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MICAEL
Triunfante espírito
Inflama a impotência
Das almas hesitantes.
Queima o egoísmo,
Acende a compaixão,
Para que o altruísmo,
Corrente vital da
humanidade,
Jorre como fonte
Do renascer espiritual.
Rudolf Steiner

Capa: Altar do Juízo Final em Beaune (detalhe) – Rogier van der Weydens
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AS FESTAS NO DECURSO DO ANO
E A ATUAÇÃO DOS QUATRO GRANDES ARCANJOS
No período em que os grandes dias comemorativos do ano vêm ao
encontro de nossas almas, é sempre bom podermos resgatar seu profundo
sentido espiritual, de modo a perceber, a partir da inteira constituição da
Terra, e poder compreender aquilo que no correr de longas eras se fixou
como o Ano Comemorativo.
Devemos iniciar, reconhecendo que a Terra não é mero conjunto de
minerais e rochas, mas um ser vivo e com alma, o qual produz a partir de suas
forças interiores os reinos vegetal, animal e humano-físico.
A Terra com todas as entidades que lhe pertencem, modifica
completamente sua configuração no correr de um ano, nos trazendo a
vivência das estações. Esse grande ciclo é como uma espécie de grande
respiração que a Terra executa frente a seu entorno cósmico.
A Terra realizando sua grande respiração ao longo do ano sai do
inverno, da inspiração, passa pela primavera, onde inicia a expiração que tem
seu auge no verão e vai para o outono reiniciando a inspiração até chegar
novamente no inverno. A partir disso tudo, temos de imaginar que a Terra, na
época do inverno, é um ser intensamente fechado em si. Ela acolheu do
universo tudo que deixou fluir para fora durante o verão, especialmente no
que diz respeito ao elemento espiritual. Portanto, durante o inverno
profundo, a Terra é Terra ao máximo; ela é sua entidade mais genuína.
Na primavera-verão a Terra está num estado de expiração, como o
de sono do ser humano, e no outono-inverno, ao inspirar novamente as
forças que atuam, por exemplo, no vegetar do mundo das plantas, a Terra
estaria na situação do ser humano acordado.
Através dessa grande respiração da Terra, demarcada pelas quatro
estações, se dá a atuação de quatro grandes Arcanjos, que atuam conjuntamente e em parcerias: Gabriel e Uriel no inverno e verão, e Rafael e Micael na
primavera e outono. E com estas o impulso para as comemorações e
festividades celebradas ao longo do ano.
Então, ao olharmos as comemorações destas festas anuais mais
atentamente, veremos que fazem alusão a essa grande respiração e percebe3

remos também que o que está sendo comemorado como Natal, Páscoa, São
João ou Micael, são imagens que nos ajudam a recordar nossa essência
espiritual e nossa ligação com o impulso espiritual do Cristo (mesmo que não
nos identifiquemos como cristãos). E tudo isso fazendo parte de um todo, que
se repete ciclicamente no ritmo do decurso anual, num co-vivenciar do curso
da natureza, com a Terra, o ser humano e o mundo espiritual cósmico.
O Ano Comemorativo inicia com a comemoração do Natal, onde
acompanhamos o nascimento daquele que receberá o impulso espiritual do
Cristo. É inverno no hemisfério norte, o Menino nasce e recebe o batismo no
Jordão (30 anos depois - 06/jan), no momento da inspiração da Terra. No
momento onde também todas as almas que irão nascer ao longo do ano
seguinte se aproximam de seu destino de nascimento e ali ficam aguardando.
É a atuação do Arcanjo Gabriel, podemos imaginá-lo com um gesto de bênção
recolhendo do Cosmos as forças nutritivas e trazendo-as para o ser humano e
toda a natureza. Enquanto isto é verão no hemisfério sul, onde a atuação de
fora é do Arcanjo Uriel e Gabriel então atua a partir de interior da Terra,
transformando as forças regenerativas em forças curativas.
Para colocarmos corretamente o aspecto natalino perante nossa
alma, translademo-nos para dentro da essência humana. No aspecto natalino
se expressa o nascimento do Menino Jesus destinado a acolher em si o Cristo.
De modo que agora temos a possibilidade de olhar a mulher que deu à luz a
criança, como um ser profundamente aparentado com todos os processos do
elemento terrestre, pois do mesmo modo no inverno a própria Terra se
prepara para acolher em si o elemento Solar, a força Crística que vivifica os
processos mineralizantes de morte.
Desta forma a Virgem Maria com uma criança em seus braços é a
grande imagem inspiradora desta época natalina representando as forças de
nutrição de Gabriel, nos lembrando de nossa origem divina, de cuidarmos do
nascimento de nosso Eu.
Nessa época do ano, temos o ponto máximo da declinação austral do
sol, o Solstício. Ponto a partir do qual, a Terra passará a receber a incidência
da luz do sol, de modo a ir ficando cada dia mais equivalente, o número de
horas de duração do dia e da noite, até o ponto do Equinócio. E com isso ir se
modificando a temperatura, os ventos, as chuvas e toda a transformação do
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mundo das plantas, acontecendo uma nova estação. E com isso, outros dois
Arcanjos passam a atuar mais diretamente sobre a Terra nessa época de
primavera/outono, onde no decurso do Ano Comemorativo temos agora a
Comemoração da Páscoa.
Logo após o Equinócio, no primeiro domingo após a primeira lua
cheia, é festejada a Páscoa. Na época da Páscoa, temos a atuação do Arcanjo
Rafael em parceria com Micael. Rafael que é o grande médico cósmico atua
na natureza com as forças curativas que recebeu de Gabriel, fazendo a
natureza ressurgir do sono que dormia – morte e ressurreição. Ressurreição
do Cristo que assim nos concede a possibilidade de vida após a morte, bem
como, viver espiritualmente aqui na Terra, através de um Eu. Pois enquanto
isto, Micael atua no ser humano, a partir do interior da Terra, gerando força
de vontade individual, pelo consumo de ferro cósmico através da ingestão
das folhas verdes desta época.
Vamos seguindo mais para o meio do ano, chegando novamente até
outro ponto máximo de declinação do sol, agora o boreal, e novamente mais
um Solstício. Onde teremos as comemorações da época de São João e mais
uma vez a atuação de Gabriel e Uriel, já que São João é a polaridade do Natal.
São João é outra grande imagem comemorativa do ano, na imagem
de João Batista, que é a imagem da transformação do antigo ser humano, que
ganha a possibilidade de autoconsciência, a capacidade de individualização.
Nessa época temos a atuação de Gabriel, só que agora a partir de dentro da
Terra, pois quem está atuando na natureza é Uriel. Uriel com seu olhar grave
dirigido aos processos recebe de Rafael as forças curativas e as transforma
em forças de inteligência, em pensamentos, que é a vida espiritual interna do
ser humano.
Tudo isso vai acontecendo e no caminho do decurso do ano, vamos
aproximando-nos agora do outro Equinócio – chegamos à época de Micael,
que é a polaridade da Páscoa. É outono/primavera mais uma vez na Terra e
novamente temos a atuação conjunta de dois arcanjos. Rafael vai atuando a
partir do interior da Terra, atento à respiração do ser humano, de tudo que
flui dos pulmões para dentro do coração e do coração através de toda a
circulação do sangue. Enquanto Micael, a quarta grande imagem do ano
comemorativo, na imagem da luta contra o dragão em alguns momentos,
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noutros com a balança e as almas humanas, vai com seu olhar orientador,
apontando para fora, para o mundo. É um olhar positivo, ativo. Ele recebe de
Uriel as forças do pensar através do cósmico poder do ferro, do qual sua
espada é forjada, e as transforma em forças de vontade, que movimentam o
ser humano em direção de suas próprias metas. Sendo este o grande teor
desta época do ano, de uma festividade de Micael, o de desenvolver coragem
anímica, aprendendo a conhecer a natureza das coisas e assim reconhecer o
espiritual que aí se revela.
Eis então, o grande ciclo anual da atuação conjunta dos quatro
Arcanjos nos trazendo as quatro grandes imaginações alusivas às forças da
natureza que se revelam no ciclo das estações do ano, que são celebradas nas
festividades comemorativas,
Uriel
Forças do pensar
São João
VERÃO/INVERNO
Rafael

Micael

Força de cura

Forças de movimento

Páscoa

Micael

PRIMAVERA/OUTONO

OUTONO/PRIMAVERA
Gabriel
Forças de nutrição
Natal
INVERNO/VERÃO

Pois houve um tempo em que as Festas do Ano eram celebradas pelo
o que o divino dava aos seres terrestres, naqueles tempos o ser humano
recebia diretamente nas festas as dádivas dos poderes celestes. Hoje, quando
o ser humano já tem em si essas dádivas, que são as suas capacidades de
pensar, sentir e agir com consciência e liberdade, as celebrações destas festas
ganham um caráter de recordação. Para que o ser humano através destas
recordações reative a lembrança, construa a memória e inscreva em sua alma
aquilo que ele deve realizar em si a partir destas capacidades. Pois o que se
encontra no impulso do Cristo, conjuntamente com a atuação destes quatro
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grandes Arcanjos e de todas as três grandes Hierarquias, precisa seguir em
atuação viva, precisa construir-se.
Esta é a grande responsabilidade do ser humano frente ao Cosmos.

