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PÁSCOA
Em toda parte Cristo se eleva da Terra!
Seu gesto é uma anunciação
Nas cores, nos ares, nas nuvens e pedras,
Seu gesto ilumina, ressoa, fala e ama!
A pedra o gera do túmulo,
A nuvem o conduz ao céu,
Os ares dizem as suas palavras,
As cores transportam a sua mirada!
Homem, ergue-te da tua queda!
Sobe ao cosmos no arco-íris,
Toma na mão o quarto da Lua e o disco do Sol,
Com eles edifica o teu corpo mortal!

Albert Steffen

Capa: “Garapuvu da escola” - Xilogravura do professor Guilherme Gomes feita durante o planejamento
em fevereiro 2013.
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DAG HAMMARSKJOLD – UM MODERNO SEGUIDOR DO CRISTO
O apóstolo Paulo viu no Redentor, no Jesus Cristo ressuscitado, o
segundo Adão. Realmente Jesus Cristo foi o primeiro a alcançar uma nova
existência, a divina eterna. Neste sentido foi o primeiro de toda uma nova
criação. Fomos criados por Deus, mas a nossa verdadeira Humanidade temos
que conquistar com as forças do nosso Eu. O Eu, que está no Cristo e que
sente em si o Cristo. Esta é a nossa meta, equivalente a uma nova criação.
Na biografia de Dag Hammarskjöld podemos vislumbrar como hoje
seria um ser humano, que age e pensa como um seguidor do Cristo, que em
parte já vive esta nova existência eterna.
O sueco Dag Hammarskjöld, Secretário Geral das Nações Unidas, foi
vítima dos interesses coloniais ingleses e belgas no Congo quando lá tentava
negociar a paz. O avião em que viajava com sua equipe no Congo, em 17 de
setembro de 1961, há 50 anos completos, foi metralhado e seu corpo foi
encontrado ao lado dos destroços. No hotel de que saiu, deixou na cabeceira
um exemplar da obra medieval de Thomas a Kempen, “A imitação de Cristo”.
E mais: em seu apartamento foi encontrada uma coletânea pessoal de versos,
citações, aforismos, dirigida a um amigo do Ministério Exterior para ser
publicada. Não era um memorial de suas experiências no palco econômico e
político corrupto. Este “Diário” mostra o amadurecimento de idéias e
motivações de um Eu desperto. A sua solidão acaba levando a uma conversa
com Deus até culminar na ideia do sacrifício. Aqui algumas passagens desta
coletânea sobre si:
“Um homem que foi o que pôde ser, e que era, o que era - disposto a
fazer convergir tudo no simples sacrifício.” (na idade de 20 anos)
“Você acha que o sacrifício seja anônimo?” (na idade de 35 anos)
“Afinal qual o sentido do sacrifício? Ou mesmo apenas da palavra
dádiva? Quem não tem nada não pode dar nada. A dádiva é de Deus e para
Deus.” (com 48 anos)
“Teu... sacrifício e libertação: estar sob uma única vontade, pela qual
“Eu” no Nada sou a meta.” (com 50 anos).
“Agora eu fui o escolhido, preso na pedra do sacrifício, para ser
imolado.” (no último ano de sua vida)
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O jornalista e antropósofo Stephan Mögle-Stadel conseguiu
reconhecer a natureza superior deste homem que estava envolvido em todas
as questões prementes da atualidade. Aqui abaixo um de seus textos com o
título de “Homo Humanus Integralis” publicado no seu livro ainda não
traduzido para o português “Dag Hammarskjölds Vermächtnis” (O Legado de
Dag Hammarskjöld).
Helena Otterspeer*
Homo Humanus Integralis- o outro Dag Hammarskjöld
Dag Hammarskjöld foi diplomata, humanista, cristão, defensor dos
direitos humanos e honrado com o Prêmio Nobel. Isso tudo é muito digno de
admiração, mas mostra mais o lado exterior da sua biografia. Querendo
manter a própria integridade aqui como homem e publicista, se faz
necessário acrescentar a isto a biografia espiritual não oficial.
“Como aquele que tu és, não deves mostrar-te...” Estas são as
primeiras claras indicações dadas pelo seu Diário, “Sinais no Caminho”,
publicado postumamente em 1963. Este Diário descreve o processo de
metamorfose do hábil diplomata e funcionário estatal internacional num
Homem, que carrega no seu Eu o espírito desperto e pleno de vida. Se pode
também, falando em cifras mitológicas, designar este processo como uma
vivência do Graal ou uma vivência do Cristo. Hammarskjöld, no entanto, evita
a palavra Cristo no seu Diário.
Em 26 de dezembro de 1956, no segundo dia do Natal e também dia
dedicado a Santo Estevão, o primeiro seguidor de Jesus, Dag Hammarskjöld
anota no seu Diário: “Acontece pura e simplesmente a uma pessoa e não a
outra..” No dia anterior a anotação: “Sobre o eterno nascimento, agora para
mim com isto está tudo dito, sobre o que aprendi e o que tenho a aprender.”
Umas linhas adiante se encontram nestes dias de dezembro o
registro de um encontro no espaço anímico-espiritual: “As tuas instruções me
foram dadas em oculto. Que eu possa sempre ouvi-las e responder a elas.”
E no dia 31 de dezembro ele utiliza um profético salmo bíblico para
descrever essa elevada experiência interior de maneira adequada ao seu
tempo e ao seu meio cultural: “por mim ...sim, a Tua lei está no meu coração.
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Eu declarei na grande assembleia a Tua justiça. Não eu não vou fechar a
minha boca...”
Só havia passado duas semanas desde que confrontando e criticando
