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Capa desta edição: Sérgio Beck

São as cestinhas forradas de seda, as 
caixas transparentes, os estojos, os papéis 
de embrulho com desenhos inesperados, os 
barbantes, atilhos, fitas, o que na verdade 
oferecemos aos parentes e amigos. Pagamos 
por essa graça delicada da ilusão. E logo 
tudo se esvai, por entre sorrisos e alegrias. 
Durável — apenas o Meninozinho nas suas 
palhas, a olhar para este mundo.

                                                    Cecília Meireles

ÉPOCA

UM CARTÃO DE NATAL
Simone de Fáveri, terapeuta artística

Tenho à minha frente um cartão clássico de Natal. 
Nele vemos José e Maria, dentro da gruta escura, ao lado da manjedoura 

onde repousa o Menino Jesus envolto em luz. O boi e o burrinho estão ao 
fundo. Anjos pairam no ar com suas flautas e liras e parecem cantar. Em fren-
te à gruta estão os pastores ajoelhados com seus gastos cajados nas mãos, 
em atitude de silenciosa reverência. Trazem presentes humildes: uma manta 
de lã, leite e um cordeirinho. Um pouco mais atrás vem pelo caminho um cor-
tejo com três camelos ricamente paramentados na frente. Em cada um deles 
está montado um rei de terras distantes. São tão importantes que sabemos 
seus nomes: Gaspar, Baltazar e Melchior. Trazem ricos presentes: ouro, incen-
so e mirra. Eles também se curvarão em reverente admiração por este Rei 
que acaba de nascer. Tudo na composição dirige-se para o pequeno Menino 
Jesus no seu leito de palha. Seu sorriso gentil revela a mensagem de amor 
que ele trará ao mundo.

É comum nesta época nos referirmos a estas imagens como um lembrete 
do que podemos desenvolver como humanidade. Que podemos trilhar o 
caminho do coração, simbolizado pelos pastores, e o da sabedoria, simboliza-
do pelos reis. Que toda riqueza e sucesso deste mundo não terão valor se a 
Criança Divina não nascer dentro de nós.

Então refleti: Se há em mim uma Criança Divina que renasce a cada Natal, 
também deve existir pastores e reis com seus presentes!

Convido-os a fazerem esta investigação íntima:
– Tudo que tem a ver com os caminhos do coração, da entrega, da acei-

tação, das bênçãos cotidianas, das alegrias simples e genuínas fala-nos dos 
presentes dos pastores.

– Tudo que provir de conhecimento, aprendizado e sabedoria têm a ver 
com os Reis.

Possamos reconhecê-los e colocá-los lado a lado como Maria fez com o 
ouro e a lã. 

É disso que nos fala um simples cartão de Natal.
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PARA ESTA ÉPOCA 
Silvia Jensen, professora do Jardim

Cada final de ano, ofereço, na reunião de Pais, um tema ligado ao Natal, 
pois vejo que é uma época que pode ser tão bem explorada com as crian-
ças, elas se entregam tão intensamente às músicas e histórias,  o repertório 
é extenso. O período de quatro semanas que antecede o Natal pode ser 
ricamente vivenciado. Toda a preparação pode ser vivida com tempo para 
poder “segurar” a festividade com consistência e sentido. O que desejo com 
essa proposta? Veja por exemplo a chegada do pinheiro, que muitos têm 
como símbolo dentro de casa. Ele não precisa aparecer montado de um 
momento para o outro, pode ser um processo lento, trazendo um enfeite a 
cada dia. O mesmo com o presépio, aparecendo os diversos elementos aos 
poucos, culminando com a Noite Santa. Muito deveria ser feito na presença 
da criança, envolvendo-a. Uma mesma história pode ser contada vários dias. 

A criança gosta muito de vivenciar processos e isso leva tempo. Por que 
não usar este tempo de advento para esta preparação? Seria possível esta-
belecer um mesmo horário do dia para honrar esta chegada, com uma pe-
quena rotina que se repita? Um sino pode tocar anunciando o início da “ceri-
mônia” e isto pode durar uns dez minutos, entre cantar, ouvir uma história e 
algo acontecer, em seguida, o sino pode anunciar a hora de ir para a cama. 
Simples assim e profundo.

Toda preparação com as crianças pode ter início com o adulto se pergun-
tando que festa é esta? Como eu lido com essa chegada do novo, afinal es-
tamos no Natal comemorando a chegada de uma nova vida, que, segundo 
Rudolf Steiner, mudou o rumo da humanidade como um todo.

Como adulto já não fico esperando ansioso pelos presentes como as 
crianças ficam. Qual o presente então que eu deveria esperar em receber? 
Posso receber de mim mesmo este presente? É físico ou pode ser uma trans-
formação interior causada por um esforço próprio?

A construção do tema da reunião começou com o “sino”. Pergunto-me 
por que a criança gosta tanto de tocar sino? Todos os dias eles o tocam na 

NOSSO TEATRO DE NATAL 
Nastaja Brehsan, professora de teatro e expressão corporal

Um dos princípios formadores da pedagogia Waldorf é o ritmo. E neste 
sentido existe o ritmo do dia, da semana, do mês, do ano e cada um com suas 
especificidades. E é dentro desse ritmo anual que os professores da Escola 
Waldorf Anabá, carinhosamente, com o intuito de presentar a comunidade 
escolar todo ano, reúnem-se para preparar e apresentar o teatro de Natal. 
Uma peça singela que conta de forma lúdica e divertida a história do nas-
cimento de Jesus.  A peça inicia com José e Maria chegando em Belém em 
busca de um abrigo para se proteger e passar a noite e, quando conseguem, 
o abrigo é um celeiro e eles têm que passar a noite junto com os animais. É 
nessa noite, então, que nasce o menino Jesus, e seu nascimento é festejado 
por todos. 

Segundo Rudolf Steiner, “o Natal é a festa que nos transmite uma sensa-
ção de profunda harmonia com todo o universo, e nos permite sentir a graça 
divina; é a festa que, ano após ano, nos inspira a certeza de que, qualquer 
que seja a índole das nossas experiências no mundo exterior, por mais cruéis 
que sejam as dúvidas que perseguem a nossa fé, por mais graves que sejam 
as decepções que amargam nossas maiores esperanças, e por mais inconsis-
tente que se apresenta o bom da vida, algo existe na natureza e no íntimo 
do ser humano, e é isso que se revela quando bem compreendemos a ideia 
do Natal – algo existe que, na alma, só necessita representar-se em toda sua 
vivacidade e espiritualidade, para que se nos revele, agora e sempre, nossa 
procedência das forças do bem, do reto e do verdadeiro”.

E é sob a luz natalina que buscamos, por meio dessa união especial, ins-
taurar, com a apresentação do teatro, esse clima de festa, aconchego, paz, 
reflexão, calor humano e amor. No desejo que a luz de Natal possa luzir 
como uma luz de paz, que se espalha no interior dos corações humanos. 
Pois “só quando conseguirmos atuar juntos com amor nas grandes tarefas, 
entenderemos o Natal.”
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"Bate o sino pequenino, sino de Belém

Já nasceu Deus Menino para o nosso bem

Paz na Terra, pede o sino, alegre a cantar

Abençoe, Deus Menino, este nosso lar

 

Hoje a noite é bela, juntos eu e ela

Vamos à capela, felizes a rezar

Ao soar o sino, sino pequenino

Vai o Deus menino nos abençoar.

 

Bate o sino pequenino, sino de Belém

Já nasceu Deus Menino para o nosso bem

Paz na Terra pede o sino alegre a cantar

Abençoe, Deus Menino, este nosso lar

 

Vamos, minha gente, vamos à Belém

Vamos ver Maria e Jesus também

Já deu meia noite, já chegou o Natal

Já tocou o sino, lá na catedral."

 

"Sininho tilim tilim tilim dia sininho, soa sininho"

"Como são alegres são alegres os sininhos de Natal, que vão retinindo 
retinindo neste belo dia sem igual."

sala para avisar que está na hora de entrar para a história, tenho três sinos 
para poder apaziguar tantos pedidos. Pensem na felicidade da criança ao 
tocar o sino.

 O sino, qual é sua qualidade maior? Ele anuncia, chama para algo novo, 
para uma mudança. Nas músicas natalinas, em muitas delas, ele aparece 
como tema. O que ele quer anunciar nesta época? 

Neste período podemos contar com uma imagem bíblica que é a anun-
ciação à Maria pelo anjo Gabriel. Na fala que consta no Evangelho de Lucas, 
capítulo 1, 29-38, percebemos como Maria recebe esta notícia. Há um estudo 
dos movimentos de alma de Maria com esta fala. A princípio ela se assusta, 
depois pondera, pensando, em seguida, pergunta ao anjo como isto se dará 
por não conhecer um homem e finaliza se submetendo à vontade do Senhor. 

Você que está lendo este texto já recebeu a notícia da chegada de uma 
criança para sua família, como lidou com esta boa nova? Nem sempre é algo 
tranquilo, podendo levar tempo para ser aceito. Um tempo que varia para 
cada um.

Uma coisa é certa, um espaço tem que ser aberto, pois o novo ocupará 
este espaço. Como eu “arrumo” minha casa para esta chegada a cada Natal, 
para esta força renovadora poder agir mais uma vez no mundo e em mim? 

Espero uma mudança no mundo e ela deveria começar comigo, com a 
atitude de poder me abrir mais ao próximo, de eu poder ser mais do que ter 
mais. Essa força é chamada de amor, que é algo grandioso e penso que mal 
podemos abarcar tudo o que nela esteja contido. Mas sempre há um come-
ço, uma tentativa, um gesto, uma boa intenção de reavivar essa qualidade 
em nós. Reunimo-nos com os familiares na esperança de uma união maior 
nesta noite de Natal por exemplo. Todos com esta intenção, num mesmo dia, 
quem sabe tenha uma atuação positiva no mundo?

Estas são as riquezas das festas do ano, nos fazendo perguntas para cres-
cermos e nos desenvolvermos, assim a vida ganha um novo sabor a cada 
estação. 

Que cada um consiga ouvir seu sino interior e seguir o que de novo esteja 
sendo anunciado.
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Muitos filósofos usaram a simbologia da estrela para falar da sabedoria. 
Disseram que as estrelas são a alma dos seres e citaram passagens bíblicas 
para ilustrar. 

Estamos na época do Natal e em um bom momento para olharmos isso. 
Olhar para essas passagens bíblicas, onde Reis e Pastores seguiram a estrela 
guia – o sinal do céu, com confiança para encontrar a criança divina! Quem 
é essa criança?  O que uma criança traz? Principalmente uma criança recém-
-nascida? Como nos sentimos diante deste pequeno ser, que tem/traz toda 
a essência humana? 

Primeiro sentimos a vivência real do paraíso! Sentimos a luz espiritual = o 
silêncio, o perfume, é molinha, flexível, enfim... Um filho nos traz coragem, for-
ça, busca de conhecimento, procuramos ser melhor, nos põe em atividade, 
fazer o melhor, realizar na terra o que o céu nos inspira. Realizar através dos 
membros é a manifestação concreta do espiritual.

