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Não mudamos
Nem o Natal
Só o mundo é mudança
Feito a esperança
Como num sonho um sino.
O menino
Face a face
Do oculto renasce
Desfaz errada realidade.
Natal tão mais remoto que o passado
Íntimo mais que o presente
Que o pensar e o sentir da gente
Só igual ao futuro
Amor recomeçado.
João Guimarães Rosa

Capa: A Descida da Paz, William Blake, 1809
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NATAL – ENCARNANDO IMPULSOS DE ORIGEM ESPIRITUAL
“Até mesmo um fio de cabelo produz sombra!”
(Goethe)
Muitas das narrações dos acontecimentos natalinos estão bem
marcadas em nossa memória. O caminho de Maria e José a Belém está
povoado de lindas lendas e imagens que foram surgindo ao longo dos séculos.
Nossas crianças se alegram a cada ano de novo, quando as épocas do
Advento e do Natal se aproximam. Com o nascimento do menino Jesus, uma
grande Luz começa a irradiar para dentro da evolução do Homem na Terra.
Entretanto, na terra sempre que surge Luz, surgem também sombras... A luz
por si mesma não gera nem trevas nem sombras, mas ela encontra
anteparos, que não pode transpassar. O relato do Evangelho de Mateus nos
fala deste fato. Os sábios do oriente, iluminados pela luz espiritual da estrela,
buscam o novo (e verdadeiro) rei dos judeus. O velho (e falso) rei Herodes
está “opaco” em sua alma para esta luminosa revelação dos magos. Sua
decisão, logo ao saber da notícia, é mandar matar a todas as crianças
menores de dois anos, para assim estar seguro que o menino-rei sucumbiria.
Este lado escuro dos acontecimentos natalinos também deve estar presente
em nossas reflexões e meditações nesta época. A Luz espiritual, quando é
trazida ao mundo, ao mesmo tempo em que alumbra a sua volta, coloca em
evidência diversas sombras. Seria ilusório não querer enxergar este fato e
querer olhar apenas para o lado luminoso. A relevância do trabalho
meditativo e espiritual de autoconhecimento está justamente no fato de nos
ajudar a reconhecer e discernir onde está a luz e onde permanecem as
sombras, na vida e em nós mesmos. O maior perigo das sombras é não serem
reconhecidas como tal, ou passarem despercebidas à nossa consciência. Não
se trata, contudo, de cair num pessimismo ou num negativismo. Tampouco
seria esta a forma de viver n´alma o “espírito do Natal”. Esta época é propícia
aos homens para que tragam ao mundo ideias inovadoras. Dito em outras
palavras, “encarnar” impulsos de origem espiritual. Assim, tanto maior deve
ser o cuidado em observar o que surge como sombra ou opacidade à volta
destes impulsos. O receio de gerar sombras não deve paralisar! É necessária
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muita coragem para trazer luz ao
o mundo e atenção para ver o que surge ao
seu redor! Não é tão difícil assim vislumbrar na vida moderna diferentes
manifestações destas sombras. (Tarefa mais difícil, quiçá, no que tange à
nossa própria vida interior!) Ao nos prepararmos para a época de Advento
Ad
e
Natal, aspiremos também ser capazes de identificar as coisas opacas que
surgem, antepondo-se
se à luz das ideias e dos impulsos genuínos que queremos
fazer luzir no mundo.
Pastor Renato Gomes – Botucatu
Extraído da Biblioteca Virtual da Antroposofia
(http://www.antroposofy.com.br
http://www.antroposofy.com.br)
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PENSAMENTOS A CAMINHO... DESAFIOS AOS PAIS CONTEMPORÂNEOS
(continuação do texto da edição passada)
Para sermos pais conscienciosos, precisamos fazer um trabalho
interior aliado ao trabalho exterior, o de criar e proteger nossas crianças. O
conselho técnico que podemos aprender nos livros para nos ajudar no
trabalho exterior precisa ser complementado por uma autoridade interna que
só podemos cultivar e conquistar em nós mesmos por meio da lapidação de
nossa experiência pessoal. Ao percebermos isso, podemos acabar
reconhecendo o quanto é importante para nossos filhos e também para nós
mesmos assumirmos a responsabilidade pela maneira como vivemos nossa
vida e pelas consequências das escolhas que fazemos.
A

autoridade

e

autenticidade

interiores

podem

ser

extraordinariamente desenvolvidas se fizermos esse trabalho interior. Nossa
autenticidade e nossa sabedoria aumentam quando estamos conscientes das
coisas que fazemos. Quando temos nossa atenção presente em cada
pensamento, ato ou palavra. Com o tempo, podemos aprender a conhecer
mais profundamente cada um de nossos filhos e saber o que precisam e
tomar a iniciativa de descobrir formas apropriadas de educá-los, promovendo
seu crescimento em todos os sentidos. Também podemos aprender a
interpretar os sinais diversos (e muitas vezes enigmáticos) que, às vezes, eles
nos enviam através de seu comportamento, e confiar em nossa capacidade
de encontrar uma maneira adequada de agir. Atenção, exame e consideração
constantes são essenciais neste caminho.
Podemos nos tornar pais intencional ou inadvertidamente mas, seja
como for, a paternidade e a maternidade são uma vocação. Na realidade,
trata-se de nada menos que uma disciplina espiritual rigorosa – a busca do
ideal de realização do que há de mais profundo e verdadeiro em nossa
natureza como seres humanos. O simples fato de nos tornarmos pais é um
estímulo contínuo para a manifestação do que temos em nós de melhor, mais
amoroso, sábio, carinhoso e para sermos as melhores pessoas que pudermos
ser.
Lidar com filhos anuncia todo um conjunto novo de solicitações e
mudanças em nossas vidas, exigindo que renunciemos a muitas coisas
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conhecidas e que assumamos outras tantas desconhecidas. Em geral,
contamos apenas com a bagagem que trazemos de nossa infância, tanto a
positiva quanto a negativa, para enfrentar o território desconhecido de ter
filhos e educá-los.
E, assim, quando nos vemos diante de pressões familiares, sociais e
culturais para observar normas (em geral tácitas e inconscientes, além de
todas as tensões inerentes ao exercício da paternidade), e apesar de nossas
melhores intenções e do amor que sentimos por eles, muitas vezes estamos
ligados no piloto automático. Além disso, quanto maior for nossa
preocupação com o tempo, a nossa pressa, tanto menor será o nosso contato
com a riqueza, o viço do momento presente. Esse momento pode parecer
demasiado comum, rotineiro ou fugaz para merecer atenção e, vivendo
assim, facilmente caímos na armadilha do automatismo ilusório, enquanto
mantemos a crença de que tudo o que fazemos por eles é certo.
Uma atuação automática, não permeada pela atenção consciente
pode causar danos profundos ao desenvolvimento da criança. A atitude
inconsciente em relação à educação dos filhos também conspira para deter
nosso crescimento potencial como pais. Essa inconsciência traz, muitas vezes,
tristeza, oportunidades perdidas, sofrimento, ressentimento, censura,
sentimentos de autodesvalorização, e outras coisas mais. Se formos capazes
de permanecermos despertos para os desafios e a vocação da
paternidade/maternidade, isso não precisa acontecer. Ao contrário, podemos
usar todas as ocasiões que surgirem com nossos filhos para derrubarmos
barreiras em nossas próprias mentes, para enxergarmos com mais clareza
dentro de nós mesmos e estarmos presentes para eles de modo mais efetivo.
Um dos grandes desafios de se educar filhos em nossa época vem do
fato de vivermos numa cultura que não valoriza muito o ofício da
maternidade como trabalho válido e honrado. Considera-se perfeitamente
aceitável as pessoas dedicarem-se integralmente às suas carreiras ou às suas
relações, ou círculos sociais, mas há bem pouco apoio, às vezes até críticas
veladas ou mesmo abertas à postura de quem escolhe dedicar-se aos filhos.
A sociedade como um todo, com seus valores e instituições que
moldam e ao, mesmo tempo refletem o microcosmo de nossas mentes e
valores individuais, contribui muito para desvalorizar o trabalho de educação
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das crianças. Quem recebe os maiores salários no país? Certamente não
quem trabalha em creches, nem os professores, cujo trabalho tanto apoia a
tarefa dos pais. Onde estão os exemplos, as redes de apoio, o trabalho
compartilhado e o trabalho em meio expediente para mães e pais que não se
contentam em ficar apenas umas poucas semanas com seus filhos recémnascidos em casa? Onde estão os subsídios para jovens pais, os cursos de
pais, programas adequados de licença paternidade e maternidade que, por
sua prevalência, nos mostram que o trabalho de educar os filhos é da maior
importância e é altamente valorizado pela sociedade?
Certamente há coisas boas e razões para ter esperança. Há também
quem veja sua função de pai/mãe como uma missão sagrada, e encontra
maneiras criativas e calorosas de orientar seus filhos e cuidar deles, muitas
vezes enfrentando grandes obstáculos e dificuldades. Existem também os que
se ocupam em criar programas e serviços de orientação às famílias, oferecer
conhecimento, alternativas saudáveis de recreação, e assim por diante.
Mas os problemas são desconcertantes e estão criando um ambiente
social em que é cada vez mais difícil, para as famílias, educar filhos saudáveis.
Manifestações tangíveis e diárias de amor, apoio, energia e interesse por
parte de adultos “de carne e osso” estão se tornando cada vez mais raras
hoje em dia.
Porém, se de um lado somos sujeitos a grandes forças sociais que
moldam nossas vidas e as vidas de nossos filhos, por outro, também temos a
capacidade como indivíduos de escolher conscientemente como vamos nos
relacionar com as circunstâncias e com a era em que vivemos. Todos nós
temos o potencial para traçarmos nossos caminhos, para vivermos com mais
atenção e intencionalidade, e para tentarmos ver e honrar as profundas
necessidades espirituais de nossos filhos, e as nossas, da melhor forma
possível. Traçar um caminho como esse para nós fica mais fácil quando temos
uma estrutura maior como parâmetro e entendemos o que estamos fazendo
e o que precisa ser feito. Uma estrutura que pode nos ajudar no caminho,
mesmo que as coisas estejam sempre mudando e nossos próximos passos
nem sempre sejam evidentes. O conhecimento científico-espiritual pode
fornecer parte desta estrutura. A atenção pode complementá-lo.
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Uma relação atenta com a integridade de nossa vida – isto é, com as
nossas