duas das potências com direito a veto, Hammarskjöld em novembro de 1956,
falou diante da grande assembleia da ONU sobre a solução da crise de Suez e
convenceu os governos deste mundo a fundar uma tropa neutra da ONU para
a paz.
Seria completamente contraprodutivo e fora de lugar falar nesta
assembleia numa linguagem religiosa moralizante. Hammarskjöld usou a
linguagem jurídico-psicológica da diplomacia, mas a força, que o sustentava e
entusiasmava era uma profundamente religiosa. (Martin Buber e Saint John
Perse entendiam o que é esta “Religião espiritual da Humanidade”)
Deixem-me agora complementar a história desse, que achamos
conhecer sob o nome de Dag Hammarskjöld.
No começo do século XVII havia em Smaland, no sul da Suécia, um
grande fazendeiro livre com o nome de Peder Mikaelsson (Pedro, filho de
Micael). O rei da dinastia Wasa, Carlos IX, o elevou à nobreza devida a sua
extraordinária coragem e empenho pela pátria. Peder Mikaelsson recebeu
não somente a propriedade de Tuna e o título de “Conselheiro do Rei”, mas
junto com o novo brasão de família o novo nome nobre: martelo e escudo,
que em sueco é Hammarskjöld.
Os dois martelos se cruzam e formam juntos com as
linhas perpendicular e horizontal que ligam as 4 esferas
globo uma estrela de 8 pontas em correspondência com
a coroa real em cima.
Segundo a tradição são estas palavras do
monarca sueco Carlos XV (reinado de 1859- 1872) da
casa dos Bernadotte: “Sem pelo menos um Hammarskjöld não conseguimos
realizar nada.” Assim a família Mikaelsson- Hammarskjöld ofereceu entre
outros em somente duas gerações 5 ministros e um Primeiro Ministro. Isto
não era nada de novo para os “Filhos do antigo Espírito das Tempestades,
Micael”, que na mitologia cristã se elevou à categoria de arcanjo.
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“O vento sopra para onde quer. Assim é aquele que nasce do
espírito”. Essa é uma citação do evangelho de João anotada no Diário “Sinais
no Caminho” em maio de 1956. Algumas linhas adiante escreve Dag
Hammarskjöld sobre a pessoa que está predestinada a ser uma vela para este
vento: “tão leve e forte, que colha toda a força do vento, sem obstruí-lo no
caminho.”
Dag Hammarskjöld – Mikaelson. Nascido na manhã de 29 de julho
de 1905 na vila Liljenholm no lago de Vätter. Foi batizado depois da volta do
pai das negociações com a Noruega sobre a dissolução da União Estatal com a
Suécia, em 29 de setembro de 1905 (na antiga tradição cristã o dia de
Micael). De presente de batizado ele recebeu dos outros 3 negociadores
suecos da paz, que acompanhavam seu pai, um cálice de prata. No cálice não
estava somente gravado o brasão da família, mas também a insígnia: “Para
aquele que ficou por tanto tempo sem nome.”
Para esse patrimônio Dag aprendeu a dizer Eu (em sueco Jag). O
cálice e a expressão de Comunidade do Graal aparecem tanto na sua
correspondência com estreitos amigos como também no seu Diário. Não
somente ele presenteia ao seu assessor de imprensa George Ivan Smith e
outros do “círculo interno dos magos” (citação de Saint John Perse) com um
cálice de prata com o símbolo da ONU gravado, mas também sua afilhada,
Maria Beskow. Ulla- Brita Beskow, a filha de Maria, organizará depois de sua
morte a exposição de Dag Hammarskjöld no castelo Wasa em Uppsala.
Em abril de 1956, na primeira conferência à imprensa depois da sua
eleição para Secretário Geral da ONU, Dag amplia o significado do nome
nobre de sua família para um programa cosmopolita: Ele seria como o
martelo de um ferreiro para a realização da Carta da ONU e da declaração
geral dos Direitos Humanos – e como um Escudo protegendo os países
pequenos e neutros, os estados não abarcados pelos grandes blocos das
ameaças das grandes potências mundiais.
Como presente de confirmação, ele recebeu da sua mãe Agnes o
livrinho “A imitação de Cristo – o livro sobre o seguidor do Cristo” de Thomas
von Kempen, conhecido como Thomas Hammerken (martelinho). A
confirmação aconteceu na catedral de Uppsala. Esta foi erguida sobre um
antigo local sagrado, que foi consagrado em outras épocas ao Deus
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germânico das tempestades, Thor. Ele era um Deus que compensava a
injustiça, o adversário do demônio do fogo, Loki e da cobra de Midgard. O
símbolo central de Thor era o seu martelo Mjöllnir e seu título Weor
(Protetor), ou seja, aquele que carrega um escudo. Hoje a estátua do arcanjo
e vencedor sobre a cobra, Micael vela sobre a catedral em Uppsala.
Em Nova York, Dag Hammarskjöld projeta, ele mesmo, um espaço
para meditação. Os elementos centrais deste projeto são o silêncio, o raio de
luz, um bloco de minério de ferro e um fresco de Bo Beskow. Essa pintura
abstrata pode ser vista como uma imagem do arcanjo Micael (o raio de luz)
em luta contra as forças do dragão (bloco de minério de ferro). Mas é possível
também interpretar essa imagem como um Derwisch rodopiando ou como
Shiva dançando e pisoteando o Deus das paixões Kama. O budista pode
também ver nesta imagem um Buda, que ilumina o mundo material e suas
férreas forças guerreiras das emoções.

