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EDITORIAL
É preciso não esquecer nada:
nem a torneira aberta nem o fogo aceso,
nem o sorriso para os infelizes
nem a oração de cada instante.
É preciso não esquecer de ver a nova borboleta
nem o céu de sempre.
O que é preciso é esquecer o nosso rosto,
o nosso nome, o som da nossa voz,
o ritmo do nosso pulso.
O que é preciso esquecer é o dia carregado de atos,
a ideia de recompensa e de glória.
O que é preciso é ser como se já não fôssemos,
vigiados pelos próprios olhos
severos conosco, pois o resto não nos pertence.
Cecília Meireles

Embalados pelo aniversário de 40
anos da escola, preparávamos esta edição do Colibri para celebrar também a
aproximação da Páscoa. Mas aí tudo
mudou. O mundo virou do avesso.
Os sinais haviam começado em dezembro, com o início da propagação
do coronavírus, mas a nossa rotina escolar foi atingida em março. Vieram a
suspensão das aulas no dia 17 e a determinação de isolamento social.
Um novo modo de vida começou
no país com o ar contaminado por
medo, incertezas, questionamentos. Em
poucos dias, as informações em nossos
aparelhos celulares circularam numa
velocidade maior que a do vírus, repercutindo as tragédias ao redor do mundo, apresentando cenários, incentivando novas práticas, nos preparando
para o que há de vir, além de uma enxurrada de notícias falsas ou inúteis.
O que trazer de conteúdo para o Colibri em um momento como este?
Teríamos algo a acrescentar que não sobrecarregasse ainda mais as pessoas
com tantas informações, pontos de vistas, conselhos e dicas de conduta?
O que reunimos nestas páginas não tem a pretensão de trazer respostas
nem apontar caminhos, mas apenas expressar a nossa solidariedade ao leitor. Proporcionar um momento de leitura agradável e calorosa foi o que nos
motivou a continuar.
Parece muito pouco diante de uma situação tão grave, mas é a gotinha
de água que o beija-flor (ou o colibri!) leva para ajudar a apagar o incêndio
na floresta. Essa é a nossa parte. Esperamos que sua leitura aliada a momentos de reflexão junto à sua família mostre qual pode ser a sua.

Capa: Sérgio Beck
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Devido às limitações para a distribuição, esta edição é veiculada excepcionalmente apenas em sua versão digital, mas com o formato de sempre.
Para a época de Páscoa, trazemos reflexões sobre o medo, a Quaresma, a
quarentena e a possibilidade do surgimento de algo novo.
Euritmia, terapia artística, medicina antroposófica… soam familiar para
quem convive com a escola, mas o que elas poderiam compartilhar? Algumas profissionais dedicaram um pouco do seu tempo para nos dizer.
E vamos falar de aniversário? Sim. No dia da sua comemoração, 17 de março, a escola foi fechada. Não tivemos nem Assembleia, nem bolo, por isso publicamos aqui uma história que o professor Sérgio Beck, um dos fundadores do
Anabá, havia preparado para contar aos alunos sobre essa celebração. Ele nos
ensina como paciência é uma palavra de ouro para seguirmos nosso caminho.
Para nos mostrar que podemos olhar as coisas de diversos pontos de vista,
alunas do 9o ano usam o Espaço (que) é Deles… para relatar um momento
especial em nossa escola, o Arco de Flores. E alunos do 12º escrevem sobre a
origem dos hospitais para a época de História da Arquitetura.
O ex-aluno Bernardo Durieux, da 14a turma da escola (já estamos na 33a!)
nos conta Por Onde Anda e como aprendeu a “encarar desafios” no Anabá.
“Nosso mundo é incerto, mas nem por isso podemos ter medo dos próximos
passos”, ele nos ajuda a lembrar.
Um bonito relato sobre a amizade nos mostra como os encontros são
especiais em nossa biografia e como, em comunidades amorosas como a
nossa, eles podem ser tão verdadeiros e valiosos.
Em tempos turbulentos, a solidariedade também pode crescer. É o que
podemos perceber num relato sobre o trabalho realizado na comunidade
Chico Mendes, junto a famílias em risco.
Assim contemplamos mais uma edição dos 30 anos do nosso Colibri.
Tudo muito simples, como os nossos encontros na porta da escola, o dia a
dia de nossas crianças e jovens junto à pedagogia Waldorf. Simples como
podem ser as coisas importantes.
Comissão de Comunicação

ÉPOCA

PARA UM MOMENTO CRUCIAL
Simone de Fáveri, terapeuta artística antroposófica

Estamos a poucos dias da Páscoa, evento Crístico que será comemorado
dia 11 de abril neste ano. A semana que antecede o domingo de Páscoa é
chamada de Semana da Paixão pelo sofrimento impingido a Jesus Cristo e
que culminou na crucificação no Monte Gólgota. Este é considerado um dos
eventos mais marcantes da história da humanidade, pois, por Ele, ficamos
sabedores da realidade espiritual, da revelação da vida após a morte. Ou,
em outros termos, que a morte não é o fim, pelo contrário, é o início de uma
nova vida. Desde então, os homens vêm procurando entender este acontecimento e, por isso, a Páscoa se tornou a festa mais séria do calendário cristão.
“Paixão” significa sofrimento prolongado, mas também amor ardente e entusiasmo (dicionário Aurélio da Língua Portuguesa). Na preparação para esta
festa, a semana que a antecede guarda resquícios deste “sofrimento prolongado”, especialmente na quinta e sexta-feira santas, quando as pessoas se abstêm
de comer carne vermelha (antigamente este período se iniciava na quarta feira
de cinzas, conhecido como a Quaresma). O “amor ardente” e o “entusiasmo”
são vividos no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa, com a alegria das
crianças procurando ovos escondidos pela casa ou pelo jardim. “Buscai e achareis”, o Mestre nos garantiu (S. Mateus, 7:7 a 11). Podemos nos perguntar se estamos olhando na direção certa, se estamos suficientemente atentos aos sinais
para ir ao encontro do que está diligentemente guardado para nós.
Este ano estamos vivendo uma época de Páscoa especialmente antecipada por conta das medidas de prevenção relacionadas ao combate do coronavírus. Abstinência (de alimentos, de prazeres, de afazeres...), isolamento social (provocando solidão depressiva para alguns e confinamento grupal para
outros), medos, insegurança sobre o futuro, cerceamento da liberdade... são
tantos os efeitos, não só no campo individual de viver e agir, mas pelo mundo todo, que parece que estamos todos vivendo a mesma “paixão”. Talvez
em época alguma tenhamos vivido algo assim, tão mundialmente humano,
em que guerras e políticas pontuais precisem ficar de lado por causa de um
perigo em comum.
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Mas, em meio à crise como podemos nos manter serenos e confiantes?
Importantíssimo não perdermos a cabeça, dizem alguns. Importantíssimo
não perdermos a fé, dizem outros. Concordo com os dois, e acrescento: vamos procurar manter a cabeça e coração alinhados, num eixo central que
podemos relacionar com nosso Eu Superior. Este é o sentido do Desenho
de Formas que eu proponho seja exercitado em casa por jovens e adultos.
Material: papel branco, tipo ofício serve, preso com fita crepe numa base lisa.
Lápis de cera ou de desenho nas cores vermelho, azul e amarelo.
1º passo: Com o papel na posição vertical, reto à sua frente, faça uma linha
vertical em vermelho. Risque várias vezes por cima, corrigindo o prumo se
for necessário. Sinta que esta vertical alinha-se à sua coluna, aprumando-a.
Respire, solte o ar na medida que traça a linha de cima para baixo, sem pressa.
2º passo: Com o amarelo trace uma lemniscata (a forma do 8) iniciando no
alto da linha vertical, agora transformada em eixo, cruzando no meio por
cima deste. Repasse várias vezes a linha, corrija o que for necessário (proporção em cima/embaixo, cruzamento em cima do eixo). Respire com calma,
regule a respiração: inspire quando a linha sobe, expire quando desce.
3º passo: Com azul inicie no alto da lemniscata, sem tocar nela, acompanhando a sua trajetória: a linha azul estará fora na parte superior e por dentro
na parte inferior. O cruzamento se dá em cima do eixo. Refaça a linha, perceba a beleza desta revelação: mundo interior e mundo exterior se complementam num fluxo contínuo.
4º passo: Com vermelho inicie no alto e ao lado da linha azul, mantendo-a
aberta em cima. Siga a linha azul, cruzando pelo eixo. Perceba como o percurso na parte inferior fica apertado, limitado, constrangido. Nossa respiração
(inspirada) pode fazer uma pequena pausa neste momento, para então se
libertar na continuação do percurso para cima. Faça isso algumas vezes e sua
respiração poderá lhe trazer a agradável sensação de um grande suspiro!
OBS: Segurar o lápis de maneira a não apoiar a mão na mesa, para que o
movimento se dê livremente conduzido. Traços contínuos, leves, repetidos
tornam o desenho vivo e artístico. O exercitar, o repetir, o conquistar a forma
fazem parte do processo de alinhamento do Eu.

Voltando ao tema da Páscoa, podemos fazer a contemplação do quadro
“Ressurreição de Cristo” de Matthias Grünewald (na página seguinte). Veja
esta imagem do Cristo envolto numa luz solar frisada de arco-íris, em plena
noite escura. Observe seu semblante sereno, seus braços abertos, livres! Veja
como na parte de baixo da pintura tudo é mais denso e escuro, como os
soldados, tão terrenos, se curvam e rolam para o chão, incapacitados para
ver a grandiosidade do que estava se revelando naquele momento. Observe
as vestes do Cristo, enroladas e coloridas de suave violeta ligando-o à tumba,
como a indicar que Ele está unido à Terra, como por um cordão umbilical:
“Eu estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos” (Mt 28.20).
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Contemple, sem pressa. Deixe que os detalhes se revelem ao seu olhar e
à sua alma.
Agora coloque o seu desenho ao lado desta pintura e perceba o fluxo
das linhas ganharem novo significado. É possível reconhecer o eixo vermelho
centralizador, a leminiscata amarela com suas polaridades, a impressão anímica das linhas azul e vermelha no gesto do Cristo.
Para mim, o Cristo pode ser reconhecido como o eixo por onde transitamos, ora mais longe, ora mais perto, ora mais contraído, ora mais expandido,
conforme nos desesperamos ou nos enchemos de esperanças, conforme
nos deprimimos ou confiamos. Como eixo de nossas crenças, coluna da nossa fé, temos Nele nosso apoio e referência.
Penso que, em momentos cruciais como o que estamos vivendo agora,
nosso trabalho interior possa nos levar para um perfeito cruzamento em cima
deste Eixo.
Desejo a todos uma Páscoa especialmente reveladora.

"A Ressurreição de Cristo", c.1512-16, Matthias Grünewald.
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O MEDO, O ADOECER DA ALMA
E O MILAGRE DA PÁSCOA
Por Adriana Serrano*

“Temos que erradicar da alma, com a raiz, todo o medo e temor daquilo
que, do futuro, vem ao encontro do homem...” No verso de Micael, guia
espiritual de nossa época, Rudolf Steiner aponta o medo como uma ameaça ao verdadeiro desenvolvimento da Humanidade nessa era e defende a
coragem e a confiança como principais respostas do homem a essa força
destrutiva. De fato, não é preciso ser especialista para perceber as forças do
medo totalmente disseminadas na sociedade atual. Ele está em todo lugar:
medo de perder o emprego, medo da morte, medo de ser enganado, medo
de sofrer, medo da violência, do desconhecido, do futuro. Medo.
Nossa consciência tem captado o mundo exterior com um forte significado de perigo. As instituições (governo, família, Igreja, escola, polícia) estão
corrompidas, as leis não são aplicadas, o noticiário traz tragédias em série, e
ao homem, conclui-se, só resta atacar para se defender. No pensar, perigo;
no sentir, medo; no agir, ódio. Estamos cada vez mais em alerta, com os olhos
arregalados, os músculos tensos (prontos para atacar ou fugir), e o coração
batendo acelerado, com a adrenalina assumindo a liderança de nossa vida.
Pensamos rápido e agimos automaticamente, sem tempo para respirar.
E o que tudo isso tem feito à nossa alma? Ela, que fica ali, à espera do que
nosso corpo percebe do mundo exterior, para aproveitar todas as oportunidades possíveis de crescimento espiritual. Ela, que se nutre do bom, do belo,
do verdadeiro. Que tem seu tempo contado não em horas ou em dias, mas
em vivências significativas. Ela, cuja linguagem é a arte, a poesia. Que tem no
ar (aquele do sopro divino que deu a vida ao homem), na respiração, seu
elemento condutor, num ritmo constante e harmonioso de expansão e contração. Ela, que busca a cada momento, a cada pulsar do nosso coração, o
equilíbrio, a verdade, o amor, a fé, a esperança, o sentido da vida, para poder
crescer e nos fazer grandes.
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Sim, nossa alma está contraída, esquecida, pisoteada pelo materialismo
que leva ao apego e ao medo. Pela pressa que nos afasta de nós mesmos. Pelas distrações do dia a dia, pelo consumismo que nos traz alegrias efêmeras,
um planeta cheio de lixo e percepções cada vez mais descartáveis do mundo
ao nosso redor. E essa desnutrição da alma, que tem sua raiz no medo e no
apego ao mundo material, é que nos tem levado, nos dias atuais, a doenças
orgânicas e psíquicas, típicas do nosso tempo.

Polaridades em equilíbrio: o desafio da Quaresma
A alma humana, segundo a Antroposofia, é trimembrada nas habilidades do Pensar (sistema neurossensorial, representado pela cabeça), do Sentir
(sistema rítmico, representado pelo pulmão e coração) e do Agir (sistema
metabólico-motor, representado pelos membros). Essas três forças precisam
viver em equilíbrio para que nossa saúde orgânica e psíquica esteja em dia.
Nesse sentido, o pensar e o agir representam polaridades que se opõem (o
frio congelante do pensar puramente conceitual e racional em contraposição ao calor incendiário da vontade inconsciente e egocêntrica), enquanto o
sentir se encontra na esfera do meio, capaz de trazer o ambiente morninho,
calmo e ponderado (não à toa as mães aconchegam seus filhos bem perto
do seu coração!), onde nossa individualidade encontra os caminhos para ser
o que quer que precise ser nesse mundo.
Neste ano, a Quaresma nos trouxe um desafio: uma doença viral, que ataca o sistema rítmico (pulmão e coração) nos obrigou ao isolamento dentro
de nossas casas. Tal como a lagarta, que é o símbolo da Páscoa na Educação Infantil das escolas Waldorf por conta de sua maravilhosa transformação
em borboleta, fomos levados ao silêncio e ao recolhimento de nosso casulo,
dando à nossa alma a oportunidade de uma grande metamorfose. Estamos
mesmo precisando respirar, necessitamos parar um pouco a correria que nos
distrai e nos afasta da sabedoria de nosso ser interior. Temos, neste momento, a oportunidade de conversar com nosso próprio Eu, de equilibrar nosso
pensar, sentir e agir.
Porém, exatamente nesse momento, reagimos com medo. Uns debocham da gripe, ignorantes de sua própria vaidade e vulnerabilidade e tomados por seu sistema metabólico, dizendo-se super-heróis inatingíveis,
desprezando a vida das pessoas do grupo de risco. Outros, dominados pelo
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neurossensorial, buscam na ciência e nos governos sua segurança e, não
a encontrando, cedem ao pânico, ao individualismo, e estocam comida e
remédios dentro de sua casa, fazendo dela uma ilusória fortaleza. Quando
nos cristalizamos numa das polaridades da alma (seja no pensar frio ou no
agir irracional), isto é, quando deixamos de lado a força ponderadora do
sentir, nos perdemos do equilíbrio de nosso próprio Eu, e caímos no desgaste
da vida meramente material, anestesiados emocionalmente, insensíveis, antiéticos, estressados, individualistas, indiferentes. Do ponto de vista da alma,
morremos. Nosso corpo, com a sabedoria do Eu espiritual, adoece física ou
psiquicamente para tentar nos despertar desse transe.

