 1716.

Francisca Cavalcanti
Musicoterapeuta, Cantoterapeuta
Orientação antroposófica e Pedagogia Waldorf. Aplicada a distúrbios no sono, respiração, voz, comunicação, organização e harmonização. Adolescentes e adultos.
Próximo à UFSC. Edifício Comercial Madison Center. Rua Des.
Vitor Lima, 260 sala 512. (48)
988110233 - www.franciscacavalcanti.com

Grasiela Pöpper
Nutricionista
Nutricionista Funcional em Clínica Geral, Vegetariana e Vegana,
Fitoterapia, Antroposofia. Atendimentos: Itacorubi, ao lado da escola, e Rio Tavares: Consultórios Médicos e Terapêuticos Antroposóficos.
(48) 99111 4234.

Gilmara Puff
Aconselhadora Biográfica

Raquel Serpa de Oliveira
Terapeuta

Trabalho Biográfico em grupos.
Encontros aos sábados pela manhã
ou quintas-feiras à noite (8 encontros por grupo, máx. 5 pessoas).
Um Biográfico é uma celebração e
reconhecimento da história de vida
mais importante e interessante que
conhecemos: a nossa própria! (48)
98844 0935.

Terapia Artística – Orientação Antroposófica. “A Terapia Artística
pode ser aplicada a todos os casos
de doenças, desarmonias ou como
processo de autoconhecimento e
desenvolvimento”. Atendimentos:
Trindade e Rio Tavares, Florianópolis (SC) | (48) 99669 1234 ou
3338 2977

Daniela Gomes Instrutora e
Terapeuta Thetahealing®

Manika bebhinn ramsay
Trabalho Biográfico

O ThetaHealing®️ é uma técnica de cura energética, que te reconecta com sua essência! Identifica
e transforma crenças e padrões limitantes criando uma nova realidade instantaneamente em sua
vida! (48) 99820 0205 Instagram:
@danielagomesdecastro

Venha descobrir quem você é na
essência por meio de trabalhos
de acompanhamento biográfico
e imersão na natureza, em Santo
Antônio de Lisboa e na eco-casa
Morpho Azul, na Costa da Lagoa.
Trabalho individual ou em grupo.
(48) 99101-7291 (whatsapp).

Taisa Bourguignon
Pedagoga

Simone De Fáveri
Terapeuta

Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade. Rua Lauro Linhares,
2123, Trindade Center, torre A, sala
608. (48) 3234 2747.

Terapia Artística – Ateliê Paulo
Apóstolo. Rua Hermínio Millis, 42,
Bom Abrigo, Florianópolis. (48)
3249 8498 – simonedefaveri@
gmail.com.

Fernanda Rotolo Caldas
Psicóloga
Psicoterapia Relacional Sistêmica
– atendimento de adolescentes e
adultos, grupos de pais e de adolescentes. Av. Rio Branco, 404, sala
605 - Torre 1. (48) 99907 8241.

MARCENARIA
/REFORMAS

Bio Marcenaria
Móveis, props para yoga, casinhas
infantis Waldorf, carpintaria: construção de parques e brinquedos,
barra de macaco, escorregadores
e muito mais. (48) 99845 3392.
biomarcenariabio@gmail.com;
www.propsbrasil.com.br
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Bruno
Marcenaria em Madeira de Demolição – Escadarias, assoalhos,
painéis e móveis – armários, mesas, aparadores e bancadas. (48)
99957 9067 e 98400 7751. contatobrunomoveis@hotmail.com.

Eu que Faço
Reparos residenciais, restauração de pequenos móveis, projeto
e construção de móveis em MDF e
madeira como escrivaninhas e nichos organizadores. Jucelei (48)
98438 3813.

FORMAÇÃO
/RECREAÇÃO

Espaço Atená
Centro de Transformação
Pessoal e Artística
Terapia artística, Meditação, Grupos de estudos, Terapia naturais,
Oficinas de mosaico, vela e trato
com a lã de carneiro. Rio Tavares.
(48) 3237 4231. espacoatena@
bol.com.br

Garagem 2020
A Garagem 2020 é uma Casa de
Estudos diferente: aqui você pode
iniciar ou aprimorar seus estudos
musicais e, se precisar, ter uma
ajuda com sua aprendizagem escolar. Atendemos crianças, jovens
e adultos. Aconchegante como a
sua casa!!! Agende uma visita:
(48) 99105 6595.