O Vazio deste espaço e o largo espectro possível de interpretações
foram intencionais como expressou Dag Hammarskjöld por ocasião da
inauguração. Neste sentido este espaço de meditação poderia ser visto de
maneira exemplar como um templo da Humanidade, acima de qualquer
confissão.
Urge no nosso tempo que tais espaços de meditação livres de uma
confissão, respectivamente interculturais, sejam projetados em diferentes
continentes. Talvez um ou outro visitante deste espaço de meditação reflita
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sobre o significado do nome do seu fundador: Dag HammarskjöldMikaelsson- A luz do dia Escudo de martelo-Filho de Micael.
Tome isto como um koan Zen (afirmação inacessível à razão,
exercício para o aspirante espiritual). Hammarskjöld se interessou não
somente pelo meditativo tiro ao arco, mas também pela meditação Zen e
pela forma japonesa de poemas curtos (Haiku), usados posteriormente no
seu Diário.
Dag Hammarskjöld morreu na noite do dia 17 para o dia 18 de
setembro de 1961 na África negra, no “Coração das Trevas” (Joseph Conrad),
sendo a causa de sua morte uma fratura tripla da coluna vertebral. A
comissão sul-africana da verdade dirigida, pelo portador do prêmio Nobel
Desmond Tutu, publicou em agosto de 1998 o código que os serviços secretos
envolvidos davam a Dag Hammarskjöld. Era a palavra francesa “Céleste”,
prosaicamente “celeste”.
Os congoleses o denominavam, como menciona Jean Ziegler,
“Mundele mia Nzambi”- o branco divino ou enviado por Deus.
Se não queremos ignorar os sinais espirituais e mitológicos da história
de Dag Hammarskjöld (como se fossem meros acasos), então chegamos a um
limiar de um reconhecimento. Um reconhecimento do qual tanto os
acadêmicos racionalistas e unilaterais como alguns poucos teólogos cristãos,
que o enquadrariam como um “místico cristão” tentariam esquivar-se.
O que Dag Hammarskjöld vivenciou: “um contato com a Realidade”,
sobre a qual ele, três linhas adiante, em 1955 escreve: “Como é tão diferente
daquilo que os sábios chamam de Mística”, se encontra mais na obra “Eu e
Tu” de Martin Buber.
Nessa obra, que Dag Hammarskjöld no seu último voo trazia consigo
para traduzir, Buber supera sua fase mística (p.e. “Confissões estáticas”,
1909) e encontra novas linguagem e forma de pensar ateístas e supra
confessionais no melhor sentido da palavra.
Também Dag Hammarskjöld seguiu este caminho. Por último, ele
deixou a “Imitação de Cristo” no seu quarto de hotel na capital do Congo.
Quem somente considerasse as grandes fases de desenvolvimento na vida de
Dag Hammarskjöld, poderia, por tais considerações breves e ligadas ao
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passado, denominá-lo cristão ou místico no sentido comum da palavra. Mas
enfim Dag Hammarskjöld superou os limites do cristianismo tradicional.
Depois da sua morte, o enterro foi realizado em 29 de setembro de
1961 no cemitério de Uppsala. Foram publicadas fotos do seu quarto de
dormir em Nova York. Nesse refúgio, mobiliado modestamente, Dag
Hammarskjöld não somente dormia, meditava e rezava, mas também
escrevia à noite trechos de seu Diário.
O que poderia surpreender àqueles, que o quisessem reduzir
somente a um místico cristão: no seu quarto não se encontra nenhum
símbolo cristão, assim como também na sala de meditação da ONU.
Ao invés disto o meio da parede sobre sua cama permanece livre e
vazio. Assim é usual no Zen budismo, no sufismo e na obra tardia do Mestre
Eckhart no que se refere à ausência de nome e de formas.
As únicas duas imagens nesse quarto são à esquerda do meio
deixado livre, um Bodhisattva meditando e à direita do vazio central, um
desenho de aquarela de um Derwisch dançando.
Poderia isso ser interpretado afirmando-se que Dag Hammarskjöld
já tivesse integrado na sua consciência, em meados dos anos 50, muito antes
das ondas de Yoga, Zen e Sufi terem chegado ao Ocidente nos avançados
anos 60, esses dois caminhos não-crísticos?
Em Dag Hammarskjöld encontramos algo ainda mais revolucionário
do que apenas ser um seguidor do Cristo, o que já seria hoje suficientemente
revolucionário. Nele este seguir o Cristo está submetido a uma metamorfose,
uma transformação. Nós podemos encontrar em Dag Hammarskjöld, bem no
sentido do fragmento do futuro “Os Mistérios” de Goethe ou dos escritos de
Aurobindo, o Homo Humanus Integralis.
A revista protestante em Hamburgo tem razão quando ela em 20 de
setembro de 1964 usa o título: “Um santo na vida política”. Mas, enfim, Dag
Hammarskjöld foi ainda um pouco mais do que apenas um santo protestante.
Quando se vê as fotos e os filmes que mostram como Dag Hammarskjöld foi
recebido e bem-vindo nos países asiáticos e africanos, então pode-se dizer
que estas pessoas simples tinham um sentido para perceber que em Dag
Hammarskjöld