Medo do outro
O coronavírus atinge diretamente o sistema rítmico, em especial o pulmão. Esse órgão, em nosso corpo, é o responsável por mediar o interior e
o exterior: o que recebemos de fora (pela inspiração), processamos internamente e expressamos para o mundo (por meio da expiração). Nessa mediação, encontram-se o passado, o presente e o futuro: pensar, sentir e agir.
O pulmão saudável atua para o corpo como um sábio avô, que protege o
vir-a-ser da criança. Que acolhe suas limitações e ajuda a dar o primeiro passo
e a acompanha em sua caminhada, sem, no entanto, fazer objetivamente
por ela. Quando adoecido, o pulmão reflete o medo do outro, com a consequente rejeição do que vem de fora. Tal medo nos isola pejorativamente,
torna nossas casas (e nosso corpo) uma prisão, e não o templo divino de cura
e amor que deveria ser, onde o outro é bem-vindo, pode nos ajudar a crescer
com sua singularidade e suas lições, mesmo muito diferente das nossas.

peito às vidas mais frágeis, para que haja menos mortes. Que aquecem seu
coração e o do outro quando divulgam mensagens de esperança, de amor,
de fé na superação do mal. Que arregaçam as mangas e fazem o que estiver
ao seu alcance pela sociedade, nem que seja só pelos próprios filhos, pelos
pais idosos, pelos trabalhadores autônomos. Uns contam histórias, outros ensinam meditações, outros dão apoio e acolhimento, outros fazem tutoriais de
arte e dão ideias do que fazer para passar o tempo no confinamento.
E cada vez que algo assim acontece, ressurge o milagre da Páscoa. Nosso
coração encontra forças para voltar a viver. Renova-se a capacidade do ser
humano de descobrir o potencial imenso de sua alma, de seu vir-a-ser, guardada no relicário de seu coração. Então, aproveitemos o momento, criemos
as oportunidades para que a alma de cada um de nós possa trazer as transformações que nossa sociedade tanto precisa. Para que, quando tudo passar,
sejamos borboletas em pleno voo, de várias cores, leves, belas e amantes do
mundo em que vivemos.
Para todos nós, uma Páscoa de muita coragem e confiança!
* Adriana Serrano é psicóloga clínica antroposófica,
mãe de duas crianças (de 11 e 4 anos) e conduz grupos
de estudo em Antroposofia e Pedagogia Waldorf em Bauru-SP.
E-mail: adri.serrano@yahoo.com.br

Obviamente, a saúde do pulmão requer uma boa dose de espiritualidade. Ele precisa oferecer ar puro para a alma: gratidão pelo passado e devoção
pelo futuro. Deve nutri-la com pensamentos confiantes, sentimentos nobres
e ações solidárias e verdadeiramente humanas. Tempo para se desenvolver
sem medo nem pressa.
E é assim que, em meio ao caos, a alma do mundo resiste. Pouco a pouco, conseguimos ouvir uma música suave, um raio de luz dourado vindo do
coração daquelas pessoas que conseguem silenciar seu Ego e continuar a
acreditar. Que se põem a pensar sobre o vírus como uma oportunidade de
crescimento espiritual, e decidem cumprir as regras do isolamento em res-
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N

as últimas semanas, me comuniquei com inúmeras pessoas pelo
mundo afora. Como em 11 de setembro, as conversas, permeadas por um forte desejo de saber como o outro estava, tomaram
um rumo próprio. Eram sinceras expressões de alívio por saber
que o outro estava bem. O ponto central era semelhante ao que
estamos vivendo hoje. Tenho observado o quanto as experiências narradas são surpreendentemente variadas. Nenhuma narrativa replica
a outra. Cada situação parece ser inusitada. Há a mãe aliviada por ter de
volta seu filho que regressa da Itália, a amiga com mais de 70 anos que fica
retida na Alemanha, sem poder retornar ao Brasil, o pai de um conhecido
que encontra-se em estado precário e uma colega, em minha terra natal, que
vem a falecer, não resistindo à Covid-19.
São poucos os momentos na história em que se encontra tão aguçada
a consciência do que ocorre consigo e com o outro. Será que é porque,
independentemente da cultura, nacionalidade, status social ou situação econômica, todos estamos sendo diretamente afetados pelo novo coronavírus?
O que faz com que a pandemia causada pelo novo coronavírus seja diferente de todas as demais tragédias que atingiram e atingem os seres humanos
nos últimos séculos? Essa é uma tragédia que acontece, ao mesmo tempo, nos
quatros cantos do mundo. Ameaça e amedronta simultaneamente e, de um
jeito ou de outro, nos traz a consciência de nossa fragilidade perante as forças
da natureza, quando estas, removendo-se do seu âmbito natural, impiedosamente causam danos aos seres humanos, como em um movimento reverso,
em resposta ao impiedoso abuso humano à mãe terra e seus seres indefesos.

NO LIMIAR

Brilha o Sol
Para a escuridão da matéria
Assim brilha o ser
Do espírito que tudo sana
Para a escuridão da alma
Na minha existência humana.
Sempre que eu reflito
Sobre a força potente do Sol
Com calor correto do coração
Ele cintila através de mim
Com sua força espiritual do meio-dia.
Rudolf Steiner
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"A Criação da Luz", (Gen. 1:1-5), de Gustave Doré (1832-1883).

Walkyria Machado, pesquisadora, consultora educacional
e formadora de professores e administradores na América do Norte e do Sul

Nas últimas décadas partilhamos perdas imensuráveis em desastres naturais devastadores, atentados terroristas, assassinatos em massa, diferentes
epidemias em várias regiões do mundo e, por que não nomear, na trágica
epidemia da fome que avassala as comunidades através de guerras, isolamento político ou simplesmente pobreza material e espiritual. De uma maneira crescente, temos sido testemunhas desses eventos que afetam centenas e
milhares de pessoas. Mas quantos destes ocorrem próximo de nós? Poucos,
eu diria. Poucos nos afetam da forma como a Covid-19 tem nos afetado.
As tragédias naturais, de acordo com Steiner, trazem um impulso cármico de corrigir algo que está imperfeito. Nas dificuldades com os desastres
naturais e na superação de enfermidades ou sequelas de acidentes ocorrem
efeitos positivos trazidos pelas forças espirituais benéficas. Em relação a uma
15

