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Micael
Micael traz querer, força e coragem.
Ele é espírito solar.
Ele quer ser visto.
Ele trabalha com as consequências,
não com as causas.
Micael é calado, contido.
Ele não dá respostas, ele aí está, ele quer!
O que é pensado sobre a Terra
ele aprova ou rejeita,
mas somente se for considerado justo
diante do mundo espiritual.
Pois nos seus períodos, e nunca,
ele participou da atividade terrestre.
Todo o herdado lhe é antipático!
O falar é algo do que ele se afasta.
Ele quer antes o pensamento!
Rudolf Steiner (4/1/1924)

Capa: Xilogravura de Marcelo Bogo e desenho de Daniela Vicentini
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........................................................................................................ESPECIAL 35 ANOS

LEMBRANÇAS DO MEU ENCONTRO COM O ANABÁ
Quando pensamos no passado da Escola, nossas lembranças se estendem
por todo este ano de 2015, com o sentido de uma comemoração que tem muito
significado. Foi dentro deste espírito que a comissão que organiza e elabora o Colibri
me pediu para trazer algo sobre o tema. Aqui vão, portanto, algumas pinceladas de
lembranças do meu encontro com o Anabá, sem querer ser um relato histórico.
Nossa associação começou em 1980, com um grupo de jovens que conheceram a Antroposofia e decidiram realizar iniciativas que fossem inspiradas por essa
filosofia. Digo iniciativas, no plural, pois realmente no início se pensava que deveriam
surgir várias iniciativas a partir desse impulso. Ainda hoje podemos constatar isso
pela forma como nosso estatuto em sua primeira versão está escrito.
“Desafios para uma pedagogia social”, título do seminário que Dr. Alexander Bos proferiu nos anos de 1979 e 1980 e que, entendo, foi um grande inspirador
para essa turma de jovens que estava sonhando em fazer uma grande contribuição
social para Florianópolis, buscando e acreditando em uma renovação cultural. O
caminho encontrado foi o da pedagogia.
E foi assim que nossa primeira professora, Isabel, a Bel, apoiada por esse
grupo, começou com uma turminha de crianças em uma casa alugada no bairro de
Itaguaçu.
Hoje temos a memória dessa época, da fundação da Associação Pedagógica
Micael, pelos livros-ata das reuniões que aconteciam, e por aí vemos que, desde o
início, foi assim, muitas e muitas reuniões, “processos de construções e descobertas
participativas”! Muitas dessas atas foram escritas pelo nosso colega fundador, e
que hoje não está mais entre nós, Luiz Cesar Caldeira, que era dentista e pedagogo
social e que, em uma caixa de papelão, embaixo de sua cama em Ratones, guardou
por vários anos os documentos da Associação. Até que um dia, há uns 25 anos, Maria
Lúcia Moraes, a Lucinha, foi lá buscar e trouxe tudo para a escola, onde estão até
hoje.
Eu não cheguei a participar desde o início. Conheci o Anabá em 1991, há
24 anos. Lembro-me claramente de descer do ônibus em frente à escola e ter um
sentimento muito forte. Para mim, ver realizada na prática uma iniciativa ligada à
Antroposofia , seja ela no âmbito da pedagogia ou da agricultura, ou mesmo em
outra área social, é algo que sempre me dá muito entusiasmo e motivação, é como
um “sonho realizado na Terra”. Nessa época, eu estava administrando uma fazenda
de agricultura biodinâmica em Goiás, tinha dois filhos que precisavam de uma boa
escola e minha esposa tinha feito o Seminário para professores Waldorf em São Pau3

lo e conhecia a Sandra Beck, o Sérgio Beck e a Simone de Fáveri. Então nos mudamos
para Florianópolis, pois aqui estava a escola que sonhávamos!
No ano de 1991, a escola estava com a primeira turma de ensino fundamental, já no 4º ano. Era praticamente um canteiro de obras; as salas que hoje são das
turmas maiores estavam sendo construídas uma após a outra, a cada ano. Nesse ano,
estavam iniciando a construção da sala do atual 8º ano para que a turma do 4º ano
seguisse para o 5º e tivesse uma sala no ano de 1992. E assim foi. A turma seguiu. Porém, no final de 1992, com o 5º ano concluído, a escola achou melhor não seguir para
o 6º ano, pois não existia espaço físico e professores para continuar.
No ano seguinte, 1993, construímos a sala do atual 9º ano. Na época, a professora Verônica emprestou suas economias para a construção dessa sala, até que
chegassem os recursos de uma doação da Alemanha.
E, no ano seguinte, conseguimos alugar uma casa na esquina da nossa rua
para instalar ali o Jardim. Muitos dos que estão hoje na escola conheceram esse Jardim. Tiramos uma sala que existia onde hoje é a quadra de esportes e transportamos
para o terreno alugado. Ali conseguimos fazer três salas de Jardim e, com isso, o
Ensino Fundamental pôde ter espaço para seguir até o 9º ano.
Já a nossa história mais recente, acredito que a maioria conheça e venha
acompanhando. Em 2011, terminamos a Educação Infantil com três salas de Jardim
e um Maternal no terreno que foi adquirido no ano de 2001.
Desafios sempre existem. “Desafio para uma pedagogia social”, título das
palestras inspiradoras, continua presente e, hoje, com todos esses anos vividos, não
tenho dúvidas de que o caminho da Pedagogia Waldorf pode trazer realizações profundas para cada indivíduo (criança, jovem ou adulto) em seu caminho e em seus
processos de aprendizagem, assim como os frutos de tudo isso são contribuições verdadeiras para a sociedade e para o ser humano. Meu sentimento é de uma enorme
gratidão por esse encontro e por esta escola.

Marcelo Barbosa de Cunto
Administração Escola Waldorf Anabá
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MICAEL
No dia 29 de setembro celebramos o dia de São Micael. A partir daí, vivenciamos, na escola, uma época de quatro semanas elevando o que podemos aprender
desse grandioso ser espiritual.
Mas quem é o celeste herói a quem pedimos força e coragem juntamente
com as crianças?
Micael é o nome dado pelo povo hebreu ao ser espiritual que baniu do céu
as forças adversas. É aquele que está “ à direita do Senhor” como citado na Bíblia, é
também conhecido como “A face de Cristo”. A força da sua atuação é reconhecida
desde os primórdios da humanidade.
Micael está ligado à corrente do conhecimento. Nesse sentido, fala-se que
Micael doa forças de transformação para o futuro.
Atualmente a humanidade não vive mais essencialmente ligada e guiada
pelo mundo espiritual como em épocas passadas. O homem, hoje, adquiriu uma
consciência mais autônoma e pode, a partir de si mesmo, escolher o caminho que
deseja seguir. Estamos vivendo a época da consciência, na qual a individualização
humana é bastante grande e notável.
Esta época está sob a regência de Micael, que, com claro pensar e força no
agir, pode auxiliar a evolução humana. Mas, para seguir com Micael, é preciso querer
conhecer, querer distinguir onde essas forças adversas, que foram banidas do céu,
agora agem na Terra.
Por isso as imagens e contos de São Micael dominando o dragão! O dragão
é o representante dessas forças. Forças que vivem espalhadas dentro e fora de nós
em forma de obstáculos para o desenvolvimento humano.
Duas delas podem ser facilmente identificadas no mundo atual. Uma é a força de Lúcifer, que quer iludir o homem, induzindo-o a se perder com o espiritualismo
fantástico, afastando-o de sua missão na Terra; a outra é a de Áriman, que quer prendê-lo à matéria, ao consumo, ao poder. No meio delas vive o homem. Micael exerce
forças de equilíbrio, de lucidez. Ele doa conhecimento àquele que busca. Por meio
de todas essas forças, alcançamos o livre arbítrio. Conhecendo-as e distinguindo-as,
podemos escolher com a consciência desperta o caminho a seguir.
Agora podemos contemplar com atenção os dragões da nossa época, alguns
tão evidentes, como o egoísmo, as diferenças sociais, os alimentos carregados de
agrotóxicos, a violência e a maldade disseminadas na mídia, o medo do futuro, a
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intelectualização precoce das nossas crianças, a tecnologia trazendo altos efeitos de
distração, fazendo de nossa civilização a mais desatenta. Justamente agora, com a
potente consciência que pode morar em nós, basta que trabalhemos para adquiri-la.
Rudolf Steiner fala em “dominar o dragão” e não em matá-lo, por isso se faz
necessário usar tudo o que provém dessas forças adversas subjugando-as a nosso
favor; a tecnologia pode ser um bom exemplo para isso.
Então, nessa época, na escola, propiciamos a superação de medos e dificuldades por meio de desafios próprios para cada idade, nos quais a coragem, a amizade e o trabalho conjunto contribuem para o crescimento individual. Para que cada
EU infantil, ainda em formação, seja tocado e germine com força no adulto por vir.
Silvia Alcover, Professora 2o ano Escola Anabá

Xilogravura de Susana Braga
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POESIA A SÃO MICAEL

Friedrich Doldinger (trad. Geert Suwelack)

Ó aureolado no carro de fogo,
abaixa a lança de luz
nas almas vacilantes!
Acenda a coragem que arrebata
nos corações hesitantes!
Deixe-os ser vencedores no lodo!
Faze-os remediadores no país da maldade,
heróis e guardiões do
abrigo da luz
de tuas alturas sagradas!
Ó que radias triunfos na tua
roupa solar
e dás novos rumos na tormenta mundial,
em tua vigília faz-nos acordar!
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Tumba de passagem no morro de Tara (Irlanda) de 3000 a.C.
A passagem está alinhada com o nascer do sol no dia 1º de novembro.