experiências

interiores

e

exteriores

–

é

uma

alternativa

profundamente positiva e prática ao modo de operação no piloto automático
que adotamos tantas vezes sem sequer perceber. Isso é particularmente
importante para nós, pais, enquanto fazemos malabarismos para tentar
atender a todas as exigências do dia-a-dia e trabalhamos para sustentar
nossos filhos e lhes dar aquilo de que precisam num mundo cada vez mais
desgastante e complexo.
O Exercício da Maternidade/Paternidade Atenta
A maternidade/paternidade atenta é uma convocação para o
despertar de uma nova consciência e uma nova intencionalidade para as
possibilidades, benefícios e desafios da tarefa de criar os filhos. Esta
consciência, que vem a ser atenção consciente, pode levar a uma
compreensão mais profunda de nossos filhos e de nós mesmos.
A atenção tem o potencial de penetrar no fundo das aparências e
comportamentos e nos permitir enxergarmos mais claramente e agirmos com
mais sabedoria e compaixão. Esta pode ser uma prática regeneradora e
transformadora.
Neste caminho, muitas vezes nossos filhos são como mestres,
eternamente desafiadores, sempre nos oferecendo oportunidades de fazer o
trabalho interno de compreender quem somos e quem eles são, para que
possamos estar em contato com o que é realmente importante e lhes dar
aquilo de que necessitam, a fim de desvelar todo seu potencial. Ao longo
desse processo, podemos descobrir que esta consciência permanente pode
nos liberar de alguns hábitos de percepção e relacionamento mais
limitadores, as camisas de força e as prisões mentais que adquirimos ou
construímos para nós mesmos.
Quanto mais conseguirmos ter em mente a beleza e completude
intrínsecas de nossos filhos, especialmente nos momentos em que isso nos é
mais difícil, tanto mais aprofundaremos nossa capacidade de agir
atentamente.
Esses nossos “professores” certamente nos oferecerão inúmeros
momentos de maravilhamento, felicidade e oportunidades para os
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sentimentos mais profundos de ligação e amor. E também evocarão nossas
inseguranças, testarão nossos limites, tocarão aqueles nossos pontos que
temos medo de tocar. Estão sempre como um espelho para que nos olhemos.
Se estivermos dispostos a prestar atenção, eles nos mostrarão o melhor da
vida, inclusive seu mistério, enquanto compartilhamos esta jornada com eles.
Para colocarmos essa atenção consciente em nosso relacionamento
com nossos filhos, é bom saber algo sobre ela: Essa atenção significa uma
consciência permanente desprovida de crítica. É algo que desenvolvemos
cultivando a capacidade de nos concentrar, intencionalmente, no momento
presente, e manter essa concentração da melhor forma possível.
Em geral, vivemos a maior parte do tempo “ligados no piloto
automático”, sem darmos atenção para muitas coisas importantes ou
deixando-as passar totalmente despercebidas, e julgando tudo o que
experimentamos a partir de opiniões apressadas e muitas vezes não
ponderadas, baseadas no que gostamos ou deixamos de gostar, no que
queremos ou deixamos de querer. A atenção consciente nos oferece um meio
para nos concentrarmos no que quer que estejamos fazendo a cada
momento e, com isso, enxergarmos uma realidade mais profunda por trás do
véu de nossos gestos e pensamentos automáticos.
A atenção consciente sempre esteve no cerne de todos os caminhos
de desenvolvimento espiritual. Ela é uma disciplina meditativa. É interessante
observar como no vocabulário grego existe uma grande proximidade entre as
palavras proseuchè – oração e prosochè – atenção. Como diz LeLoup, um
homem atento é já um homem que ora; “nesse caso, a oração não é outra
coisa senão a atenção do coração à Presença Una que transforma cada coisa
em um presente; um reconhecimento agudo e terno daquele que É em tudo
o que é...”
Malebranche também disse: “A atenção é a prece natural da alma”.
E agora até mesmo a neurociência reconhece estas relações entre
oração/meditação e atenção através de estudos por ressonância magnética,
que demonstram uma maior ativação de áreas do cérebro relacionadas com a
função “atenção” em estados meditativos e seus efeitos sobre a saúde.
Não é um acaso se os antigos terapeutas eram chamados grandes
vigilantes; os monges também se juntaram a eles nesse labor e é desta
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atenção que é extraído seu conhecimento e louvor. Aliás, a atenção constitui
o momento único em que a inteligência e o coração podem estar juntos.
Diádoco de Fótice convida incessantemente a prestar atenção; disso,
os manuscritos de sua obra revelam: “Quando um psiquismo (psichè) começa
a se purificar pela intensidade de sua atenção, nesse caso, como se fosse um
verdadeiro remédio de vida, ele sente o frêmito divino que o queima”.
Aqui a atenção é considerada como um remédio; trata-se do retorno
ao Real. A atenção é exatamente este caminho de retorno: ela faz-nos voltar
desse esquecimento do Ser; ainda mais, ela faz-nos sair do inferno que é a
ausência de misericórdia.
“... A atenção é neste caso, outro nome para dizer Amor, quando
este não se contenta com emoções ou boas vontades, mas torna-se o
exercício cotidiano de um encontro com o que é, com o que somos.
Através dos labirintos de nossas preocupações, seria necessário
conservarmos um fio de feliz vigilância. Sem essa vigilância, como poderíamos
reconhecer a Presença Una, sob suas múltiplas formas, e degustar seu sabor
(sapienza)? Como poderíamos cuidar do Ser?”
O exercício da educação atenta envolve ter em mente o que é
verdadeiramente importante enquanto estamos executando as atividades do
dia-a-dia com nossas crianças. Na maior parte do tempo, podemos achar que
precisamos nos lembrar do que é isso, ou mesmo admitir que não o sabemos
naquele momento, pois é fácil perder o fio do sentido e o rumo de nossas
vidas. Mas mesmo nos momentos mais difíceis e, às vezes, terríveis que
enfrentamos como educadores, podemos cuidadosamente recuar e começar
de novo, perguntando-nos como se pela primeira vez, e vendo com novos
olhos: “O que é verdadeiramente importante aqui?”
De fato, ser atento na educação de crianças significa ver se podemos
lembrar-nos de colocar este tipo de concentração, abertura e sabedoria em
todos os momentos que temos com elas. E, para isto, é preciso aprender a
ficar em silêncio dentro de nós mesmos. Na quietude, estamos mais
preparados para enxergar além do tumulto, nebulosidade e reatividade
endêmicos em nossas mentes, nos quais frequentemente nos enredamos, e
assim, desenvolver a lucidez, a calma e a percepção, aproveitando essas
coisas diretamente em nosso trabalho com nossas crianças.
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Como todo mundo, nós temos nossas necessidades e desejos, assim
como as crianças. E, tanto em aspectos importantes ou em aspectos banais,
estas necessidades podem ser muito diferentes e até conflitantes. E este
choque