epidemia, Steiner afirma que não se deve desejar a ocorrência de fenômenos
naturais destrutivos buscando os efeitos benéficos dos poderes espirituais,
mas que “podemos dizer corretamente que um surto epidêmico produz algo
que estamos buscando compensar por algum outro motivo.”1
Nunca na história tivemos tanta consciência de que o bem-estar do outro é o bem-estar próprio e que ao salvaguardar a um, mesmo que por um
impulso egoísta de proteger os nossos, estamos protegendo também os demais. E assim, um impulso solidário de outros me protege. É nesse ambiente
polarizado, entre o medo e a corresponsabilidade solidária, que cruzamos
juntos, como humanidade, um portal, um momento.
Por essas forças, ou forçados por elas, nos encontramos ao pé do umbral, na soleira do mundo espiritual, para que neste limiar possamos, em plena
consciência, no advir da Páscoa, introduzir nos corações humanos as forças sanadoras da fraternidade e da compaixão e, com renovado entusiasmo, possamos nos comprometer a atuar para cocriar um novo mundo. Ao vivenciarmos
a consequência dos males causados pelo egoísmo humano, atinamos, através
de uma dor comum, que somos seres detentores de uma individualidade capaz de se transformar para atuar socialmente de forma a atender as necessidades do outro, confiando que o outro também buscará suprir as nossas.
Para mudarmos, no entanto, precisamos entender como chegamos aqui.
Muitas tragédias assolaram o mundo nos últimos séculos. Por que só agora atravessamos este portal como uma só humanidade? Rudolf Steiner nos
orienta a olharmos os fenômenos ao nosso redor de diversas maneiras, até
que eles se revelem pelo que verdadeiramente são. Ele nos guia à compreensão de como não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria2 e
que nossos pensamentos e sentimentos têm tanto significado quanto nossas
ações3. Se assim o é, um fenômeno dessa magnitude deve apresentar uma
forte relação entre o que ocorre no mundo espiritual e no mundo material,
entre o que cultivamos em nossas ações, sentimentos e pensamentos.
Se estamos vivendo o início de uma grande transformação histórica e planetária, temos que ter consciência de que tal mudança não acontece como
consequência de um único fator - o coronavírus não pode por si só explicar
tal fenômeno. Pode ele ser “a gota d’água” que causa o transbordar? Representa ele o “ponto de virada” entre o velho e o novo? Pode a própria pande1 Steiner, Rudolf. Manifestações do Carma, GA 120. 1910. Tradução livre.
2 Steiner, Rudolf. The Spirit of the Waldorf School (GA 24, Stuttgart 1919)
3 Steiner, Rudolf. O Conhecimento dos Mundos Superiores (GA 10)
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mia ser uma trágica consequência, uma culminação, um evento mundial que
impulsiona um momento histórico de transformação?
Minha pesquisa até o momento levou-me a identificar uma série de fenômenos sociais, que por sofrerem um crescimento exponencial, têm sua curva
evolutiva semelhante às curvas de surtos epidêmicos. Tais fenômenos, conhecidos como epidemias sociais, parecem conter em sua natureza uma forte
interação do mundo material e da alma humana com o mundo espiritual.  
Vale aqui fazer uma digressão para compreender as epidemias sociais
que se alastraram sem que tivéssemos consciência de como agentes sociais,
contextos e formas deliberadas de comunicação têm gerado momentum
para o estado das coisas atualmente. De uma forma simples, o processo epidemiológico típico e o processo que Malcolm Gladwell denominou de epidemia social têm elementos em comum. Em sua pesquisa4, Gladwell identificou
os elementos de epidemias e pandemias e demonstrou, através da análise
de casos e da fenomenologia social, que assim como vivenciamos epidemias
que nos afetam o corpo físico, também vivenciamos epidemias sociais dirigidas à nossa alma.
De acordo com Gladwell, toda epidemia apresenta um ponto de virada, um momento dramático, decisivo, quando um agente epidêmico (vírus,
bacilo, bactéria) atinge uma massa crítica de pessoas. No ponto de inflexão,
sabe-se que os esforços para conter um agente epidêmico são superados
pela força contagiante das pessoas. No caso do novo coronavírus, este momento ocorreu em fevereiro de 20205. Observando os vários gráficos ao nosso dispor nas mídias, podemos visualmente e intuitivamente verificar estes
momentos dramáticos, quando uma enfermidade cresce mais rápido do que
os esforços para contê-la.
Na sua teoria das epidemias sociais, Gladwell observa que os três elementos das epidemias (ponto de virada, virulência ou força de contágio, e pequenas mudanças contextuais)6 estão igualmente presentes na forma como
algo “vira moda”, sendo aderido amplamente, seja no consumo de produtos
4 Gladwell, Malcolm. O Ponto de Virada – Como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. (2000)
5 Em 23 de fevereiro último, The Guardian anunciava que “O Mundo está aproximando-se do ponto de
virada do coronavírus, os experts dizem”. No mesmo artigo o governo chinês é citado afirmando que “prevenção e controle estão no seu momento crítico.” Experts afirmavam que “em breve a situação chegará a
um ponto crítico.” Neste mesmo período o diretor geral da Organização Mundial de Saúde declara que “O
ponto de virada após o qual nossa habilidade de prevenir uma pandemia global parece próximo depois das
últimas 24 horas.”
6 Gladwell, Malcolm. O Ponto de Virada – Como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. (2000)
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ou nos comportamentos que anteriormente eram praticados em pequenos
grupos e, repentinamente, se tornam uma norma. Em sua apresentação, Gladwell mostra como a adesão de uma massa crítica a certas ideias ou mensagens, que se tornam amplamente difundidas, adquirem virulência causando
repentinas e drásticas mudanças de ideias e comportamentos não só aceitos,
como desejados. Ao atingir o Ponto de Virada, uma ideia ou mensagem se
espalha como um vírus.
Entre nós, quem nunca aderiu a algo, repassou alguma informação sem,
de fato, saber sua fonte, se era verdadeira ou não? Atrevo-me a dizer que
poucos de nós ficaram imunes à virulência das Fake News nos últimos anos,
talvez aqueles que não utilizam a Internet com frequência possam reivindicar
tal status por não estarem diretamente expostos.  
Em minha pesquisa, identifiquei três tipos de epidemias sociais ao nível
anímico-espiritual, que, ao meu ver, corroboram com a pandemia que nos
assola a saúde física. Nesta confluência epidêmica, o estado físico e anímico-espiritual são profundamente afetados pelo estado de crise atual. Primeiramente, consideremos brevemente a escalada do pensamento materialista e
da tecnologia da informação. Estes têm suas próprias formas epidemiológicas
no nível social. O materialismo, que nega ao indivíduo a detenção da sua
individualidade enquanto ser espiritual, promove a individualização na vida
econômica e a massificação na vida cultural. As formas da esfera econômica
atuam apropriadamente quando seu foco está na produção de bens e serviços que visem suprir as necessidades humanas. Quando as forças do egoísmo, enfermidade da esfera econômica, adentram a vida cultural, cerceiam a
liberdade e transplantam as suas enfermidades sociais.
Ao promover a comercialização, mecanização e quantificação dos seres
humanos na educação, por exemplo, as forças da vida econômica trazem
seres “estranhos” à vida cultural, causando-lhes enfermidades. O ser humano
aspira pelo princípio da liberdade, e seu processo de desenvolvimento se dá
a partir de sua capacidade consciente de atuação. A atuação consciente não
pode ser mecanizada. É a lógica do pensamento materialista, advinda de conceitos econômicos, que tenta fazer da educação um objeto de consumo, medindo sua eficiência através de resultados de testes padronizados, índices de
entrada nas universidades e relacionando estes com valores de mensalidades.
Os resultados do processo do “advir a ser humano”, da autoeducação e suas
múltiplas facetas aparecem imediatamente em pequena escala. Somente mais
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tarde, nas fases posteriores e nas próximas vidas, é que colheremos os frutos
deste processo de desenvolvimento individual no qual nos engajamos hoje.
Dito de forma bem simples, a escalada materialista reduz seres humanos ao
seu mais profundo egoísmo e maior distanciamento da sua origem espiritual.
A vida cultural tem sido, no entanto, uma das áreas da vida social como
um todo que é mais atacada por viroses e epidemias sociais. Três tipos de
pessoas são essenciais para que ideias ou mensagens cheguem ao Ponto
de Virada: os comunicadores, detentores de uma vasta e ampla rede de conhecimento, que fazem com que ideias e mensagens se espalhem em vários
grupos; vendedores, que impulsionam ou incentivam as ideias e mensagens;
e experts, indivíduos que acumulam informações e dão credibilidade para
ideias e mensagens por seu expertise.  
No caso do surto do novo coronavírus, esse aspecto da capacidade de
poucos indivíduos serem fatores significantes na ampliação de contágio
foi amplamente explorado na Coreia do Sul7. As autoridades seguiram os
“passos” dos casos iniciais de pessoas contagiadas e encontraram os clusters
(agrupamentos) de contágio, sendo o grupo inicialmente contagiado pela
Paciente 31 identificado como responsável por 60% dos pacientes infectados naquele país. Sendo assim, poucos indivíduos, mas com uma vasta rede
de contatos e influência, catalisaram epidemias física e socialmente. Gladwell
chama esta dinâmica de Lei dos Eleitos.
Temos, atualmente, novas profissões que utilizam os meios de comunicação surgidos nos últimos anos. Uma das profissões mais recentemente aclamadas é a do Influencer, pessoa ou celebridade que atua em um mercado
onde tem capacidade e abrangência para influenciar o consumo e as ideias
de grandes grupos de pessoas. Em “A Brief History Of Influencer Marketing”,
artigo publicado no “Influencer DB”8, Janna Ehrhardt relembra que, nos anos
20 do século passado, já existiam personas ou figuras populares que influenciavam o mercado de consumo e os costumes – a figura do Papai Noel, por
exemplo.
7 The Korean clusters -How coronavirus cases exploded in South Korean churches and hospitals
Artigo do Reuters, que analisa o impacto de poucos indivíduos e suas as clusters (agrupamentos de
contato) na propagação da pandemia do Covid-19 na Coreia do Sul. O artigo acompanha passo a passo
a movimentação feita pela Paciente 31, afirmando que o rumo do surto de Convid-19 na capital Seoul e
Deagu mudou a partir desta paciente. Transitando em igrejas, hospitais, hotéis e restaurantes, a Paciente
31 contagiou mais de 1650 pessoas em um curto espaço de tempo. Um mês depois, as autoridades identificam o cluster da Paciente 31 como responsável por 60% dos casos de Covid-19 em Deag.
Link: .https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-SOUTHKOREA-CLUSTERS/0100B5G33SB/index.html
8 Ehrhardt, Janna. A Brief History of Influencer Marketing. (19/10/2017)
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Em termos de epidemias sociais, este comportamento é baseado no Princípio da Fixação de uma ideia ou mensagem. Ele é o equivalente à capacidade
de contágio de uma epidemia típica. Uma ideia tem que ser intrigante, memorável, cativante para se fixar, ‘pegar’, impregnar. Ou seja, para ocorrer uma
epidemia social, precisamos de agentes que espalhem as ideias ou mensagens
nas suas redes, que se interconectem através de algo intrigante com poder de
contágio, como uma mensagem que fixa. E é aí que o mercado, o qual tem o
intuito de suprir a necessidade humana, muda seu caminho para nos induzir
a pensar e consumir aquilo que é transformado em necessidade por um processo virulento, acionado por brilhantes campanhas de marketing, que hoje
contam com a ajuda de especialistas em influenciar.
Observa-se que, de acordo com os princípios da trimembração do organismo social propostos por Rudolf Steiner, a esfera econômica tem como princípio a fraternidade. Ao atuar no caminho fraterno, os seres humanos buscam
suprir as necessidades do outro através do seu trabalho, enquanto o outro
supre sua necessidade9. O princípio básico é o de servir. Ao fazer alguém tornar-se adicto a uma ideia de consumo daquilo que não necessita, o princípio
de liberdade e da fraternidade dão lugar ao egoísmo – o agente se tornou
responsável por muitos dos males sociais, que se tornaram epidêmicos.
A primeira forma epidêmica seria, então, o crescimento rompante do pensamento materialista nutrido pelo egoísmo, que hoje toma forma pandêmica.
Assim como a Covid-19 é resultado de viroses de animais, que atravessaram a
fronteira para atingir o humano, o egoísmo, na vida econômica, é uma virose
antissocial que se tornou epidêmica nos nossos dias. A segunda forma de epidemia social tem a ver com o princípio do contexto ou entorno apresentado
por Gladwell. Ambos, contexto e ambiente, influenciam o comportamento
humano e podem criar as condições para uma ideia ou mensagem atingirem o Ponto de Virada. No contexto da Internet, o ambiente é estruturado
de forma que indivíduos participem, por impulso próprio, da distribuição de
ideias e mensagens, sendo, portanto, um ambiente propício para a virulenta
formação de opiniões, que são, muitas vezes, responsáveis por ações impulsivas, influenciadas por um dos fatores acima. Pelo mundo afora, na última
década, vimos eleições presidenciais e parlamentares, por exemplo, serem
escandalosamente influenciadas por mensagens “viralizadas” com conteúdo
e veracidade contestáveis ou intencionalmente falsos (Fake News).
9 Steiner, Rudolf. Lei Social Principal, Economia e Sociedade à Luz da Ciência Espiritual (GA 34, 1919)
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Talvez uma das mais famosas e contundentes histórias seja a condenação
de Jesus Cristo. No Domingo de Ramos, Cristo humildemente adentra Jerusalém montado num burrinho e é recebido com grande exaltação pela população que o saúda com ramos de palmeiras. Uma semana mais tarde, após uma
série de eventos, um processo similar aos processos epidêmicos se alastra impiedosamente entre a população culminando na condenação do ser espiritual
supremo, a morte na cruz pela mesma multidão que antes o exaltara.
Esse entusiasmo, inconsciente, que vai de uma coisa para outra, que
muda repentinamente, inflamado por ideias manipuladas ou inverdades
geradoras de ódio e destruição, intensifica-se através da vida inconsciente.
Naquela época, no entanto, os seres humanos ainda não tinham atingido o
nível de desenvolvimento que temos hoje. A capacidade anímica-espiritual
e o desabrochar do Eu humano são as dádivas que recebemos do Cristo
Ressurreto. Ele absorve o carma humano e deixa para cada um de nós a
responsabilidade de absorver e superar o carma originado de indivíduo para
indivíduo10. Cabe a nós cuidarmos da nossa vida social em consciência.
A inconsciência, todavia, tem prevalecido. Enquanto a primeira forma
de epidemia social, a epidemia gerada pelo egoísmo materialista traz consequências para a liberdade humana e a fraternidade, a segunda forma, a
virulenta ação das inverdades e propagandas manipuladoras, move milhões
de pessoas a participarem da vida política e legal inconscientemente. Vale
ressaltar que os avanços alcançados pela tecnologia da informação são valiosos por serem estes um dos meios que nos aproxima dos nossos irmãos,
que estão espalhados pelo mundo. Além disso, facilita transações e aumenta
a base de conhecimento humano. Não se trata de criticar estes ganhos, mas
sim de tornar o seu uso consciente para que se ponha como instrumento do
processo evolutivo humano e não como uma força que atua em detrimento
da humanidade. A capacidade da informação das redes sociais de “viralizar”,
como brevemente traçada acima, tem sido usada para o fortalecimento das
estratégias que as usam para fins impróprios.
Rudolf Steiner, de diferentes maneiras, nos alertou sobre os malefícios das
inverdades como empecilhos para a construção de um tecido social saudável. Entre 1916 e 1917, ele discorre, numa série de 25 palestras, sobre a
influência da mídia na vida política, social e de consumo da sociedade11. An10 Steiner, Rudolf. O Cristo e a Alma Humana. (GA 155, 1914)
11 Steiner, Rudolf. The Karma of Untruthfulness. (GA 173, 1916 e GA 174, 1917)
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teriormente, em 1914, Steiner já havia afirmado que como consequência de
relações sociais permeadas por impulsos socialmente destrutivos, tais como a
mentira, a injustiça e a manipulação persuasiva, surgem seres elementares no
mundo espiritual. Estes tomam as formas específicas de fantomas, fantasmas
e demônios, dependendo da forma como a interação humana ocorre.12
O primeiro deste tipo, aqueles gerados pelas inverdades, mentiras e calúnias são chamados fantomas, por Rudolf Steiner. Ele afirma que “as consequências de mentiras, hipocrisia e calúnias durante o dia são que, à noite, certos
seres são ‘amarrados’ e, por esta causa, eles ganham uma semelhança com
o corpo físico humano. Eles desenvolvem vida própria no mundo espiritual à
nossa volta; eles são da classe conhecida como fantomas.” Invisíveis ao olho
humano, esses seres elementares criados pela atuação humana trouxeram
por muitos séculos obstáculos conhecidos no mundo da infectologia, como
bactérias. “Importante causas de enfermidades podem ser encontradas nestas entidades – tendo sido criadas por seres humanos, esses fantomas encontram uma boa oportunidade para sua existência nas bactérias.” E por que
não dizer, nos vírus.
Finalmente, temos a terceira forma de epidemia, aquela do medo e da
ansiedade. Epidemias geradas e nutridas pelo medo tomaram um grande
impulso após o evento conhecido como 11 de Setembro que ocorreu na
virada do século em Nova York, EUA. O medo, que lançou suas garras de
forma maciça desde então, atingiu proporções enormes, paralisando e alimentando o surgimento de epidemias de doenças psicológicas. Steiner nos
alerta para futuras epidemias de ordem anímica, que atuam no plano astral,
insanidades. Mesmo sabendo que o medo é um mau conselheiro, as ações
humanas estão cada vez mais influenciadas por ele.
De acordo com Steiner, sabemos que o materialismo leva a epidemias
nas doenças do sistema nervoso. Na pandemia de 2020, não só a mídia tem
alimentado o medo e as inverdades como nós mesmos temos aprofundado a rompante influência do medo e da insegurança, que afetam o nosso
equilíbrio anímico-espiritual. O efeito mais nocivo de tudo que foi dito acima
encontra-se no âmbito espiritual, na vida cultural. Em 1920, Rudolf Steiner
fez uma palestra em Basel onde disse que o ”carma trabalha em toda a humanidade, não só nos indivíduos” e que “[s]em espiritualidade, as doenças
psicológicas podem atingir proporções epidêmicas.”
12 Steiner, Rudolf. On Epidemics Spiritual Perspectives (trecho extraído da transcrição da GA 98, 1914)
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Torna-se essencial, portanto, que compreendamos que trazer forças sanadoras no âmbito social tem uma direta influência no desenvolvimento da
atual e de futuras epidemias. Se existem as epidemias que causam danos,
também existem aquelas que causam o bem. Como vimos, o ponto de virada das epidemias pode ser alcançado através de múltiplos fatores. Pequenas
mudanças de comportamento, pensamento, sentimento e de ações podem
ter um tremendo efeito quando atingem uma massa crítica. Cabe a cada um
buscar sua forma de contribuir, de criar uma onda de mudanças nas relações
sociais e na vida social que transforme os males atuais, os efeitos da pandemia, em uma sociedade melhor e mais completa.
Para isso contamos com a inspiração advinda da Páscoa, que ocorre justamente neste momento crítico. Sabemos que o Cristo Ressurreto tem estado
ao nosso lado. Visível no mundo etérico, Ele há de reaparecer agora como
o Cristo Consolador13 para aqueles que por sua dor necessitam do seu consolo. Ele pode ser reconhecido em cada ser humano à nossa volta, desde
que abertos e atentos estejamos para sua aparição14. Neste momento, temos
membros da nossa comunidade em necessidade. Que o Cristo em cada um
atue com solidariedade, amor e compaixão. Assim sendo, podemos dar a
nossa pequena contribuição na geração de uma nova força social sanadora,
começando daqui, de dentro do nosso quintal. Por que não? Afinal são pequenas mudanças que fazem a diferença!
Sites de referência:
A Brief History of Influencer Marketing. (19/10/2017) por Ehrhardt, Janna. Link: https://
influencerdb.com/blog/brief-history-of-influencer-marketing/
Will The Coronavirus Be The Tipping Point That Makes People See Influencers As The Small
Businesses They Are? Link: https://www.buzzfeednews.com/article/tanyachen/will-the-coro-

navirus-be-the-tipping-point-that-makes-people
The Korean clusters -How coronavirus cases exploded in South Korean churches and hospitals (Reuters online) Link: .https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-SOUTHKOREA-

-CLUSTERS/0100B5G33SB/index.html
World is approaching coronavirus tipping point, says experts. (The Guardian, 23/2/2020)

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/23/world-is-approaching-coronavirus-tipping-point-experts-say
Link:

The Karma of Untruthfulness Documentary por Terry Boardman (Rudolf Steiner media studies) Link: https://www.youtube.com/watch?v=nVb2ky9qYKk

13 Sergei O. Prokofieff . The Appearance of Christ in the Etheric (2012)
14 Steiner. Rudolf. How can Mankind Find the Christ Again? (GA 187, 1919).
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REFLEXÕES SOBRE A QUARENTENA
Maria Regina Giachetta, professora e coordenadora do Curso
de Fundamentação em Pedagogia Waldorf de Florianópolis

Estamos em guerra!
Quem contra quem?
Nós, conosco mesmos. Somos nossos próprios inimigos. E inimigos daqueles que amamos, daqueles com quem nos importamos, daqueles que
nem conhecemos, de quem cuida de nós, de quem trabalha por nós.
Preciso cuidar de mim para cuidar do outro, para respeitar e valorizar o
trabalho do outro.

estão em contato com eles, seja na indústria da alimentação, produtos de
higiene, ou qualquer outra, e... intensificará a pandemia. A partir de agora o
bem que quero para mim quero para o outro: boas condições de trabalho,
de higiene, de moradia, de saneamento básico; quero educação para todos,
quero saúde para todos, só assim eu terei também a tranquilidade. Chegamos à época da real prática dos ideais da revolução francesa - Liberdade
cultural/espiritual, igualdade social e fraternidade econômica.
Ah, podemos pensar, mas o vírus morre! Sim, ele morre. Para isso precisa
de tempo. Os produtos precisam ficar armazenados alguns dias antes da distribuição. Enfim... Que atitudes tomaremos no ‘pós-guerra’?
Certamente precisamos repensar o nosso mundo que nunca mais será o
mesmo. E se não agirmos com humanidade todo o resto será atingido, já não
podemos mais ser ‘lobo em pele de cordeiro’.
Finalmente!

