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CANTO DE NATAL
O nosso menino
Nasceu em Belém.
Nasceu tão‐somente
Para querer bem.
Nasceu sobre as palhas
O nosso menino.
Mas a mãe sabia
Que ele era divino.
Vem para sofrer
A morte na cruz,
O nosso menino.
Seu nome é Jesus.
Por nós ele aceita
O humano destino:
Louvemos a glória
De Jesus menino.
"Antologia Poética ‐ Manuel Bandeira",
Editora Nova Fronteira ‐ Rio de Janeiro, 2001.

Capa: Giotto di Bondonne – Detalhe do afresco “Nascimento de Jesus”, 1304‐1306
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NATAL
Um novo Natal está chegando. Uma nova oportunidade... Como
preparar os nossos corações? Lembrar os fatos que geram essa festa, pode
ser um caminho, ao final, o relato é simples e singelo, mas cada palavra é
precisa e preciosa.
Segundo Lucas evangelista, começa com a anunciação a Maria: uma
moça jovem do povo hebreu, a quem aparece um anjo (que na realidade é o
arcanjo Gabriel) que anuncia que ela está esperando um filho que será
chamado “Filho do altíssimo”! Maria, mesmo sendo jovem e mulher (não era
costume uma mulher contestar, e menos uma mensagem divina!), pergunta,
“como se dará isso, se não conheço homem algum?”. Ela quer compreender!
Maria é uma jovem mulher, e assim como ela recebe a anunciação
de que ela será a mãe daquele que será Filho de Deus, ela também nos
anuncia, com sua atitude de um novo tempo para a humanidade: um tempo
onde os seres humanos não querem mais “acreditar” nas grandes verdades,
mas querem compreende‐las.
O outro evangelista que nos conta do evento é Mateus. E Mateus
começa contando de muitas gerações atrás: ”de Abraão a Davi, quatorze
gerações; de Davi até o exílio na Babilônia, quatorze gerações; e do exílio na
Babilônia até Cristo, quatorze gerações.” Quarenta e duas gerações de seres
humanos para poder gerar um corpo capaz de receber o Cristo !!! E isso é só
o caminho terreno!
Estes dois evangelistas também nos contam que outras pessoas
receberam a notícia: Reis e Pastores. Duas imagens que reúnem toda a
humanidade: os mais sábios e ricos homens sobre a terra, os mais pobres e
singelos seres humanos. Reis que percebem o acontecimento porque
conhecem o céu e lá eles conseguem “ler” o fato extraordinário. Viajam e
trazem presentes que representam o mais alto reconhecimento para o Rei da
Humanidade: ouro, presente que é dado a reis; incenso, presente que é
oferecido a deuses, e mirra, aquilo que cura. Viajam durante o dia guiados
por uma estrela. Podemos ver uma estrela durante o dia? Talvez a estrela do
conhecimento, da sabedoria, que guia nossos passos mas para a qual
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devemos estar acordados e conscientes, que exige um ato de vontade da
nossa parte, de andar até ela.
Já os pastores, gente simples que vive mais no coração, recebem a
notícia à noite, dormindo, em sonhos eles percebem que algo magnífico
acaba de acontecer! Eles não duvidam das palavras que acabam de ouvir em
cânticos celestiais! E a resposta imediata é também ir até a criança
anunciada, e numa atitude plena de veneração oferecem a ela o mais
precioso fruto de seu trabalho: leite, farinha e um carneirinho.
Vivemos hoje épocas cheias de tribulações, e no Natal
especialmente criamos uma parafernália eufórica e só entramos na essência
dos acontecimentos por um forte ato de vontade! E pensamos nós que para
Maria e José foi mais fácil... Foi o primeiro censo, pela primeira vez os seres
humanos foram contados. E para isso, cada pessoa teve que ir para o lugar
onde nasceu! Maria, prestes a dar a luz, andando, muitos quilômetros, o
povo todo andando junto com seus rebanhos, resistindo sol e chuva... dias a
fio...dias e noites! E quando chegam, não encontram uma casa para acolhê‐
los! E numa estrebaria que podem descansar!
E é nessa gruta, na solidão da noite, entre anjos e animais, que chega
à Terra o Filho de Deus! Não havia lugar na casa dos homens!
Hoje somos seres modernos: reis e pastores vivem em cada um de
nós. Somos o próprio rei e temos a nossa estrela! Trabalhamos arduamente
para ter o nosso sustento. E temos uma nova oportunidade! Está em nós a
nova possibilidade de abrirmos a nossa casa, aquela que não conseguimos
abrir 2000 anos atrás, para abrigar essa criança, e deixá‐la crescer nos nossos
corações.
Ana Cairello
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PREPARAÇÃO PARA O NATAL
Advento é uma palavra latina que significa aproximar‐se, vir
chegando aos poucos.
O Advento de Natal é uma comemoração cristã que tem seu início no
quarto domingo antes do Natal. Na verdade, o Advento é o tempo de espera
para o que há de vir, é a preparação para a chegada do Natal.
Com as crianças, devemos ser sutis, fazendo com que elas captem o
verdadeiro espírito natalino, gradativamente.
Como fazer desse período algo vivo e profundo neste clima que nos
chama para fora, para as festas e férias de verão? Como buscar um
recolhimento e quietude?
Um bom começo é preparar o espaço físico com as crianças. Isto
significa aquecer a vida anímica. Nada melhor que começar com uma bela
‘limpeza’ no quarto das crianças, encorajando‐as a desfazerem‐se dos
brinquedos com os quais já não brincam tanto. Em seguida descobrir em que
cantinho vão ficar a árvore de Natal, o presépio e a coroa do advento.
Como fazer uma coroa do advento
Faça um círculo com ramos, de pinheiro ou araucária, grossos e
firmes, sustentado por um fio bem forte e enrole fitas vermelhas. Firmam‐se
na coroa quatro velas grossas:
Azul: acende‐se a partir do 1º domingo do advento, todos os dias da
semana. Representa o Reino Mineral;
Verde: acendem‐se a azul e a verde a partir do 2º domingo do
advento e todos os dias dessa semana. Representa o Reino Vegetal;
Amarela: acendem‐se as três velas a partir do 3º domingo do
advento, e todos os dias dessa semana. Representa
o Reino Animal.
Vermelha: acendem‐se todas as velas a
partir do 4º domingo do advento. Representa o
Reino Humano.
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História para contar junto à coroa do advento
OS QUATRO ANJOS DO ADVENTO
Muitos anos atrás, a terra era muito diferente do que é hoje. Os
homens não sabiam construir casas e tinham que viver em cavernas muito
escuras.
Não sabiam plantar e nem cuidar da terra. Deus teve pena dos
homens e chamou os Anjos para trazerem luz aos quatro cantos do mundo e
avisarem que iria mandar Seu Filho para alegrar os homens.
O primeiro anjo tinha asas azuis. Iria iluminar as cavernas e as grutas.
Pediu ao Sol raios de luz e os levou às cavernas. Os anõezinhos até hoje usam
esses raios de luz para colorir as pedras preciosas.
O segundo anjo tinha as asas verdes. Saiu do céu bem cedinho, mas
como voava devagarinho, chegou à Terra ao entardecer. Os raios de luz que
esse Anjo trouxe deram cor e perfume às plantas. Ele ensinou aos homens
como se deve plantar, deixando a terra bem fofinha para receber as
sementes. Trouxe também a chuva e com ela lavou as pedras, encheu os
lagos e fez os rios correrem mais rápido.
O terceiro anjo tinha as asas amarelas. Foi buscar os raios do Sol e,
quando estava chegando à Terra, os animais viram aquela luz e admiraram‐se
muitíssimo. O anjo contou aos animais que iria nascer uma criança muito
especial e que todos deviam preparar‐se para recebê‐lo. Os pássaros fizeram
músicas muito lindas. As borboletas coloriram as suas asas. O vento levou a
notícia por todas as partes.
O quarto anjo tinha as asas vermelhas e queria tanto ajudar os
homens que nem esperou para ser chamado. Foi logo falar com Deus. Então
recebeu uma luz especial que vinha do trono de Deus Pai. Essa luz o quarto
Anjo deveria colocar no coração de cada homem, cada mulher e cada criança,
porque faltava muito pouco para que chegasse o dia do nascimento de Jesus.
É por isso que até hoje acendemos quatro velas na coroa do
Advento: para recordar os quatro anjos que nos avisaram da chegada do Filho
de Deus.
Fonte: Preparando‐se para o Natal – Escola Moara, 2006
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OS DOMINGOS ESTÃO PRECISANDO DE FERIADOS
Nilton Bonder
Toda Sexta‐feira à noite começa o Shabat para a tradição judaica.
"Shabat" é o conceito que propõe descanso ao final do ciclo semanal de
produção, inspirado no descanso divino no sétimo dia da Criação. Muito além
de uma proposta trabalhista, entendemos a pausa como fundamental para a
saúde de tudo o que é vivo. A noite é pausa, o inverno é pausa, mesmo a
morte é pausa. Onde não há pausa, a vida lentamente se extingue. Para um
mundo no qual funcionar 24 horas por dia parece não ser suficiente, onde o
meio ambiente e a terra imploram por uma folga, onde nós mesmos não
suportamos mais a falta de tempo, descansar se torna uma necessidade do
planeta. Hoje, o tempo de 'pausa' é preenchido por diversão e alienação.
Lazer não é feito de descanso, mas de ocupações 'para não nos ocuparmos'. A
própria palavra "entretenimento" indica o desejo de não parar. E a
incapacidade de parar é uma forma de depressão. O mundo está deprimido e
a indústria do entretenimento cresce nessas condições. Nossas cidades se
parecem cada vez mais com a Disneylândia. Longas filas para aproveitar
experiências pouco interativas. Fim de dia com gosto de vazio. Um divertido
que não é nem bom nem ruim. Dia pronto para ser esquecido, não fossem as
fotos e a memória de uma expectativa frustrada que ninguém revela, para
não dar o gostinho ao próximo... Entramos no milênio num mundo que é um
grande shopping. A Internet e a televisão não dormem. Não há mais insônia
solitária; solitário é quem dorme. As bolsas do Ocidente e do Oriente se
revezam fazendo do ganhar e perder, das informações e dos rumores,
atividade incessante. A CNN inventou um tempo linear que só pode parar no
fim. Mas as paradas estão por toda a caminhada e por todo o processo. Sem
acostamento, a vida parece fluir mais rápida e eficiente, mas ao custo fóbico
de uma paisagem que passa. O futuro é tão rápido que se confunde com o
presente. As montanhas estão com olheiras, os rios precisam de um bom
banho, as cidades de uma cochilada, o mar de umas férias, o Domingo de um
feriado... Nossos namorados querem 'ficar', trocando o 'ser' pelo 'estar'.
Saímos da escravidão do século XIX para o leasing do século XXI ‐ um dia
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seremos nossos? Quem tem tempo não é sério, quem não tem tempo é
importante. Nunca fizemos tanto e realizamos tão pouco. Nunca tantos
fizeram tanto por tão poucos... Parar não é interromper. Muitas vezes
continuar é que é uma interrupção. O dia de não trabalhar não é o dia de se
distrair ‐ literalmente, ficar desatento. É um dia de atenção, de ser atencioso
consigo e com sua vida. A pergunta que as pessoas se fazem no descanso é 'o
que vamos fazer hoje?' ‐ já marcada pela ansiedade. E sonhamos com uma
longevidade de 120 anos, quando não sabemos o que fazer numa tarde de
Domingo. Quem ganha tempo, por definição perde. Quem mata tempo, fere‐
se mortalmente. É este o grande "radical livre" que envelhece nossa alegria ‐
o sonho de fazer do tempo uma mercadoria. Em tempos de novo milênio,
vamos resgatar coisas que são milenares. A pausa é que traz a surpresa e não
o que vem depois. A pausa é que dá sentido à caminhada. A prática espiritual
deste milênio será viver as pausas.
Não haverá maior sábio do que aquele que souber quando algo
terminou, e quando algo vai começar. Afinal, por que o Criador descansou?
Talvez porque mais difícil do que iniciar um processo do nada, seja dá‐lo
como concluído.