de

necessidades,

especialmente

se

estamos

estressados,

sobrecarregados e esgotados, pode se tornar num cabo de guerra, uma
competição, um medir forças para ver quem sai ganhando.
Ao invés de competir com as crianças, os educadores atentos
desenvolvem uma consciência, exatamente em momentos assim, de como
nossas necessidades são interdependentes. O bem estar das crianças afeta o
nosso, e o nosso afeta o deles. Isto é, se eles não estão bem nós sofremos, e
se não estamos bem, eles sofrem.
Isto significa que temos de estar sempre trabalhando para perceber
as necessidades deles assim como as nossas, tanto emocionais quanto físicas,
e, dependendo da idade deles, dialogar e chegar a acordos com eles e
internamente conosco, para que todo mundo consiga um pouco daquilo de
que mais necessita. Pela qualidade de nossa presença, nosso compromisso
com eles é sentido, mesmo nas horas mais difíceis. E com o tempo, podemos
fazer escolhas mais ditadas por essa ligação sincera, o que certamente
envolverá mais bondade e sabedoria.
Consideramos o trabalho dos educadores uma responsabilidade
sagrada. Em geral, espera-se dos pais e educadores que sejam nada menos
que protetores, nutridores, confortadores, professores, guias, companheiros,
modelos e fontes de amor e aceitação incondicionais. Bem sabemos que não
conseguimos corresponder totalmente a isso. Mas se pudermos ter em
mente essa concepção desse trabalho como uma responsabilidade sagrada, e
colocarmos um pouco de atenção no processo à medida que ele se
desenvolve, é muito mais provável que nossas respostas sejam guiadas por
uma consciência do que esse “momento”, ou esse menino ou menina está
nos pedindo, com seu ser e seu comportamento nesse estágio da vida.
Estando à altura desse desafio, podemos não apenas acabar fazendo o que é
melhor para eles, mas também revelar e passar a conhecer o que temos de
melhor e de mais profundo.
A educação atenta requer o reconhecimento e identificação dos
desafios que enfrentamos diariamente na tentativa de fazer um trabalho
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consciente como educadores. Neste exercício de atenção, a consciência tem
de ser inclusiva. Quer dizer, tem de incluir o reconhecimento de nossas
próprias frustrações, inseguranças e defeitos, nossos limites e limitações, e
até nossos sentimentos mais sombrios e destrutivos, e as maneiras como
podemos nos sentir esmagados ou desfeitos. Desafia-nos a trabalhar essas
questões de forma consciente e sistemática.
Assumir uma tarefa destas é pedir muito de nós mesmos, pois em
diversos aspectos somos produtos e, às vezes, em maior ou menor grau,
prisioneiros dos fatos e circunstâncias de nossa infância. Já que a infância
molda significativamente nossa visão de mundo e de nós mesmos, nossas
histórias inevitavelmente moldarão nossa visão de nossas crianças e “do que
eles merecem” ou de como devem ser tratados, ensinados e socializados.
Mesmo que às vezes não percebamos, somos muito apegados às nossas
visões, sejam elas quais forem, como se estivéssemos dominados por
encantos poderosos. Só quando percebemos esta característica é que
podemos aproveitar o que houve de bom, positivo e enriquecedor no modo
como fomos educados e superar os aspectos que podem ter sido destrutivos
e limitadores.
Para aqueles de nós que tiveram de se fechar, de não ver, de
suprimir os sentimentos para sobreviver à própria infância, tornar-se mais
atento pode ser especialmente difícil e doloroso. Nessas horas, em que
somos governados por nossos antigos demônios, em que vêm à tona crenças
prejudiciais, padrões destrutivos e pesadelos de nossa infância, e somos
atormentados por sentimentos negativos e achamos que as coisas são “ou
pretas ou brancas”, é complicadíssimo parar e ver as coisas com novos olhos.
Mas o que conta não é a perfeição de resultados e, sim, a qualidade
do esforço, o sentido de compromisso. A educação atenta é um processo
contínuo de aprofundamento e refinamento da consciência e da habilidade
de estarmos presentes e agir com sabedoria. Não é uma tentativa de atingir
objetivos ou resultados fixos, por melhores que sejam. Uma parte importante
deste processo é justamente sermos compassivos conosco mesmos. Isto
significa enxergar e aceitar nossas limitações, cegueiras, nossa humanidade,
falibilidade, e trabalhar com estas deficiências de forma atenta, procurando
fazer o melhor possível.
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Agora, é preciso que se diga: este é um trabalho para quem se
interessa, de verdade, pelo bem-estar e qualidade de vida das crianças. É para
quem realmente quer demonstrar amor através de seu ser e de seus atos
cotidianos. Não é provável que possamos fazer isto se não tivermos esta
motivação como ponto de partida. Assim, antes que vocês me perguntem
“Como podemos fazer isso?” eu preciso perguntar: Vocês querem fazer isto?
Por que se não formos pessoas autênticas e em contato com a totalidade dos
sentimentos que experimentamos, não avançaremos neste caminho. Como
todos nós sabemos, há poucas respostas fáceis ou soluções simples no que
diz respeito à educação de seres humanos. Por outro lado, não se trata tanto
de resultados perfeitos, e sim, de amor em ação. De compromisso assumido
em amor. De decidir o que se quer e ser fiel a tal propósito com o melhor de
nossas forças.
Mas para os que quiserem assumir este compromisso temos uma
proposta e um convite...
Como Podemos Fazer Isso?
Podemos tomar a resolução de empreender a busca cada um
individualmente. E certamente há uma dimensão deste trabalho que é
individual e solitária.
Mas também podemos nos reunir num esforço conjunto e
compartilhado, uma vez que nos encontramos numa escola, numa pedagogia
(a Pedagogia Waldorf) que tem a intenção de cultivar precisamente estes
valores: a contínua ampliação do conhecimento e a auto-educação.
Isto é o que temos tentado praticar através de nossa “Escola de Pais”
– uma iniciativa que surgiu em 2009 na Escola Waldorf Rudolf Steiner e vem,
desde então, se consolidando através de encontros semanais em que
partimos de temas que correspondem às nossas perguntas e angústias
existenciais como pais e buscamos conteúdos da Antroposofia que lancem luz
sobre nossas questões. A partir da nova compreensão que alcançamos,
sentimos o desejo de levar a efeito esta nova consciência através de
comportamentos coerentes com ela. O fato de nos esforçarmos
individualmente para isso, mas podermos contar com companheiros que
compartilham da mesma intenção e metas é reconfortante, encorajador e
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estimulante. Num ambiente fraterno, onde podemos aprender juntos de
nossos erros e acertos, promover novas iniciativas e até mesmo criar
elementos novos como base de uma nova cultura familiar e comunitária
escolar.
Nossa Escola de Pais é, para nós, como um moderno centro dos
novos mistérios onde trilhamos o caminho interior dos que querem fazer da
tarefa de educar os filhos uma responsabilidade sagrada.
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10. Consultório Pediátrico – Michaela Gloeckler

Palestra para pais do Jardim Waldorf Acalanto e outras escolas
(Holambra- 23/02/13)
Por Ana Paula I. Cury
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....................................................................... O ESPAÇO É DELES
Cada aluno do 5º ano, após ter vivenciado a Época de Botânica, teve
como tarefa escolher duas plantas da nossa escola e fazer um desenho de
observação das mesmas. Depois disso, deveria perceber qualidades de cada
planta e criar um diálogo entre as duas. O resultado foi muito interessante.
Compartilho aqui uma pequena amostra do que foi produzido pelos alunos.
Prof.ª Silvia Alcover
O guarapuvu e a goiabeira
Na Escola Anabá, há duas árvores grandes: o velho guarapuvu e a
jovem goiabeira.
Um dia, a jovem goiabeira perguntou ao velho guarapuvu:
– Ó grande guarapuvu, conte-me suas histórias!
– Mas é claro, jovem goiabeira, vou te contar tudo, respondeu ele.
Começou assim:
– Daqui de cima dá pra ver a escola inteira e principalmente o pátio
grande. Aqui, já vi entrarem os novos e saírem os velhos; aqui, já vi os times
da gincana com garra e força; já vi festas felizes; vi momentos de solidão e
silêncio, porém, a maioria, foi de momentos felizes. E essa é a história.
A jovem goiabeira, admirada, fez uma pergunta:
Mas, e eu, não vou te contar uma história?
O velho guarapuvu responde:
– Sim, no futuro terá muito para contar, minha jovem goiabeira.
Tiago
A sábia roseira e a florzinha
Certo dia uma roseira estava em seu canteiro e olhou para uma
florzinha ao lado e disse:
– Meus galhos são compridos e minhas flores são de cor viva,
enquanto você é tão pequena! Isso não te impede de ser uma bela flor, eu te
admiro, pequena planta!
E a florzinha respondeu:
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– Você é mais bela e muito mais chamativa do que eu!
Com calma, a roseira disse:
– As plantas não devem ser chamativas, pois as plantas mais belas
são aquelas que têm os detalhes difíceis de serem vistos!
Então, a sábia roseira e a florzinha viraram amigas e as duas
enfeitaram o canteiro.
Joana
A flor curiosa
Como toda história começa:
Era uma vez...
A minha não começará.
Uma florzinha recém-nascida, fala com uma outra planta:
– Qual é o seu nome? Tu estás feliz? Podes me dizer como é ser um
adulto?
E a outra responde:
– É como ser um ser humano, só que com clorofila no “sangue”. Ser
adulto não muda muita coisa... Uma plantinha, por menor que seja, pode ter
a mais bela flor, pode ter uma raiz bem resistente, pode viver por muito
tempo, como você, florzinha curiosa. Eu já estou ficando velha...vou morrer
antes de você! Aproveite o tempo de vida que tiver, o tempo que você viver,
como criança ou adulta!
Então a plantinha recém-nascida não se preocupou mais com isso e
viveu por muito tempo!
Lorena
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES
Todos os anos, acontece na Escola Anabá uma grande Gincana de
Micael para os alunos “grandes”. Esta foi a primeira vez para a turma do sexto
ano, que aguardou ansiosamente por longos anos até alcançarem a idade e
maturidade adequadas para participar.
Aqui estão redações/poemas de alguns alunos e alunas, com as suas
impressões sobre esse evento. Um dos trabalhos merece destaque por ser da
nossa querida Lyz, que está deixando o Anabá para se mudar para São Paulo e
estudar na Escola Micael. A Lyz esteve conosco desde pequenininha e agora
parte para novas aventuras, levando em sua bagagem uma grande parte de
nós.
o