estavam se deparando com a ainda rara espécie de um

representante da Humanidade.
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Um jornal americano intitulou a sua crítica ao Diário de Dag
Hammarskjöld: “Ele não servia nem ao Oriente nem ao Ocidente, mas a
Deus.”
Nesse Diário o ano de 1955 começa com a anotação: ”Rumi: Quem
ama a Deus não tem nenhuma religião a não ser Deus.” Na coletânea de
textos de Rumi Djelaleddin, “Divan”,da qual Hammarskjöld

possuía 2

exemplares, um sueco e outro inglês, se encontra: “Eu não sou cristão. Nem
judeu, nem persa, nem muçulmano. Eu não sou do Oriente, nem do Ocidente,
nem da terra nem do mar... O meu lugar é a ausência do lugar, minhas
pegadas a ausência de pegadas..”
Quando alguém com tal consciência, não somente escreve poesias,
mas também, como Dag Hammarskjöld, faz política mundial, então promove
este casamento da Humanidade espiritual e da política de cidadania mundial,
o que é ainda raro na história da humanidade.
Isto seria realmente, Buber e Leger iriam compreender isto
imediatamente, uma espécie de acontecimento messiânico. Quando se
chegasse ao ponto de reconhecer nesse intercultural Homo Humanus
Integralis a meta da história social humana, então estaria correto o título do
jornal de Zurique, “Die Weltwoche” em 15 de novembro de 1963: “O Messias
no palácio da ONU.”
*Helena Otterspeer é pastora da Comunidade de Cristãos de São Paulo
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O CEGO E O CAÇADOR
Era uma vez um homem cego que morava numa palhoça, com sua
irmã, numa aldeia na orla da floresta. Esse homem era muito inteligente.
Apesar de seus olhos não enxergarem nada, ele parecia saber mais sobre o
mundo do que as pessoas cujos olhos viam tudo. Costumava-se sentar-se à
porta de sua palhoça e conversar com quem passava. Quando alguém tinha
problemas, perguntava-lhe o que fazer e ele sempre dava um bom conselho.
Quando alguém queria saber alguma coisa, ele dizia, e suas respostas eram
sempre corretas. As pessoas balançavam a cabeça, admiradas: como é que
você consegue saber tanta coisa sem enxergar? "— É que enxergo com os
ouvidos”, ele respondia.
Bem, um dia a irmã do cego se apaixonou. Ela se apaixonou por um
caçador de outra aldeia. E logo o caçador se casou com a irmã do cego.
Depois da festa de casamento, o caçador foi morar na palhoça, com a esposa.
Mas, o caçador não tinha paciência com o irmão da mulher, não tinha
nenhuma paciência com o cego. Para que serve um homem cego? – ele dizia.
E a mulher respondia: “Ora marido, ele sabe mais as coisas do mundo do que
as pessoas que enxergam”. O caçador ria: ha, ha, ha, o que pode saber um
cego, que vive na escuridão?
Todos os dias o caçador ia pra floresta, com seus alçapões, lanças e
flechas. E todas as tardes, quando o caçador voltava à aldeia, o cego dizia:
“– Por favor, amanhã me deixe ir com você caçar na floresta”. Mas o
caçador balançava a cabeça: “– Para que serve um homem cego”?
Dias, semanas, meses se passaram, e todas as tardes o homem cego
pedia: “– Por favor, amanhã me deixe caçar também...” E todas as tardes o
caçador dizia que não.
Uma tarde, porém, o caçador chegou de bom humor. Tinha trazido
para casa uma bela caça, uma gazela bem gorda. Sua mulher temperou e
assou a carne e, quando eles acabaram de comer, o caçador disse ao homem
cego: “– Pois bem, amanhã você vai caçar comigo.”
Assim, na manhã seguinte, os dois foram juntos para a floresta; o
caçador carregando seus alçapões, lanças e flechas, e conduzindo o cego pela
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mão por entre as árvores. Andaram horas e horas. Então, de repente, o cego
parou e puxou a mão do caçador: “– Psiu, um leão!”
O caçador olhou ao redor e não viu nada. E o cego disse: “– É um
leão sim, mas está tudo bem. Ele não está faminto e está dormindo
profundamente. Não vai nos fazer mal”.
Continuaram seu caminho e, de fato, encontraram um leão
dormindo a sono solto, debaixo de uma árvore. Depois que passaram pelo
animal, o caçador perguntou: “- Como você sabia do leão?” – É que enxergo
com os ouvidos, retrucou o cego. Andaram por mais quatro horas e o cego
puxou de novo o braço do caçador: “– Psiu, um elefante!” O caçador olhou ao
redor e não viu nada. E novamente o cego disse: “– É um elefante sim, mas
tudo bem. Ele está dentro de uma poça d’água e não vai nos fazer mal.”
Continuaram seu caminho e, de fato, encontraram um elefante
imenso, chapinhando numa poça d’água, esguichando lama nas próprias
costas. Depois que passaram pelo animal, o caçador perguntou: “– Como
você sabia do elefante?” – É que enxergo com os ouvidos, respondeu
novamente o cego.
Continuaram seu caminho, se aprofundando cada vez mais na
floresta, até chegarem a uma clareira. O caçador disse: “– Vamos deixar
nossos alçapões aqui”. Ele armou um alçapão e ensinou o cego a armar o
outro. Quando os dois alçapões estavam armados, o caçador disse:
“– Amanhã vamos voltar para ver o que pegamos.”
E os dois voltaram juntos para a aldeia.
Na manhã seguinte, acordaram cedo e mais uma vez foram andando
pela floresta. O caçador se ofereceu para segurar a mão do cego, mas ele
disse: “– Não, agora já conheço o caminho.” Desta vez o homem cego foi
andando na frente. Não tropeçou em nenhuma raiz, nem em tocos de árvore.
Não errou o caminho nenhuma vez. Andaram, andaram, até chegar a uma
clareira onde estavam os alçapões. De longe o caçador viu que havia um
pássaro preso em cada alçapão. De longe viu que o pássaro preso no alçapão
do homem cego era lindo, com penas verdes, vermelhas e douradas.
“– Sente-se ali” – disse ele – cada um de nós apanhou um pássaro.
Vou tirá-lo dos alçapões. O cego sentou-se e o caçador foi até os alçapões
pensando: “– Um homem que não enxerga nunca vai perceber a diferença.” E
12