A ESSÊNCIA DE HALLOWEEN
Halloween, ou Oíche Shamhna, em irlandês, era um momento muito sagrado para o povo celta e pré-celta da Europa. A data celebrava o início do ano celta e
era uma das 8 festas anuais. Antes da chegada do Cristianismo, celebraram os solstícios, os equinócios e as seguintes quatro datas entre solstício e equinócio: no 1º de
novembro, a festa de Samhain, no 1º de fevereiro, a festa de Imbolc, no 1º de maio,
a festa de Bealtaine e, no 1º de agosto, a festa de Lughnasa. Na língua irlandesa, até
hoje, os meses de novembro, maio e agosto ainda levam os nomes destas festas.
A entrada de uma tumba de passagem no importante morro de Tara, na
Irlanda, está alinhada com o nascer do Sol no dia de Samahain, no 1º de novembro,
sugerindo que esta data era importante para o povo irlandês desde a construção da
tumba, há aproximadamente 5000 anos.
Novembro é o começo do inverno intenso na Irlanda. O ano celta começava
no inverno, num momento de interiorização, como a vida da semente começa na
escuridão da terra e a vida de uma pessoa começa na escuridão da barriga. As festas
também começavam na escuridão, na véspera da festa. Por esse motivo, a festa de
Samhain era celebrada na noite anterior, na noite de 31 de outubro.
Nessa noite, se dizia que o véu entre este mundo e o mundo espiritual era
muito fino e os mortos e os bruxos saíam dos cemitérios e vagavam pela comunidade. A maioria das pessoas sensatas ficava em casa nessa noite, rezando e cantando
pelos antepassados e ancestrais, mas quem tinha que sair, se vestia de morto ou
bruxo para não ser notado pelos bruxos e mortos e levados embora junto. Um bruxo
ou morto batendo na sua porta tinha que receber alguma comida ou doce para não
amaldiçoar a casa para o ano que estava começando. Sendo o ano novo, era um momento de adivinhar o futuro.
Com a chegada do Cristianismo, várias destas festas pagãs foram aprovei8

tadas e transformadas em festas cristãs. O solstício de inverno, por exemplo, virou
Natal, o solstício de verão virou a Festa de São João. A festa de Samhain, do dia 1º de
novembro, virou Dia de Todos os Santos e Dia de Finados, celebrados nos dias 1 e 2
de novembro no calendário cristão. Dia de Todos os Santos, na língua inglesa, é chamado de All Hallows. A véspera desta festa em inglês é chamada de Halloween. Em
irlandês é chamada de Oíche Shamhna; literalmente a véspera da festa de Samhain.
Eu vivenciei Halloween ou Oíche Shamhna na minha infância na Irlanda nos
anos 80. Era a minha festa predileta. Não tinha o ritmo seguro, familiar de Natal ou
de Páscoa. Os adultos estavam presentes, mas na periferia. Era festa de fantasias de
bruxos, fogueiras altas, fogos de artifício explodindo na total escuridão, brincadeiras
com maçãs, sapequices, bolos com surpresas, doces abundantes e no fim da noite,
estórias de pavor contadas em voz baixa.
Anoitecia cedo nessa época do ano, por volta de 17 horas. Era a única noite
que a gente podia sair na rua no escuro com os amiguinhos, indo de casa em casa
pedindo balas e doces aos vizinhos. Até hoje, a lembrança me traz uma luz tenebrosa para a cabeça, um gosto grudento de doce na boca e o frio de pavor gostoso na
barriga.
Já nos anos 80, na Irlanda, a festa pré-celta de Oíche Shamhna estava sendo
substituída por uma versão mais comercializada dos imigrantes irlandeses e britânicos no Norte da América. No século XIX, exportamos um terço de nosso país para
os Estados Unidos, junto com nossa festa e, no século XX, importamos nossa festa
revisada e comercializada. Já na minha infância, as histórias de pavor estavam dando
lugar aos filmes de terror, as lanternas de nabos estavam virando lanternas de abóbora, que não são nativas da Irlanda nem Grã-Bretanha, e as fantasias de bruxos estavam se transformando em fantasias de super-heróis e cantores famosos, perdendo
seu elo com o significado original.
Em 2013, passei o ano na Irlanda com os meus filhos, que nasceram todos
fora da Irlanda e vivenciaram um Halloween irlandês pela primeira vez. Estava junto
uma simpática família brasileira da escola Anabá, que estava fazendo intercâmbio no
país. As lojas, na época, estavam cheias de fantasias plásticas, cestas plásticas para
pedir doces aos vizinhos, pacotes enormes de doces para dar para as crianças e filmes
de terror para fechar a noite. Uns dias antes de Halloween, esculpimos juntos abóboras para decorar a entrada da casa. No dia, compramos doces e nozes para dar para
quem ia bater na porta e também “bairín breac” (ou bolo de surpresa) para comer
em casa. No bolo, se encontra surpresas como anéis, que prometem casamento para
quem achar e pauzinhos, avisando da pobreza iminente. Cozinhamos bolinhos, desenhando esqueletos em cima deles, preparamos as fantasias das crianças. No início da
noite, acendemos uma vela para os membros da família que já morreram e quando a
escuridão caiu, saímos na rua para as crianças pedirem doces na vizinhança.
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A gente morava num lugar muito rural e a escuridão da noite era impressionante. Nós, adultos, caminhamos até os portões dos vizinhos com as crianças. Vários
vizinhos não tínhamos conhecido ainda nos 6 meses que estávamos morando lá. As
crianças foram sozinhas, sem os adultos, até as portas das casas. Eram tímidas, no
início, mas depois tomaram coragem e bateram na porta dos vizinhos. Depois de
falar ´doces ou travessuras´, cantaram uma canção (em português) para os vizinhos e
ganharam uma sobrecarga de doces. Em algumas casas, ganharam dinheiro, em vez
de doces. A animação deles era palpável. Passamos por um cemitério e, com medo e
respeito na barriga, alguns entraram lá, como ato de coragem. Voltamos para casa e
brincamos com maçãs penduradas por uma corda do teto. Com os braços amarrados
atrás do corpo, cada criança tinha a chance de pegar a maçã na boca, acompanhados pelos gritos e risos de todos na sala. Depois, enfiaram seus rostos num balde de
farinha que escondia moedas e tentavam pegá-las na boca. Moedas ganhadas, todas
com rostos brancos de farinha e com riso nos olhos, as crianças sentaram no sofá
para ouvir uma vizinha amiga ler uma estória de pavor para eles.
Dormimos todos com a sensação da proximidade palpável do mundo espiritual e com sonhos de desafios e coragem.
Percebi que o Halloween ou Oíche Shamhna, como o Natal ou a Páscoa,
ainda pode ser vivenciado na sua essência, apesar da enorme comercialização que
rodeia as festas hoje em dia. Basta vivenciar internamente a festa, deixar borbulhar
em nós mesmos e proporcionar sensações, brincadeiras e histórias vivas para nossos filhos. Não chega a ser igual ao que era em outra época, mas conseguimos dar
vida a sua essência. Para mim, no Halloween, isso quer dizer que reconhecemos a
continuação da vida após a morte, da existência e envolvimento do mundo espiritual
nas nossas vidas, que saudamos e incluímos nossos antepassados e ancestrais, que
fortalecemos laços da comunidade e que exercitamos a coragem.
A origem de Halloween me parece semelhante à origem indígena do famoso
festival do Dia dos Mortos, no México e América Central. Aparentemente, essa festa
era celebrada pelos Maias e outros grupos indígenas durante o mês de agosto. Com
a colonização, no século XVI, foi integrada ao Dia de Finados da igreja católica. No
Brasil, a festa Quarup é celebrada na Amazônia em agosto ou setembro e é também
um equivalente indígena ao Dia dos Finados católico, uma festa para homenagear os
mortos.
No Brasil, principalmente no Nordeste, também tem a festa de Cosme e
Damião, que lembra o Halloween, com a prática das crianças saírem nas ruas e receberem doces. Na igreja católica e em religiões afro-brasileiras, a festa é celebrada no
final de setembro. A origem dessa festa, porém, é a celebração dos dois médicos que
ajudaram aos pobres e foram mártires da Igreja Católica na Ásia Menor, no século III.
A festa chegou ao Brasil no início da colonização e é celebrada na Igreja Católica aqui
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até hoje e foi integrada às religiões afro-brasileiras. Os doces são dados para pagar
promessas aos santos ou praticar a caridade. Este motivo difere muito do motivo de
oferecer doces durante Halloween, que era visto originalmente como uma forma
de se proteger dos bruxos e mortos que vagavam pelas ruas na noite de Halloween.
No sul do Brasil, o Dia dos Santos e o Dia de Finados são celebrados desde
a chegada do catolicismo, com os colonos no século XVI. Estes dias são celebrados
com missas e com a tradição de arrumar e enfeitar os túmulos com flores e velas e
celebrar a memória dos entes queridos que morreram. Sob a influência dos Estados
Unidos, vejo agora a chegada, no Brasil, do Halloween ou “A Véspera de Dia dos Santos”, que é a relíquia da antiga festa pré-celta de ´Oiche Shamhna´.
Steiner indica a celebração das festas anuais cristãs para o crescimento espiritual sadio. Estas festas cristãs têm como origem as festas pagãs, aproveitadas e
reinterpretadas na luz do nascimento de Cristo. ´Oiche Shamhna´ é a véspera do Dia
dos Santos, mas se vier esvaziada de sentido e magia, fica mais uma desculpa para
comprar fantasias e balas e copiar um estilo de vida norte-americano. Se dermos
boas-vindas à sua essência, integrando-a às nossas vidas no Brasil, poderia ser uma
experiência lúdica e vivencial para nossos filhos, que ensina a proximidade do mundo
espiritual e a importância de honrar os nossos antepassados. Cabe a cada um de nós
decidir, se fizer sentido no ritmo anual de nosso lar, se representa doce ou travessura
na nossa vida familiar.
Colaboração: Manika Bébhinn Ramsay,
mãe do Tom (6o ano), do Liam (3o ano) e do Eoin (Jardim)
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O QUE EU QUERIA ERA SOBREVIVER
Em dezembro de 2014, com 46 anos de idade, eu era pai, marido, empresário, um apaixonado por esportes radicais e muito feliz. Já tinha feito de tudo, desde
voar de parapente, fazer escaladas, trilhas (a pé ou de bike), slackline, caça submarina, vela oceânica, até esqui aquático. Minha paixão por desafios era grande, mas eu
nem imaginava o que estava por vir.
No dia 17 desse mesmo mês, como eu sempre fazia, saí de casa às cinco
horas da manhã pilotando minha moto, com o intuito de abrir a padaria. Bem, essa
era a minha intenção, mas o destino me reservara algo bem diferente: em uma das
curvas me deparei com um carro vindo na contramão e, de repente, “bum”!
Apenas após um mês de coma, várias cirurgias, diagnósticos de tetraplegia e
várias sequelas mentais, acordei sem saber o que havia acontecido.
O que eu queria era sobreviver.
Algumas fichas só estão caindo agora. Sempre pensei que, quando você tem
um problema, deve procurar uma solução para a pior situação possível e, seguindo
essa linha de pensamento, você já estaria preparado para qualquer coisa que viesse
a acontecer. Algo semelhante aconteceu comigo durante minha hospitalização. Tive
sonhos horríveis, que envolviam família, negócios, em que tudo havia desmoronado.
Quando acordava, eu acreditava que era realidade. Não tinha coragem de perguntar
para ninguém se era verdade. Só depois de vários dias, me encorajei e perguntei
para a Andrea se era verdade. Felizmente, ela estava entendendo minha gesticulação
labial, pois eu estava entubado e não conseguia falar. Ela me revelou que nada era
verdade, que eu havia tido apenas sonhos, mas que eram coisas terríveis. O alívio foi
tão imenso que, quando eu soube que uma de minhas pernas havia sido amputada,
que havia perdido todo o movimento do braço esquerdo e também quase toda a
visão, confesso que não tive um impacto tão grande quanto o que era esperado. De
alguma forma, eu fui preparado para isso.
Eu não morri. E fico emocionado com o carinho das pessoas, de onde vêm
tantos amigos? Pessoas que antes só me cumprimentavam agora se colocam à disposição pra me ajudar. Me comove que os que já eram meus amigos não me abandonaram, e os que eu não via há dez anos de repente aparecem e dizem: “pô, Geraldo,
como posso te ajudar?”
Na minha vida, eu sempre fui de fazer o que tinha vontade, eu vivenciei os
momentos intensamente, eu era feliz. Mas agora eu estou limitado fisicamente e,
mesmo assim, já fiz tanta coisa!
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Guel Varalla