Professora Ana Luiza, 6 ano
Quinta-feira fomos perto do mar
Para da Gincana poder participar.
Fizemos vários desafios como
Prova do silêncio, natação, enigma,
Corrida, lançamento de peso e cabo de guerra.
No caminho vi uma casa
Que eu nomeei casa do pescador.
Foram muitas provas, mas a que eu mais me cansei
Foi o cabo de guerra.
Eu gostei muito dessa Gincana,
porque gostei da união das equipes
e a união faz a força!
Guilherme Durieux
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Esta foi a minha primeira gincana.
Uns acharam ela chata outros bacana.
Teve desde arremesso de peso até corrida.
Na corrida a volta pareceu mais cansativa.
No almoço eu comi bastante
Porque eu estava com fome antes.
No cabo-de-guerra a gente foi mal.
Mas a gente não ficou no lugar final.
Essa primeira gincana vai ficar sempre dentro de mim
Mas agora ela chegou ao fim.
Lucas

Já no caminho foi zona total, uma grande festança, melhor que Natal!
Gritando, pulando e se aquecendo, já no Santinho estávamos chegando.
Chegando lá, a primeira prova: silêncio total,
Para o sexto ano o desafio ideal.
Na lagoa teve natação, começamos bem, mas no final,
4º lugar, que decepção...
Após isso uma pequena caminhada, no final dela precisei lanchar,
Energia recuperar, pois já estava cansada.
Olhe só que curioso, uma prova diferente,
subir uma duna, mas juntos,
Feito corrente.
Por aqui já deu? Acho que já, pois a prova na praia, logo chegará.
Antes disso, montar barraca, almoçar e descansar, a corrida?
Um pouco mais pode esperar, antes de enfrentá-la,
Um enigma temos de decifrar.
Enigma decifrado para correr estás liberado.
Eu não corri porque sou molenga,
Fiquei de preguiça lá na minha tenda.
Esta prova é apenas pros padrinhos e madrinhas
Ex-alunos e nono anistas.
Nessa hora é bom não estar na pista
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Quatro quilos de ferro sendo arremessados
Nessa prova, não acho que tenhamos ido tão mal,
O Emanoel (de outra equipe) que tem uma força animal
Empurrou a linha, não valeu, se deu mal.
Próxima prova: cabo-de-guerra.
Aí garra e força é o que vai contar,
Puxar, puxar, puxar e puxar,
Nessa hora, é só nisso que consegui pensar.
Perdemos, perdemos, ganhamos e... perdemos,
Caímos, rimos (?), curtimos, aproveitamos,
Mesmo perdendo, aqui estamos.
Eu sou Sertão Quente,
Confesse, você também torceu pra gente!
Lyz

..................................................................... O ESPAÇO É DELES
EM BUSCA DO PRÓPRIO CAMINHO
Depoimentos de alunos do 9º ano sobre uma vivência relativa às
aulas de Ensino Religioso e Tutoria.
“... pude olhar para dentro de mim e pensar em como será o meu
caminho daqui para frente e como aprenderei com tudo o que eu tive daqui
para trás.”
“Eu, pessoalmente, não senti medo, mas dava um pouco de agonia
não saber onde nosso próximo passo poderia nos levar e não saber o que
aconteceria. Mas é somente isso que nos espera daqui para a frente e eu
amei essa experiência.”
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“Talvez o caminho escuro e percorrido sozinho seja o caminho que
percorremos ao longo da vida. No caminho, sozinhos temos todos e há
ninguém.”
“... não saber o que vou fazer me deixa um pouco agoniada, porém
dessa vez gostei dessa ‘incertidão’ do destino, contemplando a natureza com
os amigos.”
“A mais curta viagem, mas, talvez, a que mais nós nos
desenvolvemos. Desenvolvemos um sentimento interno, que cada vez mais
eu sinto.”
“... ser unidos assim como uma escola como o Anabá nos deixa ser é
difícil encontrar no mundo afora. Único qualquer um pode ser, mas na
convivência de amor se é capaz de criar amizade, surgir paciência e
admiração e a capacidade de conviver mesmo que inimizades surjam.”
“Com ajuda dos professores pudemos fazer um estudo de nós
mesmos, cada um por si, todos por todos e um pelo outro ou pelos outros.”
“Surpreendi-me com algumas pessoas e descobri algumas coisas que
pensavam de mim que nem fazia ideia.”
“... foi impossível não chorar, mas não de tristeza; foi um choro bom,
algo que nunca tinha acontecido antes.”
Contribuição: Professor José Zafalon
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A ESTRELA DO PASTOR
Há muitos, muitos anos atrás, no tempo do primeiro Natal, um
pequeno pastor, chamado João, estava cuidando de suas ovelhas.
Certa noite, quando ele descansava perto de uma fogueira, ouviu
uma ovelha mãe balindo. João foi até ela e percebeu que ela balia pelo fato
de ter perdido seu filhote. Um pastor mais velho disse a João: “vá procurar
pela ovelha perdida, que nós cuidaremos do seu rebanho para você”.
João andou pela noite adentro. A luz das estrelas e o brilho da lua
iluminavam seu caminho. Ele caminhou por muito tempo até se deparar com
o penhasco de uma montanha bem alta. Ele não podia mais prosseguir
adiante e, exausto de cansaço, sentou-se preocupado, olhando para os lados
para ver o ele poderia fazer.
Foi então que ele avistou uma escada de estrelas que se dirigia ao
céu e que seguia até a lua. João começou a subir pela escada e, a cada passo
que ele dava, suas pernas ficavam mais fortes e, deste modo, ele já não se
sentia mais cansado. Seguiu em frente até chegar às estrelas.
Lá, num belo jardim, estava sentada uma jovem moça. Ela trajava um
vestido vermelho, um manto azul a cobria e estrelas cintilavam ao redor de
sua cabeça. Aos seus pés, encontrava-se a ovelhinha perdida e a jovem
penteava o seu pelo. Com a lã que ficava no pente, ela tecia uma pequena
camisa. Esta camisa brilhava com a luz do sol, da lua e das estrelas.
A bela jovem sorriu para ele e falou: “João, sua ovelhinha
gentilmente veio até aqui oferecer sua lã para eu fazer uma camisa bem
quentinha para a criancinha que está para nascer. Agora terminei de tecê-la e
estou muito grata pelo seu oferecimento. Por favor, leve a ovelhinha de volta
a sua mãe na terra, pois eu ainda consigo ouvir seu balido. Ela deve estar
preocupada por onde anda seu filhote”.
O pequeno pastor envolveu a ovelha em seus braços e disse: “será
que antes de eu descer para a terra eu poderia ver a criancinha que irá vestir
esta bela camisa? Ela deve, com certeza, ser alguém muito especial”.
“Logo ela estará na cidade de Belém, venha visita-lá” disse a bela
jovem. “Mas Belém é muito longe” disse João e “eu temo não encontrar o
caminho”.
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A jovem apontou para uma estrela, a maior e mais brilhante de todas
do céu e disse: “Veja esta estrela, ela é que trará a criança celestial para a
terra. Se você a seguir, encontrará o caminho para onde Ela nascerá”.
João agradeceu a jovem moça, se despediu e partiu, levando a
ovelhinha perdida de volta a sua mãe.
A ovelha mãe muito se alegrou ao ver seu filhote de volta.
João contou aos outros pastores tudo o que ele vira na sua busca da
ovelhinha, contou da jovem moça que tecia uma camisa especial para seu
filhinho.
Na próxima noite, enquanto os pastores dormiam no campo, uma
grande estrela brilhou no céu. João até sonhara que ouvia os anjos nas alturas
cantando “Glória, glória”. Ele abriu seus olhos e viu a radiante estrela e, ao
redor dela, anjos realmente cantavam e sinos tocavam. “Venham”, disse João
aos demais pastores, “vamos seguir esta estrela até Belém, onde
encontraremos a criancinha recém-nascida que trará amor e luz para toda a
terra”.
Assim, cada pastor levou um presente à criancinha. Um deles levou
um pelego para amaciar a cama da criancinha, outro levou lã para servir de
travesseiro a sua cabecinha, o outro levou uma ovelha branca como a neve.
Todos então seguiram a grande e brilhante estrela, até Belém.
Num pequeno estábulo, eles encontraram a criancinha de luz. Deram
os presentes a sua mãe, que se chamava Maria e vestia um manto azul como
o azul do céu. Eles se ajoelharam diante da manjedoura onde o recémnascido estava deitado e viram que ele realmente era a criancinha mais linda
do todo o mundo.
História escrita por Janni Nicol e retirada do jornal inglês Kindling, número 24,
outono/inverno 2013.
Tradução: Silvia Jensen
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................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS
PÃO DE MEL (sem ovos e sem leite)
Ingredientes:
1 xícara de mel ou melado
1 xícara de açúcar mascavo
400ml de chá frio - faça um chá com camomila , erva
doce e capim limão ou outros de sua preferência.
5 xícaras de farinha de trigo integral
4 colheres de sopa de óleo
2 colheres de chá de cravo moído
2 colheres de chá de canela moída
1 colher de chá gengibre moído
1 colher de sopa de fermento
Cobertura:
1 barra de chocolate meio amargo.
Modo de preparo:
Misture o mel, o açúcar e o chá para dissolverem bem. Depois acrescente a
farinha, óleo e demais ingredientes.
Coloque em uma forma untada retangular ou em forminha individuais, tipo
cupcake. Leve para assar em forno médio. Derreta o chocolate meio amargo e
espalhe por cima. Espere esfriar para cortar. Se quiser, pode banhar pedaços
pequenos no chocolate derretido .
Boas festas!!!
Receita da Patrícia (mãe do Lucas Lima 3º ano)
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ASTRONOMIA: QUAL A DURAÇÃO DO ANO PLATÔNICO?
Nos últimos “Colibris” nos dedicamos a fenômenos relacionados ao
Sol. De acordo com a visão heliocêntrica de Copérnico, a Terra completa uma
volta ao redor do Sol no período de um ano. A órbita da Terra realiza-se
realiza
em
um plano no qual também está o Sol.. O sentido do movimento de translação
da Terra é o mesmo que o sentido
o da rotação. No mesmo plano em que
acontece o movimento de translação da Terra observamos as estrelas do
Zodíaco, porém, precisamos imaginá-las
las muito, muito distantes para além da
órbita terrestre. O plano de translação da Terra é também chamado de ‘Plano
da Eclíptica’. Por outro lado, o eixo de rotação da Terra está inclinado em 23,5
graus e não muda sua posição enquanto ela gira ao redor do Sol. Disso
decorrem as quatro estações anuais (Fig. 1).
Mas isso não é tudo! Há ainda um maravilhoso movimento a
considerar, e que, por ser um movimento muito lento, precisamos de
observações precisas durante um longo tempo. Trata-se
se do deslocamento de
ambos os Pontos Equinociais, o da primavera e o do outono (pontos
(
Equinociais são os pontos de intersecção do Equador Celeste com a Eclíptica –
Colibri de São João, 2013, Nº 2). Apesar disso, eles continuam sempre um
oposto ao outro, movimentando-se pelo Zodíaco
o em sentido contrário ao Sol
(isto significa que, enquanto o Sol percorre todo o Zodíaco
odíaco de Áries para
Touro para Gêmeos, etc., o ponto equinocial da primavera percorre o Zodíaco