8

CO‐CRIANDO ESCOLAS EM PARCERIA (segunda parte)
Tomando emprestado a imaginação de Karl König sobre os processos
vitais e as ideias de King, pode‐se dizer que os processos sociais são
semelhantes ao de se construir uma "casa", um lar caloroso e acolhedor, para
abrigar a conexão humana entre indivíduos, envolvendo‐a com carinho e
interesse, alimentando‐a, e depois abarcando‐a em sua singularidade,
fortalecendo‐a com uma persistência que a leva ao crescimento social e à
criatividade.
Essencialmente, os processos sociais são forças vitais transformadas
para o aprendizado e interação social, os quais requerem especial força para
vir a existir. Eles são uma expressão das leis sociais de Steiner, o arquétipo
dos fenômenos sociais e do motivo condutor da ética social utilizada de forma
prática. Em resumo, os processos sociais são:
Encontrando/Comunicando (Respirando)
Atendendo com Interesse (Aquecendo)
Fomentando/Esmiuçando (Nutrindo)
Reconhecendo (Segregando)
Dando continuidade (Mantendo)
Estendendo/Desdobramento (Crescendo)
Criando novas formas sociais (Reproduzindo)
Não vou explorar os processos sociais, porque eles estão fora do
escopo deste documento. Eu vou nomeá‐los como necessários para
apresentar os sete estágios da formação de parcerias criativas nas Escolas.
Visão geral dos sete estágios de formação de parcerias criativas
A Parceria Criativa não é um contrato, nem uma simples troca de
interesse, nem mesmo uma questão de satisfação do cliente. Requerendo
ações e intencionalidade, comunicando, envolvendo, aprendendo e co‐
criação são processos que constroem e estabelecem parcerias criativas.
Desenvolvida ao longo do tempo essa parceria não é estática. Ela é
essencialmente orientada por processos, mudando com o ir e vir de alunos,
pais, administradores ou professores. De muitas maneiras, uma escola é
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como o fluxo constante de um rio. Seu curso é conhecido, mas suas águas
estão sempre mudando, trazendo movimento, enriquecendo a vida. Nesse
movimento constante, relacionamentos em escolas evolvem e devolvem.
Pessoas vêm e vão.
Tabela: Espectro de Formação de Parceria
Nível de
Consumir através