Esses “sinais” do céu nos fazem ficar mais perto da criança Cristo em nosso 
coração, e este é o ideal humano. O que Cristo representa? Quando ouvem 
a palavra “CRISTO”,  o que lhes vem à mente? Então é isto que almejamos! E 
este mundo é interior!

Hoje as crianças ganham muitos presentes. Alguns diariamente contam o 
que ganharam. Por que as crianças ganham tantos ‘presentes’ materiais? O 
que queremos com isso? Estamos suprindo algo? São realmente presentes?

Então, o céu está nos dando a dica. Que sejamos O PRESENTE! Que pos-
samos dar às crianças nosso Tempo Presente- com qualidade não quantida-
de. Presentes, que venham na hora certa! Para serem valorizados, para que 
sejam pensados! Vivenciados!

Olhem as estrelas com as crianças! Vejam como caem nesta época- es-
trelas cadentes. São tão rápidas, efêmeras e o que nos causam quando as 
vemos?

Estrelas  são o sinal do céu em harmonia, auxiliando a humanidade a 
lembrar desta possibilidade - harmonizar.

Que o macro cosmos (O céu) possa viver no microcosmo (O  Ser) na bus-
ca individual de cada ser humano. O  Natal é uma busca individual!

ESTRELAS DE NATAL
Maria Regina Giachetta, professora do Jardim

Quando pensamos em estrelas, quando ouvimos ou falamos a palavra 
estrela o que nos vem em mente? Que analogia fazemos?

Nós somos feitos da mesma substância das estrelas. Estrelas são gases 
formadas de O/H/C/ etc, assim como nós. Em tempos antigos o homem 
sabia disso, sentia isso, reconhecia o divino em si. “O ser humano se percebia 
naturalmente como cópia, como imagem do espírito divino que permeia e 
interpenetra o mundo.” ¹ 

Rudolf Steiner diz, em seu Livro “A Direção Espiritual do Homem e da 
Humanidade”, que “se fotografássemos o cérebro de um homem no mo-
mento exato em que ele nasce, fotografando em seguida a parte do céu que 
se estende justamente por cima do lugar de seu nascimento, essa imagem 
corresponderia exatamente a esse cérebro humano. Certas partes do cérebro 
estão dispostas como as estrelas na constelação (...) Isto é um indício de que 
o homem  nasce do cosmo inteiro.”

A configuração das estrelas na hora do nascimento decifram as forças 
que regulam a entrada do Homem na existência terrena. E não existe igual 
em nenhum ser humano! Somos a representação do cosmo = o microcosmo 
do macrocosmo.

Assim seguimos pelo mundo: representando as estrelas, o céu aqui na 
terra! 

O que em nós está mais próximo do céu? São os nossos pensamentos! 
Eles nos tiram da terra, têm leveza, fluidez, como diz a música de Lupicínio 
Rodrigues: “O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente 
voa quando começa a pensar...” e são livres, podemos fazer o que queremos 
com eles. Mandela disse que ele não estava preso, pois ninguém jamais pode-
ria prender seus pensamentos. Pensamentos são realidades e realizáveis – a 
possibilidade de trazer o céu para a terra. Nesta liberdade podemos espiritu-
alizar ou animalizar. Como disse Schiller², “O homem é um estranho ser entre 
o animal e o anjo”. 
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Via Láctea XIII

"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo, 

Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto,

Que, para ouvi-las, muitas vezes desperto

E abro as janelas, pálido de espanto...

E conversamos toda a noite,

Enquanto a Via-Láctea, como um pálio aberto,

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,

Inda as procuro pelo céu deserto.

Direis agora: "Tresloucado amigo!

Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo? "

E eu vos direi: "Amai para entendê-las!

Pois só quem ama pode ter ouvido

Capaz de ouvir e de entender estrelas". 

OlavO Bilac

¹ Rudolf Steiner, em “Pedagogia, Arte e Moral", Palestra proferida em Dor-
nach, 25.03.1923.

² A Educação Estética do Homem – Friedrich Schiller.
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intenso diálogo com os autores de seu tempo. 

Paralelamente ao aprofundamento teórico, os futuros educadores se de-
param com os desafios da produção artística com fito de instigar seu próprio 
autodesenvolvimento. Nesse âmbito, música, artes pictóricas, expressões po-
éticas e movimento corporal amalgamam-se ao reconhecimento de práticas 
de gestão e trabalhos manuais para que novas gestualidades sejam criativa-
mente interiorizadas e metamorfoseadas em pensamentos e ações éticas e 
consequentes.

No terceiro âmbito do percurso formativo, os estudantes são convoca-
dos a conhecer e refletir sobre práticas escolares dos mais diferentes matizes 
para que eles criem, conscientemente, suas próprias abordagens metodoló-
gicas quando estiverem na lida escolar. Nesse grupo de disciplinas, oficinas, 
experimentações, estágios e projetos são aplicados, seja diante de colegas, 
seja diante de profissionais orientadores, para que novas estratégias e novos 
enfoques didáticos sejam produzidos no encontro com as mais diferentes 
realidades educativas.

Ainda, enquanto se apropriam das perspectivas teóricas, vivenciam ges-
tualidades e praticam intervenções pedagógicas, os aspirantes a educadores 
são orientados a se aproximarem de temáticas de pesquisa já no segundo 
semestre do curso. O sentido dessa orientação é produzir estudantes em 
permanente estado de análise da sua própria realidade, para que novas e 
mais sofisticadas ideias permeiem o mundo escolar. Além disso, os alunos são 
organizados de modo a conceber projetos de atuação artística e apresentar 
a comunidades externas à faculdade, sempre no sentido de estimular a per-
manente atividade criativa voltada ao ensino.

Todo esse sonho está em pleno funcionamento, demonstrando que a 
busca por uma educação profundamente humanista é possível. 

A Faculdade Rudolf Steiner já participou de eventos acadêmicos em uni-
versidades de renome nacional e, em 2019, teve a imensa alegria de orga-
nizar o Congresso Internacional de Pedagogia Waldorf: "Os desafios na con-
temporaneidade", em parceria com o SESC-SP, no qual foi lançado o primeiro 
número da nossa revista, a Jataí, um periódico acadêmico em homenagem 
aos cem anos em que tantos educadores doaram-se para que a pedagogia 
Waldorf cumprisse sua tarefa de, constantemente, buscar o novo para que o 
devir continuasse sendo um constante caminhar em direção ao essencial do 
humano: sua permanente capacidade de se modificar.

FACULDADE RUDOLF STEINER COM  
PRIMEIRA TURMA A PLENO VAPOR

Melanie Mangels Guerra, diretora, e Marcelo Rito, coordenador da Graduação

Em 2019, a inauguração da primeira escola Waldorf no mundo completa 
100 anos e, ao final deste mesmo ano, a primeira faculdade de graduação 
em pedagogia inspirada no pensamento de Rudolf Steiner finaliza a metade 
dos créditos de sua primeira turma.

Fundada na cidade de São Paulo em 2018, a Faculdade Rudolf Steiner já 
nasceu apoiada em longa tradição de formação de professores. Após essa 
fundação, o Curso de Formação de Professores Waldorf, sediado na Escola 
Waldorf Rudolf Steiner de São Paulo, alcançou o grau de pós-graduação, 
certificando como latu senso numerosos cursos nos quais, há décadas, são 
ministrados conteúdos da Antroposofia e das práticas da pedagogia Waldorf.

No caso da graduação, a Faculdade Rudolf Steiner foi criada a partir de 
uma concepção bastante clara: inserir o pensamento de Steiner na longa 
tradição pedagógica da modernidade.

Para tanto, um grupo de professores e pesquisadores ligados diretamen-
te ao movimento Waldorf brasileiro e internacional discutiu longamente e 
elaborou uma matriz curricular na qual estão presentes as convencionais 
referências da educação mundial em permanente diálogo com autores do 
gabarito de Goethe, Schiller, Steiner, dentre outros, cuja presença nos am-
bientes acadêmicos manteve-se, até hoje, muito aquém de suas imensas pos-
sibilidades de contribuição.

Concebeu-se, então, uma trajetória formativa na qual diferentes âmbitos 
do desenvolvimento humano deverão ser contemplados. Desse modo, ao 
ingressarem, os aspirantes a pedagogos se deparam com disciplinas abriga-
das em torno do eixo da formação cultural, no qual imergem em pensadores 
da sociologia, psicologia, história e filosofia, com objetivo de compreender 
as grandes linhas da ciência pedagógica moderna. Nesse ambiente, as prin-
cipais vertentes do pensar acerca do humano e da cognição sustentam o 
debate com as concepções elaboradas por Rudolf Steiner, considerando seu 
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entre conhecimento e valor, atualizando a forma de enxergá-la fundamenta-
da na trimembração social.

À noite, a Professora Constanza Kalliks falou da contribuição da pedago-
gia Waldorf para o mundo contemporâneo fazendo conexões entre as no-
ções de potência, ato, relações e liberdade. Para ela todos nós possuímos nos-
sas potencialidades e, quando as transformamos em atos, pode parecer que 
essa potência se exaure. Mas, na verdade, ocorre que a cada ato consumado 
novas portas se abrem cheias de novas potências a serem realizadas. Estamos 
em constante devir e transformação e, para conhecermos as crianças, jovens 
e a nós mesmos, é necessário considerar nossos espaços de pertencimen-
to, nossas relações com os outros de dentro para fora, e vice-versa, e como 
limitamos ou ampliamos nosso espaço de liberdade em relação ao conheci-
mento. Isso tudo para buscarmos sempre despertar o desejo de aprender e 
fortalecer a força de vontade nos educandos. Por fim, Constanza deixou uma 
pergunta, elaborada pelo grupo da seção de jovens do Göetheanum, lide-
rado por ela, para ser feita a outros jovens como parte de uma atividade de 
pesquisa deste grupo: como você imagina que vai ser o mundo em 2030 se 
isso que vive dentro de você tiver se tornado realidade e o quê você vai fazer 
agora para que isso aconteça? Vale a reflexão.

O fechamento do evento foi com uma apresentação musical de crianças 
da Camerata da Escola Monte Azul, intermediada pela fala de Ute Craemer 
que contou um pouco da história e do trabalho realizado na Associação 
Comunitária Monte Azul. Realmente inspirador!

Dentre os minicursos, com diversos temas, participei de um com o título 
“O nascimento da Pedagogia Waldorf”, no qual o Prof. Irceu Munhoz res-
gatou, desde a Idade Média, os fatos que culminaram com a Primeira Guer-
ra Mundial, apresentando também a leitura que Rudolf Steiner fez desses 
acontecimentos (que estão na sua obra “O Futuro Social”) e sua proposta de 
reorganização da sociedade baseadas na trimembração social. Irceu falou de 
como a primeira Escola Waldorf nasceu em Sttutgart chegando, finalmen-
te, à concepção de Steiner da questão pedagógica como questão social (a 
quem interessar: livro da Ed. Antroposófica com esse título).