Figura 1: O plano de translação da Terra ao redor do Sol (Plano da Eclíptica).
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de Áries para Peixes para Aquário, etc.). Esse movimento é muito lento, dura
quase 26.000 anos para uma volta completa pelo Zodíaco. Ao giro completo
de 26.000 anos denomina-se “Ano Platônico”.
Correspondentemente poderíamos calcular a duração de um “Mês
Platônico” e encontraríamos um valor próximo de 2.170 anos comuns (26.000
12). Desde o nascimento de Cristo, portanto, ainda não se completou
totalmente um Mês Platônico.
No Colibri 2013/2, acima citado, conhecemos que atualmente o
Ponto Equinocial da Primavera localiza-se entre as constelações de Peixes e
Aquário; o Ponto do Outono entre Virgem e Leão (Isto no hemisfério norte;
no hemisfério sul é só inverter). O Ponto da Primavera aproxima-se da
constelação de Aquário e por isso se fala que nos aproximamos da “Era de
Aquário”. O Ponto do Outono movimenta-se, correspondentemente, para a
constelação de Leão. Durante uma vida humana os dois pontos deslocam-se
cerca de apenas um grau (este ângulo corresponde a duas vezes o diâmetro
o

do Sol – ou da Lua cheia). Como a circunferência inteira tem 360 (cerca do
mesmo número de dias que um ano tem), podemos dizer: Uma vida humana
dura o correspondente a um dia no Ano Platônico.
É praticamente desprezível o efeito desse movimento nas estações
anuais. Depois de cerca de 2.170 anos (um Mês Platônico), o Ponto da
Primavera terá percorrido a constelação de Aquário e chegado a Capricórnio,
e assim por diante. Há 2.000 anos, no tempo de Cristo, o Ponto da Primavera
adentrava a constelação de Peixes, por isso os Peixes se tornaram um símbolo
cristão.
O ser humano respira a cada minuto cerca de 18 vezes; em uma
hora são 1.080 respirações e no decorrer de um dia inteiro chega a 25.920
respirações. Este número está bem próximo do número de anos do Ano
Platônico. Se pode, portanto, afirmar: O número de respirações de um
Homem no decorrer de um dia é admiravelmente igual ao número de anos
que o Ponto da Primavera leva para percorrer todo o Zodíaco. Ou,
resumidamente: Na imensidão do Ano Platônico, um ano comum
corresponde a uma respiração humana.
E ainda mais: Durante cada respiração o coração humano pulsa
cerca de quatro vezes, portanto, 72 vezes em cada minuto. Em 72 anos (em
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média, a duração aproximada de uma vida humana) o Ponto da Primavera
desloca-se de um grau (dois diâmetros do Sol).
É claro que o lento deslocamento dos Pontos Equinociais implica
também no deslocamento dos Pontoss dos dois solstícios, o do verão e o do
inverno. Além disso, como após um grande intervalo de tempo o eixo
terrestre apontará para outra direção, também os dois polos celestes (norte e
sul) não estarão nas mesmas posições atuais.
Através da visão heliocêntrica
trica de Copérnico podemos compreender
melhor como isso se dá. Qualquer criança sabe muito bem que seu pião
rodopiante, por não ter o eixo bem em pé na vertical, aos poucos vai
mudando a direção do ângulo de inclinação. A este movimento denominamos
“Precessão”.
são”. A Terra em rotação pode ser comparada a um pião com seu eixo
inclinado. Por isso ela tem, como o pião, seu movimento de ‘Precessão’. Isto
quer dizer que, considerando-se
se um longo intervalo de tempo, o eixo de
rotação terrestre não mantém a mesma direção.
ção. Por exemplo, não apontará
sempre para a estrela Polar no hemisfério norte. O eixo de rotação da Terra
descreve, ao longo do Ano Platônico (26.000 anos), um cone duplo cuja
o

abertura é de 2 x 23,5 e cujo vértice está bem no centro da Terra (Fig. 2).
Depois
pois de 13.000 anos (meio Ano Platônico) a atual posição do
solstício de verão será a posição do atual solstício de inverno e vice-versa.
vice
Escolher um local de observação tão distante no vasto universo
possibilita-nos esse notável panorama. Reflitamos: Que
ue enorme viagem nós

Figura 2: O movimento de precessão do eixo da Terra no decorrer de um Ano Platônico forma um
cone duplo com abertura de 2 x 23,5o.
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realizamos com nossos pensamentos e quão grandioso é podermos conduziconduzi
los! Até hoje nenhum astronauta
onauta pôde alcançar um local tão distante. Para
compreendermos os movimentos entre Sol e Terra (e também Lua e Planetas)
a escolha deste distante local é a mais favorável. A isso juntemos a concepção
de que o Sol, em repouso, está no centro de tudo e o céu
u estrelado é o pano
de fundo.
Os astrólogos têm fundamentos pelos quais não levam em
consideração o deslocamento dos Pontos Equinociais. Em decorrência deste
deslocamento as constelações astronômicas não coincidem mais com os
signos zodiacais astrológicos (Figura 3). Os signos do Zodíaco são todos de
mesmo tamanho (30 graus) e foram deixados no mesmo lugar onde
aproximadamente estavam nos tempos do Cristo.. As constelações
astronômicas ocupam espaços diferentes umas das outras (algumas são bem

Figura 3: Comparação entre as dimensões das constelações dos astrônomos (por fora) e dos
signos dos astrólogos (por dentro).
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pequenas, outras ocupam bem mais que os 30 graus) e desde a época de
Cristo deslocaram-se cerca de uma constelação devido ao movimento dos
Pontos Equinociais.
Este deslocamento traz como consequência que, por exemplo, uma
pessoa nascida sob o signo de Aquário se admire ao saber que na data do seu
nascimento o Sol ainda estava no céu sob a constelação de Capricórnio.

Agenda de Observação
Principais fenômenos astronômicos para o mês de dezembro.

Data

Horário

Fenômeno

-

Anoitecer

Vênus no poente descendendo até o final do mês.

-

Anoitecer

Touro e Órion no nascente.

-

Anoitecer

Júpiter visível a nordeste em Gêmeos o mês inteiro.
inte

-

Amanhecer

Saturno no nascente, Marte a NE, Júpiter no poente

-

Madrugada

1

Amanhecer

5

Anoitecer

Lua Nova e Vênus juntas no poente.

9

Anoitecer

Lua em quarto crescente bem alta no céu.

17

Anoitecer

Lua Cheia a nordeste
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Amanhecer

Lua minguante, Marte e Spica altas no céu.

Cruzeiro do Sul desponta no meio da noite; no
amanhecer está alto a SE.
Conjunção entre Lua Nova e Saturno pouco antes do
Sol nascer.