o que ele fez? Deu ao cego o pequeno pássaro cinzento e ficou com o lindo
pássaro de penas verdes, vermelhas e douradas.
O cego pegou o pássaro cinzento nas mãos, levantou-se e os dois
rumaram de volta para casa. Andaram, andaram, e a certa altura o caçador
disse:
– Já que você é tão inteligente e enxerga com os ouvido, responda
uma coisa: por que há tanta desavença, ódio e guerra neste mundo? O cego
respondeu:
– Porque este mundo está cheio de gente como você, que pega o
que não é seu.
O caçador se encheu de vergonha. Pegou o pássaro cinzento da mão
do cego de deu-lhe o pássaro lindo, de penas verdes, vermelhas e douradas.
– Desculpe - disse ele.
Os dois continuaram andando e a certa altura o caçador disse:
– Já que você é tão inteligente e enxerga com os ouvido, responda
uma coisa: por que há tanto amor, bondade e conciliação neste mundo?
O cego respondeu:
– Porque este mundo está cheio de gente como você, que aprende
com os seus erros.
Os dois continuaram andando, até chegarem à aldeia. E, a partir
daquele dia, quando alguém perguntava ao cego: “– Como alguém consegue
saber tanta coisa, sem enxergar?” Era o caçador que respondia: “– É que ele
enxerga com os ouvidos... e ouve com o coração.”
Autor desconhecido
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES
MITOLOGIA INDÍGENA
Os alunos no quarto ano estudam o que está ao seu redor, seu
bairro, sua cidade, suas origens.
Dentro desta ideia estudamos um pouco das histórias indígenas,
principalmente os mitos que tratam do índio como colaborador do Deus
verdadeiro na criação do mundo e de tudo que o cerca. Compartilho aqui
alguns versos escritos pelos alunos sobre estes temas.
Beatriz Camorlinga, professora do 4º ano
Nhanderú Eté caminhou
Pamba'e Djaguá encontrou,
Lançou o Djatchir Tata'i guatchú
No lagarto gigante,
E teve uma idéia impressionante:
“Vou construir a terra
Vou mandar Nhande Ypy para lá,
Ele vai cumprir quatro tarefas,
que vão ajudar a construir seu lar.”
Tomás
A mulher surgiu do rio,
Linda e amada.
Deu cor aos animais,
Mas a borboleta
É o que queria mais.
A cor deu vida.
Até hoje ela dá vida às flores.
Aiko
O cacique se ofereceu em sacrifício
E da cova dele nasceu o milho.
O alimento fortaleceu a tribo
A todos ajudou,
Pois era tempo difícil
E a alegria voltou.
Daruan
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O cacique Sumé
Se sacrificou
E em cima de sua cova
O awati brotou
Todos festejaram
Pois o milho os alimentou
Foi o cacique Sumé
Que os índios salvou.
Luiza
Sumé tão bondoso
sacrificou-se pela tribo.
Nhanderú Eté, o deus da luz,
Então trouxe o milho.
A tristeza sumiu,
A alegria surgiu.
Nhanderú Eté
Retribuiu a Sumé
Dando-lhe um lugar no céu.
E o índio a estrela sempre seguiu.
Mariah
O Sacrifício de Sumé
Sumé tinha muita fé.
A Tupã ele rezou.
Ele iria se sacrificar
E a tribo toda salvar.
Ao próprio corpo ele enterrou.
Uma nova planta surgiu.
Para ser recompensado
Em uma nova estrela
Se transformou.
Isaura
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ASTRONOMIA: O SOL
Nas edições anteriores do Colibri nos ocupamos com as estrelas
fixas. Elas não mudam suas posições entre si e assim formam as mesmas
constelações; o giro que elas fazem diariamente é o seu único movimento no
céu.
Agora, início do outono, temos as constelações de verão se
despedindo ao anoitecer (Fig. 1).
Observe a presença de Júpiter na constelação de Touro e também
Leão, que é uma constelação do outono, já despontando a nordeste com sua
estrela principal, Regulus, bem sobre a linha da eclíptica.
As constelações de outono culminam no céu perto da meia noite do
início da estação (Fig. 2). Neste horário Leão já terá ultrapassado seu cume;
Virgem, com a espiga na mão (Spica), estará bem no alto; e um pouco abaixo
a bonita Arcturus (da constelação do Boieiro), uma das mais brilhantes do
céu. Observe o planeta Saturno já deixando a região de Virgem, se
aproximando de Libra. Há um ano o vimos quase ali nesse mesmo lugar, só
um pouquinho mais próximo de Spica. Como anda devagar esse Saturno!