Momento decisivo

A parceria por

relacionamento
Å recursos compartilhados
Econômico

Matrícula / Inscrição

Æ

Associação / Colaboração

Contratual
Social

Políticas e

Å Normas compartilhadas Æ Confiança e reciprocidade

Procedimentos
Cultural /

Receber/Aceitar

Å Valores Compartilhados Æ

Espiritual

Serviços Educacionais

Visão, Missão

Movimento periférico

Momento decisivo

Co-Criação

de fora pra dentro

Ponto de Virada

Movimento Interior
de dentro pra fora

Consequentemente, cada pai ou mãe se localiza como indivíduo
dentro do espectro do processo de formação de parceria em um dos três
níveis mencionados na tabela. Na tabela acima, podemos ver o espectro de
parceria em formação. Esse é dividido em duas partes mediadas por um
ponto de virada. No lado do consumidor, a relação indivíduo‐escola é ligada
exteriormente e é característica de uma relação entre um consumidor e um
fornecedor de serviços. Pais e escola são, portanto, vinculados a uma relação
econômica através de acordos de matrícula, por uma relação social definida
por contratos, políticas e procedimentos, e por uma proposta educacional
expressa no conceito de serviços educacionais. Embora importantes, essas
três formas de relação não formam uma parceria. Eles formam uma base
sólida para um bom relacionamento entre fornecedor de serviços e cliente.
Em algum ponto do processo, os pais e escolas compreendem a
natureza recíproca do seu relacionamento e começam a lidar uns com os
outros em termos diferentes. No ponto de virada, o pai torna‐se parte
integrante da escola, aceitando a escola com todas as suas qualidades, suas
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lacunas e deficiências. Então, a relação de consumo estabelecida se desloca
para uma de parceria, para um relacionamento íntimo com base no apoio
mútuo, de confiança e reciprocidade, e de uma imagem do desenvolvimento
da criança e do ser humano.
Esses três níveis de relação (consumidor, ponto de virada, e parceiro)
e as três formas de relação (econômica, social e cultural / espiritual) formam
o que eu chamo de ciclo (ou espectro) de formação de parceria pais‐escola. A
coordenação dos três lados dessas relações pode ser desafiante. É preciso
tempo e esforço consciente para que eles trabalhem de forma harmoniosa e
independente, porque cada área, financeira, social ou cultural, exige que os
pais, professores e administradores interajam de forma diferente. As três
formas, no entanto, são essencialmente presentes na vida escolar. Sua
multiplicidade pode ser conscientemente capturada e maximizada se a
instituição desenvolve esses relacionamentos baseados em processos e não
necessariamente em programas ou atividades unilateriais.
As fases de desenvolvimento da Parceria Criativa e
as Três Formas de Parceria
Face ao exposto, os Sete Estágios da formação de parcerias criativas
nas escolas (7 Fases) englobam três formas de relações: a econômica, social e
cultural. Independentemente dos procedimentos das admissões, o processo
de formação de Parceria Criativa formalmente começa com a primeira
chegada dos pais e dos filhos na sala de aula. Começando imediatamente
após a chegada, Encontrando ou Comunicando é um processo fundamental
que está presente ao longo dos sete estágios de desenvolvimento de
parcerias. Como o arquétipo do fenômeno social indica, quanto mais a escola
cria um espaço aberto para o encontro entre pais e escola, mais bem‐
sucedido será esse encontro inicial. Enquanto o processo social na Fase 1 está
se comunicando ou encontrando, o processo de aprendizagem envolvido é
chamado percebendo, observando. Neste sentido, quando um novo pai
encontra a escola, ele observa tudo e procura orientação para situar‐se no
novo ambiente.
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Com tempo, o novo pai se posiciona em relação à sala de aula de seu
filho, ao professor e aos outros pais. Movido pela necessidade de socializar,
ele procura conhecer outros pais se interessando por eles. Ele vivencia um
processo de aquecimento social. Se a confiança é nutrida, o pai pode mostrar
interesse em melhorar sua competência como genitor(a). Enquanto
Relacionando é o processo de aprendizagem que está no centro da Fase 2, o
processo social é o de Atendendo ou Envolvendo com interesse (fase 2).
Participar na vida escolar ou na vida da criança segue o movimento no
sentido de interações sociais. Pode haver uma tentativa de compreender os
métodos educacionais da escola e, talvez, de integrar em casa o que a criança
aprende na escola.
Na Fase 3 o trabalho voluntário se torna uma parte integrante da
vida do pai. Esse envolvimento é uma das principais atividades nesta fase.
Algumas tentativas iniciais de reproduzir práticas escolares também são
comuns nesta fase. (Fase 3) Como o pai começa a conhecer a escola e sua
comunidade, ele continuamente identifica pontos fortes da escola e áreas
que podem ser melhoradas, aceitado‐as ou rejeitando elementos da vida
escolar. Dada a existência de opções oferecidas pela escola, este processo de
esmiuçar seu entendimento da escola pode resultar em uma escolha e
decisão de permanecer na escola ou de sair. (Fase 4) O processo de
Reconhecimento também pode direcionar estes indivíduos para o impulso de
contribuir, assumindo responsabilidade com o futuro da escola, o qual se
torna visível na etapa seguinte. A relação, neste momento se torna cada vez
mais individualizada para ambos, escola e pais. Ao passo que os pais
internalizam a cultura da escola, tornam‐se parte integrante da mesma.
Enquanto Individualizando é o processo de aprendizagem neste estágio,
reconhecendo a escola reflete o processo social no estágio 4.
O resultado desse reconhecimento é uma aceitação dos pontos
fortes da escola e de seus pontos fracos. Tal aceitação implica em o pai
assumir um papel mais definido, tomando algum nível de responsabilidade
não só para o desenvolvimento de seu filho, mas também para o seu próprio
desenvolvimento, bem como o da escola. (Fase 5) Como consequência, o pai
pode entrar numa nova fase de auto‐desenvolvimento e crescimento, quando
o impulso inicial para o conhecimento dá espaço para o impulso de
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desenvolvimento e melhoria de si mesmo e da escola. (Fase 6) As forças de
sua vontade são agora acordadas para o processo de formar uma parceria.
Nesta fase, a parceria torna‐se um processo cada vez mais
individualizado, que pode levar o pai para caminhos inesperados. Histórias de
indivíduos com mudanças conscientes e deliberadas na carreira ou na vida
pessoal são comuns em escolas com altos níveis de parceria. Ao longo dos
anos, o pai, como um membro da comunidade escolar, torna‐se muito
envolvido na vida da escola. Através do voluntariado em diferentes áreas,
aprende novas habilidades e, às vezes, o desenvolvimento de novas
capacidades pode levá‐lo a mudar de carreira ou o impulsiona a levar uma
vida mais saudável. Nesse ponto, ele pode criar novo impulso social com a
escola ou fora dela. (Fase 7)
Parceria do ponto de vista do pai ou mãe
Do ponto de vista dos pais, as Sete Etapas de Formação de Parceria
Criativa são:
Fase 1: O novo pai encontrando a escola;
Fase 2: O pai interessado se adaptando à escola e a sua comunidade;
Fase 3: O pai esmiuçador assimilando a cultura da escola;
Fase 4: O pai comprometido reconhecendo a escola e
permanecendo;
Fase 5: O pai ativo assumindo um papel para apoiar e para ajudar na
melhoria da escola;
Fase 6: O pai embaixador estendendo a escola, ao transpor seus
limites e suas próprias barreiras de aprendizagem e desenvolvimento,
Fase 7: O parceiro criativo co‐criando algo novo com a escola.
Portanto, os sete processos de transformação de um pai em um
parceiro são:
1.
encontrando,
2.
relacionando,
3.
assimilando,
4.
reconhecendo e escolhendo permanecer,
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5.
6.
7.