Hoje me sinto muito feliz ao conquistar coisas que, para as pessoas sem nenhuma deficiência, são coisas cotidianas e simples, que me trazem imensa felicidade,
como escovar os dentes sozinho, por exemplo.
Conseguir ir à Festa Junina assistir à apresentação do meu filho do sétimo
ano já foi um grande desafio. Quando me pediram para segurar a tocha com fogo, eu
tive dúvidas, pois meu braço direito ainda estava fraco e meus dedos não fechavam
completamente, mas aceitei o desafio. No momento que me deram a tocha com
fogo para segurar, eu tinha essa missão e “não larguei o osso”, mesmo sentindo o
calor da chama e pensando que iria salpicar os meus poucos cabelos.
Sempre quis viver a vida dos meus filhos com eles; e pensar que eu poderia
ter morrido... Eu estaria longe da convivência com eles. Hoje nós fazemos tanta coisa
juntos, fazemos a comidinha em casa... Não consigo ficar triste com a perda física que
eu tive, as alegrias são muito maiores!!! Claro que, se voltassem os movimentos do
braço, eu adoraria, mas é muito pequeno.
Nunca fui muito praticante de nenhuma religião. Mas acredito em Deus e,
em um juízo final, terei que prestar contas de tudo... Sempre fiz questão de tratar todos muito bem, com respeito, independentemente de quem eram. Tanto que fiquei
oito meses fora da padaria, e a Andrea também, mas a nossa equipe maravilhosa
conseguiu manter a loja no equilíbrio. Fico feliz por, nesse momento, poder colher
os frutos de sementes que, com tanto amor, plantamos por muitos anos...
13