As apresentações de trabalhos foram divididas em áreas temáticas: En-
sino de artes e música; Alfabetização e Ensino Fundamental; Ensino Médio; 
Inclusão escolar e escola de pais; Salutogênese: ambiente escolar saudável; e, 
Jardim de Infância Waldorf e Pensamento de Steiner. 

RELATO

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS
Cristopher Bertoni, professor auxiliar do 3º ano

Nos dias 17 e 18 de outubro de 2019 aconteceu em São Paulo o Con-
gresso Internacional de Pedagogia Waldorf - “Os desafios na contempora-
neidade”, promovido pelo Sesc e Faculdade Rudolf Steiner. O evento foi or-
ganizado com ênfase nas celebrações dos 100 anos da pedagogia Waldorf 
e contemplou um dos três pilares (Ensino, Pesquisa e Extensão) do Ensino 
Superior da faculdade há pouco constituída. 

As conferências foram enriquecedoras para se pensar os desafios que en-
frentamos hoje na educação das crianças e na nossa própria autoeducação. 
A primeira delas foi apresentada pela Prof. Paula Sibilia, da UFF/RJ, e abordou 
o tema das mídias digitais e do ser criança hoje em dia. Paula fez uma impor-
tante distinção entre o que era visto como ambiente público e ambiente pri-
vado antigamente e como o privado se tornou excessivamente público nos 
dias de hoje, sendo a intimidade tratada como espetáculo e como isso tem 
reflexo na vida das crianças e jovens e, também, na escola. No mesmo dia o 
Prof. Jonas Bach, da UFTM/MG, buscou trazer luz à pergunta “Como dar sen-
tido à educação?”, trazendo reflexões filosóficas e ainda mais perguntas para 
a plateia. O sentido na educação, para Jonas, em referência ao sociólogo 
Domenico de Mais, deve ser almejado no sentido em que aprendizado, tra-
balho e prazer sejam partes intrínsecas e inseparáveis do processo educativo.

Na manhã seguinte o Prof. Nilson José Machado, da FEUSP, apresentou 
quatro temas que contribuem para a crise da educação contemporânea: a 
fragmentação do conhecimento; a prevalência do utilitarismo; o fascínio da 
tecnologia; e a desorientação nos valores. Para o professor os caminhos para 
superar esta crise, em relação a cada um destas temáticas são, respectivamen-
te: inspirar a educação integral e a busca da integridade pessoal através da 
simbiose entre disciplinas e áreas do conhecimento; transcender o utilitarismo 
promovendo o renascimento do significado do sentido e do valor da vida; in-
corporar criticamente os recursos tecnológicos utilizando-os com inteligência 
e discernimento; e, diante da mercantilização da vida, reconfigurar relações 
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No primeiro dia assisti às apresentações relativas ao Ensino Fundamen-
tal que abordaram questões como alfabetização, aprender em movimento 
e sala móvel, desenhos de forma e estudo comparativo entre a pedagogia 
Waldorf e a pedagogia tradicional.

No segundo dia de apresentações participei da mesa de Jardim de In-
fância e Pensamento de Steiner, na qual apresentei meu trabalho de con-
clusão em Pedagogia referente a um projeto de revitalização do pátio do 
Jardim Waldorf Casa Ametista em Porto Alegre/RS, onde fui pai e professor 
em 2015/16. O tema do artigo foi “O trabalho com significado no Jardim de 
Infância Waldorf: gerando saúde e estimulando o desenvolvimento”. Foi um 
lindo processo de trabalho em que os adultos e as crianças trabalharam jun-
tos para dar vida nova ao pátio do Jardim. Todo o projeto foi fotografado por 
mim e o resultado final foi um livro que ilustra o processo. As belas imagens 
apresentadas encantaram o público presente e fiquei muito contente de po-
der compartilhar a experiência vivida.

Fiquei hospedado na casa de minha querida professora e amiga Rose-
meire Laviano, uma experiente jardineira Waldorf, atualmente professora na 
Faculdade Rudolf Steiner, e, assim, em tão boa companhia, tive a oportuni-
dade de conhecer e trocar experiências com diferentes professores da Escola 
e da Faculdade Rudolf Steiner e acompanhar um pouco do trabalho que 
estão fazendo em prol da necessária formação de professores para nossa tão 
querida pedagogia. 

No evento foi lançada a Revista Jataí, de cunho acadêmico, com excelen-
tes artigos, textos e entrevistas como espaço de reflexão sobre as práticas da 
pedagogia Waldorf. A revista está disponível online (www.bit.ly/32UdOjT ).

Foi um evento enriquecedor, sério e bem organizado. Fiquei até instigado 
a voltar para o âmbito acadêmico envolvendo-me em um doutorado a fim de 
ajudar a levar o conhecimento da pedagogia Waldorf para um número cada 
vez maior de pessoas. Afinal, hoje temos mais de 300 cursos de graduação 
em Pedagogia no Brasil e me pergunto quantos abordam a pedagogia e 
o discurso de Steiner em suas aulas e processo formativo. Acredito que nós 
todos, como professores, mães e pais, alunos e demais envolvidos e simpa-
tizantes da pedagogia Waldorf podemos ajudar a levar, nos mais diversos 
círculos e âmbitos sociais (escola, família, amigos, trabalho, academia etc.), o 
conhecimento, a compreensão e a admiração por essa filosofia tão coerente 
e contemporânea.

!
OS 21 ANOS DA FEWB

Silvia Jensen, professora do Jardim,  
representante da Escola Waldorf Anabá na FEWB

Este ano, a Federação das Escolas Waldorf no Brasil (FEWB) celebrou sua 
maioridade. Sua fundação foi em 1998. Ela surgiu pela necessidade de ha-
ver uma instituição que representasse o movimento da Pedagogia Waldorf 
como um todo no país, que na época contava com 18 escolas. 

A primeira escola nasceu em São Paulo em 1956, com o nome de escola 
Higienópolis, pois se situava no bairro homônimo, hoje então chamada Esco-
la Waldorf Rudolf Steiner. A celebração ocorreu na sede da comunidade de 
cristãos de São Paulo e contou com a presença de muitos antigos integrantes 
entre eles, Dona Shigueio, Chantal, Jose Martins, Dona Dulce, Betti Cerra, 
Dona Lory. A estes e outros pioneiros somos muito gratos.

A FEWB desde sua fundação passou por diversas fases,  é composta por 
uma diretoria eleita em Assembleia Geral que representa várias escolas situa-
das em diversos rincões brasileiros como Belo Horizonte, Fortaleza, Florianó-
polis, Porto Alegre, e quatro diretores de São Paulo. Além da necessidade de 
representação territorial, buscamos compor a diretoria com representantes 
do Ensino Fundamental, Médio, Educação Infantil por regional de Jardins as-
sociativos,  por Jardins independentes, faculdade e Mantenedora. A diretoria 
se encontra presencialmente quatro vezes por ano e os diretorespaulistas se 
encontram semanalmente. Todo este trabalho é voluntário, pois seus direto-
res estão ligados às escolas. 

A grande pergunta que surge da parte das novas escolas é por que te-
mos que nos federar, uma vez que “ganha-se pouco em troca”? Houve um 
tempo em que e FEWB se mantinha com a taxa de 10% sobre os projetos 
elaborados, além das mensalidades das escolas federadas. Hoje trabalhamos 
praticamente somente com a verba arrecadada com as mensalidades, pois 
as doações para projetos diminuíram em 90% mais ou menos. A FEWB atua 
protegendo o todo das escolas. Qualquer ganho com o governo federal, es-
tadual e municipal ajuda o todo. Hoje temos que estar com o aparato jurídico 
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imerso com a questão do direito da criança ingressar no Ensino Fundamental 
com 6 anos completos, com o direito do professor de classe lecionar por 8 
anos, proteção do nome Waldorf, que é registrado. A marca Waldorf está 
em “moda” e se pensa que ela  é “rentával”, sendo assim muitas pessoas que-
rem abrir escolas particulares como uma franquia, indo totalmente contra o 
que se entende dos princípios de uma escola Waldorf, associativa, sem fins 
lucrativos. A FEWB atua promovendo a promoção do ensino e a excelência 
de seus professores através de congressos, encontros de áreas específicas, 
como também apoia o fórum de tutores e formadores.  Auxilia orientando 
o grupo que mantém as escolas. Atua também com edição de livros. Enfim, 
é um grande apoio ao movimento como um todo e, sem ela, as escolas 
ficariam desamparadas. Hoje trabalhamos em sede própria, em São Paulo, 
e conta com um quadro de cinco funcionários contratados atuantes em di-
versas áreas. De uma escola em 1956, hoje somos 278 iniciativas sendo 200 
jardins, 48 escolas até o 5º ano, 16 escolas até o 9º ano e 14 escolas com o 
Ensino Médio completo , totalizando 17.206 alunos. Com certeza crescemos 
e cresceremos muito mais.

Apoiar a FEWB é apoiar o ensino Waldorf de qualidade. Desejamos que 
mais e mais escolas nasçam sendo bem cuidadas e que deste modo contri-
buam para um desenvolvimento saudável de nossa sociedade, ligando os 
saberes da mente, do coração e da ação. 

Escolas por segmento
Jardim de Infância  200 

Até o 5º ano     48

Até o 8º ano    16

Até o 12º ano    14

Total   278

Número de alunos
Jardim de Infância  9.109 

Até o 5º ano  5.032

Até o 9º ano   2.020

Até o 12º ano  1.045

Total                17.206

PANORAMA BRASILEIRO
Fonte: FEWB, dados de agosto de 2019.

Crescimento do número de alunos

Abr 2008   8.260 
Abr 2013    9.726 

Jun 2017 11.959 

Fev 2019 17.206

Crescimento do número de escolas
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das crianças e dos jovens, desvelando o que está subjacente neles em seus 
comportamentos. Além disso, Ana Paula nos trouxe um rico material apto 
a nos direcionar na prática de educar a vontade pelo amor, demonstrando 
como isso tem sido possível na Escola de Pais, experiência que vem desen-
volvendo na cidade de São Paulo, na escola Rudolf Steiner. Na sequência, 
a professora Beatriz Camorlinga, nossa conhecida de longa data, falou so-
bre a arte de integrar famílias e professores, e como a Escola Waldorf pode 
ser um laboratório vivo de práticas conscientes que permitam essa parceria. 
Para “Bia”, devemos nos esforçar para podermos atuar no ambiente escolar 
sabendo respeitar o espaço individual reservado aos pais e aos educadores, 
estes últimos encarregados da missão de atuar visando o desenvolvimento 
de cada um de seus alunos, tarefa cada vez mais complexa nos tempos atu-
ais. No domingo, Walkyria Machado fez uma roda de conversas com o tema 
“construindo comunidades”. Walkyria contou sua experiência como gestora 
de escolas públicas nos Estados Unidos e, mais tarde, também naquele país, 
como gestora de Escolas Waldorf, inclusive com perfis sociais. Falou sobre o 
caminho interior dos pais e mães e como podemos dar os passos necessá-
rios a nos guiar, no decorrer de nossas experiências dentro da escola, rumo 
à responsabilidades comunitárias e sociais cada vez mais intensas. Todo o 
encontro foi permeado por oficinas sociais e artísticas, e o que se pôde notar 
foi o engajamento cada vez maior das famílias em tomar para si a direção de 
suas vidas enquanto pais e mães atentos e desejosos de contribuir, nas esco-
las Waldorf, com o trabalho desenvolvido pelos professores. Um dado que 
chamou a atenção foi o número cada vez maior de pais e mães que têm se 
dedicado aos seminários de formação de professores. A novidade, que nos 
foi trazida por Ana Paula Cury, é que já existe uma formação, tal qual a dos 
professores, voltada para mães e pais e para a compreensão de um caminho 
interior próprio,  que em muitas oportunidades cruza o caminho interior do 
professor. O movimento de pais e mães, através de representantes de cada 
escola presente, se reuniu ao final do encontro e decidiu pela realização do IV 
Encontro Brasil,  na cidade de Piracicaba, em 2022. Também foram indicados 
encontros regionais pelo país, inclusive para discutir a participação de famílias 
interessadas no próximo Congresso Iberoamericano (de pais e professores), 
a realizar-se no Chile, em Julho de 2021. Uma grande dança circular, ao som 
de cantigas tradicionais entoadas pelos presentes, tendo Ana Paula Cury ao 
violão, selou o final deste maravilhoso encontro.