Fig.1: As Três Marias, Rigel e Betelgeuse, estrelas de Órion, os Gêmeos de mãos dadas
e Aldebaran, a principal estrela de Touro: no outono, ao anoitecer se despedem as
constelações de verão.
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Fig.2: Regulus, de Leão, Spica, de Virgem, e Arcturus, do Boieiro: um notável triângulo
de estrelas outonais.

Quem quiser conhecer um pouquinho mais das constelações de
outono, veja a edição da Páscoa/2012 do Colibri.
Agora dediquemo-nos ao grande luzeiro do nosso céu, ao Sol. A ele
agradecemos a luz do dia, o calor, o crescimento das plantas, as cores na
natureza. Claro, o Sol participa também do giro diário das estrelas. Os
astrônomos o consideram a mais próxima estrela fixa.
O Curso Diário do Sol
A partir do leste o crepúsculo matinal vai aos poucos ‘apagando’ as
estrelas. O Sol se anuncia com um brilho colorido no horizonte e logo se
levanta majestoso na região do nascente. Porém, ele não se levanta
verticalmente. Como as estrelas, o Sol sobe obliquamente no sentido norte
seguindo sua trajetória diurna (Fig. 3). Devido ao seu intenso clarão, não
conseguimos observar isso tão bem como com as estrelas. Mas, é facilmente
averiguável através do movimento da sombra na direção oposta.
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Fig.3: O Sol nasce de manhã na região do leste e segue seu curso inclinado no sentido
do norte (para a esquerda).

Fig.4: O Sol se põe à tardinha na região do oeste descendo obliquamente vindo do
norte.

No meio do dia, por volta das 12h, o Sol já vai bem alto no norte, a
meio caminho de seu curso diário do leste para o oeste. Ele atinge seu cume
ao atravessar o meridiano, como todas as estrelas. O Sol sobe, vindo da
direita, até sua posição mais elevada para então descer, à esquerda, rumo ao
horizonte oeste. Enquanto estrelas culminam a todas as horas do dia e da
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noite, naturalmente o Sol culmina sempre no meio do dia. Nós devemos a ele
a marcação das horas do dia.
Algo semelhante ao nascer do Sol ocorre quando ele se põe à
tardinha. O Sol chega ao horizonte oeste vindo do norte obliquamente e se
põe ardente, em tons que vão do avermelhado até o dourado (Fig. 4). Seguese o crepúsculo, aparecem as primeiras estrelas, depois outras e finalmente
cai a noite.
Eis os fenômenos assim como os observamos. Da maneira descrita
vivenciamos o curso diário do nosso astro maior: o Sol. A cada dois minutos
ele se desloca adiante em uma distância igual ao seu próprio diâmetro. Na
noite temos que imaginá-lo ao sul, abaixo do horizonte, seguindo seu
caminho.
A cada novo dia o sol percorre o céu. Na região leste ele nasce; na
região oeste ele se põe. As sombras mostram o movimento oposto. De
manhã elas apontam para oeste, no meio do dia elas são pequenas e
apontam para o sul; à tarde para leste. Quanto tempo dura um pôr do Sol,
desde o instante em que o sol toca o horizonte até o momento em que
desaparece totalmente? Ou o nascer do Sol, desde o primeiro lampejo de um
raio até o instante em que aparece todo redondo? E será este tempo igual em
qualquer local da terra?
O Curso Anual do Sol
É impressionante constatar que para muitas pessoas o fato do Sol
percorrer caminhos diferentes no céu ao longo do ano ainda não é
totalmente consciente. Uma vez eu me encontrei com colegas que moram a
meio caminho entre Florianópolis e a Linha do Equador Terrestre. Lá,
certamente as diferenças das trajetórias do Sol ao longo do ano não são tão
facilmente perceptíveis como aqui em Florianópolis.
Eu estaria apenas três dias com eles, de modo que, somente através
da observação do Sol naqueles dias, seria muito difícil resolvermos o impasse.
Mas uma colega se lembrou de que ao longo de todo o ano dirigia-se para a
escola com o carro, no mesmo horário e quase sempre pelo mesmo caminho.
E constatou que em certas épocas do ano o sol lhe atrapalhava para dirigir,
noutras não. Outra colega logo se lembrou de que a incidência da luz solar na
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sala de aula não era a mesma ao longo do ano inteiro. E assim me foi bem
mais fácil tratar desta questão a partir das experiências que elas mesmas
tinham vivenciado.
Mesmo alunos dos últimos anos do ensino fundamental, já tendo
passado por sua época de Astronomia no 6º ano, ainda acham que o Sol
nasce todos os dias no leste e se põe todos os dias no oeste. Não é bem
assim.
Comparado ao que já aprendemos das estrelas fixas (nos Colibris
anteriores), há algo novo em relação ao caminho anual do Sol. Sua trajetória
no céu se modifica conforme as estações do ano, isto é, ora ela se expande,
ora se contrai. Essa mudança precisa ser estudada com mais detalhes.

Fig.5: O arco diário do Sol nos equinócios de primavera e de outono. Nascente às 6h no
leste e poente às 18h no oeste. Dia e noite têm a mesma duração.