Texto elaborado pela Psicóloga Antroposófica Marisa Clausen Vieira, a partir das
seguintes palestras proferidas por Rudolf Steiner:
A Vivência do Decurso do Ano em Quatro Imaginações Cósmicas. (Dornach / out 1923)
A Respiração da Terra e as Quatro Grandes Comemorações Anuais. GA 223
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PENSAMENTOS A CAMINHO...DESAFIOS AOS PAIS CONTEMPORÂNEOS
Palestra para pais do Jardim Waldorf Acalanto e outras escolas
(Holambra- 23/02/13)
Por Ana Paula I. Cury
Introdução
Nestas férias de verão, entre as leituras que fiz, uma me tocou de
modo especial. Trata-se do livro de Sergio Sinay, um estudioso dos vínculos
humanos, que aborda um triste fenômeno do mundo em que vivemos hoje e
ao qual ele se refere como a “Sociedade dos Filhos Órfãos”. Uma sociedade ,
segundo

ele,

caracterizada

por

uma

“cultura

da

fugacidade,

da

superficialidade extrema, da banalidade, da vida light e desprovida de
sentido, do prazer efêmero e a qualquer preço, das relações vazias, da
conexão sem comunicação, da manipulação de consciências e sentimentos,
do ocaso da responsabilidade, da confusão entre liberdade e falta de
compromisso, do consumo viciador e predador.” É claro que isto não é tudo.
Este também é um tempo de possibilidades fantásticas. Contudo, não se pode
negar que sua descrição retrata aspectos bastante prevalentes na sociedade e
reconhecíveis por qualquer um de nós.
Em sua percepção, o autor assinala que o estilo de vida
predominante, os paradigmas éticos reinantes e o modelo hegemônico
adotado nas relações humanas (entre sujeito e objeto, e não entre sujeito e
sujeito) geraram, em boa parte dos pais e adultos envolvidos na educação de
crianças

e

jovens,

uma

inclinação

ao

medo,

à

negligência,

ao

desentendimento e à procura de soluções fáceis no exercício dessa criação e
educação.
“Um equivocado sentido de amor os leva a temer que o exercício das
funções parentais em seus aspectos menos fáceis e demagógicos possa ter
como consequência o desamor dos filhos. Há uma nefasta confusão entre
paternidade e amizade, e esta desaba sobre os filhos na figura de um amigo
ou amiga anacrônicos e disfuncionais, enquanto gera um vazio no tão
necessário espaço parental.” ( Sergio Sinay) Os filhos órfãos de pais vivos,
como ele os chama, estariam sendo criados pela TV, pelos fabricantes de junk
food, pelos produtores de uma tecnologia que os fascina por um lado, mas os
incapacita, por outro, para muitas funções da vida cotidiana, através de
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artefatos que enfraquecem a vontade, eliminam a força de fantasia e o poder
da imaginação criativa, acachapando certas capacidades de aprendizado e
discernimento, bem como suas habilidades para a comunicação humana real.
As consequências desta “orfandade” são estarrecedoras. Violência
infanto-juvenil, obesidade infantil epidêmica, dependência química e outras
espécies de vícios e compulsões em idades cada vez mais baixas, notáveis
índices de ignorância a respeito do ambiente em que vivem e como foi criado,
incultura galopante, desordem nas relações filiais e parentais, etc.
Esta ausência repetida ou persistente dos pais, que em parte talvez
se explique pelo contexto conformado pela cultura em que vivemos, não é
um assunto menor, mas um sintoma da crise de sentido, de transcendência,
de espiritualidade e de valores da época– manifestações que corroem como
uma doença crônica e progressiva a sociedade contemporânea. Por isso
mesmo, necessita de um olhar holístico, e uma leitura diagnóstica adequada,
que encare o fenômeno como resultado de um paradigma cultural e social
em desacordo com os sinais dos tempos, as exigências de um novo período
de desenvolvimento da humanidade que se dá segundo novos princípios.
Para que a doença não nos leve ao óbito, será preciso enfrentá-la
não somente com teorias, explicações, propostas e sugestões, mas com atos,
compromissos, presença e coragem para assumir os riscos. Trata-se de uma
jornada na qual queremos converter-nos de meros progenitores ( pais
biológicos) em pais no mais verdadeiro sentido da função, que hoje, é em si,
supranatural. Isto é, já não pode alicerçar-se em uma base natural instintiva,
mas requer conhecimento, ou melhor, autoconhecimento, e um esforço
interior de aprimoramento a serviço da realização das potencialidades do ser
que nos é confiado como filho. Em outras palavras, um processo que requer
consciência, compromisso, responsabilidade e amor. Sim, pois ser pai, ser
mãe não é um hobby ou uma atividade para as horas livres. Mas um
empreendimento de tempo integral com tarefas que exigem tempo,
consomem energia, requerem presença.
Muitos de nós talvez se sintam, em alguma medida, insuficientes,
inaptos, despreparados, inseguros para não dizer perdidos. Haverá uma
saída? Como compreender toda esta situação? E o que podemos fazer para
transformá-la em algo melhor, em sintonia com os novos tempos?
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Uma mudança de paradigma
Até meados do século XX, pais e mães não tinham dúvidas sobre
seus papéis e não se perguntavam sobre suas funções. O pai era o provedor
material, impunha castigos, administrava as recompensas. A mãe gestava,
dava à luz, amamentava, cuidava da saúde e das rotinas escolares. O pai era
respeitado a partir do temor e da distância emocional, enquanto a mãe era
reverenciada por sua capacidade de sacrifício em favor dos filhos. O pai era
referência de conduta no mundo do trabalho, a mãe da gestão doméstica
incluindo a mediação nas relações e conflitos. Os papéis, mais que arquétipos
(modelos ricos em significados essenciais, porém moldáveis em seus modos
de expressão), haviam se tornado estereótipos ( papéis que se repetem de
modo automático e prevalecem sobretudo pela forma). Poderíamos
enumerar, aos olhos de hoje, várias zonas não atendidas, lacunas de
comunicação, especialmente no campo emocional, carência de respostas
para perguntas decisivas que não podiam sequer ser formuladas. No entanto,
pais, mães e filhos se relacionavam dentro de uma ordem com códigos e
hierarquias assimilados sem questionamentos. Era simplesmente a ordem
natural das coisas. Até que vieram os anos sessenta.
Os anos sessenta trouxeram profundas mudanças sociais. Em
princípio, o surgimento da pílula e dos métodos contraceptivos permitiu à
mulher a iniciativa e recuperação da posse de seu corpo (seu útero), seu
desejo e definitivamente, de sua sexualidade, propiciando-lhe um papel mais
ativo nas relações entre os sexos – o que se somou à sua incorporação ao
mundo do trabalho e outros espaços sociais e políticos.
A revolução sexual, os movimentos de liberação feminina, o
movimento hippie, os levantes de maio de 68 na França e mais tarde em
outras partes do mundo são alguns exemplos de impulsos de transformação
que marcaram época. O modelo familiar tradicional começaria a
experimentar uma metamorfose cuja profundidade e repercussões apenas
seriam vistas em toda sua dimensão mais adiante. A confrontação dos velhos
padrões de educação e convivência familiar segundo os quais os filhos
deveriam ser repetidores dos modelos paternos e cumpridores das
expectativas fez com que interrogações se instalassem de maneira um tanto
hamletiana no panorama das novas gerações.
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Afastar-se dos modelos dos próprios pais floresceu como uma
necessidade imperiosa para um número crescente de jovens casais. E como
costuma acontecer, todo modelo fixo, enrijecido e estereotipado acaba
levando à irrupção abrupta de seu oposto. Assim, da rigidez, do
autoritarismo, do puritanismo, e da imobilidade de uma forma de criação
antiga surgiriam uma maternidade e paternidade que fariam da
permissividade, da ausência de restrições e referências e da celebração da
“sabedoria da infância” suas marcas no tecido social. O trágico é que, apesar
das melhores intenções, o pouco discernimento e uma certa imaturidade
levou muitos pais a confundirem cumplicidade com amor, condescendência
afetiva com presença emocional e independência e autonomia pessoal com
prescindência vincular quase que transferindo aos filhos a responsabilidade
de se educarem sozinhos.
Em seu livro In Place of the Self, em que aborda a questão da
drogadicção como um desafio de nossa época, Ron Dunselmann também fala
destas transformações sociais como um ponto crucial, porém de um outro
ponto de vista. Se descrevemos até agora a fisionomia exterior dos fatos, ele
nos dá a perspectiva mais interior e oculta sob a face manifesta. Diz ele:
Fica claro que desde 1960 têm havido profundas mudanças na vida
social e cultural. Até este tempo, os padrões de pensamentos, sentimentos e
desejos eram determinados em uma maior extensão pelo gênero, família,
classe social, profissão, religião ou pela comunidade. Entretanto, no curso dos
anos 60 (1960) as coisas mudaram drasticamente. Os últimos anos da década
de 60 do século XX foram uma época de muitas revoluções em nossa cultura;
de revoltas estudantis, primeiro em Paris, e mais tarde também em outras
partes do mundo. “Límagination au pouvoir” (poder para imaginação) – as
coisas tinham de ser diferentes. Nós queríamos pôr as coisas em movimento.
Queríamos determinar por nós mesmos aonde iríamos, com base em nossas
próprias ideias. Tentativas eram feitas para expandir a consciência, e para
muitas pessoas, as drogas (particularmente o LSD e a maconha) pareciam
perfeitas para isso. Tradições eram desafiadas, e muitas regras aprendidas
eram quebradas ou invertidas. Alguns exemplos óbvios disso incluem: o
questionamento dos padrões e papéis nos relacionamentos, questionamento
da autoridade na família, na escola, na universidade, no trabalho; o
11