Preciso fortificar minha individualidade, meu Eu – lavar as mãos sempre,
mesmo achando exagero; fazer exercício sem ninguém orientando, falando,
corrigindo, sem ninguém me mostrando a importância de fazer. Ser parcimoniosa nos gastos de bens comuns, como água sanitária, - a quantidade correta, nem mais nem pouco demais, pois coloca em risco toda a humanidade.
Parece engraçado pensar que eu, minha pequena gota neste oceano possa
causar um grande estrago, mas é real, as estatísticas estão nos mostrando
o quanto posso ajudar ou prejudicar o todo. Todos são importantes, todos:
ricos pobres; grandes, pequenos; gordos, magros, criança, adulto, ancião;
quem não importa? Todos importam e todos precisam ‘se’ importar para que
mudanças que nos tragam saúde e paz possa acontecer novamente.
Não é mais possível fechar os olhos para a saúde, educação, saneamento
básico, direitos de todos agora se tornou um dever de todos para com todos.
Depois desta quarentena, algo em nós será mudado com certeza. Esta
mudança deve acontecer dentro de cada um, porque chegamos ao ponto
de não enganar mais ninguém. Não é mais possível fechar os olhos para o
mundo ao nosso redor. Tudo tem a ver conosco!
Se eu não tiver higiene necessária para com minha casa estarei comprometendo a saúde de minha família, contaminando-os. Se as empresas continuarem a trabalhar da mesma maneira, sem condições confortáveis, de higiene, humanas, podemos dizer, os trabalhadores adoecerão e todos os que
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montar um palácio com recortes de papelão, fazer bolinhas de sabão. Cantar
juntos é uma atividade das mais nutridoras da alma humana. À noite, contar
uma história (ou ler), cantar canções suaves, agradecer o dia por tudo o que
recebemos na jornada.

SAÚDE

OBSERVAÇÕES MÉDICAS
PARA CORPO, ALMA E ESPÍRITO
Luigia Nardone, médica antroposófica

No início de 2020 deparamo-nos com um grande desafio: o de enfrentar
o avanço de uma gripe imputada a um vírus meio desconhecido, o novo
coronavírus.
Os sinais e sintomas de um adoecimento viral podem aparecer rapidamente, em média de poucos dias com febre, tosse seca e nariz congestionado, falta de olfato e paladar e dor no corpo na grande maioria dos casos,
em torno de 95%, essa gripe cursa para uma recuperação. Devemos atentar
para o repouso em casa, bebendo muito líquido, muitos chás quentes, acompanhando a febre, sem o uso de antitérmicos ou anti-inflamatórios. O corpo
deve estar aquecido estimulando o surgimento de um suadouro. Alimentação deve ser leve. O ambiente deve ser ventilado e os sentidos poupados
(audição e visão).
Pode ocorrer nas pessoas mais fragilizadas, uma pneumonite viral com
fibrose pulmonar (em aproximadamente 5% dos casos); esses casos podem
necessitar hospitalização para a ajuda na respiração pulmonar.
Calcula-se que 79% dos indivíduos transmitem vírus sem apresentar qualquer sinal de doença, significando que, ou já estavam imunizados, ou fizeram
o processo de defesa de modo assintomático.
Notamos que os procedimentos mais simples que foram citados são os
que nossas vovós já faziam e são os mais eficazes.

E a alma
Para os nossos sentimentos, nós adultos podemos buscar atividades que
nos fortaleçam contra o medo. Transmitimos a confiança para as crianças.
As crianças podem ser envolvidas nessas atividades quando cozinhamos ou
limpamos a casa. Tendo um cantinho de sol em casa, buscar uns 20 minutos
de atividades ao sol. Se temos um quintal ou pátio será excelente jogar bola,
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O espírito
Para cultivar em nós o vínculo com o SER CRIADOR, vamos ao encontro
dessa força divina. Existem diversas maneiras para essa conexão. Estabelecer
diariamente um horário de quietude fazendo uma imagem interior do ambiente externo, das cores, dos objetos, dos sons, da natureza…, ela se mostrou
nesse período de reclusão muito exuberante nas cores do céu e do mar,
na água límpida, com cardumes próximos da praia, no canto dos pássaros,
no brilho das estrelas. Os poucos minutos de percepção interior do meio
ambiente vão trazendo calma e certo aquecimento, que nos vai permeando
até a periferia. Aí vamos celebrando com gratidão o expandir dessa vivência.
É quando nos ligamos com o divino em nós, trazendo confiança e discernimento para o que seguirá.
A jornada nesta vida nos reserva um sentido aqui na terra, o que muitas
vezes permanece desconhecido ao longo da biografia. Nos momentos de
crise geral, desmantelamento das estruturas sociais que representavam nossa
segurança, aí descobrimo-nos sós, podendo nos aproximar do verdadeiro
ser despido dos apoios que nos distraem do conhecimento de nós próprios.
Desejando que saiamos mais recursados do que entramos nessa crise,
deixo palavras de Rudolf Steiner:
"Eu tenho calma em mim.
Tenho em mim forças as que me ajudam.
Quero me preencher com o calor dessas forças.
Quero me permear do poder de minha vontade.
E quero sentir como a calma irradia por todo o meu ser.
Quando procuro encontrar em mim a calma
como força através de minha busca."
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EDUCAÇÃO

ENSINO A DISTÂNCIA:
ESTAMOS TODOS APRENDENDO
Com a suspensão das aulas por decretos governamentais em 17 de março, a nossa escola embarcou em uma reflexão para descobrir o melhor caminho para colocar em prática o chamado período letivo não presencial.
No dia 3 de abril, foi enviado às famílias um comunicado abordando os
aspectos jurídico, financeiro e pedagógico do novo funcionamento e um resumo de como o colegiado tem trabalhado os novos desafios. O documento
ainda trouxe a promessa de uma comunicação semanal com a comunidade,
apontando os avanços e esclarecendo a nova rotina.

O comunicado também abordou os aspectos financeiros, apontando
que 85% das despesas são vinculadas a salários e encargos e os outros 15%
são despesas operacionais. A escola apelou à comunidade para manter o
pagamento das mensalidades, mas se prontificou a “acolher e analisar a capacidade de cada um de cumprir a sua parte.”
“Acreditamos viver um momento em que os caminhos precisam ser adequados às novas realidades. Queremos que todos os alunos permaneçam
em nossa escola e faremos o possível para que os nossos professores e colaboradores passem por este período com suas necessidades básicas atendidas. Temos certeza de que encontraremos as soluções juntos, de forma
criativa, cultivando de fato nossa vida associativa e educativa, olhando para
cada situação e tentando encontrar a melhor saída."

De acordo com Medida Provisória 934, a obrigatoriedade legal de 200
dias letivos foi eliminada, passando a valer o parâmetro de 800 horas anuais,
nas quais serão computadas as atividades realizadas em casa. Sob a nova
determinação, a escola suspendeu o seu calendário oficial, decidiu considerar
os primeiros 15 dias a partir da suspensão das aulas como “recesso antecipado de julho” e considerou a retomada do período letivo em 31 de março,
com as atividades a distância enviadas pelos professores de todas as salas.
Por meio de encontros virtuais diários, nosso corpo docente reflete como
“migrar de um ensino vivo, participativo e integral”, baseado na interação
entre professor e aluno, para um novo modelo a distância. O Conselho Pedagógico fez considerações e orientações, mas reafirmou a liberdade de cada
professor em elaborar suas atividades.
“O Conselho Pedagógico tem se reunido diariamente, virtualmente, para
colaborar no processo dos professores, mas, em última instância, depois de
consideradas todas as orientações, ficam por conta de cada professor as
decisões e a formatação das atividades. Têm acontecido reuniões por área
também (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Todos
estamos aprendendo. E desejando que este período se encerre o mais rapidamente possível para que possamos voltar ao ritmo presencial e, assim,
retornar à pedagogia Waldorf propriamente dita", informou o documento.
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três movimentos "L" grandes e silenciosos que levam a um grande e duradouro "U" . No final, forme um forte "I" e "A" ." Então ele disse solenemente: "Agora
você fez a palavra Hallelujah... que significa: "Eu me purifico de tudo o que me
impede a contemplação do Altíssimo."

EDUCAÇÃO

HALLELUJAH EURÍTMICO
O que vem a ser?
Como surgiu?
O que vive nesta palavra?
Andrea Ikeda, professora de euritmia

Este texto foi preparado a partir de um pedido da Patrícia Campos, mãe
da Beatriz do atual 11º ano. Neste momento de isolamento e batalha relacionados à Covid-19, vemos na euritmia um alimento espiritual de grande relevância. A relação dos fonemas com as esferas planetárias e zodiacais pode ser
algo novo para alguns de vocês. No tempo certo e com o aprofundamento
necessário, cada gesto vai se tornando uma vivência própria, e a euritmia um
alimento de transformação pessoal. Desejo que esta leitura acenda reflexões
para um olhar além da fronteira do mundo visível, o mundo das percepções
mais sutis.
Quando iniciei meu caminho na euritmia, encantava-me as imagens que
se revelavam em cada gesto. Era nítido um ressuscitar das letras através de
suas forças etéricas.
Se por um lado havia o vislumbrar de um mundo luminoso, por outro, os
aspectos sombrios, que emergiam mais conscientes.
O Hallelujah eurítmico ajuda a trazer uma renovação das forças vitais,
nestes momentos de escuridão da alma.
Quero apresentar a maneira como Rudolf Steiner introduziu à jovem Lory
Maier-Smits esta meditação, bem como compartilhar meu olhar sobre esta
prática. As citações de Steiner vêm em itálico para enfatizar sua importância.
Assim, relata Lory Maier-Smits:
"Numa maravilhosa manhã outonal de domingo..." e após cumprimentar
a jovem e sua mãe, Clara Smits, e demonstrar certa expectativa com o que viria a surgir, Rudolf Steiner deu as seguintes orientações: "Faça um "H" uma vez

H
Podemos expressar o gesto "H" com a imagem da força
que conduz as vogais para sua origem cósmica. Com o "H"
o ser humano se depara com a dualidade de universos tão
distintos: à direita e à esquerda. A capacidade de encontrar
a força que os unifica tem a ver com a vivência de seu centro sagrado, sua individualidade. Esta é a força formativa
ligada à Constelação de Gêmeos.

A
Com o "A" o ser humano expressa a força formativa ligada
à esfera de Vênus. A capacidade de acolher, com admiração e veneração, tudo o que, em si mesmo, pode desabrochar em amor.

L
"O princípio formativo que devolve a vitalidade interior
ao ser humano e o ajuda a se firmar perante o mundo
exterior, que o quer invadir, é denominado Capricórnio e
sentido no fonema "L" ." (cap.10 "As Forças Zodiacais: sua
Atuação na Alma Humana" - Gudrun Burkhard)
Segundo as palavras de Rudolf Steiner: "nos antigos centros de mistérios, dizia-se o seguinte: o "L" é o criador, plasmador, a força formativa que supera a matéria em todas as coisas e seres."

e imediatamente um "A". Agora faça "L" sete vezes, depois um "E" . Seguem-se

Em determinado momento, passei a fazer a sequência dos 7 "L" alinhada
aos 7 chakras, dos quais tenho ainda pouca vivência. Começo com o primeiro "L" pequeno, relaciono-o com o chakra básico e mais conectado com as
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forças terrestres, vou crescendo até o sétimo "L" bem abrangente, relaciono-o
ao chakra coronário, conectado com as forças espirituais, assim, passo a fazer
as relações seguintes: 2/6 e 3/5. O quarto "L" , ligado ao chakra cardíaco,
une tais polaridades Em cada gesto do "L", a força que supera o peso e ganha leveza passa pelo portal do coração.

Hallelujah termina com os fonemas "AH" que juntos compõem o que chamamos de uma sequência terapêutica. Sobre esta sequência, Rudolf Steiner
nos diz que traz ao organismo inteiro a predisposição ao sentimento de veneração: "Pessoas que realmente possuem a predisposição para a veneração

apresentam um organismo mais resistente (...) Pode-se melhorar a capacidade de resistência, através deste exercício eurítmico." (Curso de Euritmia Terapêutica)

E
Estamos na esfera espiritual de Marte com o "E". Segundo Rudolf Steiner, "é um fonema que sempre interessou

extraordinariamente as pessoas. Ontem eu já disse que o
"E" é o fonema que efetivamente designa: algo fez alguma
coisa em alguém, e no entanto esse alguém se manteve
firme – "E": não nos deixarmos agredir por algo que nos
acontece."

LU
Os três grandes e silenciosos "L" preparam a
atmosfera para o "U". Que misterioso enigma
vive entre a luz e a escuridão, entre a vida e a
morte, entre o passado e o futuro ? A atmosfera espiritual é relativa a Saturno.

IAH

Vale lembrar, por último, nas palavras de Rudolf Steiner que: "O espírito

vive na ponte que liga um fonema ao outro, um tom ao outro."
Que a prática da euritmia e de toda arte que nos conecte com as nossas
metas mais essenciais venha a ser um alimento, cada vez mais presente, em
nossas vidas.
Este texto foi baseado em vários livros e textos sobre o tema. Cito alguns
deles caso tenham interesse em pesquisá-los:
Euritmia. Sua origem e seu desenvolvimento segundo Indicações de Rudolf
Steiner. Textos compilados e organizados por Edwin e Eva Froböse - Editora
Antroposófica.
Euritmia Terapêutica. Rudolf Steiner - Editora Antroposófica.

Dentro da sequência do HALLELUJAH, Rudolf Steiner diz: "o

How the New Art of Eurythmy Began. Lory Maier-Smits, the First Eurythmist.
Magdalene Siegloch.

"I" e o "A" deviam ser executados bem grandes e objetivos,
até a ponta dos dedos, pois
com isso estaria sendo inserido,
como um selo o nome do Altíssimo, de Javeh. E agora faça
tudo mais uma vez."

As Forças Zodiacais: Sua Atuação na Alma Humana. Gudrun Burkhard - Editora
Antroposófica.

A esfera espiritual do "I" é relativa a Mercúrio. Segundo Rudolf Steiner:
"Animicamente o homem se torna são na esfera de Mercúrio."
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Em cada palavra está guardado um manancial de forças etéricas, que são
reveladas, num nível consciente, quando devolvemos a elas seus movimentos
correspondentes, movimentos que a euritmia, através de Rudolf Steiner, Lory
Maier-Smits e Marie Steiner deixaram como um legado.