De: Walter Kraul, Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart, 2002
Tradução, adaptação ao
o hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon
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..................................................................... DICAS DE LEITURA
Novas aquisições da Biblioteca Guimarães Rosa:
Antroposofia:
• O Dente à Imagem do Homem - Célia Regina Lulo Galitese
• Sobre o conhecimento do Ser Humano no que diz respeito a corpo, alma e
espírito - Rudolf Steiner
• Os primeiros anos da infância - Rudolf Steiner
• Poemas e Pensamentos
• Apoio na hora da morte - Geert Suwelock
• Micael - Coletânea de textos
• A Semana Santa - Emil Bock
• A Vivência do Ato de Consagração do Homem - Hans Werner Sxchoeder
• Pentecostes na Atualidade - Friedrich Benesc
• Os Sete Sacramentos - Rudolf Frieling
Literatura infanto- juvenil:
• O bibliotecário que mediu a terra - Kathryn Lasky
• Futebol de A a Z - Marcos Aurélio da Ávila
• A festa do boi de mamão - Cristiani Inácio e Marta D. Martins
• A montanha do poder - Patrícia Engel Secco
• A Noite Santa - Selma Lagerlöf
• Perdida na tempestade de neve - Holly Webb
• Bingo, o cãozinho esperançoso - Holly Webb
• Simbinha, o cãozinho desaparecido - Holly Webb
• As panquecas de Mama Panya - Mary e Rich Chamberlin (doação da
editora- Edições SM)
• ABC do Brasil - Ana Maria Machado (doação da editora- Edições SM)
ABC Afro-Brasileiro - Ana Maria Machado (doação da editora- Edições SM)
• Foi na Primavera - Ângela Nanetti e Roberto Innocenti (doação da editoraEdições SM)
• A pequena história da escrita - Sylvie Baussier (doação da editora- Edições
SM)
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.................................................................................... RELATOS
RELATO DA REUNIÃO DA IASWECE
A Associação Internacional de Educação Infantil Waldorf (em inglês
IASWECE), que se reune semestralmente, em outubro último, encontrou-se
em uma pequena cidade belga, Mechelen.
Entre vários assuntos discutidos, foi aprofundado o tema do
Congresso de Páscoa de 2015, que acontecerá em Dornach, na Suíça. O tema
será: “Transições dos três, seis e nove anos de vida da criança”.
Como lidar com este momento onde o corpo passa por um processo
de transição para uma nova fase de vida? Será que, como pais e educadores,
permitimos a criança viver estes momentos vulneráveis? Reconhecemo-los
como algo importante apesar de, no momento em que está se passando pela
crise, muitas vezes não sabermos como atuar? Foi-nos lembrado de que, em
cada momento de transição, o agente principal é a criança e não nós, adultos.
A criança, nesta hora, quer dar um passo com seu interior, desenvolvendo sua
essência, seu “Eu”, e vem em contraponto nosso gesto de fora. Como
aprendemos a observar as crianças? Como professores, temos confiança que
o currículo vem ao encontro do desenvolvimento da criança e que pode nos
amparar nas crises? Uma vez que a crise está superada, permitimos a
sedimentação das mudanças?
Como escola, foi bem enfatizada a necessidade do intercâmbio entre
professores do ensino infantil, ensino fundamental e médio, sempre
lembrando que o ser humano é uma unidade, do ponto de vista de sua
biografia.
Recebemos, na reunião, a visita de Christopher Clouder, um dos
idealizadores do movimento “Aliança pela Infância”. O primeiro ponto por
ele levantado foi com relação a duas condições que temos que ter no como
professores: a) ter devoção pelo o que fizemos e b) ter interesse pelo outro.
Devoção existe muita, pois o número de escolas cresce, porém, o interesse
pelo outro já não cresce nesta proporção. O que mostramos em interesse
pelo outro, volta para nós em forma de calor.
Desde a época em que a Pedagogia Waldorf foi criada (1919), o
mundo mudou muito e temos diante de nós um desafio social imenso.
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Ele nos chamou a atenção ao elevado número de jovens europeus
que, ao completarem o Ensino Médio, não encontram lugar para atuarem no
mundo. No jovem surge a pergunta: “será que o mundo me quer, para que
serviram meus estudos”? O que nós adultos, temos a ver com isto?
Outro fato alarmante é a precocidade da puberdade. Ela já está
acontecendo, em média, aos dez anos e meio na menina. Isto que dizer que a
infância, período tão importante para o desenvolvimento do ser humano,
está diminuindo drasticamente. Há uma grande discrepância entre o
amadurecimento da alma e o do cérebro, que continua se desenvolvendo do
mesmo modo como no passado. Como lidar com este descompasso?
E o que fazermos com os jovens vorazes pelo consumo? O que
acontecerá no futuro?
E a engenharia genética que está a poucos passos de liberar o
manuseio das células tronco? Teremos vários pais genéticos em uma criança,
e isto será passado de uma geração a outra, como lidaremos com este
desafio?
Como educadores Waldorf, reconhecendo que esta pedagogia,
quando bem aplicada, é salutar, como fazemos para dividir este “tesouro”
com iniciativas que poderiam se beneficiar destes conhecimentos? Apesar de
nos sentirmos exaustos, que já fizemos tanto em nossas escolas, deveríamos
ir ao mundo e nos relacionarmos mais com outras iniciativas. Termos a
humildade de aprender com os outros? Que mundo novo as crianças terão se
não nos esforçarmos um pouco mais em dividir o que sabemos?
Uma escola alegre irradia e nela ninguém deveria falar mal de
ninguém, pois falar mal do outro gera medo e desconfiança e, com isto, não
há entrega.
Ele encerrou a conversa pedindo para cada vez mais contarmos com
o apoio dos Pais de nossas escolas não somente para vender artesanato nos
Bazares e, sim, dividir com eles nossos ideais. Deveríamos certamente contar
com esta força extra que vem da parte dos Pais.
Agradeço a oportunidade de representar nossa escola na FEWB e
estar na IASWECE. Obrigada também às crianças de minha sala que com
frequência me veem de mala pronta para mais uma viagem.
Contribuição professora Silvia Jensen - jardim
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.................................................................................... RELATOS
PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE PROFESSORES WALDORF
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
“QUANDO UM SONHO SE TRANSFORMA EM REALIDADE”
Ainda quando estudante do ensino médio, eu era uma jovem que
tinha muitos ideais e sonhos, e um dos mais marcantes era o sonho de viajar
o mundo e trocar experiências com as pessoas de diversas nacionalidades,
numa atmosfera de paz e muita irmandade. Naquela época eu acreditava que
a língua esperanto seria o caminho.
Aos 17 anos comecei estudar esperanto e juntar economias, com o
objetivo de embarcar em um navio com destino à Europa. Aos 25 anos
consegui viajar, não foi de navio, e nem tampouco falando esperanto. Morei
na Inglaterra por três anos, nesta fase viajei bastante e conheci pessoas de
muitos lugares. Entretanto, este meu sonho de juventude de estar numa
comunidade onde pudesse usar a língua em sua dimensão mais profunda,
como ponto de ligação entre almas, numa atmosfera de paz e irmandade não
aconteceu nesta época.
Nos dias 01 a 06 de abril deste ano, participei da Primeira
Conferência Mundial de Professores Waldorf de Língua Estrangeira, em
Dornach, na Suiça. A conferência reuniu cerca de 350 participantes dos mais
diferentes lugares deste planeta em torno do tema: “A arte de ensinar línguas
estrangeiras”. Porém, usando o ensino da língua em sua dimensão espiritual,
cultural e artística, como poderosa ferramenta de união entre almas.
A beleza deste encontro foi ímpar pois, além de aprofundar
conhecimentos que estão contribuindo para o ensino de línguas estrangeiras
na escola, percebi que aquele sonho de juventude enfim havia se
concretizado, o sonho de estar com pessoas de diferentes países se
comunicando dentro de um ideal de paz, muita amizade, fraternidade, arte e
muita troca.
Esses dias foram muito intensos, as atividades iniciavam às 7h30 da
manhã, e finalizavam por volta das 22 h, com muitas palestras, mesas
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redondas, workshops, canto, arte e trocas de experiências. Nessas trocas de
experiências constatei que as nossas dificuldades
ificuldades como professores de língua
estrangeiras da Escola Anabá são as mesmas dificuldades enfrentadas por
outras escolas de diversos países, o que muda na verdade são as diferentes e
criativas formas de solucionar estes mesmos problemas, e neste sentido
senti esta
Conferência foi muito rica e profunda.
Em um dos workshops que participei nesta Conferência, foi
apontado o ensino da língua estrangeira por épocas como uma boa solução
para as dificuldades do aprendizado de língua estrangeira no ensino
fundamental.l. Ao ouvir esta abordagem senti uma onda de tranquilidade,
tranquilidade uma
vez que esta forma de trabalhar já acontece há quatro anos na nossa escola.
Foram muitos os temas trabalhados nesta conferência, mas o que
mais me marcou além do grande espaço de trocas é o quanto
anto o trabalho de
Steiner é contemporâneo e inovador, além de ser muito respeitado no
mundo acadêmico na área da linguística. E que, segundo Steiner,
Steiner precisamos
ensinar com ARTE. Ensinar línguas estrangeiras é uma arte da Educação, e