movimento para emancipação feminina e em favor das minorias oprimidas;
mudanças no comportamento e moralidade sexual, com os relacionamentos
se tornando cada vez mais abertos, livres e mais diversos, o declínio da
ascendência da Igreja, e assim por diante.
A esse respeito, tradições e costumes têm duas características
importantes. De um lado, elas impedem a psique de ser livre, e obstruem a
atitude inquiridora da realidade. Por outro lado, elas oferecem à alma uma
coesão interna pelo fato de possibilitarem que ideias, costumes e motivos se
interrelacionem. Em outras palavras, a tradição assegura que ideias e desejos
estejam interrelacionados e formem uma certa unidade dentro da
personalidade. (Neste caso você age com base na ideia de que ‘este é o modo
como se tem de agir’) Quando a força formativa da tradição desaparece, isto
não apenas conduz à liberdade, mas também à necessidade de criar um
relacionamento interior entre as ideias, sentimentos e desejos, a partir dos
próprios recursos. Talvez uma das características das pessoas de hoje seja que
muitas vezes o que elas pensam ou sentem não condiz necessariamente com o
que elas fazem. Ou o que sentimos conflita com o que fazemos, ou pode ser
que escutemos algo como: “Eu penso ou faço uma coisa, mas em meu coração
sinto outra.”
Pensar, sentir e querer começam a viver cada qual a sua própria vida,
começam a se emancipar, e é como se a cada dia necessitássemos recriar o
interrelacionamento entre estas três forças na alma.
Até os anos 1960, a cultura e as tradições foram responsáveis por
criar esta unidade em grande medida. Mas a ruptura com as tradições
criaram um espaço na alma que, por um lado, nos deu a liberdade de criar o
próprio conteúdo, de estabelecer o interrelacionamento e coesão do pensar,
sentir e querer. Por outro lado, surge a questão: será que temos força
suficiente para fazer isto a partir de nós mesmos, com recursos do nosso
próprio ser?
E este é o ponto em que nos encontramos como humanidade do
século XXI. Todas as formas de afirmação de autoridade externa, identificadas
com a tradição, devem ceder lugar a uma nova autoridade interna, forjada no
exercício e conquista da própria consciência e liberdade.
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Porém, se deixamos de fazer este caminho de exercitação da própria
vontade na busca do verdadeiro, do belo e do bom, que não mais podem ser
ditados por padrões externos, por regras pré-estabelecidas e generalizadas,
mas devem ser encontrados a partir do próprio íntimo, caímos num vácuo
existencial, e é este vazio que pode ser ocupado pelas manifestações de seres
e forças adversárias do desenvolvimento do Eu humano, cuja expressão ou
semblante não é outro senão o de todos os desafios que nos confrontam na
formação do ser em nossos dias. Examinemos, pois, a questão no contexto da
educação dos filhos e sua relação com um caminho de autodesenvolvimento.
A família - o início de nossa jornada humana
“Amar e educar os filhos, não apenas criá-los, comporta uma enorme
gama de ações. Ações que muitas vezes têm sido delegadas, terceirizadas
com sérias consequências. A família sempre foi o lugar não apenas do ninho,
do abrigo, mas, sobretudo o lugar primeiro da educação, ali onde os seres
humanos são iniciados à sua própria humanidade e à humanidade dos seus
semelhantes.
Essa passagem da condição animal à condição humana implica em
uma atenção cotidiana, uma vigilância e escultura das personalidades, sem a
qual a condição animal prevalece, com suas cargas instintivas agressivas e sua
ignorância do que chamamos civilização. ”( Rosiska Darci)
Essa escultura sempre foi primordialmente uma arte feminina
porque requer qualidades que são atributos arquetipicamente femininos, e
aqueles que se dedicarem a esta arte deverão ter desenvolvidas ou em
desenvolvimento tais virtudes, sejam eles homens ou mulheres, todos
ocupados em trabalhar a “argila humana”.
Iniciar nossos filhos à sua própria humanidade, contudo, é algo que
só podemos fazer se formos a um só tempo o barro a ser moldado e artesãos
do que estamos potencialmente destinados a ser ou que sonhamos ser. O
que caracteriza o ser humano é justamente o fato de que não foi criado
perfeitamente pronto e acabado. A afirmação de sua dignidade está
precisamente em se elevar acima de sua natureza inferior e a transformar a
serviço de algo maior e mais nobre, a dimensão ideal, espiritual do ser. Em
sua filosofia da Liberdade, diz Steiner: “Existe no homem a possibilidade de se
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transformar, assim como a semente da planta contém em si a possibilidade de
evoluir para uma planta completa. A planta se desenvolverá em função da lei
que lhe é inerente; o homem permanece em seu estado imperfeito, a menos
que assuma a si mesmo como uma matéria a ser transformada por força
própria. A natureza faz do homem um mero ser natural; a sociedade, um ser
que age conforme leis; um ser livre somente ele pode fazer de si mesmo. A
natureza abandona o homem em determinado estado de sua evolução; a
sociedade o conduz alguns passos adiante; o último aperfeiçoamento
somente ele pode dar a si próprio”.
O homem não recebe sua qualidade humana como dádiva, mas tem
que forjá-la, tem que conquistá-la. E esta conquista se dá ao longo de um
caminho de autodesenvolvimento.
Autodesenvolvimento no passado e no presente
Em tempos antigos, na infância da humanidade, o homem foi guiado,
a princípio, diretamente por seres espirituais, e mais tarde por líderes
espirituais que estavam abertos à inspiração e direção de seres mais
elevados. Estes que se converteram em guias de seus semelhantes,
desenvolveram a capacidade para isso nos assim chamados locais de
mistérios. Um longo e rigoroso aprendizado levava por fim à chamada
iniciação – o coroamento de um processo que despertava gradual e
progressivamente capacidades de percepção supra-sensível, permitindo-lhes
conhecer as diretrizes a partir das quais se devia realizar o esplendor de uma
época cultural.
Rudolf Steiner descreve todos os mistérios pré-cristãos como sendo
mistérios da sabedoria. Todos os conteúdos destes mistérios estavam
direcionados no sentido de proporcionar ao discípulo um acesso à sabedoria
oculta da qual surgira toda a Criação. A antiga iniciação estava orientada para
o passado – ela buscava uma volta à fonte da qual fluiu a sabedoria inerente a
toda a natureza e obra divina. E assim, recebendo o que emanava dos deuses
como sabedoria, estes líderes podiam ordenar toda a vida social e cultural
impulsionando seus semelhantes conforme o que cabia realizar para cumprir
a meta daquele estágio evolutivo.
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Hoje, já não é tempo de se confiar e deixar-se guiar por uma
autoridade externa. O ponto de partida para o ser humano é sua capacidade
intelectual altamente desenvolvida. O pensar claro, autônomo, em que o eu
vivencia a si mesmo. Ele pode, em liberdade, tomar nas mãos o próprio
desenvolvimento, formar seu próprio mundo social e até transformar a
natureza. Nesta época o ser humano é convocado para o empreendedorismo,
para a tomada de iniciativas, para assumir responsabilidade pessoal. Para a
atividade como artista (que de modo criativo, forma algo novo). Essas
mencionadas características têm em comum a ação, o colocar em ação a
vontade própria.
Desse ponto de vista, é compreensível que Rudolf Steiner tenha
falado sobre os novos mistérios como mistérios da vontade. Os antigos
mistérios da sabedoria entraram em decadência e perderam sua força
inspiradora no decorrer da evolução. O que antes era ainda revelação viva
morreu na tradição e no dogmatismo. Se antes todas as áreas da vida
possuíam uma orientação espiritual com uma qualidade que reintegrava o
homem à sua origem, à sua essência, com o início da época moderna e a
ruptura da consciência que passa a ser orientada para o mundo sensorial
exterior, a orientação espiritual se perdeu. A cultura já não é mais inspirada
pelos centros de mistérios, onde se abrigava a antiga espiritualidade; ela
recebe seu conteúdo daquilo que as pessoas, por suas próprias forças,
desenvolvem em termos de ideias. Em certo sentido, os centros de pesquisa
das universidades assumiram a direção que outrora era dada pelos antigos
mistérios. Eles indicam com sua ciência – e com a continuação desta: a
técnica – a direção da sociedade.
Sem uma nova orientação para o espiritual, esse desenvolvimento
nos conduziu a um materialismo cada vez maior. “A combinação de ciência e
máquinas ameaçará a civilização com três formas de destruição se não nos
unirmos o suficiente e nos voltarmos para o supra-sensível.” disse Steiner.
“Estas são as coisas que têm tido um efeito progressivamente intenso desde
meados do século XV e estão agora roubando aos seres humanos sua própria
humanidade. Se as pessoas levarem o pensamento mecanicista e a indústria
ao que resta da vida, então seus espíritos tornar-se-ão mecanizados, suas
almas dormentes e vegetabilizadas, e seus corpos animalizados.”
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Ele considerou sua tarefa indicar caminhos para essa nova
orientação rumo ao espiritual. Mas agora não mediante uma volta ao
passado, e sim graças a uma vontade espiritual para o futuro.
Em toda parte onde respostas para perguntas desta época são
procuradas com base na Antroposofia, essa vontade espiritual é despertada.
Ali os novos mistérios se tornam atuais, e são mistérios da vontade.
As provas iniciáticas que pertencem a este caminho de aprendizado
nesses mistérios não sucedem em templos secretos e distantes, e sim na vida
diária, em todo contexto em que se age e onde tem lugar o relacionamento
com outras pessoas: na família, no trabalho, no trânsito, na vida comercial,
etc. Em todas essas situações de vida a coragem é exigida, e passos são dados
em direção a uma iniciação da vontade.
Resta-nos agora indagar, como o despertar para a busca de um
caminho interior no qual se procure cultivar a própria essência, a própria
espiritualidade se relaciona com a tarefa de educar os filhos?
“Toda educação é autoeducação, e nós na qualidade de professores e
educadores, em realidade formamos apenas o ambiente em que a criança se
educa a si mesma. Devemos propiciar-lhe o ambiente mais favorável possível,
para que junto à nós ela se eduque da maneira como deve ser educada por
seu destino interior.” Rudolf Steiner
Continua na próxima edição
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....................................................................... O ESPAÇO É DELES
Os alunos do sétimo ano estão ouvindo e conversando sobre a
biografia de Gandhi nas aulas de Ensino Religioso, depois de algumas
considerações compartilhamos estes escritos:
Gandhi lutou e se esforçou,
Todas as dificuldades enfrentou.
Seu pai perdeu, mas a verdade esclareceu,
Mentiu para si mesmo e a carne provou, mas não aprovou.
Se casou, viajou, estudou e amou.
E na prova da vida ele passou!
Isabella e André
Verdade!
Gandhi era racional,
Um ser verdadeiro,
Sem nenhum pensamento banal.
Casou-se muito cedo,
Não queria essa responsabilidade,
Mas superou-a sem medo.
Foi mal influenciado por um “amigo”
Quando queria apenas ajudá-lo.
Felizmente venceu à tentação
E conseguiu não ser dominado.
Lutou pela libertação dos oprimidos,
Gritava pelos seus direitos,
Dizendo que venceriam unidos.
Morreu esse homem de paz,
Quando menos se esperava.
O mundo não compreendeu,
A paz que ele desejava.
Letícia R.