Para ver:

https://youtu.be/S1y0omZjAco
https://youtu.be/9zo7UnxT0PE
Fonte das imagens:
http://www.anthroposophie-muenchen.de/index.php?id=335
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tratamento no posto de saúde foram mandados para casa sem fraldas descartáveis e material higiênico.

RELATO

FAMÍLIAS EM RISCO NA QUARENTENA

Mariella Lopes, jornalista e mãe do Dani (6º ano) e da Marielle (3º ano)

O sol ardia na pele quando entrei na rua Pinheiros Verdes, na comunidade Chico Mendes, no bairro Monte Cristo, aqui em Florianópolis. Pessoas
sentadas na frente das casas e crianças nas ruas davam um ar de domingo,
mas era sábado pela manhã e, supostamente, deveríamos todos estar em
quarentena.
Perguntei para umas senhoras onde poderia encontrar a Jaqueline, da
Revolução dos Baldinhos (projeto de gestão comunitária de resíduos e agricultura urbana).
“Ali onde está aquela fila,” respondeu uma delas sorridente, de vestido
azul marinho, apontando a direção. Estacionei o carro em frente, no meio da
rua. Abri o porta-malas para descarregar as fraldas geriátricas, e um senhor
já chegou dizendo: "Pode deixar que eu carrego tudo." Perguntei para uma
moça que parou na minha frente: "É você a Jaqueline?" “Não", ela respondeu.
“A Jaqueline está lá dentro. Vamos lá."
Subi os quatro lances da escada e entrei na sala semiescura da Revolução
dos Baldinhos. No chão, pacotes de cesta básica empilhados eram distribuídos. Uma jovem, de cabelo curto, estava sentada numa mesa com computador. Cada um que pegava a cesta, ela marcava na planilha. Quarentena tem
outro significado para as famílias em risco. O do não ter. Não tem trabalho,
não tem dinheiro, não tem comida. Não tem assistência.
Mais ao fundo estava Jaqueline. Me recebeu com um sorriso e um impulso de dar um abraço, imediatamente freado pelos tempos de Covid-19. A
associação Revolução dos Baldinhos, que cuida da coleta de resíduos da comunidade, e a Cooperativa das Mulheres Empreendedoras do Monte Cristo,
que gera empregos para mulheres que não conseguem trabalhar, mudaram
rapidamente suas atividades e se uniram para a empreitada de arrecadar cestas básicas para as 900 famílias cadastradas. A maioria composta por catadores de papel e diaristas. Sem trabalho, sem escola para alimentar as crianças,
os moradores estavam passando fome. Além disso, os idosos que recebiam
34

A campanha arrecadou 1.238 cestas básicas, onde várias famílias numerosas foram contempladas com mais de uma cesta. É preciso muito mais do
que qualquer palavra encontrada no dicionário para descrever o barril de
pólvora enfrentado diariamente pelas pessoas que trabalham nessa linha de
frente. O calor, o sol escaldante minam as energias, já contaminadas pela
demanda sem fim. No desespero, a violência brota como um galho, que não
era para estar ali, mas é o enxerto do contexto. Não tem sabão, quanto mais
álcool gel. Ali não tem Buda, nem pensamento positivo. “Mais de 30 vieram
buscar para suas famílias, mas só tínhamos 10…”, explicam.
Jaqueline Sousa Ribeiro, da cooperativa, e Cíntia Aldacir da Cruz, da associação, encerraram a campanha em um primeiro momento. Vários programas da prefeitura disponibilizaram cestas básicas para as famílias em risco.
“Vamos fazer um balanço geral, o que entrou e o que saiu de dinheiro, o
que foi comprado além das cestas básicas para sermos o mais transparente
possível. E então, saberemos quantas famílias ainda precisam ser atendidas“,
resumiu Jaqueline.

PARA QUEM QUER AJUDAR
•

Entrega de marmitas vegetarianas e água para os moradores de rua
do centro de Florianópolis. Doações de óleo de girassol, macarrão,
grãos e legumes: @shira_culinaria_saudavel - Shira 99941 8101.

•

Movimento de Moradia e Ocupações Urbanas - Doações de cestas
básicas, alimentos perecíveis (carne, legumes...), produtos de higiene e limpeza, fraldas (P, M, G e XG), recarga de gás. Doações em
dinheiro também podem ser feitas (Titular RUY AVILA WOLFFBanco
do Brasil UFSC - Agência 1453-2 - Conta Corrente 216019-6 - CPF
618227959-15). Elisa Jorge 98413 3043; Ruy Avila Wolff 99674
0451; Ci Ribeiro 99942 1196.
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•

Frente Indígena de Combate e Prevenção ao Covid-19 (Povos
Indígenas Guarani, Kaingang, Laklãnõ/Xokleng, Xetá e Charrua
que vivem na região sul do Brasil) - Cestas básicas ou alimentos não
perecíveis, materiais de higiene e limpeza.
Postos de coleta:

ANIVERSÁRIO DO ANABÁ

PARA TER 40 ANOS

SESAI - Rua Cap. Pedro Leite, 530 - Barreiros, São José/ SC.
Tel. (48) 3049-8521.

Sérgio Beck, professor de artes e fundador do Anabá

FUNAI - Rua Joaquim Vaz, 1322 – Campinas. São José/SC,
Tel. (48) 3244-0469.

Para ter 40 anos é preciso ter paciência. É como uma árvore. Não nasce
grande. Cresce bem lentamente. Nem vemos seu crescimento. Só nos damos
conta quando já cresceu, quando comparamos com algo. Só de vez em quando nos damos conta. Quem é observador vai perceber com mais frequência,
os distraídos se darão conta em períodos maiores, quando a pequena árvore
estiver do seu tamanho, talvez. Depois quando passou de sua altura.

Doações em dinheiro - Campanha “DOA-LÁ”: https://doa.la/
frente-indigena-de-prevencao-e-combate-ao-covid-19
•

Alunos indígenas da USFC - Nove universitários e quatro crianças
pequenas estão em isolamento no alojamento (maloca, como chamam) da universidade, sendo monitorados pela secretaria especializada em saúde indígena. No momento precisam de alimentos como
carne, açúcar e leite e produtos de limpeza. No ano passado alguns
desses alunos estiveram em nossa escola conversando sobre suas
dificuldades com o Ensino Médio, que realizou uma campanha para
arrecadação de alimentos e produtos de higiene (ver Informativo
de outubro de 2019). Contatos com os alunos Laura Parintintin 48
99673 9242 ou Cristian 47 99679 2033.

•

Campanha Estenda a Mão. Doe Alimentos - Associação do Bairro
Itacorubi - para trabalhadores autônomos e informais de baixa renda
do bairro. Produtos de higiene e limpeza (sabonetes, papel higiênico,
pasta de dente, sabão em pó, detergente, água sanitária), alimentos
não perecíveis ou cesta básicas completas. Sérgio (ABI) (48) 99965
9363 - Júnior (Associação de Moradores da Vila Ivan Matos/Itacorubi) - (48) 99973 5797.

•

Instituto Padre Vilson - apoio e assistência a comunidades empobrecidas. http://www.redeivg.org.br/como-ajudar/

Mas a árvore lentamente, invisivelmente, continua crescendo. Pacientemente. Assim é com a escola, vem crescendo e amadurecendo, e quem chegou agora acha que sempre foi assim. Mas não. Para chegarmos aos 40 anos
não foi de ontem pra hoje. Também não nasceu grande. Foi preciso passar
40 anos para que a escola tivesse... 40 anos.
Se um ano demora 365 dias para passar, para 40 anos foram precisos
14.600 dias. Haja paciência!
No Informativo de março deste ano aparece o garapuvu plantado pela
professora Sandra lá em 1990. Nesta foto, ele não tem nem a altura de uma
pessoa adulta. Hoje precisaríamos de nem sei quantas pessoas, uma sobre a
outra, para alcançar a altura dele. Agora ele tem 30 anos. Muita mudança
ocorreu. Porém nem todos perceberam seu crescimento. Muitas das pessoas
que estão na escola hoje não viram quando esse garapuvu era pequeno.
Então essas pessoas podem até pensar que sempre foi assim, que essa escola
sempre teve essa enorme árvore a fazer sombra no pátio, a lançar flores e sementes, todos os anos. Enfim, aos poucos, o garapuvu foi crescendo e nossa
escola também. E os alunos são como os passarinhos que pousam na árvore
e nem se dão conta de como ela já foi pequena. Claro, os alunos ficam muito
mais tempo na escola do que os passarinhos no galho de uma árvore, mas
não ficam 40 anos. E, muitas vezes, nem fazem ideia de que essa escola, que
tem em torno de 400 alunos, um dia teve apenas 5.
Muita coisa foi feita, que muita gente não viu e parece que sempre falta
algo. E é verdade. Por isso é preciso ter paciência. Uma escola nunca fica
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pronta. Mas paciência não é ficar sentado esperando, é aceitar que o que
falta precisa ainda ser feito.
Então, com paciência é ir trabalhando para fazer o que falta. E isso significa que não se pode parar de renovar. Cada ano é um novo ano. Quem
estava no Maternal pode ser que passe para o Jardim, quem estava no Jardim
pode ser que passe para o 1º ano, quem estava no 1º ano passa para o 2º e
assim vai. Sempre renovando.
Há pouco tempo ficaram prontas as salas do Ensino Médio, uma grande
renovação. Mas o dia a dia exige sempre mais: cadeiras novas, mesas novas,
cortinas e até um ar condicionado já foi possível. É assim que se chega a 40
anos. Com paciência e muito trabalho.
E ela continua porque, assim como o garapuvu, vai trocando suas folhas
a cada ano, vai criando novos galhos, também a escola vai trocando seus
alunos, consequentemente, os pais, às vezes alguns professores, pessoal da
administração, limpeza e manutenção. A escola vai envelhecendo porque vai
se renovando.
Novas folhas, novas flores e, especialmente, podem surgir novas sementes, que são aqueles alunos que se tornam professores: a professora Aline,
que saiu no ano passado; o professor Gabriel; o professor Rafael e a professora Ana Beatriz, por exemplo.
E a cada ano chegam novas crianças e jovens. Já passaram mais de mil
pela escola. E é por isso que ela chegou aos seus 40 anos, porque sempre
tem novas crianças e jovens que precisam dela. Então, a escola envelhece
sem se tornar velha. Está sempre renovada. Por isso, a cada aniversário, temos
que agradecer muito a todos que estão trabalhando para que essa escola
exista. Mas não podemos esquecer todos aqueles que já trabalharam e que
fizeram por nós, em outros tempos, o que fazemos hoje. É por causa deles
que estamos aqui, foi por causa de nós que eles estiveram antes e os próximos alunos, pais, professores e todos os colaboradores do futuro, estarão lá
se nós nos esforçarmos para manter essa escola.
Portanto, acho que a escola vai continuar fazendo aniversário a cada ano
indefinidamente. Até quando? Enquanto houver crianças e jovens precisando dela.
Ouça o professor Sérgio contar esta história.
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QUEM FAZ O ANABÁ ATUAL
A Escola Waldorf Anabá completou 40 anos de atividades no dia 17 de
março de 2020. A escola começou em 1980 com cinco crianças em uma
turma de Jardim de Infância e foi pouco a pouco ampliando seu abraço. A
primeira turma a se formar no Ensino Fundamental, em 1997, tinha o professor José como professor de classe. Hoje o Anabá conta com cinco turmas
de Maternal e Jardim, oito turmas de Ensino Fundamental (do 10 ao 80 ano),
e quatro turmas do Ensino Médio Waldorf (do 90 ao 120 ano), que foi criado
em 2016. São 394 alunos, 50 professores e 18 colaboradores, cujos sorrisos
apresentamos aqui... Viva o Anabá.

Professoras do Jardim: Merilyn, Luiza, Marielli, Julie, Silvia,
Patipado, Flávia, Luise e Danielle.

Professores, da esq. para a dir. (atrás): Victor, José, Giselli, Márcia, Liliane, Rafael, Ana
Beatriz, Andréa, Nastaja, Dirce, Gabriel, Sasha, Adriana, Bia, Paulo, Dornier, Daniela,
John, Sérgio. (à frente): Henriqueta, Silvia Alcover, Mariana, Eliana, Guilherme, Cynara,
Andréia, Angela, Sueli, Rafael. No detalhe: Erika, Diego, Leise, Ilka e Rosângela.

Professores de classe do Fundamental: Silvia, Cristiane,
Simone, Renato, Marcelo, Daniela, Denise e Kelly.

Tutores do Ensino
Médio: Paulo,
Rafael, Andréia
e John.
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Fotos Dornier Stoll de Oliveira
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Dornier Stoll de Oliveira

RELATO

ENCONTROS CÁRMICOS NA ANABÁ
Manika Bébhinn Ramsay, aconselhadora biográfica
e mãe do Tom, Liam (8º ano) e Eoin (4º ano)

Equipe da Administração: Shayany, Gisele, Rejane, Marcelo,
Amira, Adriely, Úrsula e Carmen (no detalhe).

A determinação do isolamento social nos surpreendeu antes
que pudéssemos reunir para as fotos alguns funcionários
(em retratos abaixo), estagiários, o pessoal da cantina, do Bazar Permanente, da
Associação Pedagógica Micael e do Conselho de Mães e Pais, representando todas
as famílias. Aguardamos ansiosos o nosso reencontro, para completar nosso álbum.

Time da portaria, manutenção e
limpeza: Adilson, Agapito, Andreia,
Cláudia, Daura, Giliard, Indiamara,
Johnny, Joice e Jucicléia (Sarinha).