III ENCONTRO BRASIL  

DE MÃES E PAIS WALDORF 
Daniel Pestana Mota, Pai da Viver Escola Waldorf  

e Gestor do Jardim Flor de Lótus, ambos em Bauru/SP

Quando nos permitimos descobrir                                                                                                                                        
algo mais do que a matéria aparenta nos mostrar,                                                                                     
e quando nos propomos a desvelar,                                                                                                          
na profunda emoção de viver,                                                                                                                      
a real intenção que subjaz cada ação no mundo,                                                                                    
nos deparamos com um sentimento profundo;                                                                                  
nos superamos e então cada um de nós pode ser,                                                                                   
a partir do que viemos fazer,                                                                                                                
ainda que demoremos saber,                                                                                                                     
a expressão viva de uma comunidade.                                                                                              
Juntos, somos fortes;                                                                                                                                       
Juntos, temos norte.                                                                                                                             
Juntos, somos verdade.

O III Encontro Brasil de Mães e Pais Waldorf ocorrido em Florianópolis, 
de 25 a 27 de outubro deste ano, representou, sem nenhuma dúvida, um 
grande marco na história do movimento das Escolas Waldorf no Brasil. Con-
tando com a participação de pais e mães de praticamente todas as regiões 
do nosso país, o encontro foi dividido em três eixos temáticos: “Escola de Pais/
Mães”, “Integração entre pais/mães e professores(as)” e “Construção de Co-
munidades”. Logo na abertura todos fomos presenteados pela apresentação 
maravilhosa do grupo jovem de Euritmia, composto por alunos e ex-alunos 
das escolas de Florianópolis. Na sequência, Ana Paula Cury contou um pou-
co da história do movimento de pais e mães desde o início até os dias de 
hoje e, na manhã seguinte, falou sobre o caminho interior dos pais/mães e 
de uma maternidade/paternidade atenta e amorosa, com todo o potencial 
que daí emana na missão de construir laços com os educadores. Na ocasião, 
todos fomos instigados a buscar descobrir a verdadeira intenção das ações 
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cia, além de serem lições aprendidas e transmitidas pela sabedoria popular. 
Praticamente todos nós sabemos contar aos nossos filhos um conto como 
Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul ou a Gata Borralheira, todos eles já con-
solidados no cânone da literatura universal, através de Charles Perrault, dos 
irmãos Grimm ou do pai da Pequena Sereia, o dinamarquês Hans Christian 
Andersen. 
Poucos dentre nós, porém, saberia indicar a fonte de A Bela e Fera, por exem-
plo, pois o contato mais frequente com esse conto são ou foram adaptações 
da Disney que, desde o começo do século 20, apropriou-se da temática dos 
contos de fadas para encantar gerações a seguir, não sem alguns desvios 
que acabaram por tornar as mocinhas muito passivas nas animações. Mas, se 
seguirmos o rastro literário desse belo conto de fadas, vemos, primeiramente, 
que ele se distancia dos contos ditos populares, e chegamos a uma escritora 
francesa chamada Gabrielle de Villeneuve que escreveu a história original 
para a sociedade aristocrática francesa em 1740. Ela, como diversas outras 
escritoras francesas, participou ativamente do movimento literário que teria 
fundado o gênero conto de fadas, a partir do século 17, ainda na época de 
Perrault. O célebre contista já era um membro da prestigiada Academia Fran-
cesa de Letras quando publicou os Contos da Mamãe Gansa, um repertório 
de apenas oito contos que, segundo o próprio Perrault, teria sido coletado 
diretamente das classes populares da França, através de camponesas e ba-
bás, que contavam essas histórias de forte tom moralizante para transmitir a 
sabedoria ali contida. Hoje em dia, com as pesquisas desenvolvidas, há um 
forte questionamento se o contista teria tido realmente esse contato direto 
com as camadas mais populares ou se teria inventado uma tradição popular 
mais a seu gosto, com requintes aristocráticos para agradar aos seus. O fato é 
que, cercado de grande prestígio, Perrault gozou desse privilégio e sua obra 
ficou imortalizada, sendo constantemente reeditada, retraduzida e publicada. 
A História, porém, não foi tão generosa com as mulheres contistas, mesmo 
estas sendo em maior número e tendo formado um grupo coeso que fun-
dou o gênero, já que as teria relegado ao mais completo esquecimento, não 
fosse pela adaptação de A Bela e a Fera ao universo infantil em 1757 por uma 
jovem aristocrata francesa chamada Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. 
Governanta de meninas da nobreza inglesa, a jovem criou e publicou, em 
Londres, uma série de revistas que serviam à instrução de meninas, adoles-
centes, mulheres. Pioneira em sua maneira de transmitir conhecimento às 
moças de sua época, ela adaptava contos de fadas e acrescentava-lhes as de-

EDUCAÇÃO

ERA UMA VEZ ... UM POUCO DA  
HISTÓRIA DOS CONTOS DE FADAS

Aída Carla da Cunha 
tradutora e mãe do Arthur do 6º ano*

A contação de histórias é uma das atividades mais antigas registradas nas 
comunidades humanas. No entanto, pouco se sabe como algumas narra-
tivas tão antigas puderam se conservar no tempo, em diferentes variantes 
pelo mundo afora. Muitas áreas de conhecimento, como a literatura, a an-
tropologia, a história, a biologia e a psicanálise vêm tentando, até os dias 
atuais, lançar teorias a respeito dessas narrativas que desafiaram a passagem 
do tempo. Algumas hipóteses sustentam que as experiências do inconsciente 
por que passaram as sociedades primitivas favoreceram o surgimento des-
sas narrativas de maneira praticamente simultânea. Outras, que somente foi 
possível sua conservação por meio da contação passada de boca a boca, no 
contato entre diferentes povos, até que as comunidades formassem seus pró-
prios repertórios, aos quais se acrescentavam elementos específicos daquelas 
línguas e culturas. De forma que, a partir de deslocamentos humanos que 
vieram do Oriente, mais da Índia e da China, especificamente, até o Ocidente, 
reconhece-se hoje um caldeirão cultural comum de onde essas narrativas 
saíram, muitas vezes vinculadas a rituais comunitários pagãos e, mais tarde, 
cristianizadas, transmitidas oralmente, até que séculos após, com o advento 
da escrita, puderam ser coletadas, transmitidas e imortalizadas em incalculá-
vel número de  livros de contos. 
Assim, servindo a diferentes propósitos e narrados de maneiras diversas, os 
contos populares guardam traços de civilizações por onde circularam. Se-
gundo nosso maior folclorista, Câmara Cascudo, que buscou inventariar, no 
Brasil, contos populares que herdamos da colonização europeia, os contos 
são nosso “primeiro leite intelectual”. Contados aos filhos pelas avós, mães, 
cuidadoras que, por sua vez, ouviram de seus ancestrais, tais histórias tam-
bém cumprem, por essa razão, uma função afetiva, pois as guardamos pre-
ciosamente na memória, como uma boa lembrança dos tempos de infân-
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lante, em que a dama era livre para escolher como, quem e quando poderia 
dispor de um amante, era a mais frequente, dando assim asas à imaginação 
para que elas pudessem falar de amores proibidos ou estranhos, através das 
mais inusitadas metamorfoses. Ainda faz refletir nos dias de hoje que Bela 
tenha sido levada pelo pai ao castelo encantado para ser entregue a um des-
conhecido, que era tratado de monstro. Como se resignar a uma vida cativa, 
longe de tudo e de todos que ela amava? Renunciar ao mundo exterior para 
viver com um homem que a aprisionava? Bela gostava da leitura, dos espe-
táculos, dos concertos e de tudo o mais que o mundo poderia oferecer-lhe. 
Seus questionamentos diante da vida que se lhe apresentava, guardadas as 
devidas proporções, ainda fazem eco aos ritos de passagem de nosso mundo 
contemporâneo. 
Por outro lado, para compor o mundo feérico e encantado daquelas narrati-
vas, imaginaram um luxo e perfeição inigualáveis e inalcançáveis aos mortais, 
possíveis somente quando adentravam, por algum portal invisível, terras má-
gicas. As fadas, figuras tiradas das crenças celtas, voltavam às narrativas como 
a encarnação dessa perfeição absoluta e de poder inesgotável, que ao sabor 
de seus temperamentos, decidiam o destino dos humanos e apareciam no 
devido momento para ajudá-los ou condená-los, quando os protagonistas 
alcançavam alguma graça, através de um percurso transformador. Tantos 
outros temas, tratados de maneira sutil, algumas vezes irônicas, mas caros às 
mulheres daquela época ainda nos dizem muito sobre a condição feminina 
através da História e da história literária, de forma que há espaço para se ter 
um novo cânone, formado por contos de fadas de autoria feminina, ainda a 
espera por ser (re)descobertos e explorados, ressignificados aos nossos tem-
pos atuais, de onde ainda podemos tirar lições valiosas.