assumindo um papel,
estendendo
co‐criando
Do ponto de vista da escola

As três formas de parceria e a procura de suprir necessidades econômicas,
sociais e espirituais de cada indivíduo e da instituição educacional
Adultos, no entanto, carregam tendências não‐sociais que podem
impedir a construção de relacionamentos frutíferos muitas vezes impingindo
suas deficiências na instituição. Para superar esses obstáculos, é importante
que as instituições educacionais reconheçam as leis sociais de Rudolf Steiner,
as quais fundamentam o desenvolvimento das mesmas, bem como de outras
instituições culturais ou espirituais. Tal desenvolvimento pessoal e da vida
social ou de relacionamentos é mais rico e vibrante quando são baseados em
processos de aprendizado e processos sociais que refletem os processos vitais
que ocorrem no corpo humano. Neste artigo eu explorei em linhas gerais
essas leis e suas implicações para a formação de parceria pai‐professor‐
escola, bem como os processos sociais e suas aplicações catalisadoras dos
vários estágios de desenvolvimento de parcerias. Tais estágios são
caracterizados por mover os pais ou professores do estagio inicial de
entrarem em uma nova escola como consumidor de serviços educacionais e
se tornarem um parceiro criativo e envolvido na tarefa de trazer a educação
Waldorf ao seu pleno desenvolvimento para o benefício de todas as crianças.
O modelo das 7 Fases propõe em primeiro lugar, que o inter‐
relacionamento dos pais dentro da escola reflita três tipos de relações:
econômico, social e cultural / espiritual. A participação individual na vida de
uma instituição ou de um grupo dentro da instituição é o resultado do
desenvolvimento de relacionamentos que refletem a necessidade básica do
indivíduo interagir com ele mesmo (na vida cultural/espiritual), com a
natureza (na vida econômica), e com os outros seres humanos (na vida social)
(Brüll, 2002). Cada uma dessas relações tem sua própria característica. Dadas
oportunidades e condições, essa interação tríplice começa em um nível básico
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e evolui para níveis mais elevados de participação, comunicação e
aprendizagem – níveis de parceria. O pai começa dentro dos limites da sala de
aula, onde o interesse individual‐próprio predomina, transpondo mais tarde
esses limites e adquirindo os da escola quando em estágio de parceira.
A parceria é pois uma "relação entre indivíduos ou grupos
caracterizados pela cooperação mútua e responsabilidade, desenvolvida com
a intenção de alcançar um objetivo específico." (Dicionário Webster)
Ampliando‐se esta definição para a Parceria Criativa Pais‐Escola, parceria
pode ser compreendida como a relação entre pais e professores caracterizada
por cooperação e responsabilidade mútua para cumprir a missão e visão da
escola. Essa parceria é concomitantemente individualizada e coletiva. Trata‐
se de interação individual no relacionamento um‐a‐um de pais e mestres e
interação coletiva no relacionamento pai e corpo‐escola.
Portanto, a relação pai‐escola/escola‐pai é composta por três formas
de encontros. Em um ambiente institucional, cada um desses encontros tem
uma expressão externa e uma expressão interna e está sujeita às unidades
anti‐sociais e sociais discutidas anteriormente:
– Atender às necessidades materiais individuais implica numa
relação que tem uma expressão externa semelhante ao encontrado na vida
econômica. Isto, essencialmente, fornece os meios para os pais utilizarem a
educação institucional para ajudar a seu filho a se desenvolver e crescer e
para a instituição existir e alcançar sua missão e objetivos.
– Satisfazer as necessidades culturais individuais implica em um
relacionamento através do qual tanto a escola como os pais tentem
transmitir sua compreensão cultural e espiritual e suas práticas um para o
outro, oferecendo em contrapartida a possibilidade de desenvolvimento
cultural e espiritual bem como o crescimento para a organização e os
indivíduos que a formam.
– Suprir as necessidades individuais sociais para interagirem com
outros seres humanos implica em uma relação que é de natureza social,
exteriormente expressa em normas sociais, políticas e procedimentos e
interiormente expressa através do desenvolvimento de genuíno interesse, a
confiança mútua e reciprocidade nas ações.
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No nível institucional esse três lados são expressos na trimembração
da escola, no princípio básico para o desenvolvimento de parcerias em
organizações, o qual pode ser expresso da seguinte forma: “Dentro de uma
comunidade escolar, quanto mais o desenvolvimento de parcerias reconhece e
desenvolve seus três níveis de acordo com seus intrínsecos princípios, menos
seus membros (pais e professores) agirão como consumidores dominados por
interesses pessoais e mais estes se tornarão parceiros da dita instituição de
ensino, ativamente engajados no cumprimento de sua missão e visão.”
Cada nível se estabelece, portanto, através de suas leis inerentes a
saber:
– Parceria como uma associação filantrópica a nível econômico tem
duas importantes características. Por um lado, nota‐se que quanto mais uma
instituição educacional se organizar em um modelo associativo filantrópico,
no qual a capacidade financeira coletiva apóia o desenvolvimento econômico‐
financeiro e da vida de trabalho da instituição, tanto mais o relacionamento
pai‐escola se emancipará da tradicional relação comercial para um
relacionamento de co‐responsabilidade para gerar abundância de recursos
em apoio à tarefa educacional. Por ouro lado, a esse axioma, pode‐se
acrescentar que “quanto mais abundante os recursos trazidos para a
organização e quanto mais responsável sua utilização, tanto maior a
habilidade dos educadores de se manterem integralmente dentro do processo
educacional e pedagógico, ensinando a partir do princípio da liberdade e
criatividade.”
Ao nível econômico, portanto, as partes se apóiam
financeiramente, infundindo recursos que tornam a escola financeiramente
viável para implementar o tipo de educação que ambos os pais e a escola
querem para as crianças.
– Parceria como um aprendizado mútuo ou de desenvolvimento nos
planos cultural / espiritual: Ao nível cultural / espiritual baseados na escola
relacionamentos podem evoluir a partir da compreensão (e aceitação) do
currículo e práticas educacionais para vivenciar uma percepção mais
profunda do desenvolvimento humano, que são geralmente representados
pela filosofia da escola, a missão e práticas educativas. A escola e os pais
podem criativamente estabelecer parcerias culturais para levar esta missão a
bom termo para o benefício das crianças, bem como para os adultos à sua
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volta. Ao mesmo tempo, por meio dessas relações individuais, pais e
professores adquirirem conhecimento e desenvolvem processos de auto‐
aperfeiçoamento.
– Parceria como uma colaboração (ou compreensão mútua) a nível
social: Neste nível, as relações nas escolas são inicialmente baseadas no
acordo contratual, bem como as normas das escolas, políticas e
procedimentos. Quando as normas compartilhadas, confiança e reciprocidade
dominam a vida social de uma escola, a relação pai‐escola evolui para uma
colaboração baseada em compreensão mútua. Assim, confiança e
reciprocidade tornam‐se os condutores que dão continuidade ao
desenvolvimento da vida social das famílias e da escola. A partir da tarefa
inicial de integração de casa e escola, os pais, professores e administração se
engajam em uma verdadeira colaboração que podem reciprocamente criar
pontes que conectam redes sociais e geram compreensão mútua.
Por associação as três formas de parceria estão ligadas a conceitos
mais mensuráveis de capitais financeiros, sociais e culturais. No caso da
instituição, o seu capital econômico é representado por seus recursos
(financeiros e físicos) necessários para prestar serviços. Seu capital social é o
conjunto de relações entre os membros da comunidade dentro e fora da
escola. Em última análise, capitais culturais e espirituais da escola constituem
a identidade da instituição, seus valores compartilhados, missão e visão.
Quando cada indivíduo se integra na comunidade escolar e a comunidade
escolar incorpora esses indivíduos, a aprendizagem mútua e crescimento têm
um efeito catalisador para o desenvolvimento dos capitais culturais, sociais e
econômicas da escola. Portanto, as três formas de parceria têm uma
influência direta sobre o desenvolvimento do capital humano e institucional.
Criando o ambiente para o desenvolvimento de parcerias
Trabalhando com Bloqueios
Conclusão
Para concluir pode‐se afirmar que:
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– Escolas são organizações de cunho espiritual criadas por seres
humanos e, como tal crescem em fases. Relações pais‐escola ou professores‐
escola diferem para cada uma dessas fases. De forma que quanto mais
maduro e saudável a escola, mais provavelmente esta apresenta as condições
para a formação de relações de longa duração entre a escola, pais e
professores.
– Da mesma forma que para a sociedade, nos referimos ao
trimebração social, o qual reflete a organização humana. Os relacionamentos
dentro das organizações são trimembrados. Enquanto ao nível organizacional,
os indivíduos buscam satisfazer as suas necessidades de subsistência
material, existência social, e auto‐desenvolvimento, as instituições buscam
organizar sua vida em três áreas: econômica, social, e espiritual/pedagógica.
– No nível individual, na tentativa de atender a essas necessidades,
os seres humanos carregam impulsos não‐sociais que levam à ganância,
egoísmo e intolerância. Estes impulsos não‐sociais só podem ser
contrabalançados pelos impulsos sociais de colaboração, tolerância, confiança
e reciprocidade. Superá‐los requer agir de acordo com os processos sociais,
utilizando a estrutura trimembrada da escola como pano de fundo para a
construção das relações de pais, professores e da escola a nível institucional.
Em outras palavras, é preciso formar as relações sociais com a compreensão
dos princípios que regem a vida pedagógica, a vida de trabalho e a vida social
da escola.
– Além da tarefa de educar os estudantes, agrega‐se a tarefa de um
crescente auto‐desenvolvimento e auto‐aprendizagem de professores, pais e
pessoal administrativo. Neste sentido, a educação de adultos pode ser
sustentada pela transformação dos processos vitais na alma, que podem,
através da interação social e desenvolvimento artístico transformar e
sustentar o pleno desenvolvimento organizacional.
– Assim como o ensino é uma atividade artística, a vida social nas
escolas é eminentemente um processo criativo. Quando adequadamente
desenvolvidas, as comunidades escolares se tornam o meio para o auto‐
desenvolvimento e cura social. Ao estruturar as escolas, torna‐se essencial
atender aos impulsos para aprender, desenvolver e melhorar de pais e
professores. Trata‐se, portanto de evitar a imposição de ideias uns nos
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outros, criando‐se as condições para o desenvolvimento humano de cada
indivíduo da comunidade.
– Nesse sentido, o desenvolvimento de parceria em escolas só é bem
sucedido se os pais, professores e escolas são livres para escolher tornarem‐
se parceiros.
Walkyria Machado, diretora de administração da escola Waldorf do Brooklyn – NY