Consigo, agora, olhar para o outro e “ver” a sua necessidade com mais compaixão; antes eu assistia as pessoas em entidades carentes, mas não tinha a real
noção do que elas passavam, agora eu agradeço a Deus por não ter a dificuldade que
eu sei que os outros têm.
Eu fui convidado a falar em um local público. Sempre foi muito difícil, para
mim, falar em público; se nesse momento eu conseguir, acredito que poderia me
ajudar no processo de evolução. Ainda é muito difícil pra mim, mas agora veio uma
vontade de contar minha história para ajudar os outros. Tenho um amigo pedreiro
que não tem um dedo há muitos anos e sempre xingou o mundo por ter essa deficiência, excomungando a vida; mas desde o que aconteceu comigo e, vendo como
eu estava lidando com o fato, nunca mais reclamou. A esposa dele disse que ele até
ficou mais calmo. Esse é um pequeno exemplo de algo que já está acontecendo a
partir da minha história. Se eu puder contribuir com as pessoas com esse meu exemplo de superação, começo a acreditar que, não por acaso, vivo intensamente esse
novo momento com muita felicidade.
Planos para o futuro? Tenho o de viver intensamente a vida com tudo de
bom que me restou. Não fico pensando em quando eu voltar a enxergar. Consigo ver
que há gente muito pior do que eu. Antes, eu olhava para as pessoas de cima para
baixo pelo fato de eu ter sempre uma postura ereta pelos exercícios que sempre fiz.
Hoje, sentado em uma cadeira de rodas, olho para as pessoas de baixo para cima,
pedindo “por favor” para me ajudarem a fazer alguma coisa, para me darem uma
carona. Penso que assim me preparo para o futuro, com humildade, sentindo muito
prazer com esse amadurecimento, com essa evolução.
Citando o poeta Mario Quintana: “Um dia... Pronto! Me acabo. (...) Morrer:
que me importa? O diabo é deixar de viver.”
Eu ouço muito as pessoas falarem sobre o ritmo frenético em que vivem
hoje em dia, com seus aparelhos eletrônicos. As pessoas estão indo com a maré,
com pressa. Eu também estava assim, correndo atrás de sustentar, de trabalhar, de
realizar, e eu penso que eu poderia ter olhado mais para as pessoas que tanto amo.
Hoje eu posso fazer isso, tenho tempo para isso. Penso no que veio pra mim, e não
em porque isso veio, mas como eu posso ser melhor agora, me dedicar mais às pessoas ao meu redor. Sempre tentei tratar bem as pessoas, mas agora eu tenho um
refinamento; parece que faltava alguma coisa, e agora veio.
Que movimento interno louco esse de fazer as coisas mais devagar e pedindo ajuda! Pra que tanta pressa, tanta correria? Antes, eu fazia no meu ritmo, agilizado e próprio. Agora tenho que me sincronizar ao ritmo dos que me ajudam, e acolho
muito bem essa ideia.
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Quando fui ao cinema pela primeira vez depois do acidente, foi a pedido dos
meus filhos para ver “Missão Impossível 5 ou 7”, sei lá, a minha emoção foi tão grande em estar com a minha família lá, com a Andrea ao meu lado, me contando como
era a cena e os atores, pois eu não estava enxergando, comendo uma pipoquinha...
Eu nunca teria ido assistir a esse filme antes, não daria tempo para viver isso.
Uma vez eu ouvi, em uma palestra, a frase “a vida é muito curta para ser
pequena”. Que ela curta seja, porém não devemos apequená-la com picuinhas, tristezas, mágoas e reclamações inúteis...
Em setembro de 2015, com 47 anos de idade, ainda sou pai, marido, empresário, apaixonado por esportes radicais e, mesmo sem uma perna, o movimento
de um braço e grande parte da visão, sou extremamente feliz. O que eu queria era
sobreviver e sobrevivi. Passei por uma experiência de vida incrível e ainda estou passando. As coisas que eu aprendi, já até perdi a conta. Mas o mais importante é que
aprendi a dar valor a coisas tão pequenas e, ao mesmo tempo, tão importantes da
vida, que às vezes passam despercebidas. Espero que, ao contar essa minha experiência, eu possa ajudar mais pessoas a fazerem o mesmo. E quando me perguntam
como estou, respondo com uma frase que aprendi com um grande amigo: “melhor
que ontem, e pior que amanhã”.
Geraldo Garcia, pai do Pedro do 7o ano
e da Bárbara do 9o ano 2014.
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II Congresso Ibero-Americano de Pais Waldorf
Entre 12 a 18 de julho de 2015, na Escola Waldorf Luis Horacio Gomez, em
Cali na Colômbia, participamos do II Congresso Ibero-Americano de Pais Waldorf, que
aconteceu paralelamente ao XII Congresso Ibero-Americano de Pedagogia Waldorf.
Fomos recebidos pelas famílias e professores da Escola com muito carinho,
fazendo com que nos sentíssemos literalmente em casa, pois os pais de fora foram
acolhidos nas casas de pais da cidade. Isso tornou nossa experiência muito mais rica,
com a convivência mais próxima de famílias colombianas.
Todos os dias, às 7h o congresso era iniciado com um delicioso café da manhã. Todas as refeições, preparadas com cuidado e carinho, eram repletas de pratos
típicos e assim íamos conhecendo um pouco da culinária colombiana. Muita banana
da terra, milho e sucos naturais de frutas diversas.
Nossos dias também eram recheados de apresentações, palestras, vivências, rodas de conversa, troca de experiências, música, dança e novas amizades.
Foi muito bom fazer parte da apresentação da Décima Palestra preparada
por professores de nossa escola e da Cora Coralina. A apresentação de Florianópolis
levou para o público de Cali a profundidade do conteúdo da palestra com a cor e
alegria da Bernunça.
Éramos um grupo de pouco mais de 60 pais, vindos de diversos países da
América, num encontro riquíssimo e que nos trouxe muitas novas ideias e inspirações. Como pais de escolas waldorf nos sentimos muito próximos e pudemos compartilhar nossas experiências, dúvidas, anseios e caminhos trilhados.
É bom perceber que não estamos sozinhos e que a busca por uma vida mais
plena para nós e nossos filhos, por uma educação de qualidade dentro de casa e na
escola, é comum e compartilhada por famílias e professores de todos os lugares.
O III Congresso Ibero-Americano de Pais Waldorf acontecerá em 2018. Esperamos formar um bom grupo de pais de nossa escola para irmos ao Peru, próxima
sede dos dois congressos.
Bettina Viggiano, mãe da Isaura e
Patrícia Campos, mãe da Beatriz, alunas do 6o ano
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Escola Waldorf Anabá no 12º Congresso Ibero-americano
de Pedagogia Waldorf em Cali – Colômbia
Ao chegar na Escola Anabá, no início do ano de 2013, todo o colegiado já
estudava a X Conferência do livro “A Arte da Educação I”. Tínhamos a tarefa de apresentá-la artisticamente no Congresso acima referido.
Muitas foram as contribuições, e começo agradecendo à querida professora Beatriz Camorlinga, que trabalhou incansavelmente por seis anos organizando os
dois últimos Congressos, o de Cali, neste ano, e o de Ribeirão Preto, em 2012, e que
manteve nosso grupo em constante estudo e trabalho ao longo desse período. Também às professoras Regina e Leise, que se tornaram guardiãs e condutoras de todas
as ideias e sugestões que chegavam durante o processo. Às professoras Rosângela e
Andréia, que trabalharam arrecadando fundos para a nossa viagem, com otimismo
e confiança. À professora Denise, que também conduziu um longo estudo da 10ª
Conferência e a cada professor que, a partir de sua própria maneira de compreensão,
foi enriquecendo o trabalho que foi tomando forma. Euritmia, Ginástica Bothmer,
Música, Teatro, Poesia, Dança, Arte da Fala, Artes Plásticas serviram de instrumentos
para a vivência da 10ª Conferência.
Para quem não conhece o livro em questão, ele foi escrito na época do nascimento da primeira Escola Fundamentada pela Antroposofia e destinada aos filhos
de operários de uma fábrica de cigarros, assim chamada : Livre Escola Waldorf em
Stuttgard.
Nessa época, a Europa estava devastada física, anímica e espiritualmente
pela Primeira Guerra Mundial e Steiner já falava, há muito tempo, de uma educação que possibilitasse o desenvolver, o desabrochar de uma verdadeira dignidade
humana, dentro de uma diversidade étnica, cultural e social, pautada pelos ideais
(segundo Schiller e reavivados por ele próprio) da Fraternidade na vida econômica,
da Igualdade na vida jurídica e da Liberdade na vida cultural-espiritual.
Para que essa escola nascesse, muitas forças foram essenciais. Uma delas foi Emil Molt, ele próprio um “trabalhador” no processo de autoeducação, pois
percebia as próprias lacunas deixadas por sua formação escolar. Ele comungava das
ideias e pensamentos de Steiner acerca de uma educação que pudesse penetrar
numa idoneidade espiritual. Sabia que a catástrofe da Guerra era decorrente de uma
formação humana negligenciada. Tratou de introduzir cursos de formação geral para
seus operários e funcionários, dados por Rudolf Steiner. Uma dessas palestras falava
sobre uma educação que pudesse ser adequada ao próximo par de séculos e abordou
a catástrofe educacional dentro da formação humana na cultura ocidental, na qual
o jovem, ao atingir os seus 14 anos, é arrancado do devido processo de formação e
designado a alguma atividade econômica. Com isso, interrompe-se o que é essencial
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nessa fase, que tem a ver com um especial interesse de transformação do mundo, ao
invés de uma garantia própria de subsistência. “Queremos uma escola assim para os
nossos filhos!”, disseram os operários. Nesse momento nascia a Livre Escola Waldorf.
Essa educação deveria estar baseada num profundo conhecimento do ser
humano como um ser biopsicosocial e em sua relação espiritual própria, com o outro,
com o mundo, com o Cosmo. Nesse sentido, não bastaria ser um professor expert
em sua área de atuação, precisaria ser um investigador de sua própria autoeducação,
como um ser que atua de maneira consciente e abrangente no mundo.
Assim, a “Arte da Educação I” foi resultado de encontros com os futuros
professores dessa primeira Escola Waldorf. Na verdade, um estudo geral do homem,
uma Antropologia Antroposófica, uma base para a Pedagogia.
Trabalhar em grupo e transformar uma Conferência numa apresentação artística foi uma tarefa tão rica quanto árdua, pelo menos para mim. A começar pelo
tema. Tínhamos que, a partir de uma concepção corpórea externa, chegar numa
conexão entre o ponto de vista anímico e espiritual do homem. Continuar nesse trabalho até o final foi uma valiosa oportunidade de crescimento. Vivenciar o esforço
de cada grupo, escola e indivíduo em encontrar um sentido próprio para a visão de
homem que nos dá a Antroposofia foi inspirador. Uma surpresa a cada apresentação.
A nossa Escola?
Surpreendeu a todos, inclusive a nós mesmos pela maneira com a qual tocamos as pessoas. Nossa apresentação gerou muitas observações, discussões e elogios. A 10ª Conferência havia sido artisticamente “degustada”. Tudo levado por um
fio condutor caloroso, dentro de uma linguagem que tem a ver com as nossas raízes,
com o nosso povo. A Bernunça, a rendeira, o pescador, as bruxas e todos nós como
personagens de uma grande história na tentativa de entendimento da visão de homem como um ser físico, anímico e espiritual.
Muitas foram as vivências na Colômbia, mas uma delas me chamou especial atenção: perceber as iniciativas que estão chegando aos lugares mais difíceis e
carentes. Há uma iniciativa na Guatemala, chamada Escola Caracol, de uma riqueza
e uma simplicidade comoventes. Ouvir o relato de dois professores guatemaltecos,
perceber as transformações nas crianças e nos próprios adultos professores e pais
me tocou profundamente. Os ideais da Trimembração Social se fazem vivos a partir
de cada iniciativa pessoal ou coletiva.
Trago a pergunta do Sr. Zimmermann, um professor Waldorf, cujos pensamentos e ações eram de uma vivacidade intensa. E uma fonte de inspiração no meu
caminho de autoconhecimento.
“Que foi feito do impulso da Trimembração do Organismo Social, do qual se
originou, no passado, a Escola Waldorf? Devemos dizer o seguinte: ao lado de todas
as coisas grandiosas que o movimento das Escolas Waldorf realizou em sua história,
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é necessário reconhecer que ele é apoiado principalmente pela burguesia elevada,
com muito poucas exceções em todo o mundo”.
Como colocamos a exceção aqui neste “pedacinho de terra perdido no
mar”?
Algumas exceções grandiosas:
Trabalho da Sra. Ute Craemer , na Favela Monte Azul - SP
Escola Aitiara, em Botucatu – SP
Ensino Médio Noturno, na Escola Micael - SP
Escola Araucária, em Camanducaia – MG
Escola Vale de Luz, em Nova Friburgo – RJ
Iniciativa da Sra. Lourdes Jibaja, na Amazônia Peruana
Escola Caracol, na Guatemala
E muitas outras que não conheço, mas que estão nascendo e vivendo.
Antes de finalizar meu relato, gostaria de agradecer em nome dos meus
colegas a todos que contribuíram para levantar fundos e viabilizar um maior número de professores representantes da Escola Anabá. Recitais, aulas de yoga, jantares,
serenatas encomendadas por tantas famílias, artesanatos e tantas colaborações que
tornaram possível uma representação tão numerosa. Também a presença dos professores Lucas, Bibiana, Gabriela e Mauren, da Cora Coralina e duas mães do 6º ano,
Betina e Patrícia, que viajaram e apresentaram conosco a 10º Conferência com tanta
alegria e motivação.
Obrigada à Escola Luiz Horácio Gomez, em Cali-Colômbia, professores, pais
e alunos que nos receberam de maneira tão calorosa.
Às colegas Nancy e Ivone, pelo primoroso trabalho com a euritmia.
Ao professor Jairo Sarmiento, que foi um verdadeiro anfitrião, apresentando
a cidade de Cali e proporcionando uma vivência da cultura local.
Aos palestrantes, oficineiros e coordenadores de grupos de aprofundamento que doaram seu trabalho e todos os participantes desse grande encontro.
Aos organizadores Beatriz Camorlinga, Betina Velmeter, Luz Elena e Mário
Veiga, pela competente organização.
Não posso deixar de agradecer a Sra. Úrsula Vallendor, professora Waldorf
e tradutora, que está presente desde o 1º Congresso e que me chamou especial
atenção.
Que as sementes trazidas deste Congresso possam ser germinadas em solo
fértil.
Compartilho o poema feito pela querida professora Ana Luiza Versiani, do 8º
ano, especialmente para a nossa apresentação e que sintetiza artisticamente a 10º
Conferência.
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Décima
Lanço meu arco no espaço,
Outros também o são.
Ao longe, aos milhares se abraçam,
A música das esferas é o som.
Também carrego uma esfera,
Pequena. Fechada.
Sabe-se lá por quais artífices divinos
Foi moldada.
Entre a solidão da esfera,
E o arco a amplidão.
Inspiro: percebo quando sou futuro.
Expiro: do passado vem compreensão.
No presente?
Meia lua inteira de oportunidades.
Lanço meu arco no espaço,
E, escuto...”
Ana Luiza Versiani

Relato de Andrea Ikeda, Professora de Euritmia Escola Anabá
Referências bibliográficas:
Heinz Zimmermann - Forças que impulsionam a educação
Rudolf Steiner - A Arte da educação I
O coração Social da Pedagogia Waldorf - Da consciência à realização
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EDUCAÇÃO