*Aída Carla Cunha traduziu o conto original  
A Bela e a Fera, de 1740, escrito por Gabrielle-Suzanne de Villeneuve.

vidas lições de moral, segundo a tradição patriarcal mantida pela Igreja e pelo 
Estado em comunhão de interesses. Jeanne-Marie de Beaumont, em sua pre-
ocupação genuína de educadora e dotada de grande espírito de liberdade, 
inconformada com os conteúdos ensinados às mulheres de sua época,  fez 
algo inovador, pois não se tratava apenas de cultivar a língua francesa como 
a língua da aristocracia europeia da época, ela tratou de transmitir-lhes co-
nhecimentos variados de história, geografia, ciências, além da religião, uma 
vez que as meninas não podiam fazer seus estudos como os meninos. Estes, 
sim, frequentavam escolas de artes, ciências e aprendiam o grego e o latim, 
línguas das melhores obras clássicas, enquanto elas eram mantidas em casa, 
à espera de um marido, que mal conheciam antes de casamentos arranjados 
ou iam a conventos receber ensinamentos religiosos e, no máximo, apren-
diam a ler e escrever, quando bem formadas. As mais privilegiadas recebiam 
seus instrutores no lar, pois o recato e o pudor eram qualidades esperadas 
para as mulheres. Escrever, então, era um ato subversivo e mal visto. E tanto 
o era que muitas escritoras publicavam suas obras anonimamente, tamanha 
era a pressão para que se recolhessem aos papéis que a sociedade lhes dita-
ra. Quando alcançavam sucesso com seus escritos, eram ridicularizadas por 
críticos da época, e muitas encontravam figuras masculinas que se tornavam 
protetores e incentivadores de suas carreiras literárias, como foi o caso de 
Gabrielle de Villeneuve e o dramaturgo Prosper de Crébillon. 
A Bela e a Fera, então, tornou-se o único conto de fadas escrito por uma 
mulher a integrar o cânone da literatura infanto-juvenil, ao lado de Perrault, 
Grimm e Andersen, a partir de sua versão adaptada em 1757. E foi a partir 
dele que descobrimos um universo de contos de fadas ainda pouco explo-
rados, pouco traduzidos e publicados no mundo todo. Convido neste exato 
momento o leitor a fazer uma reflexão: você conhece outro conto de fadas 
de autoria feminina que lhe tenha sido contado? Provavelmente não, pois 
os contos transmitidos oralmente eram de origem anônima antes de serem 
reescritos por Perrault e os irmãos Grimm. E esses contos de autoria feminina, 
dotados de uma estética própria, se afastam mais do folclore e dos contos po-
pulares eternizados por Perrault, com narrativas extremamente elaboradas, 
carregadas de uma inventividade pouco vista em outras narrativas.
O grupo de mulheres que os escreveram modernizaram a língua francesa 
quando nas narrativas propunham neologismos (palavras novas) ou manei-
ras de dizer ainda pouco usuais para uma língua habituada à literatura clássi-
ca grega e latina, terreno dominado pelos homens. A temática do amor ga-
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COMCAP – Autarquia de Melhoramentos da Capital
Os alunos do 12º  vivenciaram a rotina da empresa e participaram de mutirões 
de conscientização para a coleta e seleção do lixo, sobretudo no Morro do 
Quilombo. Testemunharam a situação de moradores da nossa cidade que, 
assim como muitos brasileiros, não têm sequer o acesso à rede de esgoto e 
coleta de lixo.

SEOVE – Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna
Conheceram as idosas que vivem no asilo e participaram da triagem de todo 
o material que chega para o Bazar da instituição. Puderam entender as difi-
culdades de sobrevivência de entidades filantrópicas e de que maneira elas 
resistem.

Ocupação Marielly Franco
Cerca de 120 famílias ocupam uma área no Mont Serrat, morro que corta de 
norte a sul no centro de Florianópolis. Lutam contra repressão policial e or-
dens de despejo, pois não têm para onde ir. Duas alunas fizeram seu estágio 
no local, atuando na atenção às crianças da ocupação.  

Casa Lar Emaús
É uma instituição de acolhimento para crianças de 6 a 12 anos. Tem mais de 
25 anos de existência e sobrevive do voluntariado e apoio do Poder Público. 
No momento cuida de 10 garotos. 

"Salutar só é quando 
No espelho da alma do homem, se forma comunidade toda,  

E na comunidade vive  
A força da alma individual" R.S

Após a semana do Estágio, a aula de Sociologia foi para compartilhar um 
pouco as vivências e descobertas de cada grupo: descobertas relativamente 
simples como entender as necessidades básicas de um asilo ou orfanato e 
questões mais profundas como imaginar 120 famílias sendo expulsas pela 
polícia sem ter nenhum lugar pra ir. Cada aluno teve resposta para sua pró-
pria questão. Quando nos entendemos como seres sociais, podemos tam-
bém compreender nossas próprias necessidades e, com isso, nos desenvolver 

O ESTÁGIO SOCIAL 2019
Renato Santiago, professor de História e Sociologia

"Conhecendo o mundo, o ser humano encontra a si próprio, 
E conhecendo a si próprio, o mundo se lhe revela." 
      Rudolf Steiner

Presente no currículo do Ensino Médio Waldorf, os Estágios oferecem alguns 
momentos muito especiais na biografia dos nossos jovens e possibilitam uma 
vivência entre alunos, professores e mundo de uma maneira muito especial.
Inicia com o Estágio Agrícola no 9º ano, segue com a Agrimensura no 10º 
ano, com o Estágio Laboral no 11º ano e fecha com o Estágio Social no 12º. 
São momentos que ficarão pra sempre na memória dos nossos jovens. Quem 
não se lembra de uma viagem com a turma da escola? 

Do dia 14 a 18 de outubro, os jovens do 12º realizaram o Estágio Social 2019. 
Sob a condução dos professores de Sociologia do Ensino Médio (Andreia 
Cavalheiro, Guilherme Gomes e Renato Santiago) e da tutora Cynara, a tur-
ma foi dividida em equipes que atuaram em diversos locais levantados em 
aulas entre professores e alunos, cujo nosso apoio se mostrava necessário e 
possível. Foram eles:

ABA – Associação Braços Abertos
O maior projeto que tivemos contato. Voltada para pessoas em situação de 
rua, são servidas cerca de 180 refeições por turno: café da manhã, almoço 
e jantar. Nossos jovens serviram o jantar por três dias e tiveram uma roda de 
conversa com pessoas em situação de rua. 

AEBAS – Associação Evangélica Beneficente
Situado na Vila Santa Vitória (Agronômica), a instituição tem mais de 60 anos 
e atua com crianças e adolescentes no contraturno às aulas. Na sua maioria 
crianças que não têm condições do acompanhamento da família.
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cada vez mais na construção de um ser humano cada vez mais inteiro nos 
diversos âmbitos de nossa vida. Para ilustrar, alguns trechos dos relatórios que 
os alunos escreveram, refletindo sobre o que foi o Estágio Social:

“Nunca tinha tido muito contato com crianças e portanto meu Estágio também foi 
uma superação pessoal.”

“Vejo imprescindível mostrar o lado dos invisíveis, rechaçados da 
sociedade no quarto de despejo, e aprender com eles.”

“Pensei e repensei muito sobre isso, e cheguei a muitas conclusões. Uma delas é que 
vou ir lá mais vezes.”

“Nesse momento comecei a pensar sobre minha formação e 
oportunidades. Se diz que as crianças são hiperativas, que não conseguem 
se concentrar e fazer as coisas. Porém se ninguém lhes ensinar (...), como 
elas vão aprender?”

“Fizemos uma pausa (...). Nesse momento fui ao banheiro, que não tinha descarga, 
era apenas uma fossa. Ao sair, percebi que estava sem água para lavar as mãos…”

“Depois de deixar aquelas crianças agitadíssimas naquele cubículo frio 
para o resto do dia eu me senti inquieta em casa, com meu quarto 
individual, dois banheiros e meus dezoito anos de idade.”

“O resumo de tudo: SERES HUMANOS. No fim isso resume o que deveríamos ter em 
mente sempre (...)”

A reflexão de tudo o que passou também é uma forma de revisitar nossas ex-
periências e encontrar nas pequenas histórias algo que jamais se esquecerá. 
Para alguns, uma semana diferente, pois a aula foi na rua. Para outros, uma 
oportunidade de, olhando para fora, se reconhecer ainda mais. Seja como 
for, o Estágio Social fará parte da vida dos nossos jovens. Afinal, quem não 
sabe que fazer o bem ao outro é ainda melhor para nós mesmos?  

ESPANHOL NO ENSINO MÉDIO  

Ser pioneira nunca é uma tarefa fácil e não seria diferente em se tratando 
de ensinar espanhol no Ensino Médio da escola. No entanto, a cada ano que 
passa, me orgulho mais da receptividade dos alunos e dos retornos cotidia-
nos que tenho recebido. 

Nos preparamos como escola para no próximo ano ‘intercambiar’ estu-
dantes com escolas Waldorf da Argentina e da Colômbia. Alguns dos nossos 
alunos pretendem tentar faculdade na Argentina, outros pensam em um 
mochilão nas Américas. Tem ainda aqueles que (já egressos) me mandam 
mensagem contando que o espanhol foi útil para arrumar emprego, para ler 
textos da faculdade ou para fazer amizades em viagens pelo mundo. Uma 
língua nova em quatro anos com um grupo grande não é como um curso 
de idiomas, mas conseguimos olhar para aspectos culturais, atualidade, dife-
renças e falsas semelhanças entre as línguas e, desse modo, mais que tudo, 
cultivar a abertura para as diferenças e romper um pouco com os preconcei-
tos, verdadeiros muros que nos afastam dos povos vizinhos e irmãos.

Ana Beatriz Camorlinga, professora de espanhol e artes
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Reflexiones sobre estudios de lenguas
Mayra Conde Rosário - 12 º ano 

Como todo en la vida (y la lengua no es diferente) la práctica ha venido antes de la 
teoría. Sea en consecuencia de la maldición de la Torre de Babel, sea por cuenta de 
las siete cuevas de la montaña Chicomóztoc y la sangre de los siete dioses mexicanos, 
en un determinado momento de la Historia surgieron las diferentes lenguas que 
generaron las lenguas que conocemos hoy, las cuales estudiamos en la escuela.

Sin embargo, el hablar no nació con sus reglas y teorías. Él ha venido solo con la 
intención de habilitar la comunicación entre los humanos. Así se quedaron las 
lenguas por muchos años y así se desarrollaran por las diferentes culturas. Tenía la 
lengua enorme diversidad, lo que le hacía muy rica, hasta que algunas personas, las 
más influyentes, por supuesto,  decidieron estandarizar la forma de hablar del resto 
de la gente. Las otras personas, menos poderosas y más simple, pasaron, entonces, 
a ser aquellas que hablaban mal, mientras las creadoras del estándar se tornaron las 
conocedoras de la "verdadera lengua". Los estudios de la lengua pueden hacer la 
mente de alguien mucho más rica. Se puede, en la clase de lengua, principalmente 
cuando se habla de la lengua madre, explorar alcances culturales y desarrollar 
debates elaborados e interesantes. Una clase de lengua podría abarcar literatura 
de diferentes países, dialectos y contextos sociales. Podría hablar sobre análisis del 
discurso, filosofar sobre el uso de la lengua y reflexionar sobre portadas, anuncios, 
programas de televisión o radio o toda la elección de palabras que se está haciendo 
en el mundo a cada segundo. Una buena clase de nuestra lengua madre debería 
enseñarnos a escribir buenos textos criticar los discursos ajenos, sean como sean, 
discernir las elecciones de palabras debido a sus intenciones y tener una amplia visión 
de toda la lengua y su uso. Mucho más que conjugar verbos y hacer análisis sintáctica, 
el estudio de la lengua tiene gran importancia social, cognitiva y para la formación 
general de las ciudadanas y ciudadanos.

Dichos populares hechos por el décimo grado
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João Francisco Karam

?
POR ONDE ANDA?