Natal no mundo tropical – autor desconhecido
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES
Na época de Zoologia os alunos do quarto ano escreveram histórias e
poemas sobre animais. Segue uma pequena mostra deste trabalho.
Profª Silvia Alcover
O Esquilo
O esquilo pula, pula sem parar
Até parece que o esquilo sabe voar
Ele é pequeno e rápido
Ele se esquiva, se esquiva sem parar.
Parece que só sabe saltitar.
Ele é belo e sabe até nos animar.
É ligeiro e também sabe nos enganar.
Paulo
O Leão
O leão é bem bonito e elegante
A sua juba parece o sol
É forte e grande
Dourado e avermelhado
É carnívoro e é casado com a leoa
É a esposa quem caça
Tem garras grandes e fortes também
Ele não tem pena de ninguém.
Paulo
Se eu fosse uma vaca
Se eu fosse uma vaca, gostaria de viver na Índia, pois lá a vaca é
considerada um animal sagrado, anda livre pelas ruas e não possuem donos.
Dizem que as vacas carregam a Lua nos chifres.
Maria Alice
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A Águia
Águia, águia
Você que mora no alto
E a tudo enxerga
Até a mim e a minha família
Até a mim e os meus amigos
E quando volta para o seu ninho
Se lembra deste versinho
Davi
O Rato, o Gato e o Pato
Um dia o gato e o pato se encontraram. O gato perdeu o G e ficou
ato, o pato perdeu o P e ficou ato. O gato comeu o P e ficou pato. O pato
comeu o G e ficou gato. O rato viu o gato nadando no lago e o pato miando
no telhado e o rato perdeu o R e ficou ato.
O gato que é pato, o pato que é gato e o ato que é rato!
Barbara
O Leão
Tem gente que não acredita em antigos reis
E não veem que o leão tem vida também
Tem gente que não acredita em belas espadas
Mas a garra do leão é uma delas afiada
Tem gente que não acredita em antigas coroas
Mas a juba do leão é tão linda quanto as outras
Vitor
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A Águia
A voar pelo caminho
No céu limpo lá está
A forte águia a planar
Inclina‐se no ar
Sua presa vai atacar
Não tem como escapar
Minha ovelhinha vai levar
Para seus filhotes alimentar
Raquel
O Leão
Leão que faz tremer o homem,
Leão que caça e é feroz,
Leão com a juba enorme,
Leão, macaquices não faz,
Leão que corre e alcança,
Leão, a usina da caça,
Leão, o ponto amarelo no amarelo,
Leão que ninguém alcança,
Leão que ruge mas não diz.
Arthur
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES
Os alunos do primeiro ao quarto ano realizaram seus desafios de Micael
depois de vários adiamentos devido ao mau tempo, mas quando aconteceu foi um
momento muito especial. Aqui parte do que os alunos do terceiro ano relataram
depois de vivenciarem este dia.
Quando outubro chega um dia de desafios nos espera. É o dia de São Micael,
nós devemos enfrentar nossa fera. (João Pedro)
Era um dia bonito, o céu estava azul. (Beatriz)
Com a força de Micael fomos para a gincana e lá escutamos os passarinhos a
cantar e o riachinho a correr. (Armin) Lá em cima havia um portal. No portal havia
anjos nos esperando. (Valquíria) Nós falamos a senha para os anjos (Marina) e
ganhamos sementes de girassol .(Liz)
O dia começou escuro, mais depois ficou incrivelmente calor com poucas
nuvens e muito sol. (Tom) O sol brilhava forte. (Vitória)
A caminhada até os desafios foi muito divertida! (Amanda)
...passamos pelo portal e andamos até chegar nas cordas, eu senti muito
prazer naquele momento. (Diana) Obs.: A Diana apenas acompanhou os colegas ao
lado da professora, pois estava recentemente operada, porém sua redação é como se
tivesse participado de tudo.
Fiquei um pouco ansiosa, em algumas provas com medo, mas fiz todas e
gostei muito. (Mariah). ...fui subindo até o portal, os anjos me deram um presentinho
que levei comigo, ouvi os pássaros cantarem, vi as borboletas voando e me senti
muito feliz... (Sofia G.)
...depois nós andamos em cima da corda, subimos uma escada e andamos
sobre um tronco... (Kristian) ...fomos para o caminho no escuro. Eles colocaram uma
faixa em mim para não ver o caminho... (Sofia T.) ...então seguimos para baixo,
segurando uma corda. Passamos no labirinto, ai que susto!(Aiko) Andamos em cima
de um tronco, fizemos um caminho com os olhos vendados, passamos por um
labirinto... (Gabriel)
Antes de nós irmos ao labirinto nós fizemos a travessia no tronco. (Alois)
...A tirolesa descer/e no fio agachar/subir a escada de corda/e a venda nos
olhos para o caminho passar. (Thales) Nos desafios de Micael nós enfrentamos vários
23

obstáculos...(João Micael) ...e eu gostei de todos os jogos. (Sofia M.) Também
passamos pela tirolesa, foi um de cada vez. (Juliette) Seguramos nossos chapéus /se
não voavam pelo céu/ e encontrariam São Micael. (Francisco) Enfim chegamos na teia
de aranha, não podia tocar o sininho... (Pedro)
No começo eu estava ansiosa, mas aos poucos tudo passou. (Simone) Nós
nos divertimos e rimos muito! (Luan) Depois dos desafios cada um ganhou um
pedacinho de cana bem docinha e saborosa, estava uma delícia. (Yanna) Os desafios
de Micael nos ensinam a ter força e coragem para enfrentar os nossos medos.
(Camila) ...poucos puderam presenciar/que o verdadeiro desafio/era dominar o
dragão dentro de si. (Daruan)
Um lindo verso sobre o trigo feito pelo Gabriel
O TRIGO MÁGICO
Trigo plantado,
Trigo a nascer,
Trigo crescendo,
Trigo a colher,
Trigo grande,
Dançando ao vento,
Trigo forte,
Vamos colhendo.
Debulhar o trigo
Junto com os amigos,
Momento concentrado
Para ver o resultado.
Que sorte vamos ter.
Pão bem quentinho
Vamos comer!