17

Gandhi quando pequeno era tímido e sofreu,
Casou-se cedo e seu pai muito jovem morreu.
Foi para a Inglaterra, a fim de estudar
E voltou para a Índia, para por seu povo lutar.
Gandhi tinha um compromisso com a verdade
E também com por a Índia em liberdade.
Letícia G.
O Falar
Ao falarnos podemos nos expressar, motrar nossas ideias,
nossos sentimentos, contar nossas histórias, etc...
Mas com as palavras nós também conseguimos
magoar, ferir, afastar, etc...
Devemos ter cuidado com as palavras,
pois depois de faladas não dá para voltar atrás!
Luisa

Gandhi em sua vida,
preconceito sofreu.
Lutou, se esforçou
e sua timidez venceu.
Não livrou-se dela,
mas seus benefícios aprendeu.
Em sua vida compreendeu
que a verdade dói,
Mas que dizendo-a
você se torna um herói!
Aline
Contribuição professora Beatriz Camorlinga – religião 7º ano
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....................................................................... O ESPAÇO É DELES
PRECIOSIDADES DO JARDIM DA PROFESSORA SILVIA JENSEN
Em nossas caminhadas semanais há grande disputa entre as crianças para ver
quem é o seguinte depois de mim e o que eu mais ouço é o seguinte:
– "não vale ultrapassear"
– "não é ultrapassear né, professora, é ultrapassar"?
– e os desfavorecidos voltam a falar , "não vale ultrapassear!!!
Com ceteza é uma boa mistura entre ultrapassar e ser trapaceado e o
sentimento dos "ultrapaceados" está certo!!!

Conversa de uma criança com sua mãe:
– Mãe, na minha escola tem muitas histórias...
– É mesmo, filho... Que bom! Então hoje você que conta alguma antes de
dormir... Vai pensando aí...
... passou um tempo...
– Mãe, não consigo escolher, elas estão espalhadas na minha cabeça... Nem
tão todas juntinhas...
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....................................................................... O ESPAÇO É DELES
No quarto ano tudo pode virar poesia, do inverno à matemática. Alguns
exemplos:
O FRIO DO INVERNO
No frio do inverno,
As árvores, folhas não têm mais,
Na toca já estão todos os animais.
A floresta parece que dorme,
É um silêncio enorme.
Quando o inverno é muito rigoroso,
Com suas cortadas de vento,
Acaba sendo maldoso
Logo as crianças se animam
Quando a neve vem chegando,
O chão coberto de branco,
As crianças alegrando
Isaura e Sofia T.
FRAÇÕES
A pêra, coitada
Foi cortada em quatro pedaços.
Sendo assim, cada um deles um quarto.
Mas não é o meu quarto, nem o seu, nem o dela.
É a fração de uma pêra,
Uma pêra bem amarela!
Uma manga foi cortada em seis partes.
Cada uma delas uma arte: um sexto!
Mas em um cesto cabem várias mangas...Humm!?
Mariah
A fração não é um inteiro
Inteiro é o coração
Inteira também é a vida
Que está em minhas mãos!
Pedro
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Um décimo de bolo
No décimo aniversário
Comemorando com alegria
Mais um ano de vida!
Gabriel
A minha casa é uma grande fração
Em quatro cômodos dividida
Posso dizer que estou em um quarto da casa
Mesmo estando na cozinha!
Sofia G.
Na escola sou um trinta avos,
Em casa sou um quinto
Mas a professora
que é bem grande e querida
Já pode ser um inteiro
Na aula e na vida!
Liz
Frações são enigmas,
Brincadeiras e passa tempos
Só aprende quem se empenha
E desculpa não arranja,
Quem arranja se engana
Pois frações são um jogo de atenção!
Quem não sabe logo perde
E se arrepende amargamente!
Armin
PREGUIÇA FRACIONADA
Às vezes não tenho vontade de nada fazer,
Tenho preguiça até de comer,
E fico só enrolando...
Os grãos de arroz fracionando!
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Não fraciono o dia para saber
Em quantas horas eu faço isso
Para depois fazer aquilo.
Quanto tempo para sair daqui
E chegar acolá!
O meu irmão é um terço da família
Um quarto de contar comigo,
Mas às vezes não ligo
E só quero no meu quarto deitar e descansar!
Às vezes quero só brincar,
Mas se meu pai me chamar forte,
Em uma fração de segundos,
Eu tenho que chegar!
Isaura
Uma fração de um pão
Foi comida pelo João
E outra pelo meu cão.
Não sobrou nenhum grão!
Francisco
FRAÇÕES DE CAVALOS
Tem 40 cavalos em uma fazenda,
Quatro quarenta avos são brancos,
Usados pela realeza,
Dez quarenta avos são pretos,
Usados pelos soldados,
Quinze quarenta avos são castanhos,
Usados pelos fazendeiros
E onze quarenta avos foram vendidos.
Qual seria a sua cor?
Valquíria
Lá na mesa tem um pote de sorvete,
Que eu e minhas três amigas vamos comer.
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Cada uma vai comer um quarto.
Eu e elas sabemos que esta fração
Vai ser muito gostosa!
Sofia M.
Eu tenho um pote inteiro de doce só para mim,
Mas conheço quatro pessoas pobres.
Pensei em dividir
Cada um ficou com um quinto!
E eu fiquei mais feliz!
Juliette
Se eu quiser cortar uma melancia
Para com minha turma dividir
Vou tirar trinta pedaços
Terei que ser muito jeitosa.
Cada aluno ficará com um trinta avos
Que fração deliciosa!
Amanda
MINHA FAMÍLIA É UMA FRAÇÃO!
Eu sou um meio,
Meu pai um inteiro,
Minha mãe é um terço,
Minha avó é um sétimo,
Meu avô é um nono,
Minha família é assim
Uma fração
Que cresce alegremente
Com a vida!
Beatriz