que a linguagem forma o corpo, acorda a alma e clareia o pensamento.
Sueli Kuchiniski – Professora de inglês
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.................................................................................... RELATOS
REFLEXÕES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA SOCIAL: COMO ENCONTRAR O
CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL?
Quando nos propomos a trabalhar em nós mesmos, e isto significa
que não necessariamente precisamos conhecer as condições descritas por
Rudolf Steiner, o primeiro paradoxo que se nos apresenta é a distância entre
o PENSAR e o AGIR. Ainda assim, colocando o caso deste jeito continuamos
num lugar comum, isto é, continuamos na área intelectual apenas.
Porém, o dia-a-dia nos leva a confrontos internos intensos. A
impossibilidade de realizarmos já o nosso alto ideal nos leva a sofrer
profundamente; o que, por outro lado, nos descortina a grandeza (ou largura,
profundidade, imensidade ) da natureza humana.
Tudo o que somos e que não sabemos, tudo o que dizem que somos,
tudo o que queremos ser são embaralhados de uma vez só no momento vazio
de uma falha, quando o nosso ato não corresponde ao nosso objetivo.
Pessoas amigas, bem intencionadas, ou fatos externos ocasionais
podem nos mostrar lances do caminho por onde estamos seguindo ou o que
estamos fazendo e que consequências causamos ao meio circundante, porém
sempre podemos nos esconder e negar o que foi dito de fora. Pode-se
também aceitar o auxilio externo quando ele bate exatamente com a
necessidade interna.
A grande dor começa quando colocamos um espelho de frente para
nossa alma, que reflete de imediato as falhas quando nós as cometemos. E aí
começa a funcionar o tribunal interno, onde somos réu e juiz de nós mesmos.
Porque aquilo que trazemos como aspiração ideal de trabalho
(externo e interno) encontra tantas dificuldades de realização? Por que a
natureza humana, física e psicológica precisa de tanta lapidação quanto a
ideologia.
Enxergar-se como um ser imperfeito, que falha, que torna a falhar,
que se desconhece e que se assusta quando se descobre um pouquinho mais,
causa uma das dores mais profundas, fere o orgulho, e então podemos ter
certeza de que as altas aspirações pertencem muito mais ao mundo espiritual
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do que ao terreno. O mundo "terreno" carece do trabalho duro da lapidação
diária, onde se sua, se chora, se extenua. Realmente somos muito duros e,
além disso, não conhecemos todas as circunstâncias que influenciam, ou até
que ainda influenciam em nosso comportamento. Saber que a infância, os
pais, o meio, a cultura influenciam é fácil de colocar, mas reconhecer de que
modo e quais consequências causaram é mais difícil de admitir.
Quantas coisas sempre negamos e, quando nos damos conta, as
fazemos também?
Quantos comportamentos e ideias "antigas" pertencentes ao circulo
dos nossos pais, continuamos reproduzindo?
Que porcentagem da minha personalidade ou capacidade ficaram,
ou ainda estão, adormecidas pelas circunstâncias que envolveram meu
desenvolvimento?
Cuidar da saúde física e espiritual requer uma viagem para dentro de
nós mesmos. Requer honestidade e coragem.
Admitir-se frágil como constituição leva ao sentimento de
responsabilidade com relação à casa da alma. Ao cuidarmos deste aspecto,
bem sutilmente podemos perceber as mensagens que o nosso corpo nos
manda: as necessidades de sono e descanso, de estímulo ou descarga de
energia.
O corpo nos fala e é preciso entender a linguagem pela qual se
expressa: as doenças e distúrbios, as dores e as transformações.
Com certeza, cuidar conscientemente do corpo físico nos serve agora
também de espelho para tudo o que temos de cuidar na alma. Os dois estão
inevitavelmente ligados e cuidar de um consiste em trabalhar com o outro
também.
Simone de Fáveri
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.................................................................................... RELATOS
ANDEI PEREGRINANDO PELOS CAMINHOS DE DEUS
Por convite de um filho, em outubro deste ano, fizemos “O Caminho
de Santiago”. Não fizemos o mais conhecido, O Caminho Francês, pois o
nosso tempo era curto. Escolhemos o Caminho Primitivo, que sai de Oviedo e
percorre 260 km até Santiago de Compostela. É um dos mais curtos. Porém,
não sabíamos nós que a metade dele é sobre montanhas! E isso, por um lado,
foi um pouco difícil, chegamos a subir 1200 metros de altitude; porém, por
outro lado, foi um presente, pois tanto Asturias, como Galícia são regiões
privilegiadas em paisagens, florestas e “verduras”. Muitos diferentes verdes!
Eu já tinha lido alguma coisa sobre o Caminho. No seu livro
“Caminhos estelares”, Manfred Schmidt-Brabant comenta: “Um papel
especial era atribuído aos três apóstolos Pedro, Tiago e João, especialmente
próximos de seu Mestre. Para os homens, eles eram a expressão dos três
princípios fé, amor e esperança. Pedro, eis a igreja, eis a fé. João é espírito, é
amor. Tiago é a esperança, é a alma; Tiago é meu irmão”.
Essa frase foi algo que ecoava na minha alma antes de ir, e quando
chegamos à Catedral, em Santiago, foi realmente surpreendente ver no
Pórtico da Gloria, onde, em cima, está a imagem de Cristo, sustentada por um
pilar onde está, em pé, a imagem de Santiago, e os rostos são idênticos! Essa
irmandade tocou profundamente minha alma alimentando em mim a
esperança...
Porém, nem diria que, para mim, a chegada foi o mais importante,
longe disso. Peregrinar é algo muito especial; é um estado de vida: andar pela
Terra, em geral solitário e por bosques, campos, montanhas, rios, pequenas
aldeias, apreciar os animais nos pastos, os pássaros, parar nas fontes de água,
fazer pequenos descansos no meio de tudo isso, é algo que age na alma e no
corpo quase criando uma simbiose com a natureza. Somos transportado a
tempos muito antigos onde o mundo era caminhado! Por outro lado, as
pequenas aldeias com casas de pedras muito, muito antigas, vendo as
pessoas tratando das vacas ainda de formas bem primitivas, também nos
transportam a épocas remotas. Às vezes, me sentia na pré-história, às vezes
na Idade Média. Não que isso seja melhor que hoje. Porém, o que sem dúvida
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é muito, muito bom é essa relação tão boa com a natureza, com o espaço, e
com o tempo. Andar nos coloca no tempo humano. E isso gera bem-estar,
conforto, alegria, e um cansaço cheio de saúde.
À noite, chegar nos albergues, encontrar outros peregrinos,
compartilhar as vivências.
Todo o caminho é um estado meditativo, mas quando era possível
entrar numa pequena capela, sentar e rezar, a alma jubilava. Às vezes, um
sacerdote rezava uma missa e abençoava os peregrinos mas, mesmo estando
sozinhos nessas pequenas capelas singelas, podia se sentir a benção no corpo
e na alma. É uma vivência forte e profunda sentir que a região toda está
impregnada de algo que não se sente em qualquer lugar. Conta a lenda que
Tiago foi um dos primeiros apóstolos a se separa dos doze e vai até o “Fim do
Mundo” para contar à humanidade a boa nova. Ele levara o cristianismo para
a Espanha, retornara a Jerusalém, onde morreu como mártir, tendo sido
decapitado. Depois, os discípulos teriam levado seu cadáver para um navio
que, pelos ventos e pelos anjos, teria sido conduzido à Espanha novamente,
onde fora ocultado. No ano 820, foi descoberto, quando se via uma estrela
brilhando num campo, o que gerou o nome “Compostela” e, a partir disso, as
peregrinações.
Porém, existem relatos de peregrinos em épocas anteriores. Carlo
Magno percorre este “Caminho Primitivo” em 778. Também vi relatos de
pessoas que, nos séculos IV e V, andavam esses caminhos. Parece que, de
tempos em tempos, a humanidade é convidada novamente a se relacionar e
se alimentar dessas vivências... O que isso tem a ver com a nossa época?
A companhia do filho foi um presente muito especial. Ele foi
excelente companheiro, alegre e tolerante, e tivemos a oportunidade de
muitas belas e profundas conversas.
Quero aqui agradecer aos alunos, sofreram um pouco a minha
ausência, numa época do ano não muito propícia, aos colegas, que ajudaram
a suprir minha ausência, e ao mundo espiritual, que conspirou a favor,
permitindo que eu pudesse ter encontros tão profundos e fecundos, com a
Terra Mãe, com outras pessoas, com meu filho Mateus e comigo mesma.
Ana Cairello
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.................................................................................... RELATOS
I ENCONTRO BRASIL DE PAIS WALDORF
Entre dias 25 a 27 de outubro, realizou-se, na “Escola Viver”, em
Bauru/SP o primeiro Encontro Brasil de Pais Waldorf. Éramos mais de noventa
participantes vindos de diversas cidades do estado de São Paulo, onde se
encontram mais da metade das escolas Waldorf do Brasil, e também de
outras partes do país, como Fortaleza e Florianópolis.
Tivemos atividades culturais, rítmicas e palestras nas quais refletimos
sobre o exercício da paternidade/maternidade atenta e consciente.
Reconhecendo-nos como guardiães do tesouro que nossos filhos trazem ao
mundo, devemos acompanhar o tempo certo de cada coisa acontecer,
percebendo as necessidades que emergem a partir de cada etapa.
Para