Contribuição: professora Beatriz Camorlinga – 3º ano
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES
Os alunos do sétimo ano ouviram durante este ano, nas aulas de
religião, a biografia de Gandhi, o grande herói da PAZ. Três deles se
dispuseram a escrever algo, em nome de toda a classe.
A VIDA DE GANDHI
Gandhi nasceu na Índia,
Sabendo que quando crescesse teria de se casar
Com uma jovem escolhida por seu pai.
Mais tarde vai para a Inglaterra para ser advogado,
O sonho do seu pai. Mesmo tendo o sonho de ser médico.
Percebe as diferentes religiões fora do seu país.
Quando está lá pessoas tentam convencê‐lo de deixar de ser vegetariano.
Gandhi quer a liberdade de seu país,
Sem guerra, mas sim pela da paz!
Pablo
Eu penso na Paz
Ele a faz
Eu quero a liberdade
Ele a tem
Eu penso na vida
Ele a vive
Eu quero a igualdade
Ele luta por ela
Eu quero o amor
E ele o é.
Clara

25

Desde criança
Gandhi tinha esse desejo
De libertar seu país da opressão
Da colonização.
Quando foi para a Inglaterra,
Já adulto tentou o máximo
Para se tornar um gentleman,
Mas então se lembrou que
Não era inglês e sim indiano,
Com muito orgulho.
Começou a estudar sobre todas
As religiões do mundo todo.
Percebeu que todas as religiões
Ensinam o bem, mas sempre tem
As pessoas que a interpretam mal.
Por isso optou por
Sua própria religião:
A não violência!
E isso conseguiu tocar
O coração de muitas
Pessoas no mundo inteiro.
Maria Luiza
Contribuição: professora Beatriz Camorlinga – religião 7º ano
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ASTRONOMIA: POR QUE VEMOS CONSTELAÇÕES DIFERENTES EM
CADA ESTAÇÃO DO ANO?
Nos quatro Colibris anteriores observamos que para cada estação do
ano são vistas diferentes constelações. No céu do sul são sempre as mesmas
estrelas, porém, no decurso do ano aparecem em posições diferentes.
De onde é que se origina o deslocamento anual das estrelas? Por que
existem constelações de inverno, de primavera, de verão e de outono? Para
esclarecermos essa mudança, é preciso mudar também nossa perspectiva: da
perspectiva geocêntrica (da qual vemos o céu como ele aparece para nós, na
Terra) para a perspectiva heliocêntrica, ou de Copérnico (na qual
consideramos o percurso que a Terra faz ao redor do Sol no período de um
ano).
A figura 1 ilustra a situação. No centro está o Sol; a Terra gira ao
redor dele. A parte mais escura da Terra representa onde é noite. As setas
que saem dela apontam a direção do olhar para o céu estrelado no meio da
noite.

Fig.1: A mudança sazonal das estrelas fixas pode ser esclarecida pelo movimento anual
de translação da Terra ao redor do Sol. As estrelas devem ser imaginadas muito
distantes da Terra.

Em cada estação do ano vemos estrelas diferentes. Na figura, as
estrelas devem ser imaginadas muito distantes da nossa Terra. O movimento
de translação é mostrado pelas quatro setas maiores e curvadas, no sentido
anti‐horário. A rotação diária da Terra ao redor do seu próprio eixo (não
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mostrada na figura) se dá no mesmo sentido. Devido à rotação temos o ritmo
do dia e da noite. Imaginando o movimento de rotação, será que
conseguimos compreender por que as novas estrelas de uma estação sempre
serão vistas de manhãzinha?
O ZODÍACO
Para os estudiosos das estrelas há uma coroa de doze constelações
que tem uma importância especial: é o Zodíaco. Ele é tão importante para os
astrônomos, porque todas as estrelas móveis (Sol, Lua e planetas) sempre
têm o Zodíaco ao fundo.
Naturalmente, todas as constelações zodiacais participam do giro
diário das estrelas. E, conforme as estações do ano, umas ou outras de suas
constelações aparecem no céu noturno. A figura 2 mostra as doze constela‐
ções zodiacais. Como é um círculo, não poderíamos falar onde ele começa e
onde acaba, mas, tradicionalmente considera‐se o começo do Zodíaco em
Áries, ali onde está o “Olho de Deus” (representado por um pequeno
triângulo de estrelas logo abaixo de Áries) zelando pelo começo de tudo.
Jamais poderemos observar de uma única vez o Zodíaco inteiro no
céu; sempre observaremos metade dele. Assim como a Linha do Equador
Celeste, o Zodíaco abrange toda a abóbada celeste. Vemos sempre a metade
de todas as estrelas; a outra metade está abaixo do horizonte. O Zodíaco tem,
portanto, uma metade acima e outra abaixo do horizonte. As figuras 3 e 4
mostram estas duas metades: uma aparece mais alta e esticada; a outra mais
baixa e achatada. Entre estas duas posições extremas o Zodíaco se alterna
diariamente. A maior diferença entre elas é sempre de 2 x 23,5 graus = 47
graus.
Da posição mais alta até a posição mais baixa transcorrem doze
horas e de novo mais doze horas da mais baixa até a mais alta. Entre as duas
posições o Zodíaco se inclina à esquerda (Fig. 5) ou à direita (Fig. 6). Para um
giro completo o Zodíaco precisa de (quase) 24 horas. Nesse vai‐e‐vem entre a
posição mais alta e a mais baixa o Zodíaco pulsa diariamente.
A circunferência bem no meio unindo todas as doze constelações
(ver Fig. 2) é chamada de “Eclíptica”. Ela é de novo uma grande
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circunferência, como as demais linhas imaginárias já conhecidas. Quase
exatamente sobre a Eclíptica estão Regulus (Leão), Spica (Virgem) e o pé de
um dos Gêmeos. Aldebaran (Touro) fica um pouco acima (ou para fora se
considerarmos a circunferência inteira) da Eclíptica, assim como Antares
(Escorpião). Observe que as constelações mais altas do Zodíaco (Escorpião e
Sagitário) nascem a sudeste (Fig. 6) e põem‐se a sudoeste (Fig. 5); as mais
baixas (Touro e Gêmeos) nascem a nordeste (Fig. 5) e põem‐se a noroeste
(Fig. 6).
O Equador Celeste (a semicircunferência Leste‐Oeste vista nas
quatro figuras) é o centro de referência para o Zodíaco. Este oscila metade
acima, metade abaixo do Equador. A metade de cima vai de Virgem até
Aquário; a metade de baixo de Peixes até Leão. Entre Aquário e Peixes está o
Ponto do Equinócio de Outono; entre Leão e Virgem o da Primavera. Estes
dois lugares especiais do Zodíaco são, portanto, os pontos de intersecção
entre a Eclíptica e o Equador Celeste. Quando em um futuro Colibri nós
levarmos em consideração o movimento aparente do Sol percorrendo o
Zodíaco, compreenderemos melhor o significado desses dois pontos.
Os Persas antigos conheciam quatro estrelas especiais do Zodíaco,
tão brilhantes, que as denominavam “Estrelas Reais”. Elas formam uma
grande cruz celeste: Aldebaran em Touro, e Antares em Escorpião formam
um braço da cruz; o outro é formado por Regulus em Leão e Fomalhaut,
acima de Aquário. Em pinturas antigas de origem cristã reconhece‐se os
quatro evangelistas, cada um sendo inspirado por um ser alado que está em
relação com os animais do Zodíaco: Lucas por um Touro, Marcos pelo Leão,
João por uma águia (no lugar do Escorpião) e Mateus por um anjo da região
de Aquário. Estas relações têm um profundo significado e seus fundamentos
podem ser estudados na obra de Rudolf Steiner.
Por fim, salta aos olhos um certo ritmo quanto ao tamanho das
constelações zodiacais: depois de duas grandes constelações segue‐se
sempre uma pequena, pouco vistosa.
De: Walter Kraul, Erscheinungen am Sternenhimmel. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 2002
Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon
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Fig. 2: O Zodíaco e suas doze constelações.
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Fig. 3: Posição mais alta do Zodíaco (São João à meia‐noite; Micael ao anoitecer; Natal
ao meio‐dia; Páscoa ao amanhecer).