Fig.6: O arco diário do Sol no inverno. Nascente às 7h ao norte do ponto cardeal leste;
poente às 17h ao norte do ponto cardeal oeste.
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Um dia de primavera ou de outono: Em relação ao curso do Sol são
perfeitamente iguais o início do outono em 21 de março e o início da
primavera em 23 de setembro: O Sol nasce exatamente no ponto cardeal
leste e se põe exatamente no oeste. O nascente se dá cerca das 6h da manhã
e o poente cerca das 6h da tarde (18h). O dia dura doze horas, a noite
também dura doze horas. Por isso esses dois dias especiais do ano são
chamados de equinócios - dia e noite iguais - (Fig. 5).
Um dia de inverno: No início do inverno, em 21 de junho, o Sol nasce
por volta das 7h à esquerda, isto é, ao norte do ponto cardeal leste. Ele
alcança seu cume no meio do dia bem baixo no céu do norte; neste horário as
sombras são relativamente grandes. Cerca das 17h ele já se põe à direita, isto
é, ao norte do ponto cardeal oeste (Fig. 6). São necessárias apenas cerca de
dez horas para o pequeno arco de sua trajetória; as outras catorze horas
ficam para as longas noites de inverno.
Um dia de verão: No início do verão, em 21 de dezembro, o Sol
nasce bem cedinho pouco depois das 5h da manhã à direita, isto é, ao sul do
ponto cardeal leste. Ele alcança seu cume ao norte nitidamente mais alto do
que no inverno. Em consequência as sombras se projetam mais curtas. Já
tarde, cerca de 19h, o sol se põe à esquerda, isto é ao sul do ponto cardeal
oeste. Catorze horas precisa o Sol para percorrer sua longa trajetória num dia
de verão; apenas dez horas restam para as curtas noites da estação (Fig. 7).

Fig.7: Arco diário do Sol no verão. Nascente às 5h ao sul do ponto cardeal leste; poente
às 19h ao sul do ponto cardeal oeste.
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Fig.8: Somente nos dois dias dos equinócios o Sol nasce exatamente no ponto cardeal
leste. No inverno o ponto do nascente se desloca para o norte, no verão para o sul.

Portanto, o local exato do nascer do Sol no horizonte movimenta-se
ao longo do ano; ele oscila à direita e à esquerda do ponto cardeal leste. Na
figura 8 são representados os locais do nascer do Sol no decorrer de um ano.
o

o

O deslocamento é de duas vezes 27 , portanto ao todo 54 (em Florianópolis).
Exatamente o mesmo nós podemos observar do outro lado, no poente: o
pêndulo do ponto do pôr do Sol oscilando acerca do ponto cardeal oeste.

De: Walter Kraul, Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart, 2002
Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon
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Folhas de outono Xilogravura da professora Merilyn Nossol da Silva, auxiliar da Educação Infantil

..................................................................... DICAS DE LEITURA
A Biblioteca Guimarães Rosa informa as novas aquisições:
•

Saru o guerreiro da floresta – Maurício Graipel

•

O menino que não entendia o que lia – Lúcia Winther

•

A filha do fabricante de fogos de artifício – Philip Pullman

•

Peter Pan – J. M. Barrie

•

Os três mosqueteiros – Alexandre Dumas

•

Clarinha na ilha – Maria Clara Machado

•

O Livro dos Esportes – Consultor Editorial Ray Stubbs
O grupo de coordenadores do Seminário de Fundamentação em