COMO CHEGAR À MATURIDADE ESCOLAR
(continuação da edição anterior)
E agora vemos outra situação. Meu filho não consegue se concentrar em
nada. Como ajudar?
Devemos dizer que a concentração infantil é diferente. Quando nós temos
uma tarefa, fazemos passo a passo e, no final, temos o resultado. Se nos desviarmos,
não chegamos ao resultado. Esta continuidade racional do adulto, na criança pequena está inserida no brincar, ela está constantemente ativa e, nesta fase, sempre
mudando de atividade, porém internamente ativa. Faz parte a tendência em mudar o
brincar, pois quanto menor a criança, maior a flexibilidade. Se quisermos podar este
processo, estaríamos tirando a força ativa e gerando nela situações prejudiciais. Pouco a pouco, a criança vai adquirindo maior concentração. Se começamos a explicar,
levando para a consciência, isto roubará as forças formativas corpóreas. Devemos
encontrar formas de incentivar este brincar, e isto é um grande mistério, pois depende de cada um. Porém, realizar tarefas com sentido auxilia no processo de percepção
do mundo ordenado, dando-lhes segurança.
As crianças que puderam se desenvolver de forma rica, quando chegam aos
cinco anos, passam por uma crise, que é bem individual: cada qual no tempo que
precisa, que pode ser um dia ou três semanas, depende de cada um. Passam pela
transição do ‘querer’ para o ‘fazer’. A partir de agora, a palavra começa a atuar, começam a compreender a palavra e podemos levá-las a ação por meio do falar, ainda
através de imagens. Sem adestrar e, sim, esperando seu processo de maturação.
No tórax, estão prontas e, por isso, se liberam desta tarefa, as outras forças
vitais vão agora atuar no âmbito metabólico e membros, ao sistema de movimento,
porque no metabolismo há sempre movimento e nos membros também, esta força
de formação vai do meio ao inferior e de repente vem a nós e falam que não sabem
o que fazer... Então, no desenvolvimento saudável, surge o tédio pela primeira vez.
Isto é justo, esta é a terceira metamorfose que está ocorrendo.
Temos que saber que, nesta fase, a fantasia quase desaparece, e isto a criança sente, e precisa de uma pausa para descansar, por isto podemos pedir a ela que
nos ajude com tarefas concretas, com instrumentos (como, por exemplo, cortar cenouras ou costurar algo que estejamos fazendo) e que não necessite de fantasia e,
sim, de instrumentos que dirijam o seu uso. Nesta época, somos nós que precisamos
ter ideias para sugerirmos a criança o que devem fazer e, de repente, sem perceber,
estão por si só no brincar novamente.
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Depois desta crise, surge uma capacidade totalmente nova, assim como aos
três anos surgiu a fantasia. É algo que não podemos ensinar a criança, mas que ocorre pela constituição e desenvolvimento de sua capacidade. Por exemplo: dois meninos da mesma idade estão conversando sobre o que fazer e, de repente, começam a
executar o que planejaram. De onde provém o incentivo para ‘o’ brincar? Onde esta
meta estava antes? Este é o novo que surge, a representação, agora eles têm capacidade para representar algo. Na época anterior, tinham esta capacidade, porém agora
é diferente, significa uma imagem interior que dá a representação para ‘o’ brincar.
Agora eles podem dizer para nós: “Quando fecho meus olhos ainda vejo você!” Antes
o incentivo vinha de fora, do ambiente, agora vem de dentro. Podemos incentivar
isso por meio das palavras que agora podem criar uma representação interior com o
que falamos. Esta representação, é claro, passa por estágios diferentes.
O que agora vou caracterizar ocorre para crianças bem maduras.
Por exemplo: as crianças querem brincar de bombeiro e vão atrás do que
precisam, tornam-se ativas e vão buscar o que melhor corresponde à proposta da
atividade, andam pela sala em busca do necessário. Isto é um ato da boa vontade,
e pode acontecer que algumas crianças não tenham desenvolvido a fantasia na fase
anterior e agora não tenham esta para dispor, pois agora esta ressurge de forma volitiva. Temos então a representação, a vontade e, entre eles, a fantasia, que é o que
ajuda a ser atuante nesta fase. Tem-se então a ideia de quanta força, criatividade e
força de vontade são necessárias para a criança ser levada a ser atuante no brincar.
É comum que agora façam isso juntos, estejam unidos e possam ceder a sua
ideia em função da ideia dos outros. Isto é um sinal de maturidade para o aprendizado. Nesta fase, a criança está em condições de atuar dentro de um pensamento
do início ao fim e tem a capacidade de pensar no futuro e atuar de acordo. Eles já
podem premeditar os acontecimentos e, então, chamam o adulto e pedem sua ajuda: ”Isto não funciona!” E eles ficam admirados com o fato dos adultos solucionarem
seus problemas, isto lhes causa um profundo sentimento de admiração e respeito.
As capacidades que surgem são a representação e o atuar ativamente através desta representação, mas ainda continuam na imitação, porém conseguem se
lembrar, independente da época que viram algo. Agora as capacidades que desenvolvem no brincar estão inconscientes: são a paciência, perseverança, concentração,
permanecer na decisão tomada. Mas isto não significa que durante o brincar mudem
suas ideias. Por exemplo: se construirá um jipe grande, então precisa de tempo até
que tudo esteja perfeito, de repente tiram tudo o que estava construindo e dizem
que só estão mudando. Aí constatamos que brincar é estar dentro de um processo e
não pronto, isto é válido para todas as épocas.
Em princípio, as crianças são observadoras daquilo que fazem. Nossa tarefa
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é tentar fazer com que as crianças se liguem outra vez na vida; tenham o desejo de
assumir um papel diferente. A criança se identifica com o adulto que observa (pescador, bombeiro) e, com isto, entra no papel e se torna o adulto observado. Estão
aprendendo e digerindo o mundo.
E quando são maiores, temos a possibilidade de aguçá-las a atuar através
de palavras. Por exemplo: descrevemos uma pessoa e elas têm que interiormente
imaginar esta pessoa. Então temos aí uma grande possibilidade de usar as palavras
indicando para a criança o que está certo e o que está errado. Nas crianças, a imagem imediatamente se transforma na vontade. Mas jamais transformar em prédicas
morais – “ Isto não se faz!” “ É feio!” . Leva-se tudo para a imagem de uma pessoa.
Nos três primeiros anos, brincam sozinhos estão satisfeitos consigo mesmo,
o objeto em sua frente leva-a ao brincar, mas precisa do adulto presente. Aqui, no
sentido bom, a criança é totalmente egoísta, pois o que está mais ativo é o EU, não
a consciência. A partir do momento em que na criança surge a fantasia e é ativa com
outras crianças, surge o você, mas ainda não como amizades duradouras e, sim, momentâneas. Variam rapidamente. É o caos com sentido, onde tudo se movimenta e,
um dia, isto irá se tornar mais direcionado.
Na terceira fase, surge o nós. Vem surgindo lentamente a vivência do social,
ou seja, imitam o comportamento social dos adultos, percebem em si o que não está
em ordem e colocam em ordem. Por exemplo: ajudam os pequenos, querem ajudar
a arrumar, ou seja, percebem a situação social e se adaptam a ela.
Esta metamorfose do brincar (primeiro atiram a bola para qualquer lado,
depois dirigem ao colega e por fim, tornar um jogo com regras), estas mudanças nas
atividades nos mostram o desenvolvimento da maturidade. Devemos, porém, cuidar
para não cair no erro de permitir tudo o que a criança deseja, quando o próprio adulto não consegue dizer não e nem cultivar a espera não estará auxiliando as crianças
ao seu correto amadurecimento, pois a persistência em criar bons hábitos é o que
educa e, a cada vez que a criança estiver fazendo algo não adequado para sua idade
(por exemplo: pegando uma faca perigosa, mesmo que seja fruto de sua imitação),
devemos intervir, trocando de faca, mas não proibir para não ‘congelar’ seu processo interno de imitação e sim oferecer outra alternativa, quando temos convicção
do porquê tomamos certas atitudes a criança compreende, entende internamente e
aceita. Limite é a forma fundamental de demonstrar amor, dá à criança a certeza de
que está sendo cuidada.
Também não devemos temer repetir, a cada ano, o mesmo. Por exemplo, as
bandeirinhas de São João, pois isto lhes traz a segurança de que o mundo está em
ordem, tudo acontece no seu devido tempo, com que alegria eles preparam a cada
ano a festa de aniversário!
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Portanto, o primeiro setênio é a época do cultivo da vontade. Pedir e agradecer são “leis” consagradas nesta fase, pois a veneração e gratidão nascerão destes
movimentos e, assim, o amor pela autoridade poderá crescer, dando-lhes forças para
construir seu aprendizado.
“A alegria e o prazer são as forças que melhor plasmam os órgãos infantis.”
Rudolf Steiner

Anotações pessoais com complementações
de Maria Regina Giachetta (Professora do Jardim Anabá),
de um curso realizado em 1995, em São Paulo, com Freya Jaffke.