A Escola Anabá é um caldeirão de encontros; encontros entre alunos,
professores, profissionais e pais. Em momentos muito abençoados, a escola
proporciona um encontro cármico – um encontro que só poderia ter sido
traçado antes do nascimento; um encontro de corpo, alma e espírito.
Queria celebrar um encontro cármico que eu tive através da Anabá como
forma de agradecer à escola e homenagear a pessoa. Esta pessoa teve um
papel cotidiano e inspirador na vida de muitas pessoas nesta escola ao longo
dos últimos 20 anos. Não sou única a tê-la como amiga cármica.
O nome dela é Maria Aparecida de Pinho, conhecida por muitos como
Cida, criadora da loja Quintal da Ilha, que serve a comunidade escolar e local
com comida saudável, em grande parte orgânica, desde que vendia cestas
e pães em frente à escola 20 anos atrás. Entre as vendas na época, ela amamentava seu primeiro filho, Francisco, ex-aluno da escola Anabá e da classe
pioneira do Ensino Médio. Depois de 2 anos vendendo em frente à escola,
abriu a loja Quintal da Ilha no Itacorubi, perto dali. Foi a primeira loja de produtos orgânicos em Santa Catarina, fruto de um sonho inovador e inspirador
que tinha com seu primeiro marido Guilherme Gomes, atual professor do
Ensino Médio do Anabá. Abriu um caminho no mercado de alimentos no
estado que agora conta com inúmeras lojas e áreas de supermercados, proporcionando maior opção de saúde a todos.
Além de oferecer comida e produtos saudáveis para os alunos e famílias
da Anabá e da comunidade local, o Quintal também virou um ponto de
encontro para muitos de nós no início ou fim do dia escolar. Entre cafés e
compras, vimos o Pedro, o segundo filho da Maria e atual aluno do 8º ano,
crescer na loja. Trocamos abraços carinhosos com Rose, a leal e amigável assistente da Maria. Iniciamos e aprofundamos amizades. Muitas vezes, vi como
Maria engolia o seu fogo nato, praticando paciência sem fim com clientes
exigentes. Além de vender comida, a Maria oferecia ouvidos e conselhos para
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quem estava passando por dificuldades. Brincava com ela que o Quintal da
Ilha era uma fachada para o trabalho terapêutico que fazia com seus clientes.
Várias vezes, a vi fechando a loja cansada depois de um dia longo de trabalho, atravessando a rua até o CEPON e sentando com amigas e parentes
que estavam doentes ou na beira da morte. Nesta crise atual, a acompanhei
virtualmente da segurança de minha casa, enquanto, todos os dias, ela botou
máscara no rosto e abriu a loja para garantir alimento saudável e um olhar
amoroso à comunidade assustada ao seu redor.

O filho dela nasceu três meses antes do meu. Foi logo depois do nascimento dele, Miguel, que o aspecto cármico do nosso encontro ficou evidente. O Miguel nasceu, redondo e bochechudo, em casa, ao final de fevereiro.
Depois de 6 horas, ficou fraco, foi levado para o hospital e depois de cinco
dias de vida, o Miguel morreu nos braços dos seus pais. Ondas de choque
passaram por toda a comunidade da Anabá. Quando fiquei sabendo do estado terminal do Miguel, eu estava na escola, num grupo de estudos com a
Simone e, como muitos da comunidade, me senti tocada no fundo da alma.

No início deste ano, a Maria colocou o Quintal da Ilha à venda. Ela se candidatou para fazer um trabalho voluntário numa comunidade antroposófica
que cuida de pessoas com necessidades especiais – um Camphill em Portugal.
Os planos dela, como de todos nós, ficam agora incertos pela crise atual. Porém
há a possibilidade de ela sair de nossas vidas cotidianas este ano e embarcar
numa grande aventura fora do país. Aos 50 anos, está prestes a voar.

À partir deste momento, Maria e eu começamos a caminhar juntas, gastando vários pares de tênis no circuito do parque do Córrego Grande. A
causa da morte do Miguel foi uma reação muito rara à bactéria streptococcus. Esta foi a mesma causa rara da morte súbita do meu próprio marido três
anos antes. Nossas caminhadas viraram sessões terapêuticas, tanto para mim
quanto para ela. Nosso assunto preferido era a morte. Ninguém mais queria
ou podia conversar muito sobre o assunto e nossas vidas foram viradas do
avesso pelo poder da morte. Juntas, compartilhamos não só a dor da perda, mas também a graça que é vivenciar uma morte tão próxima. Nós duas
sentimos o toque do mundo espiritual; um acordar, uma transformação de
perspectiva, uma profunda gratidão a quem morreu e à vida ao nosso redor.
Nós nos entendemos. Nós nos fortalecemos.

Confesso que escrever estas últimas frases me deixa com um nó na garganta. Nos últimos dez anos, o Quintal da Ilha e a Maria fizeram tão parte
da vida cotidiana de minha família quanto a própria escola Anabá. É quase
impensável ir ao Anabá sem passar no Quintal, fazer uma comprinha ou dar
um simples “oi”.
Para mim e para meus filhos, muito longe de nossa pátria original, o Quintal da Ilha virou um segundo lar.
Maria e eu nos encontramos pela primeira vez há 10 anos. Na época, nós
duas tínhamos dois filhos pequenos e estávamos grávidas dos nossos terceiros filhos. Eu estava num momento ainda turbulento da vida. Três anos antes
de conhecer Maria, morava na Inglaterra e tinha ficado viúva de repente. Um
ano depois meu marido falecido apareceu num sonho e me disse para vir
morar no Brasil. Saí de Europa e vim para Florianópolis com nossos dois filhos
pequenos. Conheci a Anabá e a Silvia Jensen, chorei, me encantei e fiquei.
Conheci Walbert, meu companheiro brasileiro atual aqui na Ilha e um ano
depois estava grávida do meu terceiro filho. Foi neste momento que conheci
Maria. Ainda lembro de minha primeira impressão dela. Ela estava no fim da
gravidez, rindo e falando alto na loja com toda sua energia taurina e trocando sintomas de gravidez com esta gringa do outro lado do mundo que tinha
vindo parar ali.

44

Só consigo descrever nosso encontro como um inesperado encontro cármico: uma taurina brasileira, pé no chão, e uma aquariana irlandesa, cabeça
no ar, se complementando, se apoiando, virando família. Ao longo desses
anos, caminhamos por muitas trilhas juntas em Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Paraguai e Irlanda e principalmente pelo trecho entre Quintal da Ilha
e a escola Anabá.
Depois desta crise, talvez será a vez de ela voar para Europa, e eu fico
aqui, eternamente enriquecida e agradecida pela presença dela na minha
vida e na vida de minha família. Em nome de todos os apoiados pelo Quintal
da Ilha ao longo dos anos e de todos tocados pela grandeza de seu espírito
em lidar com os desafios da vida, agradeço do fundo do coração à Maria, à
Rose, aos anjos do Quintal, Miguel e Artur, e a todos que contribuíram para
que existisse Quintal da Ilha. Tem sido uma estrela no caminho.
Que Deus guarde todos na palma da mão até a gente se rever.
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POR ONDE ANDA?
Bernardo Durieux

Completei o 9° ano do Anabá em 2009. Passados 10 anos da conclusão
do Fundamental, lembro que o Maternal, que iniciei em 1997 com a professora Simone, era na esquina da Rua Alexandre Eusébio Jacinto com a Pastor
William Richard Schisler Filho. Foi nessa época que conheci o Rodolfo, hoje
meu sócio na Voltbras.
Mesmo tendo estudado em uma escola fundamentada em artes, música e viagens intergaláticas, me tornei empresário. Quando criança, gostava
muito de matemática e de português, matérias ministradas pelo professor
José e pela professora Cynara respectivamente, que assim como os demais
professores, fizeram parte de minha formação.
Um episódio um tanto curioso foi quando nossa turma foi ajudar um agricultor, que certamente ao receber a notícia de que quase trinta jovens ajudariam na colheita do milho ficou muito contente. Porém, depois deste evento
creio que nunca mais quis receber alunos em sua propriedade. Em menos
de duas horas, sua plantação inteira havia sido colhida em um verdadeiro
cenário de guerra, com pés e espigas de milho voando para todos os lados e
muita correria. Arrisco dizer que a maior nuvem de gafanhotos africanos não
teria causado tanto caos e destruição naquele terreno.
No Ensino Médio, me formei no IFSC e na sequência Engenharia de Controle e Automação na UFSC.
Acredito que ter estudado na Anabá, posteriormente em curso técnico
e engenharia resultou em uma mistura interessante, pois ao mesmo tempo
que sou preciso e analítico, tenho um lado criativo que me ajuda a trabalhar
em ambientes de inovação.
Nossa empresa fica no MIDITEC, incubadora entre as 5 melhores do mundo na ACATE, duas vezes o melhor hub de inovação do país. Desenvolvemos
soluções pioneiras no Brasil que darão possibilidade de vocês, que certamente terão um veículo elétrico futuramente, se locomover com tranquilidade.
Nosso aplicativo mostra em tempo real onde é possível recarregar os carros
elétricos e conhecer o entorno da estação, para que a recarga, que hoje
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Bernardo no colo da sua professora Simone, no Jardim, e recebendo o prêmio Stemmer
de inovação pela Voltbras (o segundo da esq. para a direita), em fevereiro deste ano.

dura de 30 minutos a 8 horas, se torne uma atividade do cotidiano e não um
evento que trave o seu dia.
O Anabá me ensinou a encarar desafios, na gincana de São Micael, da
qual fui campeão duas vezes, e não temer o desconhecido. Nosso mundo é
incerto, mas nem por isso podemos ter medo dos próximos passos. Me inspiro em grandes nomes do empreendedorismo, mas também aprendo com
pessoas simples. O estágio agrícola no 9° ano contribuiu para esta visão, pois
hoje acredito que, mesmo quem tem uma barraquinha de cachorro quente
na esquina, mata um leão por dia para ter seu negócio funcionando.
Vejo que empreender é transformar a criatividade e a vontade de transformar em ações que vão efetivamente impactar o mundo. Por isso, quando
você deixa de acreditar naquilo que você poderia fazer, seja no seu trabalho
ou estudos, quem perde é a sociedade.
Por fim, minha mensagem para os colegas do Anabá é: Não deixem de
acreditar no vosso propósito e façam as coisas certas! O caminho mais fácil
nem sempre levará mais longe, mas com trabalho, dedicação e muita garra
fazemos coisas incríveis que nem imaginávamos que seriam possíveis.
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O ESPAÇO É DELES

O ARCO DE FLORES EM SALA DE AULA

O arco de flores do ponto de vista do garapuvu
Sofia Nakatani, aluna do 9º ano
Amanheceu. Uma chuva vem para banhar meus galhos e minhas folhas.

O que diria o majestoso garapuvu, depois de anos no nosso pátio, sobre
a entrada dos alunos do 1º ano? E uma formiga, moradora dos ninhos nas
pedrinhas? É o que os alunos do 9º ano escreveram na primeira aula de
redação de 2020. Eles já foram conduzidos e conduziram ao Arco de Flores;
a maioria foi recebida pela professora Denise, há 9 anos, e a ela entregou os
alunos do 1º ano... Emocionante e caloroso!
Cynara Muller, professora de Português do Ensino Médio

Mais cedo que o normal, vejo uma movimentação estranha e, por alguns
instantes, fico um pouco confuso. Mas então algo me vem à mente: é aquele
dia do ano. O dia em que as crianças deixam o conforto de seus lares para ir
à escola pela primeira vez. O dia em alunos já muito antigos guiam os novos
até a pessoa que os ensinará durante oito anos. Todos os anos acontece o
mesmo, um lindo arco de flores, alunos agitados, pais emocionados. A escola
vai-se enchendo e logo dá-se início a tão belo rito de passagem.
Os alunos que passaram por isso há pouco tempo cantam e tocam como
que para presentear e dar as boas-vindas aos alunos que estão chegando.
Logo em seguida, uma por uma, as crianças deixam seus pais como passarinhos deixam os ninhos; uns mais assustados, outros mais confiantes, e se
deixam levar pelos alunos mais velhos. No final do caminho, eles passam pelo
arco e são recebidos com um caloroso abraço de sua nova mentora. Mas este
ano há algo diferente: os guias também cumprimentam a professora. Mas é
um abraço de despedida, de agradecimento. Eles são os antigos alunos dessa
mulher, e estão ali para entregá-la às novas crianças que ela tem o dever de
educar. É interessante ver que, depois de tantos anos, as crianças continuam
reagindo da mesma forma. Sempre tem uma com medo e uma bastante exibida. E os guias também têm um comportamento parecido. Alguns se divertem levando as crianças, outros estão ali por obrigação. Tanto mudou e, ao
mesmo tempo, muitas coisas continuam iguais.
Após assistir a esse rito durante tantos anos, cheguei à conclusão de que
nunca me cansarei dele. Apesar de ser essencialmente igual todos os anos,
sempre há algo a mais. E, além disso, é lindo ver a evolução da escola e dos
alunos, e até a minha própria. No começo eu via tudo de baixo, mas então os
anos foram passando e meu ponto de vista foi mudando. Eu cresci junto com
muitas crianças que passaram pelo arco de flores. E, depois que eles foram
embora, vi muitos de seus filhos. Eu acho um privilégio poder ver toda essa
evolução, e espero estar aqui para ver muitas outras.
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Formiga
Elizabeth Chiarelotto Palmeira, aluna do 9º ano
Hoje, após eu ter me abrigado por um tempo em uma árvore, por conta da chuva forte que estava lá fora, acabei escorregando da folha em que
eu estava abrigada e caí no ombro de uma menina de blusa azul e cabelos
cacheados.
Observei e vi que ela não era a única menina de blusa azul, e que havia várias pessoas naquele lugar e tinha apenas um lugar no meio livre para
passar. Percebi que uma música linda estava sendo tocada, e a alegria da
menina que estava me carregando só aumentava. Quando a música parou,
uma senhora ao microfone começou a falar. Não entendi muito bem, mas
acho que estava falando sobre aquela linda senhora que estava abaixo de um
arco de flores. Chegou num ponto em que, toda vez que aquela senhora do
microfone falava, dois jovens lindos de branco e grandes pegavam na mão de

HISTÓRIA DA ARQUITETURA
A continuidade da época de História da Arquitetura no 12º ano, a distância, está sendo dinâmica e intensa. Todos os dias os alunos recebem podcasts
produzidos pela professora, comentam e perguntam, tudo de forma virtual.
Estão, juntos, fazendo o seu melhor com muita maturidade.
Após estudarem a arquitetura primitiva, a grega e a romana, foram desafiados a pesquisar sobre a origem dos hospitais, tema totalmente pertinente
aos nossos dias de exceção.
Também, outro desafio aos alunos do 12° ano foi escrever de forma livre a
partir de um texto intitulado "A par.ta.men.to", de Sofia Nestrovsky, em tempos
de isolamento social. Esse modelo arquitetônico poderia ser muito drástico
com a alma humana nesse tempos difíceis, poderia reverberar negativamente, "só que não".
Márcia Martins, professora de História da Arquitetura

uma criança e a levavam até a senhora que estava abaixo do arco de flores.
Eu percebia que a alegria de todos só aumentava. Estava achando isso muito
legal. Percebi que quando chamaram o nome Rafaela nós começamos a nos
mover, e dois jovens de branco vieram em nossa direção e nos levaram até o
arco de flores. A menina de cabelos cacheados abraçou a senhora do arco e
sentou. Nesse momento pude descer em segurança do seu ombro.
Parei um pouco para olhar a alegria de todos, achei um momento inesquecível. Passar por todos e ter a atenção de todos foi uma coisa mágica,
parecia que estavam sendo presenteados com uma coisa bem grande. Acho
que voltarei a visitar a menina de blusa azul e cabelos cacheados.