João Francisco Karam

Depois de passar pelo maternal da Luíse e pelo jardim da Jaque, entrei no 
primeiro ano em 2004, na segunda leva da Denise; a primeira foi da minha 
irmã mais velha, Cata.

O Anabá sempre foi muito presente na minha vida. Vivi, a irmã do meio, 
também estudava lá e meus pais eram muito envolvidos com a escola. Eu 
gostava muito de lá, desse ambiente todo e dos meus amigos, mas, quando 
eu estava no meio do primeiro ano, fomos morar no interior do estado. Entrei 
em uma escola pública em que a maioria dos alunos era filho de gente da 
colônia. Foi um choque bem curioso, lembro que todo mundo sabia escrever 
em letra cursiva e eu tinha acabado de aprender a caixa alta sem a estrelinha 
no lugar do espaço. Por outro lado, eu fazia degradê melhor que a profes-
sora de artes. Voltei ao Anabá no quarto ano e foi outro choque. Bastante 
coisa tinha mudado, principalmente eu. Talvez fosse só uma birra de pré-
-adolescente, mas admito que agora gosto muito mais de ter estudado ali do 
que gostava, de fato, quando estava estudando.

Hoje, aos 22, depois de ter feito dois anos de Geografia na UFSC, estou 
no segundo de Engenharia de Aquicultura, também na UFSC. Quando falo 
isso, falam “ah sim, de criar abelhas, né?” ou “nossa, agora tem engenharia 
pra tudo”. Realmente, a engenharia não é o forte desse curso, mas também 
não tem nada sobre abelhas. Trata-se de cultivo de organismos aquáticos. Aí 
logo ouço “ah sim, você vai criar peixes, então”.  Sim, a gente aprende bas-
tante sobre criação de peixes, mas eu não pretendo criá-los, pelo menos por 
hora. Estou apaixonado pelas microalgas, seres unicelulares, invisíveis a olho 
nu, mas que produzem substâncias químicas e matéria-prima com potencial 
enorme para a indústria química, alimentícia, farmacêutica, cosmética e mais.

Este ano entrei no LCA, o excelente laboratório da UFSC de pesquisa com 
microalgas, e, por enquanto, estou apenas estudando-as, mas, se essa paixão 
continuar e rolar um casamento, quem sabe eu me torne um colono da ca-
pital e em alguma prateleira por aí você encontre um produto de microalgas 
da minha fazenda.
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“Todas as músicas me trouxeram a sensação de pertencimento, como se eu estivesse 
participando da música e fiquei com vontade de tocar junto (...) Foram emoções 
intensas, com choro, choque (sem palavras), vontade de cantar junto, admiração e 
algumas risadas. Experiências como essa me fazem lembrar como a arte me inspira e 
traz uma alegria de estar viva.” aryatara

“Houve momentos de comoção e quase choro, e também outros de 
emoção e até adrenalina. A experiência foi ótima e me faz ter vontade 
de participar de tudo isso algum dia, mas, dessa vez, do outro lado da 
sala.” Lorena

“De início achei estranho eles aceitarem um grupo de 24 alunos assistir um ensaio tão 
importante, mas acabou sendo um dos melhores presentes que poderiam oferecer 
para nossa turma, principalmente durante a época de História da Música. Acho que o 
que mais gostei foi que, quando eu me emocionava, olhava para o outro lado da sala 
e minhas amigas estavam me olhando com a mesma expressão.”  JOana

“Ver ao vivo alguém tocar, a energia, o sentimento de estar próximo de 
uma pessoa se expressando musicalmente é completamente diferente 
de colocar fone e ouvir. Senti vontade de chorar, cantar, rir, tocar. O 
sorriso não me abandonou nem um segundo. Foram um pouco mais de 
20 músicas, mas nem vi o tempo passar.” Teo

“Achei muito legal observar cada instrumento e/ou pessoa separadamente e ver 
como o individual faz a diferença no todo.” PedrO BusO

“Durante a primeira e a última música, foi com uma imensa satisfação 
que eu ouvi a cantora cantar o trecho de La Nozze di Fígaro. Esses foram 
os meus momentos favoritos da apresentação, eu gosto muito desse 
trecho e a voz dela é muito bonita.” vitOr PassOs

“Todos os arranjos ficaram lindos e a mescla entre todos os instrumentos me fascinou. 
A voz da cantora me encantava a cada momento e lembrei das músicas renascentistas 
que ouvimos na sala. Em geral foi uma experiência extremamente especial para mim, 
que me tocou o coração e me mostrou cores novas.” valentina

O ESPAÇO É DELES

VIOLINOS E ROCK’N ROLL

O 11º ano da escola passou, no segundo semestre, um mês estudando 
História da Música na aula principal. Uma disciplina exclusiva do currículo do 
Ensino Médio Waldorf, na qual fazemos um caminho desde a Antiguidade à 
música contemporânea. Uma época com prática musical diária e com muitas 
audições das canções de diferentes períodos da história. Durante a época, fi-
zemos um passeio até a Camerata Florianópolis (orquestra que tem ex-alunos 
do Anabá) e lá assistimos o ensaio de uma apresentação específica: Especial 
Queen, ou seja, uma orquestra de câmara tocando com uma banda de rock 
somente canções da banda inglesa Queen. Uma excelente oportunidade 
para observar e ouvir a junção dessa formação distinta. Seguem alguns re-
latos:

Rafael Camorlinga, professor de música e tutor do 11º ano 

“Quando eles começaram a tocar, aquilo pegou a gente de surpresa, 
e no fim estávamos todos boquiabertos. Tínhamos chegado às 9h da 
manhã na Camerata, gentilmente recebidos, e diferentemente de assistir 
a qualquer apresentação musical, estávamos na mesma sala que os 
artistas.” Laura

“A meu ver, o ambiente de ensaio a que fomos submetidos, de estar ao lado dos 
músicos em seus momentos de imperfeições condicionou uma quebra da barreira 
convencional estabelecida entre artista e público que vemos constantemente, nos 
revelando um lado mais próximo da realidade e menos idealizado dos músicos. Não 
havia mais a distância física e cultural que um palco nos traz.” PedrO Hikari

“A primeira música começou com um longo solo de guitarra 
que, eventualmente, fez parceria com um vocal agudo, e esses, 
juntos, ‘prepararam a cama’ para a chegada da percussão. Assim, 
harmonicamente, entraram violinos, cellos, contrabaixos, um piano e até 
outra guitarra.“ Maria CLara
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Trabalhos de alunos do Ensino Médio na Exposição Pedagógica 2019.



40 41

PARA CONTAR

FIO DE LUZ DOURADA
Conto de Elizabeth Harrison, adaptado por  

Maria Regina Giachetta, professora do Jardim

Era uma vez uma menina chamada Ávila, era terna e carinhosa, tinha tudo 
para ser feliz, mas tinha uma irmãzinha que era cega e não conseguia ser feliz 
sabendo que os olhos da irmã estavam fechados para a beleza do mundo. 
Soube que uma velha, muito velha, que morava em uma caverna distante 
sabia o segredo para curar a cegueira.

Chegando lá, mal conseguia entrar na caverna escura e fria. Pediu a ajuda da 
senhora, e esta lhe disse com sua voz cavernosa: “Vou lhe dizer o que fazer, mas 
sei que você não fará, pois as pessoas que enxergam não ligam para as cegas!”.

A menina pediu e insistiu. A mulher lhe deu a ponta de um fio muito fino 
que fiava e disse: ”Dê a volta ao mundo com este fio, se me trouxer a ponta de 
volta contarei a você”.

A menina enrolou o fio na mão com medo de perdê-lo e seguiu o 
caminho. Andou por um tempo e voltou-se para olhar o fio, com receio 
de que o mesmo tivesse arrebentado. Qual não foi sua surpresa ao ver 
que o fio estava lá e tão brilhante como o próprio raio do sol. Ao perce-
ber que carregava um fio mágico encheu-se de esperança e seguiu o ca-
minho, lépida e feliz. Até que chegou a uma floresta muito densa, quase 
não conseguia olhar por onde caminhava, bateu a cabeça nas árvores 
e chegou ao ponto de pensar em desistir, quando um pequeno esquilo 
pulou ao seu redor encorajando-a. Ao olhar para trás, viu que onde fio 
dourado tocava tudo se transformava, surgiam flores na relva e a menina 
pensou -“O próximo viajante terá um caminho mais iluminado” e seguiu 
até sair da floresta. 

Logo um novo obstáculo surgiu. A caminhada tornou-se pesada e 
seus pés ficaram presos num pântano denso. Erguia um pé após outro 
com dificuldade. Uma rãzinha surgiu em sua frente saltitante como lhe 
dizendo: “Olhe o fio atrás de você!” Quando a menina se voltou viu que 
onde o fio dourado tocava o terreno ficava seco e firme. O próximo via-
jante teria um terreno seguro para seguir.

Continuou o caminho e o calor começou a tornar-se cada vez mais 
forte, o sol queimava-lhe a pele. Há horas não via uma árvore sequer, o 
deserto estendia-se em quilômetros de areia. A menina avançava deva-
gar sem desanimar, quando um bando de borboletas amarelas voou ao 
seu redor acompanhando-a até que uma nuvem surgiu e a noite che-
gou. Olhou o fio dourado e viu que por onde ele tocava árvores surgiam 
de um lado da estrada e do outro os grãos de areia transformaram-se em 
pedras preciosas que cintilavam. Exausta a menina adormeceu. 

Na manhã seguinte, seguiu feliz pensando que quem por ali passasse 
teria o frescor das árvores para se proteger do calor. Andou bastante até 
que o terreno tornou-se pedregoso, cada vez apareciam pedras maiores 
até que por fim uma montanha de pedras pontudas. A menina começou 
a escalar, mas precisava voltar para desembaraçar o fio que se enroscava. 
Estava a ponto de desistir quando duas águias saíram do seu ninho no 
alto da montanha e sobrevoaram ao redor da menina como que dizen-
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do: “Te esperamos no alto da montanha!”. A menina encheu-se de 
coragem e seguiu até o topo. Ao olhar para trás viu que por onde 
o fio dourado tocou surgiu uma escadaria de mármore. Agora será 
mais fácil subir nesta montanha, pensou Ávila.

Caminhou mais um pouco e viu-se novamente na entrada da 
caverna, custou a passar pelas pedras e foi ao encontro da velha 
senhora. Entregou-lhe a ponta do fio depois de cumprimentá-la e 
pediu: “Fiz o que me mandou, agora, por favor, diga-me como pos-
so livrar minha irmã da cegueira!”

A mulher assim que viu a menina deu um salto e exclamou: “Até 
que enfim, livrei-me do encantamento.”