Xilogravura de Cintia Bossle
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COMO REAGIR QUANDO SEU FILHO SE MACHUCA?
Por que os produtos orgânicos são mais saudáveis do que os não-orgânicos?
Não são apenas mais saudáveis porque não contêm pesticidas, mas também porque enquanto estão rechaçando as pragas, se tornam mais ricos em antioxidantes.
O valor dos produtos orgânicos vem não somente daquilo que eles não contêm, mas
também pelo aumento de seu valor nutricional. Ao aprender a encarar as adversidades, o organismo se fortalece.
Contudo, seres humanos têm maior consciência do que plantas e, dentro
de nossa consciência, cães famintos estão competindo por comida sob a forma da
nossa atenção. Um cão se alimenta de medo, manias e negatividade. O outro se alimenta de amor, possibilidades e esperança. Qual deles cresce em nossa consciência?
Simplesmente aquele que alimentamos com nossos pensamentos, conscientemente
ou não.
Crianças experimentam solavancos, contusões e conflitos enquanto crescem, e isso contribui para as tornarem fortes e resilientes. Quando crianças vivenciam desafios, os adultos precisam trabalhar conscientemente para escolher suas
reações. Nós alimentamos o cão do medo e das manias ou o cão da possibilidade,
valorizando as qualidades nascidas das adversidades? Afirmações positivas dão às
crianças o senso de que eles podem passar por qualquer coisa que estejam, experimentando. Quando uma criança cai, nós podemos dizer: “esse raspão dói, vamos
limpá-lo e colocar uma pomada. Você é rápido em sarar, irá logo melhorar”.
Por outro lado, se reagimos com medo quando uma criança se machuca,
nós reforçamos para a criança que não confiamos no seu poder de resiliência e não
temos certeza de que ela pode se curar ou controlar os solavancos da vida. Já que
nunca podemos proteger nossos filhos de tudo que virá e, eventualmente, não estaremos presentes, é importante darmos mensagens positivas enquanto eles são
jovens.
Escolha cuidadosamente o ambiente para seu filho. Espere solavancos e
contusões. Afirme a força da criança quando ela experimenta desconforto físico ou
emocional. As crianças são fortemente influenciadas pela nossa consciência. O olhar
solar do adulto (escolhido para refletir que tudo está bem) alimenta a criança, assim
como o bom solo de experiências saudáveis... Mas passar por tempestades também
proporciona um desenvolvimento de crianças fortes, capazes e resilientes.
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COMO FICAR NO PRESENTE COM SEU FILHO?
Se você dorme o suficiente, se alimenta nutritivamente e faz exercícios físicos e, mesmo assim, ainda está cansado, pode considerar que você tem vazamento
de energia. Pare e preste atenção para os hábitos invisíveis. Carregar arrependimentos, preocupar-se com o futuro e complicar a vida fazem a energia se esvair.
Quando focados em arrependimentos, nós não estamos presentes no momento. A atenção é dividida em fazer e pensar, um exaustivo estado de ser. Além
disso, nós não podemos fazer nada sobre o passado; pois este está feito, e ruminação
não irá produzir nada de bom. Nós aprendemos a coisa na hora certa, e erros fazem
parte do processo de aprendizado. Refletir sobre o passado e considerar novas abordagens é um exercício muito frutífero, mas isso é diferente.
Preocupar-se, imaginando resultados negativos antes que nos aconteçam,
nos mantém focados no futuro. Um bom antídoto é o humor. Nós não podemos
rir de algo e nos preocuparmos com ele ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que
coisas difíceis não acontecerão, mas o fato de nos preocuparmos com elas não nos
prepara para enfrentá-las quando chegarem. Se temos o hábito de nos preocuparmos, nosso pensamento pode rapidamente se transformar em imaginações negativas, que o alimentam. Melhor é ficar na realidade presente, percebendo o que vem,
e confiando que saberemos o que fazer, quando o desafio chegar. É preciso uma
musculação mental para que consigamos não nos ocupar com preocupações.
Complicar as coisas é uma outra maneira de vazão de energia. Há um grande
valor em manter vida simples, tomando tempo para planejar, tendo clareza sobre o
que fazemos e reduzindo as coisas ao essencial. Por exemplo, simplificar a coleção de
brinquedos de uma criança, facilita a arrumação e reduz o stress. Além disso, facilita
para a criança, ao escolher com o que irá brincar. O vazamento de energia nos rouba
do presente, consumindo nosso tempo e energia, mas nós podemos mantê-la com
esforço consciente. Apesar de não ganharmos mais tempo como resultado, o fato de
estarmos presente nos faz sentir como se tivéssemos ganho. O tempo se expande
quando estamos no presente e não divididos pelos pensamentos. Essa maneira de
sermos nutre nossos filhos, os quais não conseguem entender quando parecemos
estar presentes, mas não estamos realmente, porque estamos distraídos com nossos
pensamentos ao invés de presenciar nossa própria vida.
Tradução do livro “Words for parentes in small doses”
de Judith Frizlen, por Luiza Retz, Professora do Jardim ANABÁ
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PÉROLAS DAS CRIANÇAS DO JARDIM
As crianças brincam no pátio com tábuas e se equilibram como se estivessem surfando, quando Alice diz muito animada aos amigos:
— Olha! Estou surfando nas Cataratas de Biguaçu!!! Uhuul!
Alice Égas, 6 anos, sala da professora Luiza Retz
Na caminhada pela mata até a grande árvore, o menino Ignácio (4 anos)
conta para sua professora:
— Sabe profe, esta noite eu dormi acordado porque eu queira ouvir a chuva
e choveu muito na minha casa!
Ignácio, 4 anos, sala da professora Luiza Retz
Ao subir a trilha atrás do Jardim, pode-se ter uma bonita vista dos bairros
Itacorubi e Trindade, foi quando em uma das caminhadas, o Davi olhou admirado e
disse para sua professora:
— Então professora, lá é o mundo!?
Davi, 5 anos, sala da professora Silvia Jensen.

Ilustração Aline Volkmer

27

.........................................................................................................O ESPAÇO É DELES

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA ATUAIS
Em dias de chuva, no jardim de infância, secamos a varanda, com biombos
fechamos as saídas e aumentamos o espaço do brincar, com tapetes e panos pelo
chão. Ficamos assim, todos pertinho uns dos outros, brincares vizinhos, professores
e alunos e as turmas se misturam nas brincadeiras, em que as crianças elaboram e
sedimentam suas vivências.
Nós, professoras, ficamos quietas, observando e colhendo estas ‘digestões’.
Num destes dias, alguns alunos montaram uma linda casa, um menino passou toda a roupa e até ensinava outras crianças a passar, enquanto num canto da
‘casa’ um bebê nascia com a ajuda das ‘comadres’ e de uma médica. Outro dia, até
um menino estava gestando um lindo bebê que nascia, e nascia novamente até que
saíram para passear.
Dias depois, escuto a continuação da brincadeira, uma das crianças se dizia
Deus, determinava o que aconteceria e as outras olhavam para ver para onde deveriam ir. Eu, curiosa, vendo que Deus determinava tudo, queria entender um pouco
mais deste brincar e perguntei: ‘Mas vocês escolhem seus nomes?’ ao que fui respondida: ‘Sim escolhemos nosso nome, mas Deus precisa dizer se pode ou não!’
E assim seguiram brincando, dias a fio com este tema, de onde viemos,
como chegamos e como somos cuidados.
Observando as crianças, podemos entender muito de nosso macro e micro
mundo, para deleite das professoras.
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TEATRO – 8o ANO
O teatro foi, provavelmente, a experiência mais legal da minha vida.
Há tantas boas sensações nesse processo, e uma delas é bem no começo, quando o
professor vai falar o nome da peça, o frio na barriga, a expectativa. Uma outra vez, com
as sensações parecidas, é quando você vai descobrir seu personagem. Lembro como se
fosse ontem, eu abrindo minha carta com o meu personagem dentro. Então, começamos
a ensaiar as cenas, cada um em um cantinho, havia realmente começado. Na verdade,
isso passou mais rápido do que eu me lembro, quando eu percebi, já estávamos juntando as cenas, colocando as músicas, o grande dia chegando, começamos a fazer ensaios
gerais, vimos cabelos, maquiagem e, quando percebemos, já estávamos nas últimas semanas. Apresentamos para o 6º ano e o 7º, e então, chegou o dia da estreia, a correria, o
frio na barriga, tudo isso foi mágico, chegamos lá, com os olhos brilhando de nervosismo,
uma pequena vontade de vomitar, mas enfim, começamos a fazer a maquiagem e o cabelo, até que a hora chegou...
Sinceramente, não dá para botar em palavras o sentimento; as cortinas fecharam e
você escuta as pessoas chegando; você tenta ver as pessoas pelo lado, e está enchendo.
Você não acredita, esperou oito anos por aquilo, e finalmente chegou, “um bom espetáculo para todos” eram essas palavras que a gente esperava tanto para escutar.
Então começava, a cortina se abria... Elevava o cenário, então fui uma das primeiras
a entrar, e ver aquelas pessoas lá...
A primeira fala era dita, as luzes apagadas e as conversas cessadas, havia começado
de verdade! Eu também dançava antes de entrar e, quando eu fui dançar, senti aquele frio
na barriga, a adrenalina... Então, chega “o momento”, quando você vai entrar para suas
cenas, o nervosismo já até sumiu de tanto que tinha, o choque elétrico que passa por todo
seu corpo. Então você entra, a luz em você, as pessoas te olhando, daí vem sua fala, e as
primeiras provavelmente serão rápidas e nervosas, mas quando o público ri, é como se
todo o imenso trabalho com certeza valesse a pena, você relaxa e então tudo se acalma.
O público já não te dá tanto medo, e quando você tem que esperar para falar, porque o
público está rindo, é um dos dois melhores sentimentos, o segundo é quando você levanta as mãos e abaixa, então o público aplaude, e é o melhor e um dos piores momentos,
pois acabou. Mas, com certeza, vai estar sempre em nossas vidas, em nossos corações,
acho que com certeza vamos sempre nos lembrar disso, e quando relembrarmos, sempre
sorriremos.

Karim
29

.........................................................................................................O ESPAÇO É DELES