isso,

algumas

professoras

Waldorf

falaram

sobre

o

relacionamento entre pais e filhos com enfoques no primeiro, segundo e
terceiro setênios.
Conversamos sobre os desafios que vivemos no desempenho de
nossa missão de pais/mães e sobre as formas de superá-los por meio do
reconhecer o que acontece, alimentar o que é verdadeiro e desenvolver
confiança no que virá.
Foi ressaltado o fato de estarmos em uma comunidade porque,
numa escola Waldorf, se os pais se reúnem, podem contar com a força do
grupo, pois, quando um grupo se encontra com um propósito verdadeiro,
forma-se um cálice onde as forças espirituais se depositam.
No último dia, participamos de uma plenária sobre "O futuro do
movimento de pais Waldorf", discutindo os encaminhamentos para o II
Congresso Íbero-americano de Pais Waldorf, em 2015, em Cali; a participação
de pais no Seminário de Gestão de Escolas Waldorf, que acontece
paralelamente ao próximo Congresso de Pedagogia Waldorf, nos dias 25 e 26
de janeiro de 2014, em São Paulo e o II Encontro Brasil de Pais Waldorf,
previsto para outubro do ano que vem em Botucatu/SP.
Contribuição de Patrícia Campos (mãe da Beatriz, 4º ano)
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.................................................................. POR ONDE ANDAM?
Nome: Luiza Martins Reguse
Idade: 23 anos
Quando estudou na Anabá?
Estudei no Anabá desde o jardim até o 9° ano (1994 até 2005). No jardim,
jardim fui
aluna da professora
ora Regina, e mais tarde no ensino fundamental aluna da
professora Beatriz.

O que está fazendo atualmente?
Sou técnica em Meio Ambiente pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
e graduanda da 6° fase do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos,
Alimentos da
UFSC.

O que levou da Escola Anabá em sua ‘mochila’ para a vida?
Tenho sempre comigo o respeito e a admiração pela natureza, que desde
pequena aprendi a cultivar, assim como o encantamento pelas diferentes
culturas do mundo. O gosto pelas aventuras, desafios
fios e surpresas da vida
também estão sempre presentes e me fazem lembrar de tantos e tantos
passeios, viagens e descobrimentos que me foram proporcionados.
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..................................................................................... CARTAS
Há mais de 20 anos, o Colibri-Anabá é distribuído entre a
comunidade de nossa escola. Ao longo de toda essa trajetória, nossa rede de
amigos foi aumentando e se espalhando pelo mundo. Hoje, para além das
fronteiras da Anabá, são enviadas cerca de 70 revistas a várias outras escolas,
e também a pessoas que desejam se alimentar do néctar distribuído pelas
páginas da publicação.
Promovemos uma atualização do cadastro desses amigos e
recebemos vários pedidos de continuidade no recebimento da revista, bem
como algumas ofertas de contribuição com os custos de envio.
Compartilhamos algumas dessas manifestações com nossos leitores, para
dividirmos a alegria de saber que nosso Colibri voa longe e contribui com a
promoção da Pedagogia Waldorf e da Antroposofia.
Cara equipe responsável pelo Colibri Anabá,
Sou profundamente grata por tudo de BOM, de BELO e de
VERDADEIRO, que o Colibri Anabá nos tem trazido há tanto tempo!
Ele é objeto de estudo para muitos professores de Educação Infantil,
tanto do Vale Encantado, como da Creche CREAR.
Quero continuar recebendo e quero colaborar.
Obrigada. Abraços e votos de vida longa.
Izabel de Freitas Sacco - Capão Bonito

Queridos todos!
Quanta saudades!
Recebi a correspondência sobre a continuidade do Colibri
acompanhada do grande abraço caloroso! Obrigada!
Como fã do Colibri, fiquei tão feliz ao saber da generosa distribuição
da revista!
Realizei uma transferência bancária para apoiar a continuidade do
Colibri

que

tanto

amo

receber,

e

assim

farei

anualmente!

Desejo receber o Colibri por e-mail e desejo ofertar uma revista à Escola
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Waldorf São Paulo, em versão impressa, a/c da professora Ana Maria Pezzuto,
caso a escola ainda não receba a publicação. Se já estão contemplados, fica
apenas minha versão digital!
O "povo" do Anabá mora em um lugar bem especial da minha
existência!
Com grande afeto,
Leonora – São Paulo
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...................................................................... APOIO CULTURAL
Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no
mundo, as pessoas e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas nosso muito obrigado.

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

Rua Lauro Linhares, 113 – Trindade
Telefone: (48) 3248-4934 – Jean
.............................................................................................................. BRINQUEDOS
BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ
Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato
variado, material escolar em geral.
Telefone: 3232-7152, com Simone, pela manhã.
.................................................................................................................. COMÉRCIO
ZUN ZUM – Moda Jovem
Rua Conselheiro Mafra, 328, Centro, Florianópolis.
Telefone: (48) 3028-2838
Bem Linda – Moda, tendência, variedade, ótimos preços, tudo num só lugar!
www.fb.com/lojasBemLinda
Telefone: (48) 3024-8001
LÁPIS MÁGICO – Papelaria
Livros da Editora Antroposófica
Av. Pequeno Príncipe, 2120, loja 3, Campeche, Florianópolis
Telefone: (48) 3237-2148
..................................................................................................................... ESCOLAS
CASA AMARELA – Jardim de Infância Waldorf
Rua Elpídeo da Rocha, 200, Rio Tavares, Florianópolis
Telefone: 3237-4284
CASA AMETISTA – Jardim de Infância Waldorf
Proposta Waldorf para crianças de 2 a 6 anos.
Rua Victor Hugo, 250 – Bairro Petrópolis - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3023-7663
www.casaametista.com.br
JARDIM AMANAYÉ – Educação Infantil
Pedagogia Waldorf
Rua São Paulo, 107, Vargem Grande, Florianópolis
Telefone: (48) 3269-5775
jardimamanaye.blogspot.com.br
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JARDIM DOS LIMÕES - Berçário, Maternal e Jardim de Infância
Fundamentado na Pedagogia Waldorf.
Rua das Cerejeiras, esq. com a Rua Flamboyant - Carvoeira – Florianópolis – SC
(48) 3333-5355 / 9957-7617 / 9944-1131 jardimdoslimoes@hotmail.com
RECREAÇÃO WALDORF - Um lugar onde seu filho pode brincar, cantar, desenhar,
ouvir histórias... Com almoço e lanche, para crianças de 3 a 8 anos, no Jardim de
Infância Anabá. Mais informações com Salete ou Patrícia, telefone: 96090404 e
88593566. esilvaesilva@hotmail.com
................................................................................................................ FARMÁCIAS
FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia
Homeopatia e Antroposofia.
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4.
Telefone: 3234-3692
................................................................................................................... MEDICINA
Dra. MARISTELA FRANCENER
Medicina Antroposófica – Biografia Humana.
Rua Saldanha Marinho, 116, sala 1102 – 11º andar.
Telefone: 3225-0489 / 9903-3858
Dra. SÔNIA DE CASTRO S. THIAGO
Homeopatia – Clinica Geral.
Rua Dona Antônia Alves, nº101, Itaguaçu – Telefone: 3249-2101
.................................................................................................................. NUTRIÇÃO
GRASIELA PÖPPER
Nutricionista clínica - Nutrição Funcional ampliada pela Antroposofia
Rua Saldanha Marinho, 116 - sala 1102 - Centro - Florianópolis - SC
(48) 9111-4234 grasiela.nutricionista@gmail.com
........................................................................................................... ODONTOLOGIA
ARTHEMISA - Clínica Estética Odontológica
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 204, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi.
Telefone: 3334-5930
Dra. MARISA SALVADOR DOMINGUEZ
Odontologia da Família – Cirurgia-dentista / Odontopediatria.
Rua Dom Jaime Câmara, 179 - sala 1.201 - Centro - Florianópolis.
Telefone: 3224-1780
SOLANGE EZURE – Odontologia Antroposófica
Ortopedia Funcional - Ortodontia - ATM - Experiência Somática.
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 403, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi.
Telefone: 3025-5425
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.............................................................................................................. PROFESSORA
GABRIELA FALCÃO KLEIN
Professora de Língua Portuguesa. Revisão e acompanhamento de produção de textos.
Telefone: (48) 32093550 84255444 - gabi.falcao@gmail.com
.................................................................................................................... TERAPIAS
ANA CLAUDIA J. ALLEOTI- Psicóloga (CRP 12/6139)
Abordagem Junguiana/análise de sonhos/ sandplay therapy
R: Francisco Goulart, 42 sl. 201-Trindade
Telefone: (48) 9113-3110 - alleottiac@gmail.com
ARIANA CLAUSEN – Fisioterapeuta (CREFITO 139221-F)
Pilates adulto e infantil aulas individuais e RPG- Reeducação Postural Global
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A.
(48) 8429-6018 – arianaclausen@gmail.com – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com

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

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

Ano XXIII - Nº 4 – Natal - 2013
Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,
de Florianópolis, e interessados na pedagogia Waldorf.

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

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas
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