Contribuição professora Beatriz Camorlinga – 4º ano
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HISTÓRIA DE GOLDENER
Era uma vez um pai que tinha sete filhos, sendo que o mais novo
deles se chamava Goldener por ter o cabelo da cor do ouro. Quando os
irmãos saiam para caminhar, era Goldener que ia à frente para iluminar o
caminho, e seus irmãos assim diziam: “Goldener vá na frente, pois seus
cabelos brilham fortemente e deste modo sempre encontramos o caminho”.
Certo dia os irmãos saíram em caminhada, porém quando Goldener
olhou para trás não avistou mais seus irmãos. Ele os chamou varias vezes,
olhou em todas as direções, mas não avistou ninguém. Escutava-se somente
o canto do cuco lá longe. Cuco cuco cuco...
Por muito tempo Goldener os esperou, mas como a noite chegou,
ele decidiu por dormir ao relento para no próximo dia sair à procura de seus
irmãos. Ele deitou-se debaixo de uma arvore e adormeceu.
Já estava bem escuro, a lua prateada brilhava no céu, foi quando
apareceu a ele em sonho uma fada, que fiava um fio dourado e assim para ele
sussurrava.
(cantar boca chiusa, a melodia que se repetirá 3 x durante a história)
De manhã cedo Goldener despertou muito bem. Tinha confiança
em achar o caminho correto que o levasse aos seus irmãos e o canto da
fadinha acompanhava seu caminhar.
Nesta caminhada Goldener encontrou uma clareira numa floresta
onde lindos passarinhos cantavam alegremente. (imitar passarinhos
cantores). De trás de uma moita surgiu um caçador que prendia pássaros para
vende-los no mercado. Ele admirou Goldener, por ele ter o cabelo dourado.
Goldener perguntou ao homem:
– Você sabe onde posso encontrar meus irmãos?
– O homem disse: não sei onde eles estão, mas você poderia ficar
aqui e aprender tudo sobre pássaros, aprender os seus nomes , como são
seus cantos, de que se alimentam. Goldener decidiu ali ficar e se alegrava em
ver as penas tão coloridas dos pássaros.
Passado um tempo o homem chamou Goldener e lhe disse:
– Hoje você vai à floresta e me mostre o que você aprendeu aqui
comigo, traga até mim algo que eu nunca tenha visto.
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Ao ir à floresta os passarinhos se aproximaram de Goldener e
cantaram. Um deles, um passarinho de asas brancas pousou na sua mão e
Goldener levou o passarinho para o homem .
– Veja senhor quem pousou em minha mão?
Quando o homem viu aquilo, gritou “saia já daqui, você com este
passarinho branco!”
– Você só pode ser um feiticeiro e ter maldade no coração, saia já de
minha floresta! Não quero mais lhe ver!
Goldener ficou desolado, triste, pois não era sua culpa que o belo
passarinho tivesse pousado bem na sua mão e com certeza ele era um bom
menino, com bondade no coração.
Goldener saiu caminhando pela floresta e o canto da fadinha
acompanhava seu caminhar (cantar a musica)
Foi então que Goldener encontrou outra clareira e lá vivia um
jardineiro.
Goldener lhe perguntou:
– Você sabe onde posso encontrar meus irmãos?
O homem disse:
– Não sei onde eles estão, mas você poderia ficar aqui e aprender
tudo sobre as plantas. E Goldener aceitou e ajudou a cuidar das plantas, a
regá-las, a cuidar para ninguém arrancá-las e assim por diante.
Passado um tempo o jardineiro chamou Goldener e lhe disse:
– Hoje você vai à floresta e traz para mim um ramo de uma rosa
silvestre para plantarmos aqui no jardim, uma rosa que eu nunca tenha visto.
Goldener de bom grado foi à floresta a procura do ramo da rosa e
realmente encontrou lindas roseiras.

Colheu um raminho de um rosa

dourada e levou ao jardineiro.
Quando o jardineiro viu o que Goldener trazia ele disse:
– ”Saia já daqui, você com esta rosa dourada”!
Você só pode ser um feiticeiro e ter maldade no coração, saia já de
minha floresta! Não quero mais lhe ver!
Goldener ficou desolado, triste, pois não era sua culpa, ter achado a
bela rosa dourada e com certeza ele era um bom menino, com bondade no
coração.
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Goldener saiu caminhando pela floresta e o canto da fadinha
acompanhava seu caminhar (cantar a musica)
Chegou então na beira de um grande mar onde na encosta havia um
castelo majestoso.
No mar havia um pescador mais velho e Goldener o cumprimentou:
– Boa tarde, senhor pescador, deixe-me lhe ajudar a pescar, puxar
esta rede sozinho certamente é muito pesado para uma só pessoa.
– Muito me alegra saber que um jovem queira ajudar um velhinho.
Goldener

entrou então

no barco. Chegando lá no fundo ele

inclinou-se para puxar a rede, e de repente avistou uma coroa de ouro que
cintilava. Ele se assustou e temeu que de novo fossem brigar com ele. Mas o
bom pescador era sábio e inteligente e disse:
– SALVE GOLDENER, SORTE E SAÚDE GOLDENER
A COROA QUE TU ACHASTES, QUE DO FUNDO DO MAR TU TIRASTES,
A TI PERTENCE.
UM REI, UM DIA TU IRÁS TE TORNAR E UMA BELA PRINCESA TU VAIS
ENCONTRAR.
COM A PUREZA DE TEU CORAÇÃO
TU GANHARÁS A IMENSIDÃO.
Goldener agradeceu, despediu-se e partiu.
E assim Goldener foi até o castelo onde morava um bondoso rei.
Lá ele conheceu a filha do rei, uma bela princesa.
Eles gostaram muito um do outro e num belo dia se casaram e
viveram felizes por muitos e muitos anos.
Tradução e adaptação: Silvia Jensen, extraído do livro “Hanschen
Apfelkernen, kleine Marchen und Geschichten zum erzahlen und spielen”.
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................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS

MUFFINS DE ABOBRINHA
Ingredientes:
2 ovos
1 xícara e meia de farinha de trigo branca
1 xícara de abobrinha ralada
1 xícara de açúcar
½ xícara de óleo de girassol
½ xícara de nozes picadas
1 colher de chá de bicarbonato
1 colher de sopa de fermento para bolo
½ colher de chá de sal
Modo de fazer:
Em um recipiente misture bem todos os secos, em outro todos os molhados,
só então junte os dois e mexa bem. Coloque a massa em forminhas de
muffins untadas e enfarinhadas, leve ao forno médio por 25 minutos ou até
que fique levemente dourados.
Receita da Audrey (mãe da Carolina A. 3º ano)
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ASTRONOMIA: A COSMOVISÃO HELIOCÊNTRICA DE COPÉRNICO
No Colibri de São João (2013 – Nº2) observamos como o sol se
movimenta no céu (aparentemente). De leste para oeste ele faz um giro
completo em 24 horas determinando o ritmo do dia e da noite. De oeste para
leste ele se movimenta lentamente percorrendo no período de um ano todas
as doze constelações zodiacais determinando o ritmo das quatro estações
anuais.
Para compreendermos como acontecem ambos os movimentos,
devemos nos imaginar em um local de observação fora da Terra. O Sol
sempre ilumina apenas um lado da esfera terrestre: o lado em que é dia. O
lado oposto é onde há noite na Terra; ele não é iluminado pelo Sol; ele está
na sombra do Sol. Devido ao movimento de rotação da Terra mudam luz e
cores em todas as paisagens, que giram junto com nosso planeta no ritmo do
dia e da noite.
Assim, quando observamos um pôr-do-sol podemos compreender
que o que acontece de fato é que, pelo movimento de rotação da Terra
somos levados para trás adentrando a metade não iluminada pelo Sol. Quem
olha para o Sol poente a oeste “viaja” para trás em direção à noite. Devido à
contínua rotação terrestre nós adentramos cada vez mais no ambiente do
crepúsculo, até não podermos mais avistar o Sol porque a Terra o esconde: é
quando o Sol se põe (Figura 1).
Semelhante é o fenômeno do nascer-do-Sol. Pelo giro de nossa Terra
nós viajamos com toda a paisagem circundante ao encontro do Sol. Tão logo
uma pessoa é levada, pela rotação da Terra, até o “cantinho” onde ela pode
avistar o Sol, ela diz: “ele está nascendo”. A pessoa avista o Sol na região do
nascente e logo tudo é ofuscado por sua luz intensa (Figura 1).
Se a Terra não girasse e o Sol iluminasse sempre a mesma metade
dela, uma parte da humanidade estaria sempre sob a luz do Sol; outra parte
precisaria suportar eterna escuridão; e uma terceira, menor, viveria sempre
sob um “lusco-fusco”. Mas a Terra gira, afinal, e por isso a cada 24 horas
todos nós completamos uma grande viagem pelo lado do dia e pelo lado da
noite, sem precisar se locomover para outro lugar. É como se habitássemos
em um enorme carrossel. Ao olharmos para o céu do norte vemos Sol e
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estrelas se movimentarem da direita para a esquerda porque o nosso
“carrossel” se movimenta da esquerda para a direita.
Mas, se de vez em quando encontramos um sabichão que nos diz:
“Mas na verdade não é o Sol que se levanta, e sim a Terra é que
gira.”,podemos alegremente responder: “Isto é mesmo verdade, mas eu
prefiro dizer ‘o Sol está nascendo’ do que, de modo tão complicado, ‘a Terra
já girou o bastante para que nós possamos ver o sol’ (ou mais exato ainda: ‘O
nascer do Sol é o instante no qual a rotação terrestre transcorreu até o ponto
no qual, de um determinado local sobre a Terra, se pode avistar o Sol’)”.
Agora nos dediquemos à compreensão do fenômeno das estações
anuais. Ele se tornará compreensível se considerarmos a inclinação do eixo da
Terra. Ela é de

em relação a uma perpendicular ao plano da órbita

terrestre - ou plano da eclíptica (Figura 2). Este ângulo é o mesmo que o
correspondente à máxima distância do Sol acima ou abaixo do Equador
Celeste.

Fig. 1: A Terra vista do lado em que é
noite. O Sol está atrás dela. À esquerda
uma pessoa (no hemisfério norte) vê o
pôr-do-Sol; à direita o nascer-do-Sol, 12
horas depois.

Fig. 2: O eixo da Terra inclinado
em
. Muito distante à
direita está o Sol.

O arco mais baixo e mais curto da trajetória do Sol no inverno é
explicável pela inclinação do eixo terrestre deixar um hemisfério menos
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iluminado que outro (Figura 3: Hemisfério Norte. Figura 4: Hemisfério Sul).
Analogamente, o arco mais alto e mais longo da trajetória do Sol no verão é
esclarecido pela inclinação do eixo deixar um hemisfério mais iluminado que
o outro (Figura 3: Hemisfério Sul. Figura 4: Hemisfério Norte). A figura 3
mostra o hemisfério norte terrestre menos iluminado pelo Sol (inverno); o
hemisfério sul mais iluminado (verão). Na figura 4 o oposto: hemisfério norte
mais iluminado (verão); hemisfério sul menos iluminado (inverno).
O Sol brilha uma vez da esquerda (Figura 3) e então da direita (Figura
4). Como o Sol vai de um lado para o outro?

Figura 3: Situação ao meio-dia no inverno em uma latitude mediana no hemisfério norte: posição
baixa do Sol. A pessoa gira com a Terra menos tempo sob a luz do Sol. (No hemisfério sul é verão).

Figura 4: Situação ao meio-dia no verão em uma latitude mediana no hemisfério norte: Sol bem
alto. A pessoa gira com a Terra mais tempo sob a luz do Sol (No hemisfério sul é inverno).
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Para Copérnico, não é o Sol que se movimenta, mas a Terra.
Considerando a translação da Terra ao redor do Sol no período de um ano,
compreendemos como se dão as estações do ano. Portanto, de uma figura
para outra temos uma diferença de meio ano. A Terra mudou sua posição
neste período de tempo. O eixo terrestre continua inclinado. O ângulo de
inclinação não muda enquanto a Terra gira ao redor do Sol. Por isso o
movimento diário da rotação terrestre não é influenciado.
A figura 5 mostra uma vista em perspectiva da translação anual da
Terra sob o ponto de vista da cosmovisão heliocêntrica. O esboço mostra a
Terra menor atrás do Sol e, devido à perspectiva, maior na frente do Sol.
Quando o eixo terrestre no seu lado norte está voltado para o Sol
(figura 5 à esquerda), é verão no hemisfério norte (inverno no hemisfério sul).
Ao contrário, se o eixo na parte norte terrestre está voltado para fora (figura
5 à direita) é inverno no hemisfério norte (verão no hemisfério sul). Na
primavera e no outono o eixo terrestre continua inclinado, porém, nem
voltado para o Sol, nem para fora dele. Está inclinado transversalmente. Por
isso, em relação às condições de luminosidade, a Terra está em uma situação
de equilíbrio. É a época em que o dia e a noite têm a mesma duração:
Equinócios de Outono e de Primavera.

Figura 5: Sistema Heliocêntrico 1: As estações do ano no hemisfério sul. Elas surgem devido ao
movimento de translação da Terra ao redor do Sol. O eixo terrestre se mantém inalterável.
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Figura 6: Sistema Heliocêntrico 2: Bem distantes, no plano da órbita terrestre (plano da
eclíptica),estão as estrelas do Zodíaco.

Na figura 6 é inserida a representação do círculo do zodíaco. As
estrelas fixas que formam as 12 constelações zodiacais devem ser imaginadas
muito afastadas da órbita terrestre e em diferentes distâncias. À esquerda é o
período do inverno no hemisfério sul. Visto da Terra o Sol está entre Touro e
Gêmeos. À direita é verão no hemisfério sul. Visto da Terra o Sol está entre
Escorpião e Sagitário. Atrás, estamos na posição do outono com o Sol entre
Aquário e Peixes; na frente é a situação da primavera com o Sol entre Leão e
Virgem. Assim o Sol percorre ao longo do ano as 12 constelações do zodíaco.
Os dois movimentos aparentes do Sol (sua trajetória diária e sua trajetória
pelo zodíaco) têm origem, agora nós já sabemos, nos movimentos da Terra: o
movimento de rotação ao redor de seu próprio eixo (trajetória diária) e o
movimento de translação ao redor do Sol (trajetória anual).