ESTÁGIO AGRÍCOLA – 9O ANO
O estágio agrícola surpreendentemente me trouxe muita paz. Foi uma viagem
que exigiu muito esforço físico, mas o que me surpreendeu foi que, na verdade, foi
uma viagem na qual me fez pensar muito, ou seja: uma viagem que te exige muito
fisicamente e psicologicamente. No final, você volta dela com um jeito diferente de
pensar e também conhecendo uma realidade muito diferente da nossa.
Luísa
Legal e corrido, porém divertido.
Fui para a manutenção sem me preocupar com o pesar no coração
Mas quando fui para horta, logo senti minha aorta.
Achei o estágio muito especial. O lugar era lindo... Sentirei muita falta. Neste estágio me senti renovada. Muitas emoções voltaram, algumas das quais ainda não
sei como lidar. Pude entender um pouco mais sobre o trabalho no campo, apesar de
maneira “modificada”. Foi uma semana muito especial.
Diana
Para mim, o estágio agrícola foi uma experiência maravilhosa.
Foi muito bom poder viver uma realidade tão diferente da minha, sem eletrônicos, trabalhando na terra e não com papel e caneta. Foi bem cansativo, mas de um
jeito bom, pois no final do dia, quando pensávamos em tudo o que tínhamos feito, e
como havia rendido, a satisfação que sentíamos cobria o cansaço.
Isabella
Para mim, o estágio agrícola foi uma experiência muito boa, especial e até mesmo educativa. Foi muito bom poder viver em um lugar e ter uma rotina totalmente
diferente. Poder se desconectar do mundo moderno foi muito agradável, ver como
podemos ocupar nosso tempo com coisas muito mais saudáveis para nós. Vivenciar
tudo isso foi meio que uma lição de vida para mim, consegui observar o mundo de um
ponto de vista completamente diferente.
Nina
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INTERWALDORF – 9O ANO
O Interwaldorf foi uma das melhores viagens que fizemos no Anabá. Conhecer
outras pessoas que têm a mesma idade que eu e também são alunos Waldorf foi uma
experiência incrível e, apesar de não ter tido muito tempo para conhecer os outros
alunos, já consegui ver que tínhamos muitas coisas em comum, como a dificuldade
de explicar a estudantes não-waldorf o que é euritmia, ou receber perguntas como:
“Vocês fazem as suas roupas?” ou “Vocês aprendem línguas indígenas?”, e por aí
vai... Amei os jogos diferentes, principalmente handball, e o jeito que a sala se uniu e
se esforçou para jogar bem, deixou tudo mais divertidos ainda! A torcida dos Haole
permaneceu forte e animada o dia inteiro. Ninguém nunca devia perder a oportunidade de sentir isso.
Emily Cruz
Este ano está sendo, com certeza, um ano de muito trabalho para toda a turma
do 9º ano, mas ninguém pode negar que está sendo um ano repleto de experiências
que irão marcar a todos. E na manhã da sexta-feira, 28, fomos para mais uma dentre
tantas viagens que estão acontecendo: o Interwaldorf na Escola Rudolf Steiner, em
São Paulo, onde nos encontramos com 9os anos de todo o Brasil para um dia desportivo. Confesso que estava um pouco receosa quanto ao nosso desempenho no vôlei,
no basquete e no handball mas, para a nossa surpresa, deixamos uma bela marca
no placar! É claro que, além de ter sido muito divertido e gratificante a parte dos
jogos, também foi muito especial a confraternização de toda aquela gente da nossa
idade. Fui descobrir então o porquê de já nos sentirmos tão à vontade, afinal, temos
algo bem grande em comum. Poucos de nós (alunos Waldorf) estão acostumados a
conhecer pessoas sem ter de responder a tradicional série de perguntas e comentários, como “queria estudar nesta escola fácil, sem prova”, “é verdade que você tem
aula com um pajé?” ou, a mais comum: “o que é euritmia?” Enfim, tínhamos tão
forte essa “conexão” que parecia que nos conhecíamos havia muito mais tempo, e os
alunos Waldorf eram tão queridos que acho que não faltou quem não sentisse falta
de mais tempo... Gostaria de agradecer a Escola por essa oportunidade, aos nossos
pais e professores que a puseram em prática, aos ex-alunos que foram dar uma força
extra à nossa sala, que é essencialmente feminina, e à Escola que nos recebeu! Muito
obrigada! Espero que ano que vem possamos nos reencontrar de algum jeito, no
nosso tão aguardado Ensino Médio...
Aline
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AS TRÊS BORBOLETAS E O ARCO-ÍRIS
Era uma vez três borboletas irmãs: a vermelha , a azul e amarela.
Elas voavam de flor em flor todos os dias, coletando néctar e pólen, enquanto o sol brilhava. Um dia, porém , quando elas estavam visitando as flores, algumas
nuvens de chuva começaram a se juntar, o céu ficou cinza, ficou escuro e logo começou a chover e chover.
A três borboletas irmãs ficaram imediatamente molhadas pela chuva, sua
asas ficaram pesadas. Elas estavam longe de casa e teriam que voar debaixo de chuva
para encontrar abrigo.
Foi então que as três borboletas voaram até uma flor vermelha e falaram:
“querida rosa vermelha, estamos ensopadas pela chuva. Você poderia abrir suas pétalas e nos abrigar?”

Ilustração Aline Volkmer
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A rosa respondeu: “somente a borboleta vermelha pode entrar, pois ela tem
a mesma cor que eu”. A borboleta vermelha respondeu: “se você não deixar minhas
irmãs entrarem, nós preferimos voar na chuva e encontrar abrigo em outro lugar”.
Assim, elas seguiram pela chuva a procura de um abrigo seco para descansarem.
Logo as três borboletas encontraram um flor amarela. “Bom dia girassol,
estamos ensopadas pela chuva. Você poderia abrir suas pétalas e nos abrigar?”
O girassol respondeu: “somente a borboleta amarela pode entrar, pois ela
tem a mesma cor que eu”. A borboleta amarela respondeu: “se você não deixar minhas irmãs entrarem, nós preferimos voar na chuva e encontrar abrigo em outro
lugar”.
Depois de algum tempo, as três irmãs borboletas viram uma flor azul: “querido agapanto, estamos ensopadas pela chuva. Você poderia abrir suas pétalas e nos
abrigar?”
E o agapanto respondeu: “somente a borboleta azul pode entrar, pois ela
tem a mesma cor que eu”. A borboleta azul respondeu: “se você não deixar minhas
irmãs entrarem, nós preferimos voar na chuva e encontrar abrigo em outro lugar”.
O Pai Sol que estava espiando por detrás das nuvens lá no céu achou muito
bonito as três irmãs borboletas voarem juntas e cuidarem umas das outras, desejando permanecer juntas. Assim, ele empurrou as nuvens para o lado e sol começou
mais uma vez a brilhar e brilhar.
Os raios do sol foram tão intensos que ajudaram a secar as asas das borboletas e quando elas olharam para o céu para agradecer ao Sol, elas viram algo muito
lindo, um arco-íris pintado de vermelho, laranja, amarelo verde, azul e lilás.
O Pai Sol deixou este lindo presente no céu para lembrar a todos como todas
as cores podem viver juntas.
História de Susan Down
Tradução e adaptação: Silvia Jensen
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O MOVIMENTO DOS PLANETAS
Parte I: MARTE
Os Planetas variam suas posições entre as estrelas fixas. Daí resulta o termo
de origem grega “estrela errante”, isto �������������������������������������������
é, seu movimento aparente é irregular. ����
Mesmo assim, no decorrer do ano, eles mantêm regularidade ao se moverem sempre
nas proximidades da Eclíptica e de Oeste para Leste (da esquerda para a direita),
aproximadamente na região em que também o Sol e a Lua se movem. Diferentemente do Sol e da Lua, porém, há uma nítida mudança na velocidade do movimento de
um planeta quando, de tempos em tempos, eles mudam de direção, movendo-se de
Leste para Oeste, fazendo um “laço”, quando também o seu brilho muda consideravelmente.
Na mitologia grega, Marte é o nome do deus Ares, o deus da guerra, que
andava sempre acompanhado de seus dois filhos, Phobos e Deimos, nomes das duas
luas de Marte. Ele tem um brilho avermelhado e é um verdadeiro talento em fazer
“laços” no céu. Por isso, comecemos a estudar essas tais voltinhas que os planetas
fazem com o exemplo do planeta Marte.
Marte demora, em média, cerca do dobro do tempo que o Sol leva para
mover-se por todo círculo das doze constelações zodiacais, isto é, cerca de dois anos.
Ocasionalmente ele diminui sua velocidade, permanece um pouquinho parado e se
move um trecho para trás, para o Oeste, no sentido contrário ao que vinha se movendo. Isso se chama movimento retrógrado do Planeta. Quando está bem no meio
de sua volta para trás, ele está justamente em oposição ao Sol e brilha bem claro no
céu durante a noite inteira. Quando Marte começa novamente a andar no sentido
normal, para frente, de Oeste para Leste, ele não encontra mais o mesmo rastro que
vinha fazendo e, assim, descreve um pequeno “laço” no céu.
São muitas as variações das formas dos “laços” de Marte. Às vezes um “laço”
está abaixo, às vezes acima; ora é mais longo, ora mais fino. Ocasionalmente nem é
um verdadeiro laço, apenas um “S” ou um “Z” (Figura 1). Nenhum “laço” de Marte é
igual a outro; uma ou outra vez ele aparenta uma pequena simetria.
Um “laço” de Marte mede em média 15 graus. Ele se move para trás, em
regressão, durante dois a três meses. Um “laço” completo é realizado em cerca de
meio ano; aproximadamente a cada dois anos e dois meses Marte perfaz um novo
“laço”.
Quando Marte termina um dos seus “laços”, seu brilho diminui notavelmente; ele fica visível apenas no começo da noite. Pouco a pouco, o Sol vai se aproximando dele e, finalmente, Marte desaparece no brilho do Astro Maior. Quando o Sol
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Figura 1: Diferentes “laços” do Planeta Marte (Hemisfério Norte). Bem no meio de sua volta para trás ele
brilha ao máximo (está em sua posição mais próxima da Terra).

alcança o Planeta, temos uma conjunção entre os dois, naturalmente não observável. Ambos se movem juntos no céu diurno por cerca de meio ano, até que, pouco a
pouco, o planeta se distancia o bastante para que o observemos novamente, agora
no céu do amanhecer. Timidamente, seu brilho vai crescendo mais e mais. Aos poucos, ele vai se distanciando cada vez mais do Sol, no sentido do Oeste. Logo estará
nascendo no meio da noite, depois cada vez mais cedo, até que, finalmente, surge
no horizonte Leste logo depois do pôr-do-Sol, brilhando ao máximo durante a noite
inteira. O novo “laço” se inicia cerca de 18 meses depois de seu ocultamento na ocasião da conjunção com o Sol.
Agora queremos saber como é que se pode observar os “laços” de Marte
no céu. Não é tão fácil assim. Precisamos registrar cada posição momentânea em
um esboço, feito a olho mesmo. Se ele está próximo de uma estrela bem brilhante
de alguma constelação zodiacal, temos uma situação privilegiada porque a estrela se
torna nosso ponto de referência. Este foi o caso, por exemplo, de fevereiro a agosto de 2014, ocasião em que Marte fez o seu “laço” nas proximidades de Spica, na
constelação de Virgem. Em 2016, ele fará seu “laço” perto de Antares, em Escorpião
(Figura 2). Com ajuda de um calendário astronômico, podemos descobrir quando e
em qual constelação do Zodíaco Marte fará um novo “laço”. Como regra geral, vale o
seguinte: a cada dois anos, uma constelação e meia adiante no Zodíaco. Entretanto,
é bom saber: Marte se comporta bastante irregularmente em seus movimentos.
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Figura 2: O “laço” de Marte próximo de Antares, na constelação de Escorpião, em 2016 (posições momentâneas no início de cada mês). Nos primeiros dias de maio, o planeta já se encontra em seu movimento retrógrado, de Leste para Oeste. Em julho, ele volta a se movimentar de Oeste para Leste. A linha
em cada figura é a Eclíptica.
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Agenda de Observação
Principais fenômenos astronômicos para os meses de primavera

Data

Horário

Fenômeno

Toda a
estação

Amanhecer

Observação do Planeta Marte: estará em sua fase de
distanciamento do Sol (logo depois da conjunção).
Move-se cada vez mais para Oeste, nascendo sempre
um pouquinho mais de madrugada. No início de março/2016 já surgirá no horizonte próximo das 23h.