Fig. 4: Posição mais baixa do Zodíaco (Natal à meia‐noite; Páscoa ao anoitecer; São
João ao meio‐dia; Micael ao amanhecer).
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Fig. 5: Zodíaco deslocado à esquerda (Micael à meia‐noite; Natal ao anoitecer; Páscoa
ao meio‐dia; São João ao amanhecer).

Fig. 6: Zodíaco deslocado à direita (Páscoa à meia‐noite; São João ao anoitecer; Micael
ao meio‐dia; Natal ao amanhecer).
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.................................................................................... RELATOS
“O QUE HOUVE? ELES ESTÃO DIFERENTES...PARECEM MAIS MADUROS!”
Reflexões sobre a viagem do 7º ano às cavernas
Quem já entrou em cavernas como as do Parque Estadual do Alto
Ribeira, em SP, mais conhecido como PETAR, cheias de estalactites e
estalagmites e tantas outras formações rochosas, sem dúvida teve a
impressão de estar dentro de um corpo, no caso, o corpo da terra,
visualizando suas entranhas, concavidades e ossos, a começar pela “boca da
caverna”. É maravilhoso, fascinante e às vezes, aterrador. É um mundo de
escuridão – aonde só nos sentimos seguros carregando nossa própria
lanterna... e porque contamos com a presença de outros ao nosso lado.
É uma viagem de mistérios, por conta deste paralelismo entre “corpo
da terra” e “corpo humano”. E para desvendar o corpo da terra muito foi
exigido do nosso corpo: longas caminhadas por trilhas na mata, nas pedras
dos rios e dentro das cavernas; equilíbrio para passar por pontes de um pau
só; força muscular para se erguer nas rochas; resistência para enfrentar as
águas frias nas grutas e cachoeiras... Por 5 dias foi esta nossa tarefa: Resistir!
Superar cansaço, fraquezas, medos. Entusiasmar‐se com as belezas e os
desafios. Suportar sozinho a consciência de nossas limitações e compartilhar
a alegria das conquistas.
O assombro frente à grandiosidade das cavernas foi elucidado pelos
hábeis guias, que em suas aulas nos fizeram viajar ao tempo do início da
formação dos continentes. Com eles aprendemos que as cavernas são um
testemunho desta época a ser admirado e preservado. Depois, com a terra
coletada nas caminhadas pudemos pintar o que vivenciamos. Desta maneira,
o Pensar e o Sentir se equilibravam a cada dia.
Estas experiências, por si só, já justificam o porquê desta viagem
estar incluída no currículo Waldorf para o 7ºano. Mas há mais o que se
refletir. Já na recepção da volta uma mãe sensibilizada falou: O que houve?
Eles estão diferentes... parecem mais maduros!
Certamente que o afastamento de uma semana faz os pais olharem
seus filhos “com outros olhos”: eles cresceram! Mas também é correta a
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percepção daquela mãe na chegada. Alguma coisa de fato aconteceu: eles
tiveram a oportunidade de mergulhar intensamente numa vivência que
apelou às forças volitivas de seu ser.
Por forças volitivas entendemos as forças da alma que movem a
vontade, que realiza através da ação o que geramos como nossos
pensamentos e alimentamos com nossos sentimentos.
Os seres humanos são dotados de vontade, e tal qual a capacidade
de pensar e a do sentir, precisa ser educada e estimulada.
Sem dificuldades conseguimos relacionar o pensar com a cabeça e o
sentir com o coração, mas, e a vontade, aonde se situa no corpo?
Pois a vontade “mora” nos membros, em seus músculos, tendões e
ossos. Também nos músculos e órgãos que trabalham sem termos
consciência deles, os órgãos do metabolismo. Chamamos este sistema de
Metabólico‐Motor.
Quando conscientemente movemos nosso corpo adequando‐o a
situações externas, treinando habilidades e desenvolvendo capacidades,
estamos paralelamente desenvolvendo o pólo da Vontade dentro de nossa
alma.
Considerando a vida cômoda que temos na cidade, a enxurrada de
estímulos cognitivos, a avalanche de emoções fabricadas artificialmente pelos
meios midiáticos, não é difícil perceber como justamente a vontade está
prejudicada na formação de nossos jovens. Como acordá‐los para si mesmos
e para o mundo, de maneira salutar, jovial, otimista? Talvez esta seja uma das
principais tarefas da educação de hoje.
Karin Evelyn Scheven, em seu livro “Minha Querida Boneca”, reflete
sobre o início da maturidade terrestre, em torno dos 11 a 14 anos:
“Na puberdade o ser humano toma posse do interior de seu corpo
até o sistema ósseo‐muscular, consequentemente sentindo cada vez mais o
peso de sua corporalidade. Este fato podemos observar nos jovens desta
idade. Principalmente nos rapazes onde, durante meses, temos a impressão
de que seu corpo ficou muito pesado. Seus movimentos são carregados e
desarmônicos; a verticalidade é cansativa. ( ...)
Paralelamente a esta transformação, ocorre o que é conhecido por
todos os pais e educadores: as crises anímicas decorrentes da maturidade
34