A história dos hospitais
Larissa
Existem várias vertentes de informação sobre o surgimento dos hospitais,
mas uma coisa é certa: todas elas estão interligadas com os avanços medicinais e com a empatia cultural. O ser humano sempre foi um povo amável,
carregado de compaixão, mas também sempre teve um impulso muito forte
pela sobrevivência. Com os avanços estruturais sociais, o surgimento de assentamentos, o ser humano pode começar a trabalhar as relações grupais e
deixar de lado um pouco dessa luta pela sobrevivência. Viver em uma cidade
era muito mais tranquilo, mas os problemas de saúde continuavam, trazidos
também pelo maior acúmulo de lixo e resíduos em um lugar só. Assim como
a empatia, a compaixão e o cuidado aumentaram, as doenças em massa, as
pandemias... começaram. Foi aí que os avanços medicinais tiveram um grande impulso. No Egito era comum ter algum médico, em uma “clínica”, onde
distribuía remédios naturais para os enfermos, porém o cuidado medicinal era
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muito mais ligado com a preservação de corpos que a cura de doenças.

A origem dos hospitais

Foi na Grécia antiga que um lugar para enfermos começou a se tornar algo

Pedro Hikari

mais comum. Eles usavam os templos dos deuses, também, para cuidar dos
doentes. Porém esses cuidados eram muito mais religiosos que medicinais,
pois acreditavam que a enfermidade, incluindo a tristeza, era uma maldição
divina. Por esse motivo, muitos procuravam os templos, mas poucos dos que
estavam doentes fisicamente saíam com sua saúde recuperada. Na China surgia um olhar para a doença e como ela deveria ser tratada. Sendo assim, a
corte tinha médicos públicos, encarregados de tratar da população. Há relatos de pequenas instituições para enfermos, mas nada ainda como a definição que temos de hospital. Roma teve poucos avanços na medicina dos gregos, mas começou a ter um olhar para o tratamento em massa, cuidando dos
soldados de guerra e dos escravos. Foi apenas com a chegada dos cristãos
que o tratamento da população realmente começou no território romano. O
cuidado que os cristãos tinham para com os enfermos, abrindo suas próprias

O modelo atual de hospitais que conhecemos é fruto de um processo
milenar na história da humanidade. O desenvolvimento da ideia de hospitais
reflete o amadurecimento da visão humanitária da sociedade sobre seus indivíduos. Seu surgimento está entrelaçado com a busca por um mundo mais
saudável, algo que demorou para ser instaurado nas culturas em geral.
Em culturas do sul do oriente, em meados de 400 a.C., há indícios de que
surgiram lá as primeiras espécies de “instituições” destinadas ao tratamento de
enfermos, sendo que pouco depois foram estabelecidas outras semelhantes
na Índia, porém pouco se sabe sobre elas. O fato é que nesse período pré-cristianismo, inclusive na Europa (Grécia antiga), já havia práticas medicinais,
por meio do uso e cultivo de ervas, mas não existem registros de instalações
destinadas a elas.

casas e procurando novas formas medicinais de cuidar destes, foi um grande

O maior marco que possuímos com relação ao surgimento dos hospitais

avanço e o salto que precisava para o surgimento da cultura hospitalar. A

se encontra no início do Império Romano, por volta de 100 a.C., e a partir dis-

palavra hospital vem de “hospes” que significa convidado, hóspede, foi aí que

so o desenvolvimento de tais é considerável. Com a expansão do Império Ro-

surgiu essa empatia hospitalar, o cuidado com os enfermos de uma diferente

mano, muitas guerras eram travadas e, consequentemente, haviam muitos fe-

forma. Não apenas com os enfermos, mas também com viajantes. Há relatos

ridos e mortos. É nesse momento, então, que surgem os Valetudinários, locais

que o primeiro hospital foi fundado pelos cristãos em Cesareia, durante o

construídos em todos os castros e castelos para os cuidados desses soldados.

reinado de Constantino. Na Índia o avanço medicinal veio da religião budista

Porém, à medida que o cristianismo veio ganhando força no Império Romano

que também tinha um olhar de empatia para com os enfermos. Durante mui-

e mundo, começaram a germinar na cultura europeia os ideais pregados por

to tempo os hospitais foram relacionados com as igrejas ou com mosteiros; os

Jesus, como caridade, amor ao próximo, socorrimento de doentes, bom sen-

enfermos, então, não ficavam separados dos órfãos, estudantes, viajantes, ou

so etc., impulsionando, assim, as criações de hospitais dentro de monastérios

das pessoas saudáveis. Foi apenas nos tempos modernos que essa separação

e instituições cristãs. Ou seja, nesse princípio, os hospitais mesclavam cuidados

começou a existir e o modelo arquitetônico dos hospitais começou a ser mais

de saúde e caridade, eram locais destinados a pessoas pobres e miseráveis,

parecido com o que temos hoje.

oferecendo não só tratamento, mas abrigo e suprimento de necessidades
básicas. Esses locais chamavam-se infirmitorium.
A partir desse ponto, a ideia de hospital começa a se encaminhar para
a que conhecemos hoje. Decorre desta maneira religiosa por mais um milênio, atravessando a Idade Média, período em que o cristianismo está mais
presente do que nunca. Estima-se que, durante ele, apenas por parte dos
beneditinos, foram abertos mais de 2.000 instituições de caridade e cuidado.
Por fim, em torno de 1400 d.C., os anseios pelos aprimoramentos da medicina
começaram a se solidificar, obrigando, então, a separar hospitais de instituições de caridade. Este processo amadureceu durante dois ou três séculos,
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distanciando cada vez mais estas duas vertentes e isolando a medicina como

“hóspede”. Antes de qualquer hospital ser criado, as pessoas eram tratadas em casa

um meio de estudo independente da religião. No século 18, tivemos então a

ou em locais onde se vendia remédios naturais e caseiros. Isso, porém, dependia da

criação dos hospitais como um ambiente somente para a cura e tratamento

condição financeira do indivíduo e do local onde vivia; muitos doentes eram comple-

de doentes.

tamente excluídos pela sociedade. Em vários lugares, os curandeiros ou xamãs encar-

Deste ponto em diante, cada vez mais os hospitais começaram a ser vistos

regavam-se de tratar a dor ou o motivo dela e não tanto a doença em si, até porque

como uma ferramenta de cura essencial e indispensável para a sociedade.

não havia tanto conhecimento como nos dias atuais. É importante lembrar também

Surgiram por toda a Europa, adotando um modelo arquitetônico de pavi-

que diversas medicinas antigas eram utilizadas de forma sagrada e tradicional, como

lhões, para logo, ao final do século 19, evoluir para a ideia de hospital público,

a medicina chinesa, por exemplo.
O relato mais antigo sobre a origem dos hospitais vem do Ceilão (atual Sri Lanka),

financiado pelo estado.
Por fim, já no século 20, com os avanços da ciência e tecnologia, a me-

no sul da Ásia, em 431 a.C. Dois séculos depois, na Índia, o imperador Asoka criou

dicina começa evoluir desenfreadamente, desenvolvendo os hospitais tecno-

instituições especiais para tratar doenças, semelhantes aos hospitais que conhecemos

lógicos que, diferentemente de antes, continham uma estrutura mais desen-

atualmente. No continente vizinho, por volta de 100 a.C., os romanos construíram

volvida, contando com mais profissionais, não apenas médicos e cirurgiões, e

os valetudinaria, locais onde os soldados enfermos das batalhas eram tratados. Foi a

sim com paramédicos, enfermeiros etc. Seu modelo arquitetônico passa a ser

vinda de Jesus Cristo que instigou na população esse desejo pela compaixão e, com

o de Torre Hospitalar, conseguindo abrigar e atender a um grande número

a popularização do cristianismo, muitos hospitais foram construídos. As pessoas passa-

de pessoas.

ram a se preocupar e a cuidar dos enfermos, e os monastérios, que aceitavam abrigar

Desta maneira chegamos aos tempos atuais, em que, já desprendidas
das amarras de outrora, nossa sociedade pode desenvolver diversos tipos de

viajantes e doentes pobres, possuíam um infirmitorium, local onde os pacientes eram
tratados, com um jardim e plantas medicinais.

hospitais, de acordo com as necessidades dela; seja como tendas armadas em

Os hospitais foram evoluindo com a humanidade e aprimorando seus tratamen-

lugares de extrema carência ou como grandes edifícios em centros urbanos.

tos: os locais passam a ser melhor cuidados, com a intenção de realmente ajudar a

O único fato é que, independentemente da cultura ou religião, hospitais e

curar pacientes com dificuldades não só físicas, mas também mentais. Após a Revo-

centros especializados na saúde de nossa espécie sempre serão imprescindí-

lução Industrial, a recém criada burguesia passou a ter mais consciência de higiene

veis para a humanidade.

e as instituições de saúde foram melhoradas, assim como a qualidade de vida. É interessante e também triste perceber que, desde muitos anos atrás, as pessoas mais
beneficiadas até sobre a saúde são as que pertencem à classe média e à classe alta.
Apesar de alguns países possuírem sistemas de saúde muito bons e de graça, o resto
do mundo ainda luta para poder ter, pelo menos, o direito de ser cuidado e curado.
Pesquisando sobre o tema, cheguei à conclusão de que a arquitetura está muito

A origem dos hospitais

ligada com essas instituições de extrema importância para o mundo. Assim como

Valentina
Já é fato que os médicos e curandeiros existem há milhares de anos, mas e os hospitais? Recentemente, o mundo dá de cara com uma das maiores crises emergenciais
da atualidade, sendo sustentado basicamente por essas instituições de saúde. Agora
que todos os sistemas pararam e ficarão parados por tempo indeterminado, o sistema
de saúde continua presente e ativo, fazendo o possível para salvar a população.

o ser humano começou a construir porque buscava por um lar, me parece que os
hospitais são espelhos disso: a população precisava de um lar confortável e seguro
para poder se curar. As construções de enormes e monumentais ou de pequenos e
incompletos hospitais nos mostram a busca do ser humano por uma vida harmônica
e saudável.

O termo “hospital” vem do latim “hospitalis”, que deriva de “hospes”, significando
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PARA LER
"No seu pescoço", de Chimamanda Ngozi Adichie

ARTE À PARTE
Lorena

Os livros de Chimamanda Ngozi Adichie, autora nigeriana linda demais, são daquele
tipo que você não consegue largar: vai lendo andando na rua, na parada de ônibus,

Que momento extraordinário,
Que experiência inovadora,
Onde estar sozinho é ato solidário
E sair da parte é ação pecadora.

no banheiro e em todos os lugares em que você fica mais de um minuto. O livro “No
seu pescoço” é composto de pequenos contos que são enormes, cada parágrafo
leva você a percorrer lugares diferentes entre si: estômago, pulmões, coração...Depois
de ler esse, você vai querer ler todos os livros dessa importante escritora, que é uma
mulher negra que escreve para pessoas de todas as cores. Outra coisa, os desenhos

Descobrir a vida a sós
Descobrir o que é breu.
A claridade somos nós
E sozinho aqui sou eu.

da capa e contracapa são um charme.

Dirce Teresa Guarda, professora de Artes Aplicadas

Olhar ao redor e perceber o que temos,
Descobrir a “re viver”,
Ouvir os próprios pensamentos,
E então “re aprender”.
Assimilei no meu tempo
Que o que a gente reparte,
Além se ser exemplo,
Pode também ser arte.

Biblioteca Guimarães Rosa orgulhosamente apresenta suas novas
aquisições. O acervo não para de crescer.
A História Universal à luz da Antroposofia – Rudolf Steiner
O Fio de Ariadne – Sueli Pecci Passerini
Abordagem Pikler: Educação Infantil – Judit Falk
Parsifal: um Precursor do Ser Humano Moderno – Sonia Setzer
Ensino de Antropologia: Sugestão para a Época do 7º ano – Isabel Schievenin
Danny, o Campeão do Mundo – Roald Dahl
Circus Mirandus – Cassie Beasley
O príncipe e o mendigo – Mark Twain
O Conto da Mulher Brasileira – Edla Van Steen
Os Milagres do cão Jerônimo – Péricles Prade
Dom Casmurro – Machado de Assis
E, para o Vestibular Ufsc 2021:
De Amor e Amizade (Crônicas para Jovens) – Clarice Lispector
Negro – Cruz e Sousa
Cemitério dos Vivos – Lima Barreto
Boca do Inferno – Ana Miranda
Fazenda Modelo – Chico Buarque
Ânsia Eterna – Júlia Lopes de Almeida
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Era o coelhinho da Páscoa, que as marcas de suas patinhas no chão
deixou, e todas, todas as crianças ele alegrou.

PARA CONTAR

QUEM SERÁ, SERÁ QUEM É?

E as lagartas que no casulo dormiam ouviram as crianças a sorrir, e do
casulo viram que já era hora de sair.

Silvia Jensen, professora do Jardim

Era uma vez um belo jardim onde as folhas de outono já teciam um tapete
dourado no chão, e nos galhos das árvores se via casulos pendurados de
montão. E lá assim se escutava:
HIP HOP HOP HIP, HOP HIP HIP HOP, alegre pulava no campo saltava.
Quem será, será quem é?
Orelhas compridas, rosadas por dentro, pulando, saltando e brincando com
o vento?
HIP HOP HOP HIP, HOP HIP HIP HOP, alegre pulava no campo saltava.
Quem será, será quem é?
De rabo curto e fofinho, pelo macio e brilhante, quem será este bicho
saltitante?
HIP HOP HOP HIP, HOP HIP HIP HOP, alegre pulava no campo saltava.
Quem será, será quem é?
Cenouras e alfaces fresquinhas comia, e seu nariz ao comer assim ele mexia.
HIP HOP HOP HIP, HOP HIP HIP HOP, alegre pulava no campo saltava.
Quem será, será quem é?
Em tocas e moitas rápido se escondia quando a raposa e o gavião lá de
longe ele já via.
HIP HOP HOP HIP, HOP HIP HIP HOP, alegre pulava no campo saltava.
Quem será, será quem é?
Uma cesta de ovos consigo trazia.
Um ninho procurava para os ovinhos esconder, e se perguntava: quem será
que os ovinhos vai querer?
No tapete dourado pelas folhas tecido, um ninho ele encontrou e os ovos
delicadamente ali colocou e...... HIP HOP HOP HIP, deu um grande pulo e.....
saltou.

Duas antenas, muitas patinhas, duas asas coloridas, ahhhh em
borboletas elas se transformaram e voaram, em direção ao grande Sol elas
voaram.
(Cantar: Borboleta sorrindo lá no alto vai subindo
borboleta multicor vai pousar naquela flor.)