27/set

A partir de 22h

Eclipse lunar total no limite entre as constelações de
Aquário e Peixes.

Início de
outubro

Anoitecer

Saturno na constelação de Escorpião se pondo no poente faz sua despedida. No decorrer da estação ficará
invisível.

15 e 16/
out

Anoitecer

Lua Nova passando por Saturno no poente.

Toda a
estação

Amanhecer

Linda aproximação de três planetas, Vênus, Marte e
Júpiter, nas proximidades da estrela Regulus na constelação de Leão.

Início de
dezembro

Anoitecer

Início da temporada de observação das constelações
de Touro, Órion e Cão Maior com sua brilhante estrela
Sirius, a mais brilhante do céu (no nascente).

De: Kraul, Walter. Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart: 2002
Tradução, adaptação ao Hemisfério Sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon
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DAHL DE ERVILHAS
500g de ervilha partida
3 batatas
1 cenoura
1 pedaço de abóbora
1 colher de chá mostarda em grão
1 pitada curry
1 pitada de açafrão
1 pitada de cominho
cheiro verde picado à gosto
Deixe a ervilha de molho de um dia para o outro.
Lave e escorra a ervilha. Em seguida, coloque-a numa panela com água
passando um pouco do nível da ervilha, deixe cozinhar até a ervilha ficar um pouco
macia. Enquanto a ervilha cozinha, corte a batata, a cenoura e a abobora em cubos
médios.
Quando a ervilha estiver quase macia, acrescente os vegetais cortados.
Quando os vegetais ficarem macios e a ervilha quase desmanchada, coloque um
pouco de ghee (manteiga clarificada) ou óleo para esquentar numa frigideira. Logo,
coloque os grãos de mostarda e os condimentos. Assim que os grãos começarem a
pular, acrescente o cheiro verde picado. Mexa por alguns segundos e, em seguida,
misture na ervilha. Finalmente acrescente sal à gosto. Obs: é um excelente substituto para o feijão.
Colaboração, Lilananda Gopika Devi Dasi, mãe do Haridas do 2o ano

“Os alimentos apreciados por aqueles que estão no modo da bondade aumentam a
duração da vida, purificam a existência e dão força, saúde, felicidade e satisfação.
Estes alimentos são suculentos, gordurosos, saudáveis e agradáveis ao coração."
(Bhagavad-gita - cap. 17- verso 8)
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.................................................................................................. ESPECIAL ENCONTRO

INTEGRAÇÃO E REFLEXÃO
Nos dias 24 e 25 de outubro acontecerá em Florianópolis o I Encontro de
Famílias com a Pedagogia Waldorf, com o objetivo de fortalecer o sentimento de comunidade entre as famílias das diversas escolas, por meio de vivências dos princípios
da Antroposofia e da Pedagogia Waldorf.
O que nos motiva a procurar uma Escola Waldorf para nossos filhos? O que
nos une como pais desta pedagogia? Qual o papel das famílias na escola? Como é o
organismo social de uma Escola Waldorf? Como promover a parceria e a integração
entre as famílias e entre as escolas? São algumas das perguntas que nos move a esse
Encontro.
Aguardamos você para compartilharmos momentos de reflexão, alegria e
cumplicidade.
Comissão organizadora
Programação
24 de outubro de 2015 (sábado)
17h30 – Credenciamento
18h30 – Palestra de abertura com Lucas Bicca
20h – Sopa e seresta
25 de outubro de 2015 (domingo)
8h30 – Café da manhã colaborativo
e boas vindas aos participantes
9h15 – Atividade rítmica
9h30 – Rodas de conversa
12h – Almoço
13h30 – Atividade rítmica
14h – Oficinas
16h – Café da tarde
16h30 – Definições dos próximos passos
Informações: https://www.facebook.com/encontrodefamiliaswaldorf2015
Inscrições: http://goo.gl/forms/DLgrn6fByC
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...................................................................................................... APOIO CULTURAL
Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no mundo, as
pessoas e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas, o nosso muito obrigado.

.......................................................................................................................... ADVOCACIA
DIALOGUE – Mediação familiar Meio de resolução de conflitos que visa encontrar
soluções duradouras e mutuamente aceitáveis, que contribuirão para a organização da
vida pessoal e familiar. Mais informações com Andreia Koetz - Advogada com formação e
experiência em Mediação Familiar. Telefone: (48) 9969-5541.
...................................................................................................................... ALIMENTAÇÃO

BOREAL ALIMENTO NATURAL

Comida natural com produtos orgânicos, refeições personalizadas por encomenda, cardápio
para diabéticos, alimentação viva. Solicite o cardápio por email aurosliu@gmail.com.
Telefones: 9663-3625 (tim) 3304-9663 (Aurora).

CANTINA DO DINDO

Venda de lanches e sucos na Escola Waldorf Anabá. Encomenda de congelados salgados.
Telefone: 9953-0140 - cantinadafamilia@hotmail.com

EMPÓRIO DAQUI

Presentes, cestas e delícias especiais – regionais, brasileiras e importadas.
Jurerê Open Shopping, loja 20 – tel.: 3371-2010 – www.facebook.com/Empório-Daqui

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). Vendas
3ª e 5ª no portão do Anabá. Aceitamos encomendas para aniversários (bolos, pães, patês ...)
– tel.: 3234-3241 / 9607-1503

QUINTAL DA ILHA – Produtos naturais e orgânicos

Verduras frescas, pães integrais , alimentos isentos de glúten e lactose.
Café expresso orgânico e lanches naturais.
Rodovia Admar Gonzaga, 980 loja 2 – Itacorubi – Florianópolis. Telefone: 3025 34 20
............................................................................................................................... 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
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........................................................................................................................ BRINQUEDOS

BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ

Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato variado, material escolar em geral. Telefone: 3232-7152, com Daniela e Caciane, das 7h às 12h30, quarta-feira das 7h às 15h30. bazaranaba@gmail.com
............................................................................................................................ COMÉRCIO

FRUTO TROPICAL – Roupas de algodão adulto e infantil

Pijamas de flanela, saias, chapéus, acessórios para bebês e presentes especiais
Centro Coml. Germânia - loja 8 - 3204-6774 e 8408-9038 Seg/sex 13:30 as 18:30
www.frutotropical.com.br

LÁPIS MÁGICO – Papelaria

Livros da Editora Antroposófica
Av. Pequeno Príncipe, 2120, loja 3, Campeche, Florianópolis
Telefone: (48) 3237-2148
........................................................................................................................ COSMÉTICOS

BELVERDE – Biocosméticos, produtos naturais, orgânicos e sustentáveis.
www.lojabelverde.com.br - Mercado São Jorge - Rua Brejaúna, 43 - Itacorubi

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

CENTRO EQUESTRE CANTAGALO

Aulas de equitação para crianças, jovens e adultos. Rua Francisca Inês da Costa, 342 João
Paulo. Tel. (48)91423657 cecantagalo@gmail.com
............................................................................................................................... ESCOLAS
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
................................................................................................................ FONOAUDIÓLOGA
MELISSA FIGUEIRA NAGASHIMA - Fonoaudióloga - Método Padovan
Rua Lauro Linhares, 2123, sala 608 - Trindade Center, Torre A.
Telefone: 3234-2747 / 9918-1716
.............................................................................................................................. LIVRARIA

SUR LIVRARIA – Alimente sua alma, com livros de literatura, infantis e juvenis.
Aqui você também encontra arte, alimentação, saúde e bem estar.
Pesquisamos seu livro pra você. Mercado São Jorge - Rua Brejaúna, 43, (48) 9693-2077
livraria@surlivro.com.br - Facebook/surlivraria
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............................................................................................................................... MÓVEIS

BRUNO – Marcenaria em madeira de demolição

Escadarias, assoalhos, painéis e móveis – armários, mesas, aparadores e bancadas.
Contato: 99579067 / 84007751 E-mail: contatobrunomoveis@hotmail.com
................................................................................................................... ODONTOLOGIA

PERIODONTIA – Odontologia Integral Antroposófica

Especialidade da Odontologia que cuida da gengiva e do suporte ósseo dos dentes. Utiliza a
Educação em Saúde, evitando novos adoecimentos. Dra. Luciane Morais – CRO SC 13974
R. Presidente Coutinho, 311, Bl. A, S 1.101, Centro – Florianópolis 3222 8488/9976 0856.

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
................................................................................... SERVIÇOS EDITORIAIS E GRÁFICOS
Edição e revisão de textos, diagramação e produção gráfica
Editamos seu livro, diagramamos seu informativo ou produzimos sua revista |
Luiz Acácio de Souza | desouza.acacio@gmail.com | (48) 9629 1868
.............................................................................................................................. TERAPIAS

ESPAÇO ATENÁ – Centro de transformação pessoal e artística.

Meditação | Terapia artística | Grupos de estudos | Bazar Permanente
Rio Tavares, Telefone: 3237 4231 – e-mail: bazardascoresedossabores@gmail.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: 3249-8498 – simonedefaveri@gmail.com

TAISA BOURGUIGNON

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

42

.............................................................................................................

EXPEDIENTE

Ano XXV – Nº 3 – São Micael – 2015
Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,
de Florianópolis e interessados na pedagogia Waldorf.
Atividade sem fins lucrativos.
Este boletim é financiado unicamente com 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: Aline Volkmer (ilustração), Danielle Micheline
Wagner, Gabriela Falcão Klein (revisão), Luciana Dutra,
Maria Jaqueline Maffazioli, Marli Henicka,
Patrícia Campos, Silvia Alcover
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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