De: Walter Kraul, Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart, 2002
Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon
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.................................................................................... RELATOS
As professoras Cáthia, Dirce e Beatriz, participaram nos últimos três
anos de um curso chamado Adicção e Liberdade, sobre o qual já tivemos
alguma matéria aqui. Agora os alunos têm um ano para um projeto de
trabalho. Cada grupo de duas ou três pessoas precisou elaborar uma forma
de transmissão destes conhecimentos para outros. Estas três professoras
decidiram trabalhar dentro do Colegiado de professores e continuar
estudando juntos os temas do curso que gira em torno de todo o tipo de
adicção e dificuldades de desenvolvimento do ser humano. A aceitação foi
boa por parte dos colegas e estamos certos de que dará muitos frutos.
Aqui um resumo do projeto elaborado por elas contendo uma visão
do mundo atual, a missão de quem tem consciência destas realidades, o
projeto propriamente dito e como ele será desenvolvido ao longo do ano.
VISÃO
A época atual é cheia de desafios e contradições. Não que fosse
diferente em tempos antigos, mas viver em um mundo globalizado significa
muitas vezes estar em diferentes lugares ao mesmo tempo sem estar
efetivamente em nenhum. Isso é algo muito novo para nós, porém é natural
para as novas gerações que trazem uma nova leitura do mundo. Entre eles
não há uma preocupação com ordem, com formalidades. A vida
simplesmente deve ser vivida como dá. Se aceita o que é oferecido e se
consome o que está na prateleira. Não é importante a procedência ou o
destino. É certo que nem todos pensam ou agem assim, mas os que são
diferentes estão tornando-se indesejáveis, porque aceitam o que a antiga
sociedade impõe. É difícil dizer se isso é certo ou errado, se é fruto do
egoísmo ou simplesmente é o surgir de uma nova sociedade, com novos
caminhos e outras maneiras de ver o mundo.
Nosso tempo está passando, o que esperamos fazer? Transmitir as
nossas velhas idéias para o mundo? Deixar algo para as novas gerações? Eles
querem o que temos para deixar? O que temos é realmente bom ou nós
achamos que é bom? O melhor não seria deixar que cada um enfrentasse a
vida da maneira que achasse mais criativa? Seria possível viver assim?
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Poderíamos realmente viver sem querermos interferir no destino das outras
pessoas? Deixando-as realmente livres? O mundo está em um momento de
grandes mudanças. Nosso olhar para ele precisa mudar. Se continuarmos
querendo ver o mundo que nós idealizamos, nunca vamos gostar do mundo
em que vivemos.
MISSÃO
Nosso compromisso é com a vida. Como professores, estamos diante
da vida, do movimento, do presente e futuro. Essa é uma incumbência séria.
Nos contatos entre nossos colegas, pais da escola, crianças, jovens e em cada
aula acontecem encontros que precisam ser frutíferos, onde não devemos
projetar nossa imagem sobre o outro, mas compreender e aprender a partir
dele. Encontros estruturados de tal forma que incentivem a força própria do
outro e assim trazê-lo à revelação.
Esses encontros são carregados pelas biografias, onde vivem as
necessidades, dependências, vícios e tudo o que molda o homem
contemporâneo. Cada um faz seu próprio caminho de vida e suas escolhas.
Não cabe a nós julgarmos esse caminho, mas sim nos colocarmos à disposição
para ajudá-lo a seguir ou mudar de direção segundo sua própria vontade.
Se pretendermos aceitar esse compromisso com a vida
como “missão de vida” precisamos de muito trabalho interior e preparação
consciente. Não podemos nos colocar diante do outro achando que sabemos
o que precisa ser feito. Só saberemos se estivermos abertos para o outro,
para conhecê-lo e compreendê-lo. A partir daí podemos atuar e ser um
verdadeiro apoio.
Em definitivo nossa missão deverá acontecer em três níveis.
Primeiramente conosco mesmos, trabalhando a nossa própria consciência.
Até onde queremos ir? Estamos conscientes de nossas capacidades e
incapacidades de seguir por este caminho? Em segundo lugar com colegas,
pais, enfim, outras pessoas que estejam dispostas a trabalhar pelo mesmo
ideal. Não somos capazes de nada sozinhos. Com quem queremos
compartilhar estas visões/questões? Finalmente e somente depois de todo o
preparo anterior chegaremos diante das crianças e dos jovens prontos para
trabalharmos dentro de uma proposta de verdadeira compreensão do que os
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aflige. O que é mesmo que os aflige? Eles estão buscando uma mudança de
comportamento ou somos nós que achamos que eles precisam mudar? Eles
realmente precisam de nós? Quanto? Até onde? Nós queremos oferecer uma
ajuda, um apoio, ou simplesmente uma interferência? Até onde nossa
liberdade de agir não interfere na liberdade do outro de seguir o seu destino?
Afinal não sabemos se chegamos a uma missão ou apenas às
perguntas que poderão talvez nos levar a ela, mas seguiremos na busca.
PROJETO
Conquistando uma visão mais aberta do mundo por tudo o que nos
foi clareado durante o curso sobre a nossa atitude diante destes jovens que
estão cada vez mais “conectados” com o mundo e desconectados de si
mesmos. Jovens que chegam ao ponto de necessitarem suprir este vazio com
diferentes substâncias para se sentirem criativos, fortes, corajosos e terem
forças para enfrentar esta nova selva, que é muito mais perigosa que aquela
que era preciso ser enfrentada pelos antigos cavaleiros, nos vemos frente a
uma tarefa.
Para nós fica a grande pergunta: O que podemos fazer por eles e
pelo mundo que nos rodeia? Sabemos que a nova geração será responsável
pelas mudanças e renovação, mas como chegarão a algo realmente novo se
não tiverem nosso apoio e nossa compreensão?
Não podemos continuar fazendo tudo como sempre fizemos e
esperar que algo mude, como por encanto, nestas mentes preenchidas pela
ansiedade, pela vontade de ter cada dia algo novo, inusitado e que toda a
repetição é abominada. O que nós precisamos saber para ajudá-los, ou basta
simplesmente fazer-nos a um lado e deixar que eles assumam, tomem conta
ou nos digam o que devemos e podemos fazer?
Estas são perguntas que permeiam todo o estudo e as pesquisas
sobre todo o tipo de adicção a que estamos todos expostos diariamente, mas
principalmente os nossos jovens. A escola caminha para a criação de um
Ensino Médio Waldorf. Precisamos nos preparar para este momento, mas
nossas crianças desde o jardim de infância precisam de formação e apoio para
que não cheguem a adolescência totalmente despreparadas.
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Vamos

estudar

juntos,

todo

o

colegiado

de

professores,

desenvolvendo os temas deste curso e relacionando-os com os casos e
situações que enfrentamos no nosso dia-a-dia na escola.
A partir desta visão comum, traçaremos juntos as metas para nossa
atuação e para o desenvolvimento dos jovens a nós confiados.
Pretendemos também discutir um pouco o papel da escola hoje.
Como queremos seguir atuando e como podemos atualizar-nos a cada
novidade e a cada novo desafio que se apresenta.
Quem são os verdadeiros professores? Como deve ser a verdadeira
escola hoje? Esperamos que estas e outras perguntas que surjam nos ajudem
a refletir mais profundamente na nossa tarefa, mas principalmente na
maneira como estamos transmitindo o conhecimento aos nossos alunos.
O resultado deste trabalho será apresentado em Novembro, no
último encontro com os professores e os colegas que participaram do curso.
Texto retirado do próprio projeto das professoras.
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.................................................................. POR ONDE ANDAM?
Nome: Mariana Cerca
Idade: 24 anos
Quando estudou na Anabá?
Do 7º ao 9º ano (2002 - 2004).
Foi aluna de quem?
Sérgio Beck.
O que está fazendo atualmente?
Último ano de graduação em gestão ambiental Universidade de São Paulo.
O que levou da Escola Anabá em sua ‘mochila’
para a vida?
O que eu levei do Anabá para a vida foi a forma
de ver e querer atuar no mundo. A imaginação, a
vida através da arte e nossa relação com a
natureza fez com que eu acreditasse no bem que
existe e procurar uma profissão multidisciplinar
que buscasse essa visão holística de se voltar
para

o

mundo,

mas

que

desenvolvesse

habilidades para a prática e realidade local.
A observação e a realização de experimentos
fizeram com que a ciência se tornasse algo curioso e interessante, e não meramente cálculos abstratos. As aulas de história,
geografia e a dedicação às artes fizeram com que meu mochilão pela Europa
fosse uma vivência de
tudo aquilo que eu vivi,
ouvi e desenhei em sala
de aula. O que eu levei
do
foram

Anabá
as

também
cores,

as

formas e as melodias,
além da amizade, do
carinho e de infinitas
boas lembranças!
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...................................................................... APOIO CULTURAL
Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no
mundo, as pessoas e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas nosso muito obrigado.