terrestre. A vida sentimental e o próprio ser se abrem intensamente para o
mundo em que vive. O jovem ser torna‐se impressionável. Seu interior reage
com fortes sentimentos aos estímulos exteriores. Também existe abertura
para o próximo. O sexo oposto é percebido com toda intensidade nas suas
diferenças. Isso tudo exige uma condução interior firme para que estas
impressões e as reações sentimentais decorrentes possam ser conduzidas
com tranqüilidade e segurança. A princípio o jovem não consegue isso, pois
sua força orientadora, seu “eu” somente assumirá esta função por volta dos
20 anos de idade.
Pois bem, a viagem ao PETAR foi uma oportunidade neste sentido.
Eles ficaram mais acordados na sua vontade. Mais aptos a viver a realidade
terrena, justamente por terem se ancorado um pouco mais no próprio corpo.
Texto: Simone de Fáveri (Terapeuta Artística ‐ orientou os trabalhos
artísticos com tintas elaboradas com terras coletadas no local)
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.................................................................. POR ONDE ANDAM?
Estamos iniciando uma nova seção do Colibri para trazermos notícias
de nossos ex‐alunos. Quem quiser colaborar pode enviar e‐mail para
patica1@gmail.com.
Nome: Luana Maria Rotolo
Idade: 26 anos
Quando estudou na Anabá?
Eu entrei em 1989. Estudei durante 3 anos no Jardim de Infância e
depois do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, quando me formei em 2001.
Quem foram seus professores?
Fui aluna da professora Margareth no jardim e depois meus
professores de classe foram o professor Luciano (do 1º ao 4º) e o professor
Sérgio (4º ao 8º). Fui aluna ainda da professora Ana, do professor Endre, da
professora Bia, do professor Mauro, do professor Joaquim, do professor
Paulo, da professora Rita... entre tantos outros que marcaram a minha vida.
Apesar de na época eu ser bem rebelde e não demonstrar isso (risos).
O que está fazendo atualmente?
Atualmente sou psicóloga, formada em 2011.1 pela UFSC, e este ano
comecei a Residência Multiprofissional em Saúde da Família na UFPE, em
Recife. Trabalho com promoção da saúde em duas comunidades aqui de
Recife, além de um projeto junto a um assentamento do MST. Minhas
habilidades artísticas, manuais e humanas desenvolvidas na Anabá sempre
enriquecem meu trabalho como psicóloga comunitária!
O que levou da Escola Anabá em sua ‘mochila’ para a vida?
Da Anabá levei tantas coisas inesquecíveis que é até difícil sintetizar.
Levei amigos para toda a vida (no ano passado comemoramos os nossos 10
anos de formado e foi lindo!), aprendizagens que até hoje me acompanham
tanto na vida profissional quanto pessoal. Minha escolha profissional se deu
muito por conta do trabalho anual que fiz no 9º ano, quando, com 15 anos
apenas, tentei entender o que eram esses tais adolescentes. Foi a partir daí
que entrei em contato com diversos livros e teorias psicológicas, e tive
certeza que era isso que queria continuar estudando. No curso de Psicologia
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me envolvi profundamente nas discussões sobre Psicologia Escolar e
Educacional, sonhando um dia poder construir escolas tão transformadoras
quanto a que eu tinha tido a oportunidade de vivenciar. Porém, os caminhos
no curso me fizeram ver que a educação no Brasil precisa muito mais do que
só boa vontade e muito estudo... Fiz estágio numa escola pública por um ano
e adoeci de ver a realidade da (des)educação que são as nossas escolas. Como
já tinha me apaixonado pelo trabalho da psicologia comunitária, que trabalha
com a vida e a saúde, e não apenas com a doença, tive certeza de que era isso
que queria fazer na minha vida. Mas continuo perseguindo o sonho de
construir uma nova realidade na educação do nosso país. Espero que o Anabá
continue ascendendo esse tipo de esperança no coração de todos os alunos,
pais e professores que tenham a feliz oportunidade de vivenciar esta linda
experiência!
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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.

............................................................................................................. 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
.................................................................................................. 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 – RESTAURANTE
Frutos do mar. Cardápio opcional para crianças.
Balneário São Miguel, em frente à Igreja de São Miguel ‐ Biguaçu.
Telefone: (48) 3285‐2361
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? – Rafael Cogo
Feitos com ingredientes orgânicos e amor. Pães e bolos de diversos sabores, pão de
queijo (e sem queijo) congelado. Vendas 3ª e 5ª no portão da Anabá e 4ª no Jardim.
Aceitamos encomendas pelos telefones: 3234‐3241 / 9607‐1503
VIA CAPPELLA FORNERIA
Pizzas, Lanches e Massas. Massa Semi‐integral abertas com as mãos artesanalmente.
Ambiente e atendimento acolhedor.
Av Campeche, 1489 esq. com Rua da Capela ‐ Campeche ‐ Telefone: (48) 3237‐3606
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QUINTAL DA ILHA – Produtos Orgânicos
Toda linha de integrais. Produção própria de hortaliças e pães. Trabalho de Educação
Ambiental. Rod. Admar Gonzaga, 980, Itacorubi.
Telefone: 3025‐3420
quintaldailha@gmail.com
RIACHO DOCE’S
Mini‐mousses, mini‐tortas, canapés de bolo. Brigadeiros em taça ‐ diversos sabores.
Lembrancinhas para ocasiões especiais. Encomendas e orçamentos: Patrícia.
Telefone: 3209‐0590
floripat@hotmail.com
..................................................................................................................... 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
.............................................................................................................. 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
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 ‐ Espaço de convivência infantil
Proposta Waldorf para crianças de 18 meses a 6 anos.
Rua João Guimarães, 272, Santa Cecília, Porto Alegre ‐ RS
Telefone: (51) 3023‐2772
www.euritmiaviva.com/ametista.htm
JARDIM AMANAYÉ – Educação Infantil
Pedagogia Waldorf
Rua São Paulo, 107, Vargem Grande, Florianópolis
Telefone: (48) 3269‐5775
jardimamanaye.bloggspot.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(a) pode brincar, cantar, desenhar, ouvir histórias...
Com almoço e lanche, para crianças de 2 a 6 anos, no Jardim de Infância Anabá.
Maiores informações com Salete ou Patrícia, telefone: 3028‐6147 (à tarde).
ACALANTO ‐ MATERNAL WALDORF
Espaço harmônico e seguro para crianças de 10 meses a 3 anos de idade. Período
vespertino. Telefones: 9976 4327/8401 4234
acalanto‐maternalwaldorf@hotmail.com / www.acalantomaternalwaldorf.com/
................................................................................................................ FARMÁCIAS
FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia
Homeopatia e Antroposofia.
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4.
Telefone: 3234‐3692
................................................................................................................... MEDICINA
VIALI’SPA ‐ Medicina e Terapias Antroposóficas
Rua da Macela, 80 (trav. da Rua Elpídio da Rocha), Rio Tavares, Florianópolis.
Telefone: 3338‐2977 – Fax: 3338‐4011
vialispa@gmail.com
Dra. MARISTELA FRANCENER
Medicina Antroposófica – Biografia Humana.
Rua Saldanha Marinho, 116, sala 1102 – 11º andar.
Telefone: 3225‐0489 / 9903‐3858
Dr. ROGÉRIO RODRIGUES RITA
Medicina Psicossomática e Ortomolecular.
Quiron Therapeuticum – Telefone: 3224‐4829
Rua Coronel Lopes Vieira, 87 – Florianópolis – SC.
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
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........................................................................................................... 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
.................................................................................................................... TERAPIAS
ALEXANDRE ALMEIDA
Auto‐desenvolvimento através da arte
Sagres e Travessa Lagoinha, 102, Rio Tavares
Telefone: (48) 3364‐5587 / 9651‐6669

ANA CLAUDIA J. ALLEOTI‐ Psicóloga (CRP 12/6139)
Abordagem Junguiana/análise de sonhos/ sandplay therapy
R: Francisco Goulart, 42 sl. 201‐Trindade
Telefone: (48) 9113‐311‐ alleottiac@gmail.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.
bazardascoresedossabores@gmail.com
Telefone: 3237‐4231 / 8406‐9331
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
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: 3234‐5069
SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística
Atelier Paulo Apóstolo.
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.
Telefone: 3232‐7152 (manhã) / 3249‐8498 (tarde)
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TAISA BOURGUIGNON
PEDAGOGIA – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608.
Telefone: 3234‐2747
TERAPIA ARTÍSTICA
Leda R. de Araújo
Telefone: (48) 9951‐8361
Clínica Vialis e João Paulo
................................................................................................................ 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
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............................................................................... EXPEDIENTE

Ano XXII ‐ Nº4 – Natal ‐ 2012
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)

Equipe desta edição: Francisco Tieppo, Michelle Francini V. Lorenzen, Patrícia Campos,
Silvia Alcover, Simone de Fáveri.
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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