E então aconteceu uma coisa tão estranha, tão maravilhosa, 
que Ávila mal pode acreditar em seus olhos. No lugar da velha bru-
xa fiandeira, havia uma linda princesa de longos cabelos dourados 
e ternos olhos, face radiante de alegria. A bela princesa contou à 
menina que era filha de um poderoso rei, mas era tão preguiçosa e 
egoísta que havia sido transformada naquela bruxa velha, obrigada 
a morar na gruta escura. Afastada da família e dos amigos, ela só 
poderia se livrar do encantamento quando aparecesse alguém com 
tanta coragem e generosidade que fosse capaz de dar a volta ao 
mundo pelo bem de outra pessoa. A mãe da princesa era uma fada 
e tinha ensinado a ela artes mágicas que nós, mortais, ainda não 
conhecemos. Dizendo isso, foi a um poço cristalino ao lado da gruta 
e mergulhou o fio dourado na água. Imediatamente a água se tor-
nou dourada e o poço brilhou como um raio de sol líquido. Enche-
ram um cântaro de água dourada e juntas caminharam até a casa 
da menina, onde a irmãzinha esperava na escuridão da cegueira.

Assim que os olhos da irmã foram banhados com a água dou-
rada a menina voltou a ver. A princesa ficou morando com as irmãs 
e ensinou-lhes muitas mágicas, mas isto é outra história.

A tarefa de educar é como carregar um fio  
dourado, levar o que temos de melhor para o mundo.  

Então, foi assim que me senti ao longo dos últimos 30 
anos. Entrei na escola com muito entusiasmo e uma 
grande vontade de transformar o mundo. Muitas vezes 
me embrenhei na floresta escura, algumas vezes me 
queimei no calor do deserto, outras escalei grandes e 
duras pedras e pude respirar o ar fresco da montanha, 

desfrutar de belas paisagens. Recebia o abraço apertado de algum pai/mãe 
de aluno, ou era encorajada por um colega e assim seguia em frente. O sorri-
so ou as palavras de alguma criança me davam a força necessária para seguir 
trilhando o caminho do conhecimento. Todos os desafios me fortificaram e 
sempre estive acompanhada do carinho dos alunos e de seus familiares, com 
a parceria de alguns colegas que se tornaram amigos-irmãos e me deram a 
certeza de estar fazendo a coisa certa. Olhando agora para trás vejo o que o 
fio dourado transformou. Encontro jovens fortes, felizes, que lembram o que 
passamos juntos, que não esquecem as delícias deste nosso aprendizado - 
pois sempre é uma parceria, o caminho tem sempre mão dupla- vai e vem. As 
crianças são o maior motivo para nosso autodesenvolvimento, pois educar é 
uma oportunidade de transformação, de ser melhor hoje do que fui ontem.

Porém, chegou a hora de soltar o fio, entregá-lo para quem agora deve 
seguir. Entrego para a professora Merilyn a turma, desejo que siga o seu cami-
nho e que possa dar continuidade na tarefa de nossa escola. 

Agradeço ao professor Sérgio Beck e a professora Sandra Beck pelo convi-
te para substituí-los em suas tarefas escolares, em 1990, nas aulas de trabalhos 
manuais, e já me preparar subsequentemente para o Jardim de Infância, o 
que me levou a estar na escola até os dias de hoje. Agradeço a todos os cole-
gas que estiveram comigo nesta jornada. 

Com carinho, 

professora Maria Regina Giachetta
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UM BELO HEXÁGONO DE ESTRELAS

Dentre elas algumas das mais brilhantes de todo o céu, formado 
por Aldebaran (de Touro), Rigel (de Órion e próximo às Três Marias), 
Sirius (do Cão Maior), Procyon (do Cão Menor), Pollux (de Gêmeos) 
e Capella (do Cocheiro)! Lembre-se: o mesmo movimento diário, de 
leste para oeste, acontece no decorrer da estação, fazendo com que 
no início dela Touro e Gêmeos estejam mais próximos do nascente 
e no final dela despedindo-se no poente.

Fig. 2: Vênus e Lua Nova no poente, 

“guardadas” pela bonita Fomalhaut. 

Florianópolis, 29-Dez-2019, 20:00. 

ANOITECER COM VÊNUS

VÊNUS estará no poente desde 
o começo da estação até final de 
fevereiro. É sempre muito bonito 
ver a aproximação da Lua Nova 
a um Planeta. Neste caso acon-
tecerá em dezembro (como na 
figura) e 27/28 de janeiro.

ASTRONOMIA

O CÉU DO VERÃO/2020
José Irineu Zafalon, professor de Matemática e Religião

Fig. 1: Vista norte do Céu de Verão. Florianópolis, 22-Jan-2020, 22:00. 

Linha de cima: Equador Celeste; de baixo: Linha da Eclíptica.



46 47

PARA LER

A Menina da Montanha, Tara Westover
O livro conta a história de Tara dos sete aos 30 anos. Nascida em uma família 

peculiar, em que os sete filhos não foram à escola, não tiveram assistência 

médica, nada que viesse do governo, pois o pai era contra. Isso tornou a mãe 

uma parteira que fazia seus remédios, tinturas e óleos. 

E dessa base nada convencional e diante de muitas dificuldades -- violência 

psicológica por parte do pai e violência física de um irmão -- Tara descobre 

a educação e um novo mundo que a leva longe, mas não sem dificuldades. 

Um livro inspirador e também indignante, que todos deveríamos ler.
Rejane Pereira, recepcionista da escola

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
A Biblioteca Guimarães Rosa orgulhosamente  
apresenta suas mais recentes aquisições:

O filHO de mil HOmens – valter HugO mãe

o priMo BasíLio – eça de Queirós

as aventuras da gOtinHa d’água – rutH salles

as origens do BrinCar Livre – Éva KáLLó, györgyi BaLog

Os POntOs centrais da questãO sOcial – rudOlf steiner

renovando a esCoLa – Torin M. Finser

salutOgênese – micHaela glöckler

TriMeMBração soCiaL: soCiedade orgâniCa – WesLey aragão de Moraes

nO céu e nO mar: as aves das nOssas Praias – cristina santOs

os Meninos da rua pauLo – FerenC MoLnár

um cOrPO na BiBliOteca – agatHa cHristie

noiTe na Taverna – áLvares de azevedo

senHOra – JOsé de alencar

iraCeMa – JosÉ de aLenCar

O sertaneJO – JOsé de alencar

AMANHECER COM MARTE, JÚPITER E SATURNO

MARTE já despontará no nascente desde o início da estação. A partir do 
final de janeiro despontarão também Júpiter e Saturno. Observe, no decorrer 
da estação, que a distância aparente entre Júpiter e Saturno fica praticamente 
a mesma, enquanto Marte vai se aproximando dos dois. No dia 18 de Março: 
sensacional aproximação entre Marte, Júpiter e a Lua Minguante!

Fig. 3: Escorpião, Marte, Júpiter e Saturno no amanhecer. 

Florianópolis, 10-Fev-2020, 5:15.

Imagens: www.stellarium.org
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INFORME DA ASSOCIAÇÃO

MICAEL E AS NOSSAS LEIS
Associação Pedagógica Micael

A Assembleia Geral Ordinária da Associação Pedagógica Micael de 19 
de outubro de 2019 apresentou a alteração do Estatuto da Associação e o 
orçamento para 2020. 

O presidente Sérgio Beck abriu a Assembleia fazendo uma relação entre 
o tema do estatuto e o verso meditativo “Para Esta Era de Micael”, de Rudolf 
Steiner.

“Temos que erradicar da alma todo medo  
e temor do que o futuro possa trazer ao homem. 
Temos que adquirir serenidade em todos os  
sentimentos e sensações a respeito do futuro.
Temos que olhar para a frente com absoluta  
equanimidade para com tudo o que possa vir. 
E temos que pensar somente que tudo que vier,  
nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria.
Isto é parte do que temos que aprender nesta era:
Viver em pura confiança, sem qualquer segurança na existência.
Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual.
Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar.
Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior,  
todas as manhãs e todas as noites.”

O professor Sérgio chamou a atenção para o trecho “Viver em pura con-
fiança” lembrando que, no processo da humanidade, os primeiros “estatutos” 
eram divinos, baseados na pura confiança no mundo espiritual, mas foram 
se afastando da espiritualidade. Para ele, atualmente, normatizamos e regula-
mentamos tudo, com leis humanas. E apesar disso, acabamos por obedecer 
às leis sem fazer conexão com o nosso EU. Perdemos a relação com as leis 
divinas e entramos no egoísmo. “Meus direitos – teus deveres” é uma opção 
global dos tempos atuais. Mas deve-se pensar também em “Teus direitos – 

a paTa da gazeLa – JosÉ de aLenCar

cincO minutOs & a viuvinHa – JOsé de alencar

o aLienisTa / Casa veLha – MaChado de assis

Helena – macHadO de assis

QuinCas BorBa – MaChado de assis

esaú e Jacó – macHadO de assis

ConTos – MaChado de assis

várias Histórias – macHadO de assis

a esCrava isaura – Bernardo guiMarães

O gatO malHadO e a andOrinHa sinHá – JOrge amado

gaBrieLa Cravo e CaneLa – Jorge aMado

ana terra – éricO veríssimO

Menino de engenho – JosÉ Lins do rego

O ateneu – raul POmPeia

a senhora das veLas – WaLCyr CarrasCo

inOcência – viscOnde de taunay

poesia MarginaL – FáBio WeinTrauB (org.)

além dO POntO e OutrOs cOntOs – caiO fernandO aBreu

o Quinze – raCheL de Queiroz

dOis irmãOs – miltOn HatOum

o piroTÉCniCo zaCarias e ouTros ConTos – MuriLo ruBião

O naviO negreirO – castrO alves

200 CrôniCas esCoLhidas – ruBeM Braga

i-Juca-Pirama / Os timBiras e OutrOs POemas – gOnçalves dias

CrôniCas 2 – Fernando saBino

O grande mentecaPtO – fernandO saBinO
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APOIO
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 

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.

FAmíliA lorenzi

Pães ArTesAnAis

Tradição italiana. Produção casei-
ra, sem conservantes. Rua Rui Bar-
bosa, 256, Agronômica. (48) 3228 
0441.

orgânicos PergAlê  
HorTAliçAs, VerdurAs e FruTAs

Plantamos em Ratones produtos 
orgânicos certificados. Vendas se-
manais sob encomenda. Entregas 
na saída do Anabá às quintas-fei-
ras ou em sua residência terças e 
quartas. Gabriela (48) 99983 1702.

Pão de Quê?
Feitos com ingredientes orgânicos 
e amor. Pães e bolos. Vendas ter-
ças e quintas no portão do Anabá. 
Aceitamos encomendas para ani-
versários (bolos, pães, patês...). 
Rafa e Dani (48) 3234 3241 e 
99607 1503.

ARTESANATO

BAzAr PermAnenTe do AnABá

Brinquedos pedagógicos, livros in-
fantis, livros da Ed. Antroposófica, 
artesanatos, pedras preciosas, ma-
terial escolar em geral. Caciane e 
Daniela (48) 3232 7152 ou 99177 
3409.

FeiTo Por melAnie  
PAPelAriA

Para uma rotina organizada e lin-
da! Artigos de papelaria ilustrados 
e pensados para alegrar nosso dia! 
Aquele detalhe que fará toda a di-
ferença quando pensamos em ano-
tação e organização! Com amor, 
para vocês! www.feitopormelanie, 
@feitopormelanie

Tecerlã  
ArTesAnATo em lã

Produção e venda de lãs. Fios, me-
cha penteada e lã para enchimen-
to. Tudo 100% natural. Sônia Ber-
sagui (48) 99102 4321.