................................................................................................................ ADVOGADO
JUCELEI TAVARES MENEZES
Advogado com atuação nas áreas trabalhista, civil, previdenciária e especializado em
direito ambiental pela UFSC. Telefone: 48 8438 3813
e-mail: jucelei.menezes@gmail.com - Skype: jucelei.tavares.menezes
.................................................................................................. AGENTE DE VIAGENS
LUISA SODRÉ – AGENTE DE VIAGENS
Passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros.
Telefone/fax: 3365-8336 / 9101-8336
luisasodre@terra.com.br skype: luisasodre 1
........................................................................................................... ALIMENTAÇÃO
CANTINA DO DINDO
Venda de lanches e sucos na Escola Waldorf Anabá.
Encomenda de congelados salgados.
Telefone: 9953-0140
cantinafamilia@hotmail.com
CASA DO PEIXE – Gastronomia Marítma
Alimentação saudável, produtos naturais e orgânicos.
Ambiente acolhedor com espaço ao ar livre em frente à praia.
Balneário São Miguel-Biguaçu Telefone: 3285-2361 casadopeixesc.com.br
CASARÃO – Empório natural
Empório e Padaria Orgânica certificada pela Ecocert. Integrante da Ecofeira da Lagoa.
Grande variedade de pães, bolos, integrais e orgânicos.
Av. Pequeno Príncipe, 1267, Campeche - Telefone: 3237-3077
FAMÍLIA LORENZI – Pães artesanais
Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes.
Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica.
Telefone: 3228-0441
PÃO DE QUÊ? – Rafa e Dani
Feitos com ingredientes orgânicos e amor. Pães e bolos, pão de queijo (e sem queijo)
congelado. Vendas 3ª e 6ª no portão da Anabá e 4ª no Jardim. Aceitamos encomendas
para aniversários (bolo, pães, patês, cestas de frutas...) – tel.: 3234-3241 / 9607-1503
QUINTAL DA ILHA – Produtos Orgânicos
Toda linha de integrais e orgânicos. Agora com café e cappuccino orgânicos. Venha
experimentar! Rod. Admar Gonzaga, 980, Itacorubi.
Telefone: 3025-3420
quintaldailha@gmail.com
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..................................................................................................................... ANIMAIS
ADESTRAMENTO - KATHIA POSSA
Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento para problemas
comportamentais, terapia com Florais de Bach, passeios, atendimento domiciliar.
Telefone: (48) 9619-9262
kathiapo@yahoo.com.br
............................................................................................................. AUTOMÓVEL
SENNA AUTO CENTER
Balanceamento, geometria, pneus, suspensão, freio, rodas, escapamentos e troca de óleo

Rua Lauro Linhares, 113 – Trindade
Telefone: (48) 3248-4934 – Jean
.............................................................................................................. BRINQUEDOS
BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ
Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato
variado, material escolar em geral.
Telefone: 3232-7152, com Simone, pela manhã.
.................................................................................................................. COMÉRCIO
ZUN ZUM – Moda Jovem
Rua Conselheiro Mafra, 328, Centro, Florianópolis.
Telefone: (48) 3028-2838
Bem Linda – Moda, tendência, variedade, ótimos preços, tudo num só lugar!
www.fb.com/lojasBemLinda
Telefone: (48) 3024-8001
LÁPIS MÁGICO – Papelaria
Livros da Editora Antroposófica
Av. Pequeno Príncipe, 2120, loja 3, Campeche, Florianópolis
Telefone: (48) 3237-2148
..................................................................................................................... ESCOLAS
CASA AMARELA – Jardim de Infância Waldorf
Rua Elpídeo da Rocha, 200, Rio Tavares, Florianópolis
Telefone: 3237-4284
CASA AMETISTA – Jardim de Infância Waldorf
Proposta Waldorf para crianças de 2 a 6 anos.
Rua Victor Hugo, 250 – Bairro Petrópolis - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3023-7663
www.casaametista.com.br
JARDIM AMANAYÉ – Educação Infantil
Pedagogia Waldorf
Rua São Paulo, 107, Vargem Grande, Florianópolis
Telefone: (48) 3269-5775
jardimamanaye.blogspot.com.br
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JARDIM DOS LIMÕES - Berçário, Maternal e Jardim de Infância
Fundamentado na Pedagogia Waldorf.
Rua das Cerejeiras, esq. com a Rua Flamboyant - Carvoeira – Florianópolis – SC
(48) 3333-5355 / 9957-7617 / 9944-1131 jardimdoslimoes@hotmail.com
RECREAÇÃO WALDORF - Um lugar onde seu filho pode brincar, cantar, desenhar,
ouvir histórias... Com almoço e lanche, para crianças de 3 a 8 anos, no Jardim de
Infância Anabá. Mais informações com Salete ou Patrícia, telefone: 96090404 e
88593566. esilvaesilva@hotmail.com
................................................................................................................ FARMÁCIAS
FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia
Homeopatia e Antroposofia.
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4.
Telefone: 3234-3692
................................................................................................................... MEDICINA
Dra. MARISTELA FRANCENER
Medicina Antroposófica – Biografia Humana.
Rua Saldanha Marinho, 116, sala 1102 – 11º andar.
Telefone: 3225-0489 / 9903-3858
Dra. SÔNIA DE CASTRO S. THIAGO
Homeopatia – Clinica Geral.
Rua Dona Antônia Alves, nº101, Itaguaçu – Telefone: 3249-2101
.................................................................................................................. NUTRIÇÃO
GRASIELA PÖPPER
Nutricionista clínica - Nutrição Funcional ampliada pela Antroposofia
Rua Saldanha Marinho, 116 - sala 1102 - Centro - Florianópolis - SC
(48) 9111-4234 grasiela.nutricionista@gmail.com
........................................................................................................... ODONTOLOGIA
ARTHEMISA - Clínica Estética Odontológica
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 204, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi.
Telefone: 3334-5930
Dra. MARISA SALVADOR DOMINGUEZ
Odontologia da Família – Cirurgia-dentista / Odontopediatria.
Rua Dom Jaime Câmara, 179 - sala 1.201 - Centro - Florianópolis.
Telefone: 3224-1780
SOLANGE EZURE – Odontologia Antroposófica
Ortopedia Funcional - Ortodontia - ATM - Experiência Somática.
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 403, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi.
Telefone: 3025-5425
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.................................................................................................................... TERAPIAS
ANA CLAUDIA J. ALLEOTI- Psicóloga (CRP 12/6139)
Abordagem Junguiana/análise de sonhos/ sandplay therapy
R: Francisco Goulart, 42 sl. 201-Trindade
Telefone: (48) 9113-3110 - alleottiac@gmail.com
ARIANA CLAUSEN – Fisioterapeuta (CREFITO 139221-F)
Pilates adulto e infantil aulas individuais e RPG- Reeducação Postural Global
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A.
(48) 8429-6018 – arianaclausen@gmail.com – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com

ASSOCIAÇÃO ATENÁ – Centro de Transformação Pessoal e Artística
Terapia Artística – Bazar Waldorf - Grupos de Estudo - Meditação.
Rua Elpídeo da Rocha (com Rua da Macela), 144, Rio Tavares, Florianópolis.
Telefone: 3237-4231 / 8406-9331
bazardascoresedossabores@gmail.com
FERNANDA DAMERAU CRUZ – Educação Terapêutica
Reeducação do Movimento e Dança Criativa.
Atendimento individual e em grupos para crianças e adultos.
Rua Juvêncio Costa, 108 – Trindade, Florianópolis. Telefone: (48)32344715 / 99690603
FRANCISCA CAVALCANTI – Musicoterapia - Cantoterapia (CMC 439.319-8)
Escola Desvendar da Voz - orientação antroposófica.
Clínica Vialis - Rio Tavares - Tel.: (48) 3338-2977
Consultório Trindade, Ed. Madison Center - Tel.: (48) 8811-0233
MANOELA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga Clínica (CRP 12/11875)
Atendimento adulto e infantil com base na abordagem da Gestalt Terapia.
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A.
(48) 8403 1237 – manoelaclausen@gmail.com – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com

MARISA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga – Biografia Humana (CRP 12/00295)
Auto-desenvolvimento + Conversas de Ajuda em Processos de Mudança.
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A.
Telefone: (48) 3234-5069 – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com
SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística
Atelier Paulo Apóstolo.
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.
Telefone: 3232-7152 (manhã) / 3249-8498 (tarde)
TAISA BOURGUIGNON
PEDAGOGIA – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608.
Telefone: 3234-2747
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.............................................................................................................. TRANSPORTE
LAGOA TRANSFER – Transporte executivo com conforto, segurança, tranquilidade e
pontualidade. Passeios, viagens, eventos, ou ainda para tarefas cotidianas, ir ao
médico, buscar filhos na escola, receber encomendas... Consulte-nos: Transporte
executivo não custa mais caro. Tim (48) 99866414 - Nextel (48) 78125878
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............................................................................... EXPEDIENTE

Ano XXIII - Nº 3 – Micael - 2013
Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,
de Florianópolis, e interessados na pedagogia Waldorf.

Atividade sem fins lucrativos.
Este boletim financia-se unicamente com o apoio cultural e doações.
A distribuição é dirigida.
Sugestões e colaborações são sempre bem-vindas.
Contatos na escola,
com Silvia (silvialcover@hotmail.com)
ou Patrícia (patica1@gmail.com)
Quer nos apoiar? colibri@anaba.com.br
Equipe desta edição: Manoel Agostinho, Patrícia Campos,
Silvia Alcover, Sônia Bersagui
Quando necessário, nos reservamos o direito de corrigir pequenas falhas que
por ventura estejam presentes nos textos entregues para publicação neste boletim.
Agradecemos a todos aqueles que contribuíram nesta edição.

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas
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ESCOLA WALDORF ANABÁ
Mantida pela Associação Pedagógica Micael
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Fone: (48) 3334-1724 / 3334-6843 Fax: (48) 3334-2656
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