Quem será, será quem é?
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O PESCADOR E SUA MULHER
Um conto de fadas dos Irmãos Grimm

Era uma vez um pobre pescador e sua mulher. Eram pobres, muito pobres. Moravam numa choupana à beira-mar, num lugar solitário. Viviam dos
poucos peixes que ele pescava. Poucos porque, de tão pobre que era, ele não
possuía um barco: não podia aventurar-se ao mar alto, onde estão os grandes
cardumes. Tinha de se contentar com os peixes que apanhava com os anzóis
ou com as redes lançadas no raso. Sua choupana de pau a pique era coberta
com folhas de palmeira. Quando chovia a água caía dentro da casa e os dois
tinham de ficar encolhidos, agachados, num canto.
Não tinham razões para serem felizes. Mas, a despeito de tudo, tinham momentos de felicidade. Era quando começavam a falar sobre os seus sonhos.
Algum dia ele teria sorte, teria uma grande pescaria, ou encontraria um tesouro – e então teriam uma casinha branca com janelas azuis, jardim na frente e
galinhas no quintal. Eles sabiam que a casinha azul não passava de um sonho.
Mas era tão bom sonhar! E assim, sonhando com a impossível casinha azul,
eles dormiam felizes, abraçados.
Era um dia comum como todos os outros. O pescador saiu muito cedo
com seus anzóis para pescar. O mar estava tranquilo, muito azul. O céu limpo,
a brisa fresca. De cima de uma pedra lançou o seu anzol. Sentiu um tranco
forte. Um peixe estava preso no anzol. Lutou. Puxou. Tirou o peixe. Ele tinha escamas de prata com barbatanas de ouro. Foi então que o espanto aconteceu.
O peixe falou. "Pescador, eu sou um peixe mágico, anjo dos deuses no mar.
Devolva-me ao mar que realizarei o seu maior desejo…" O pescador acreditou.
Um peixe que fala deve ser digno de confiança. "Eu e minha mulher temos um
sonho," disse o pescador. "Sonhamos com uma casinha azul, jardim na frente,
galinhas no quintal… E mais, roupa nova para minha mulher…"
Ditas estas palavras ele lançou o peixe de novo ao mar e voltou para casa,
para ver se o prometido acontecera. De longe, no lugar da choupana antiga,
ele viu uma casinha branca com janelas azuis, jardim na frente, e galinhas no
quintal e, à frente dela, a sua mulher com um vestido novo – tão linda! Começou a correr e enquanto corria pensava: "Finalmente nosso sonho se realizou!
Encontramos a felicidade!"
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Foi um abraço maravilhoso. Ela ria de felicidade. Mas não estava entendendo nada. Queria explicações. E ele então lhe contou do peixe mágico.
"Ele me disse que eu poderia pedir o que quisesse. E eu então me lembrei do
nosso sonho…" Houve um momento de silêncio. O rosto da mulher se alterou.
Cessou o riso. Ficou séria. Ela olhou para o marido e, pela primeira vez, ele lhe
pareceu imensamente tolo: "Você poderia ter pedido o que quisesse? E por
que não pediu uma casa maior, mais bonita, com varanda, três quartos e dois
banheiros? Volte. Chame o peixe. Diga-lhe que você mudou de ideia."
O marido sentiu a repreensão e sentiu-se envergonhado. Obedeceu. Voltou. O mar já não estava tão calmo, tão azul. Soprava um vento mais forte.
Gritou: "Peixe encantado, de escamas de prata e barbatanas de ouro!" O peixe
apareceu e lhe perguntou: "O que é que você deseja?" O pescador respondeu
"Minha mulher me disse que eu deveria ter pedido uma casa maior, com varanda, três quartos e dois banheiros!" O peixe lhe disse: "Pode ir. O desejo dela
já foi atendido." De longe o pescador viu a casa nova, grande, do jeito mesmo
como a mulher pedira.
"Agora ela está feliz," ele pensou. Mas ao chegar à casa o que ele viu não
foi um rosto sorridente. Foi um rosto transtornado. "Tolo, mil vezes tolo! De que
me vale essa casa nesse lugar ermo, onde ninguém a vê? O que eu desejo é
um palacete num condomínio elegante, com dois andares, muitos banheiros, escadarias de mármore, fontes, piscina, jardins. Volte! Diga ao peixe desse
novo desejo!"
O pescador, obediente, voltou. O mar estava cinzento e agitado. Gritou:
"Peixe encantado, de escamas de prata e barbatanas de ouro!" O peixe apareceu e lhe perguntou: "O que é que você deseja?" O pescador respondeu "Minha mulher me disse que eu deveria ter pedido um palacete num condomínio
elegante…" Antes que ele terminasse o peixe disse: "Pode voltar. O desejo dela
já está satisfeito."
Depois de muito andar – agora ele já não morava perto da praia - chegou
à cidade e viu, num condomínio rico, um palacete tal e qual aquele que sua
mulher desejava. "Que bom," ele pensou. "Agora, com seu desejo satisfeito, ela
deve estar feliz, mexendo nas coisas da casa." Mas ela não estava mexendo
nas coisas da casa. Estava na janela. Olhava o palacete vizinho, muito maior
e mais bonito que o seu, do homem mais rico da cidade. O seu rosto estava
transtornado de raiva, os seus olhos injetados de inveja.
"Homem, o peixe disse que você poderia pedir o que quisesse. Volte. Diga61

-lhe que eu desejo um palácio de rainha, com salões de baile, salões de banquete, parques, lagos, cavalariças, criados, capela."
O marido obedeceu. Voltou. O vento soprava sinistro sobre o mar cor de
chumbo. "Peixe encantado, de escamas de prata e barbatanas de ouro!" O
peixe apareceu e lhe perguntou: "O que é que você deseja?" O pescador respondeu "Minha mulher me disse que eu deveria ter pedido um palácio com
salões de baile, de banquete, parques, lagos…" - "Volte!," disse o peixe antes que
ele terminasse. "O desejo de sua mulher já está satisfeito."
Era magnífico o palácio. Mais bonito do que tudo aquilo que ele jamais
imaginara. Torres, bosques, gramados, jardins, lagos, fontes, criados, cavalos,
cães de raça, salões ricamente decorados… Ele pensou:
"Agora ela tem de estar satisfeita. Ela não pode pedir nada mais rico."
O céu estava coberto de nuvens e chovia. A mulher, de uma das janelas,

observava o reino vizinho, ao longe. Lá o céu estava azul e o sol brilhava. As
pessoas passeavam alegremente pelo campo.
"De que me serve este palácio se não posso gozá-lo por causa da chuva?
Volte, diga ao peixe que eu quero ter o poder dos deuses para decretar que
haja sol ou haja chuva!"
O homem, amedrontado, voltou. O mar estava furioso. Suas ondas se espatifavam no rochedo. "Peixe encantado, de escamas de prata e barbatanas
de ouro!" – ele gritou. O peixe apareceu. "Que é que sua mulher deseja?," ele
perguntou. O pescador respondeu: "Ela deseja ter o poder para decretar que
haja sol ou haja chuva!"

Desenhos de Aline Volkmer

O peixe falou suavemente. "O que vocês desejavam era felicidade, não
era?" - "Sim," respondeu o pescador. "A felicidade é o que nós dois desejamos."
- " Pois eu vou lhes dar a felicidade!" O pescador riu de alegria. "Volte," disse o
peixe. "Vá ao lugar da sua primeira casa. Lá você encontrará a felicidade…" E
com estas palavras desapareceu.
O pescador voltou. De longe ele viu a sua casinha antiga, a mesma casinha de pau a pique coberta de folhas de coqueiro. Viu sua mulher com o
mesmo vestido velho. Ela colhia verduras na horta. Quando ela o viu veio correndo ao seu encontro. "Que bom que você voltou mais cedo," ela disse com
um sorriso. "Sabe? Vou fazer uma salada e sopa de ostras, daquelas que você
gosta. E enquanto comemos, vamos falar sobre a casinha branca com janelas
azuis…E depois vamos dormir abraçados."
Ditas essas palavras ela segurou a mão do pescador enquanto caminhavam, e foram felizes para sempre.
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ASTRONOMIA

O CÉU DO OUTONO 2020
José Irineu Zafalon, professor de Matemática e Religião
Imagens: www.stellarium.org

Fig. 2: Cruzeiro do Sul no anoitecer em 21.Mar, 19:00 e
no amanhecer em 22.Mar, 05:45.

Fig. 1: Céu do Outono (Porção NO-SE). Florianópolis, 15.Mai.2020, 21:00.

A Figura 1 mostra parte da carta celeste em meados da estação. Leão,
Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário são as constelações zodiacais típicas do
outono. No decorrer da noite seu movimento aparente é de leste para oeste. No equinócio, 21 de março, Leão desponta no nascente ao anoitecer e
se põe na madrugada. Nessa hora Sagitário está surgindo no nascente. No
solstício, início do inverno, a situação é outra. Ao anoitecer é Sagitário que
desponta no nascente enquanto Leão está se pondo no poente.
Ao sul, observe a Via Láctea, o Cruzeiro do Sul e suas guias, Hadar e Rigil
Kentaurus. O movimento do Cruzeiro também é de leste para oeste: no início
da noite ele está a sudeste; no final dela desaparece a sudoeste, ofuscado
pela luz do amanhecer (observe a figura 2).
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Fig. 3: Vênus passando pelas Plêiades no anoitecer.
Florianópolis, 29.Mar (à esq.) e 05.Abr (à dir.)

VÊNUS, que no começo da noite esteve bem alto e visível
durante o verão, começa a descer até desaparecer no
horizonte no início de maio. Observe sua passagem pelas
Plêiades, em Touro, no comecinho de abril (Fig. 3).
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"Em meu coração
Brilha a força do Sol,

MERCÚRIO, que quase
sempre se esconde da gente,
estará visível no 1º mês da
estação, no amanhecer
(Fig. 4, ao lado: Florianópolis,
26 de março, 05:40).

Em minha alma
Atua o calor do universo.
Eu quero respirar
A força do Sol,
Eu quero sentir
O calor do universo.
Força solar preencha-me,
Calor do universo permeia-me."
Rudolf Steiner

Fig. 5: Marte, Júpiter e Saturno ao poente da Lua Cheia.
Florianópolis, 05.Jun.2020, 6:00.

Para cuidar da respiração e do calor, da superação do isolamento
do exterior, mediante a relação espiritual com o universo GA 268
Tradução: Sonia Setzer (Versão de 29/3/2020)

Na madrugada, observe os três planetas exteriores: MARTE, JÚPITER e SATURNO. No início da estação estarão todos bem próximos (Fig. 4); no final
dela, os distantes e lentos Júpiter e Saturno ainda estarão próximos, mas Marte já terá se distanciado bastante deles (Fig. 5).
Imagens: www.stellarium.org
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Construindo Pontes
Consultoria – Desenvolvimento Organizacional e Pessoal

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

BELEZA E SAÚDE

Família Lorenzi
Pães Artesanais

Farmácia Weleda Similibus
Farmácia Magistral e
Homeopática

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

Orgânicos e Eventos Pergalê
Espaço Pergalê é um local para
eventos junto à natureza, em Ratones, onde também plantamos produtos orgânicos certificados. Vendas semanais sob encomenda. Mais
informações pelo whatsapp (48)
99983-1702 (Gabriela).

ARTESANATO

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

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

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

Veda Shala - Ayurveda e Yoga
Práticas de saúde integrativa para
sua reconexão com seu estado natural de contentamento, paz e harmonia. Diagnóstico Ayurvédico,
prescrição de dietas reequilibrantes, massagens Abhyanga, Shirodhara e Yoga. Rod. Dr. Antônio
Luiz Moura Gonzaga, 3141 - Rio
Tavares. Tel. (48) 99933 1525/1545
@vedashalaayurvedayoga www.
vedashala.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
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que você se sinta em casa. Laura e
Cristopher - (48) 3269-9569 e (48)
99990-0620 - www.pousadacasadalagoa.com.br

VESTUÁRIO

Raiz Natural Design
Estamparia Natural
e Manualidades
Roupas, acessórios e oficinas em
impressão botânica e tingimento natural. Ateliê-loja aberto para
desenvolvimento e execução de
projetos em artes manuais. Nirvani (48) 99650 5614 - Instagram @
raizdesign

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

Cocriaação Mkt Digital
Da ideia, Comunicar Para Realizar. Planejamento de Comunicação; Logomarcas e sites; MKT de
Mídias Sociais; Copywriting; Inbound; SEO; Ux Design; GOOGLE
Analytics, FB e IG e Youtube ADS;
Reflexão sobre a tecnologia: "Ame
bem o mal" Santo Agostinho e Maniqueus. "Uma ação livre só pode
partir de um pensar livre", Valdemar W. Setzer/2011. (41) 997589460 - Elinise

Gestão financeira, serviços de gestão terceirizada. Visão financeira
atualizada; Consciência financeira
em tempo real; Planejamento estratégico para tomada de decisões;
Redução do retrabalho nas rotinas
dos processos financeiros; Otimização das dinâmicas administrativas
e financeiras (48) 98432-1871. elisa@construindoponte.com.br

Espaço Atená
Centro de Transformação
Pessoal e Artística
Terapia Artística, Meditação, Grupos de estudos, Oficinas artísticas, Terapia naturais. Rio Tavares.
(48) 98406-9331. espacoatena@
bol.com.br

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.

gral 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.

Consultórios Médicos e
Terapêuticos Antroposóficos

(Antiga Clínica Vialis)
Atende crianças, adolescentes e adultos. Rua da Macela, 80 – Rio Tavares.
(48) 3338-2977 e (48) 99671-1224.
“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
Fonoaudiologia
Método Padovan ou Reorganização
neurofuncional. "Aquele que segue
o que a sábia natureza nos mostra
e ensina tem menos chances de errar", Beatriz Padovan. Rod. Admar
Gonzaga 755, sala 405. Itacorubi
(em frente ao Jardim Botânico) (48)
99918-1716.

Dra. Luciane Morais Viana
Cirurgiã-Dentista – cro sc 13974
Periodontia – Odontologia Inte-
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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

Taisa Bourguignon
Pedagoga
Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade. Rua Lauro Linhares,
2123, Trindade Center, torre A, sala
608. (48) 99116-0200.

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.

Raquel Serpa de Oliveira
Terapeuta
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

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

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

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

ESPORTES

Garagem 2020

Centro Equestre Cantagalo
- Agora em Ratones -

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.

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

Aulas de equitação, equitação lúdica, colônia de férias e aulas de volteio para crianças, jovens e adultos. Novo endereço: Estrada Bento Manoel Ferreira, 1040, Ratones.
Agende uma aula experimental:
Juliana (48) 98407 9633.

LIVROS

Letraria Livros
Livros infantis, pedagogia Waldorf,
literatura nacional e estrangeira.
Loja 1: Multi Open Shopping - (48)
3371 1114 e 99836-3404 (Whatsapp). Loja 2: Boulevard 1432 (Aeroporto) - (48) 99632 1432 (Fone/
Whatsapp).
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Agradecemos a todos os que colaboraram com esta edição.

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