BELEZA E SAÚDE

Ari’s sABoAriA e cosméTicA 
ArTesAnAl nATurAl

Cuide-se de forma sustentável, li-
vre de petrolatos, sulfatos e para-
benos; use cosmética inteligente: 
xampu e condicionador sólidos, de-
sodorantes, cremes, séruns, perfu-
mes, repelentes etc. Vendas no Ba-
zar Permanente do Anabá e (48) 
9880 11991.

FArmáciA WeledA similiBus  
FArmáciA mAgisTrAl e 

HomeoPáTicA

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

lojA BelVerde 
cosméTicos nATurAis e orgânicos

Com o propósito de trazer reali-
zação pessoal, autoestima, auto-
conhecimento, leveza e busca pela 
saúde e bem estar. Atentos à ca-
deia sustentável de saúde, desde a 
plantação da matéria-prima ao re-
cebimento do produto na sua casa. 
(48) 99180 6983. Mercado São 
Jorge – Rua Brejaúna, 43. Futu-
ramente no Mercado São Jorge do 
Centro. www.lojabelverde.com.br

meus deveres”, apontou o professor, lembrando que estamos muito ligados 
à leis do mundo material e, no momento, precisamos voltar a olhar para o 
mundo espiritual. 

Ele também afirmou que o apelo para que “Disciplinemos nossa vonta-
de…” indica que precisamos tomar as rédeas de nossas vidas a partir da disci-
plina interior e com o coração. O desafio da nossa época é confrontar o mal 
e transformá-lo em bem. 

Aprovações
A proposta de alteração do estatuto aprovada em Assembleia tem por 

finalidade deixá-lo mais de acordo com o momento atual da escola, criando 
uma estrutura legal que contemple também a forma de atuação futura da 
Associação. Pretendeu-se criar uma dinâmica dentro do quadro de associa-
dos mais viva e presente, o que contou com o apoio de todos no encontro.

Marcelo de Cunto apresentou o orçamento elaborado pela Comissão Fi-
nanceira para o ano de 2020, com o reajuste de 4% para o salário de todos 
os funcionários, bem como o ajuste de cada item da planilha. 

Além disso, foi feita uma apresentação pelo grupo que participou do 
workshop “Desafios para a Pedagogia Waldorf nos Tempos Atuais”, realizado 
em setembro de 2019. O objetivo foi trazer a ideia do “Ser da Escola” sendo 
que o que nos nutre e nos mantém é o calor que pode ser propagado para 
todas as ações individuais ou de grupo. Foi proposto um vínculo mais efeti-
vo de participação nas reuniões da Diretoria, contribuindo na relação entre 
mães e pais e a Associação.
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gilmArA PuFF  
AconselHAdorA BiográFicA

Trabalho Biográfico em grupos. 
Encontros aos sábados pela manhã 
ou quintas-feiras à noite (8 encon-
tros 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.

dAnielA gomes insTruTorA e 
TerAPeuTA THeTAHeAling®

O ThetaHealing®️ é uma técni-
ca de cura energética, que te reco-
necta com sua essência! Identifica 
e transforma crenças e padrões li-
mitantes criando uma nova rea-
lidade instantaneamente em sua 
vida! (48) 99820 0205 Instagram: 
@danielagomesdecastro

TAisA Bourguignon 
PedAgogA 

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

FernAndA roTolo cAldAs 
PsicólogA

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

rAQuel serPA de oliVeirA 
TerAPeuTA

Terapia Artística – Orientação An-
troposófica. “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, Florianó-
polis (SC) | (48) 99669 1234 ou 
3338 2977 

mAnikA BeBHinn rAmsAy 
TrABAlHo BiográFico 

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).

simone de FáVeri  
TerAPeuTA

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

MARCENARIA 
/REFORMAS

Bio mArcenAriA

Móveis, props para yoga, casinhas 
infantis Waldorf, carpintaria: cons-
trução de parques e brinquedos, 
barra de macaco, escorregadores 
e muito mais. (48) 99845 3392. 
biomarcenariabio@gmail.com;  
www.propsbrasil.com.br

Bruno

Marcenaria em Madeira de De-
molição – Escadarias, assoalhos, 
painéis e móveis – armários, me-
sas, aparadores e bancadas. (48) 
99957 9067 e 98400 7751. conta-
tobrunomoveis@hotmail.com.

eu Que FAço

Reparos residenciais, restaura-
ção de pequenos móveis, projeto 
e construção de móveis em MDF e 
madeira como escrivaninhas e ni-
chos organizadores. Jucelei (48) 
98438 3813.

FORMAÇÃO 
/RECREAÇÃO

esPAço ATená 
cenTro de TrAnsFormAção 

PessoAl e ArTísTicA

Terapia artística, Meditação, Gru-
pos 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 es-
colar. Atendemos crianças, jovens 
e adultos. Aconchegante como a 
sua casa!!! Agende uma visita:  
(48) 99105 6595.

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 ame-
nidades disponíveis. A gestão é fa-
miliar e o ambiente é muito ami-
gável 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, qualida-
de nos acabamentos, design e res-
ponsabilidade. Instagram: @la-
boratoriostore. Gilmara (48) 98844 
0935 e Rejane (48) 99106 4553.

rAiz nATurAl design  
esTAmPAriA nATurAl

Roupas e acessórios orgânicos com 
impressão botânica e tingimen-
to natural, buscando maneiras de 
mostrar ao mundo que é possível, 
sim, nos vestirmos de forma autên-
tica e bonita, sem agredir a nature-
za. Nirvani (48) 99650 5614. www.
raiznaturaldesign.com.br

SERVIÇOS  
PROFISSIONAIS

kATHiA PossA  
AdesTrAdorA

Zootecnista/Especialista em com-
portamento animal. Treinamento 
para problemas comportamentais, 
terapia com Florais de Bach, pas-
seios, 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. lui-
sa@sodre.tur.br. 

drA. luciAne morAis ViAnA, 
cirurgiã-denTisTA 

– cro sc 13974
Periodontia – Odontologia Inte-
gral Antroposófica. “Promover a 
saúde dos dentes e da gengiva; 
prevenir e tratar as recessões gen-
givais; cuidar da boca cuidando do 
Ser” (48) 99976-0856. contato.
lu.morais@gmail.com

drA. mArisA sAlVAdor 
dominguez, cirurgiã-denTisTA 

– cro 3017
Odontopediatra/Homeopatia/Te-
rapia Floral. R. Dom Jaime Câ-
mara, 179 sala 1201 – Centro.  
(48) 3224 1780 e 99912 2137.  
marisasd.odonto@gmail.com.

consulTórios médicos e 
TerAPêuTicos AnTroPosóFicos 

(AnTigA clínicA ViAlis)
Atende crianças, adolescentes e 
adultos. Rua da Macela, 80 - Rio Ta-
vares. (48) 3338-2977 e (48) 99671-
1224. “Conhecendo o mundo, o ser 
humano encontra a si próprio, e co-
nhecendo a si próprio, o mundo se 
lhe revela.” Rudolf Steiner

melissA FigueirA nAgAsHimA 
FonoAudiólogA 

Método Padovan. Rua Lauro Li-
nhares, 2123, sala 608 – Trindade 
Center, Torre A.  (48) 3234 2747 e 
99918 1716.

FrAnciscA cAVAlcAnTi 
musicoTerAPeuTA, cAnToTerAPeuTA

Orientação antroposófica e Peda-
gogia Waldorf. Aplicada a distúr-
bios no sono, respiração, voz, co-
municação, organização e harmo-
nização. Adolescentes e adultos. 
Próximo à UFSC. Edifício Comer-
cial Madison Center. Rua Des.
Vitor Lima, 260 sala 512. (48) 
988110233 - www.franciscacaval-
canti.com

grAsielA PöPPer  
nuTricionisTA 

Nutricionista Funcional em Clíni-
ca Geral, Vegetariana e Vegana, 
Fitoterapia, Antroposofia. Atendi-
mentos: Itacorubi, ao lado da esco-
la, e Rio Tavares: Consultórios Mé-
dicos e Terapêuticos Antroposóficos. 
(48) 99111 4234.
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recreAção no jArdim  
Recreação Infantil Waldorf – Um 
lugar onde seu filho pode brincar, 
cantar, desenhar, ouvir histórias... 
Com almoço e lanche, para crian-
ças de 3 a 8 anos, no Jardim de In-
fância do Anabá. Salete ou Patrí-
cia (48) 99609 0404 e 98859 3566. 
esilvaesilva@hotmail.com.

IDIOMAS

Bliss House 
inglês e muiTo mAis 

Uma escola que tem como um de 
seus valores o respeito aos diferen-
tes processos de aprendizagem. Vi-
vências na língua Inglesa, prepa-
ração para Certificados Cambrid-
ge 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 pro-
fessoras experientes, em ambien-
te acolhedor, próximo ao TITRI. 
Para crianças, adolescentes e adul-
tos. 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 inter-
câmbio e certificações. Professores 
competentes, ambiente agradável 
e aconchegante, para você apren-
der com confiança! Santa Mônica.  
www.iwantenglishnow.com.br  (48) 
3369-3783 e 99193-2589.

HAPPy dAy englisH scHool

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 Fre-
derico José Peres, 116, Santa Môni-
ca. (48) 3234 4149 e 99949 1980.| 
contato@happydayschool.com.br 

THe secreT gArden 
englisH scHool

Do 1º Ano ao Ensino Médio. Imer-
são na língua Inglesa, com mate-
rial britânico, vivências artísticas, 
música, yoga, jogos, teatro, hor-
ta e literatura. Rua Aldo Queiroz, 
423 – Santo Antônio de Lisboa, 
Florianópolis. secretgarden.lucy@
gmail.com | (48) 3235 3245 e 
99971 8023.

ESPORTES

Ami sPorTs

Desenvolva suas capacidades fí-
sicas funcionais como resistên-
cia, força e agilidade. Treinamen-
to personalizado com profissional 
capacitado e experiente. João Gui-
lherme Melo (48) 99605 2700 ou 
no Bazar Permanente do Anabá.

cenTro eQuesTre cAnTAgAlo

Aulas de equitação para crianças, 
jovens e adultos oferecidas no bair-
ro João Paulo e agora também em 
Ratones! Agende uma aula experi-
mental: Juliana (48) 98407 9633.

LIVROS

leTrAriA liVros

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

sur liVrAriA 
Alimente sua alma, com livros de 
literatura, infantis e juvenis. Tam-
bém arte, alimentação, saúde e 
bem estar. Pesquisamos seu livro 
pra você. Agora também com Clu-
be de Leitura. (48) 99693 2077. 
Mercado São Jorge – Rua Brejaú-
na, 43, livraria@surlivro.com.br. 

Para apoiar o Colibri 
e entrar para a lista 
de contatos da nossa 
comunidade, fale com 
o Rondon Júnior: (48) 
99981-7742. 
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