Recreação no Jardim

Happy Day English School

LIVROS

Recreação Infantil 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 do Anabá. Salete ou Patrícia (48) 99609 0404 e 98859 3566.
esilvaesilva@hotmail.com.

Mais que uma escola de Inglês, um
espaço de convívio com o Idioma.
Método próprio que visa a fluência
do aluno no idioma como um todo:
pensar, falar, ler e escrever. Rua Frederico José Peres, 116, Santa Mônica. (48) 3234 4149 e 99949 1980.|
contato@happydayschool.com.br

Livros infantis, pedagogia Waldorf,
literatura nacional e estrangeira.
Multi Open Shopping - (48) 3371
1114. Rod. Dr. Luiz Antônio Moura
Gonzaga, 3339, Rio Tavares.

IDIOMAS

Bliss House
Inglês e Muito Mais
Uma escola que tem como um de
seus valores o respeito aos diferentes processos de aprendizagem. Vivências na língua Inglesa, preparação para Certificados Cambridge e também aulas in Company.
Desconto para alunos do Anabá.
(48) 3365-0648 e 99111-0648.
Rua Munique 51, Córrego Grande.
hi@blisshouse.com.br

Confluence Idiomas
Aprenda inglês e francês com professoras experientes, em ambiente acolhedor, próximo ao TITRI.
Para crianças, adolescentes e adultos. Samantha (48) 99636 4876,
Ione (48) 99660-3844 e Aída (48)
98803-8473.

English Now
Inglês para adolescentes e adultos.
Métodos OUP (Oxford) e próprio.
Também preparações para intercâmbio e certificações. Professores
competentes, ambiente agradável
e aconchegante, para você aprender com confiança! Santa Mônica.
www.iwantenglishnow.com.br (48)
3369-3783 e 99193-2589.

The Secret Garden
English School
Do 1º Ano ao Ensino Médio. Imersão na língua Inglesa, com material britânico, vivências artísticas,
música, yoga, jogos, teatro, horta e literatura. Rua Aldo Queiroz,
423 – Santo Antônio de Lisboa,
Florianópolis. secretgarden.lucy@
gmail.com | (48) 3235 3245 e
99971 8023.

Letraria Livros

Sur Livraria
Alimente sua alma, com livros de
literatura, infantis e juvenis. Também arte, alimentação, saúde e
bem estar. Pesquisamos seu livro
pra você. Agora também com Clube de Leitura. (48) 99693 2077.
Mercado São Jorge – Rua Brejaúna, 43, livraria@surlivro.com.br.

ANO 29 – Nº 3 – SÃO MICAEL – 2019
Boletim da Escola Waldorf Anabá
Edição Comemorativa distribuída nas escolas e Jardins de Infância de Pedagogia
Waldorf de Florianópolis.
Publicação sem fins lucrativos, financiada pelos apoiadores que divulgam aqui
seus produtos e serviços.
Disponível também no site da escola www.anaba.com.br.
Contatos: Paulo (paulofsk@gmail.com) e Patrícia (patica1@gmail.com).
Sugestões são sempre bem-vindas.
Equipe desta edição: Luciana Dutra, Marli Henicka, Patrícia Campos, Paulo
Karam, Rondon Porto Júnior e Sérgio Beck.
Agradecemos a todos os que colaboraram com esta edição.

ESPORTES

Ami Sports
Desenvolva suas capacidades físicas funcionais como resistência, força e agilidade. Treinamento personalizado com profissional
capacitado e experiente. João Guilherme Melo (48) 99605 2700 ou
no Bazar Permanente do Anabá.

Centro Equestre Cantagalo
Aulas de equitação para crianças,
jovens e adultos oferecidas no bairro João Paulo e agora também em
Ratones! Agende uma aula experimental: Juliana (48) 98407 9633.
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Para apoiar o Colibri
e entrar para a lista
de contatos da nossa
comunidade, fale com
o Rondon Júnior: (48)
99981-7742.

Mantida pela Associação Pedagógica Micael
Rua Pastor William R. S. Filho, 841, Itacorubi
Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
Fone: (48) 3334-1724 / 3334-6843 Fax: (48) 3334-2656
www.anaba.com.br
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