Pedagogia Waldorf doou para a biblioteca os seguintes exemplares:
•

O ser humano em devir – Jörgen Smit

•

Os tipos constitucionais nas crianças – Rudolf Steiner/comentários da
Drª

Michaela Glöckler

•

Forças que impulsionam a educação – Heinz Zimmermann

•

Desenho de formas – Hanz R. Niederhauser/ Hermann Kirschner

•

O coração e o desenvolvimento humano – Rudolf Steiner

•

Pedagogia, arte e moral – Rudolf Steiner

•

Alanus Hochschule Für Knust Und Gesellschaft

24

.................................................................................... RELATOS
ENCONTRO DE BOAS-VINDAS
Foi com grande alegria que participamos de um encontro muito
especial que aconteceu no sábado, dia 2 de março na Escola Waldorf Anabá.
Esse encontro foi organizado por pais da escola para recepcionar os pais
novos na escola e os pais da turma do primeiro ano.
Ao chegarmos, fomos recebidos com uma calorosa atenção! Nos
apresentamos para o grupo e, em seguida, ficamos sabendo um pouquinho
sobre como funciona a Associação Mantenedora da escola (pelo Paulo). A
professora Beatriz nos falou sobre o currículo, e também duas mães (Patrícia
e Cíntia) trouxeram a importância da participação dos pais na escola.
Enquanto isso, as crianças brincavam na recreação organizada para elas no
pátio.
Após um gostoso lanche participativo, durante o qual tivemos a
oportunidade de nos conhecermos um pouco mais, aconteceram três
vivências simultâneas: uma de Matemática e Inglês para as séries iniciais,
outra de Física para o 6º ano, e outra de Jardim de Infância. No final, fizemos
uma roda de despedida!
Sentimos que esta recepção fez muita diferença para pais como nós,
que estamos chegando à escola pela primeira vez. Queremos agradecer pela
dedicação das famílias em organizarem este momento especial. Gratidão
também pela oportunidade de conviver com a comunidade desta escola.
Lúcia e Cláudio, pais do Francisco do 1º ano
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.................................................................................... RELATOS
PENSEI QUE SERIA APENAS MAIS UM ENCONTRO
Quando recebi o convite para participar da recepção para pais,
pensei comigo mesma que seria apenas mais um evento, dentre outros que
participo, tendo uma filha no Anabá. No entanto, me surpreendi, pois algo a
mais aconteceu naquele dia: uma oportunidade de conhecer na prática a
pedagogia Waldorf.
Para que os leitores desse texto possam compreender essa minha
colocação, tenho que contar um pouco sobre minha história de mãe que
descobriu e chegou até essa escola. Talvez alguns de vocês se reconheçam
nela.
A chegada da minha filha no Anabá foi motivada pela experiência de
uma amiga que tinha dois filhos na escola e, que hoje, por uma ironia do
destino, nem mesmo mora mais em Floripa. Ela nos levou até o jardim e nos
apresentou à Luize e ao ambiente de Jardim que sua filha estava vivenciando.
O entusiasmo dela ao nos mostrar a escola e minha busca por um espaço
onde minha filha pudesse nutrir sua Natureza com uma Natureza maior, e do
qual fazemos parte, me fez optar pelo Anabá. Foi assim sem critérios
objetivos, sem conhecimento sobre a pedagogia, ou mesmo quanto custaria a
escola, e, sim, somente com o que vi naquela visita, que senti que a escolha
pelo Anabá, e pela pedagogia, seria uma escolha diferente de muitas outras.
Três anos no jardim, conhecendo as experiências de outros pais,
participando de mutirões, reuniões de pais e eventos de épocas me fizeram
aprender muita coisa sobre a pedagogia Waldorf, principalmente sobre o
Jardim. No entanto, permaneceram algumas inquietações sobre o que é a
pedagogia, e ainda algumas delas permanecem. Uma das maiores
inquietações seria o fim do Jardim e o início do Ensino Fundamental. O que
representa essa mudança na pedagogia Waldorf e que a própria escola nos
apresenta com uma cerimônia de passagem, e que entre os pais é tão
comentada?
Esse encontro que aconteceu no dia 2 de março de 2013, promovido
por pais da escola, respondeu algumas de minhas perguntas sobre essa
mudança e me fez mais: me tornou mais próxima do que seria o caminho de
aprendizado da minha filha e da chance que ela teria de ser uma criança feliz
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no seu aprender sobre o mundo. E foi isso mesmo que pude vivenciar
naquele dia, participando de uma vivência na Matemática e no Inglês. Antes
da vivência aconteceram momentos importantes também. Uma apresentação
sobre a instituição, o que ela representava em termos formais e sobre seus
membros e como podemos estar nos inserindo nela. Em uma atividade
conheci pais que estavam chegando de outras cidades e escolas. Ainda assim,
a vivência de Matemática foi o que mais me marcou.
A minha escolha pela vivência de Matemática teve dois motivos (pois
poderia ter escolhido a vivência de Física ou do Jardim). O primeiro motivo foi
que a Matemática é uma das disciplinas base do Ensino Fundamental e que a
minha filha teria o primeiro contato ao ingressar no Ensino Fundamental. O
Segundo motivo foi que a Matemática é uma disciplina com a qual tenho
sérios problemas de relacionamento. Definitivamente, não sou amiga da
Matemática! Pensei comigo, será que a pedagogia Waldorf me apresentará
uma Matemática mais companheira, próxima e não tão durona? Bom, vamos
experimentar. E fui. Sai daquela sala maravilhada com o que vivenciei. Não
terei espaço aqui para descrever as práticas que ocorreram. Quem esteve
nessa vivência saberá do que estou falando, mas para quem não esteve,
apenas descreverei dessa forma: experimentei pela primeira vez na minha
vida uma forma de aprender Matemática na qual corpo, mente e emoções
são os elementos do aprendizado. A experiência de coordenar palmadas e
batida dos pés com o pensamento revelaram para mim uma Matemática
próxima da pessoa, da criança, e do mundo que a cerca. Uma Matemática
emotiva e com significado.
Espero que mais encontros como esse aconteçam para que pais
recém-chegados tenham a chance de experimentar a pedagogia, e para que
os mais experientes se aprofundem e se alimentem dela. Saí daquela
recepção muito grata ao grupo de pais que a promoveram, com mais certeza
da minha escolha pela escola e motivada para me inserir nas atividades da
escola. O meu sentimento após aquele encontro foi de que minha filha terá a
chance de ser mais feliz na escola do que eu fui e mais amiga da Matemática.
Patrícia Maria Schubert Peres, mãe da Maia do 1º ano
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.................................................................................... RELATOS
UMA EXPERIÊNCIA DIFERENTE
28 dias visitando um Jardim de Infância Waldorf na China
No fim ano passado fui
convidada a realizar assistência
pedagógica em um Jardim de Infância
Waldorf na China. Minha primeira
preocupação após ter aceitado o
convite foi buscar conhecer um pouco
da cultura local. Assim, fui me
preparando, vendo filmes, através de
obras de arte, de histórias infantis e da história geral de um povo que teve o
sistema imperial por séculos e em seguida passou a ser governado pelo
comunismo, teve a revolução cultural, etc.
Sabia que além de trabalhar em classe, teria trabalho com os pais e
com as professoras da grande área de Pequim. Hoje o movimento Waldorf na
China cresce de uma maneira vertiginosa, o que os leva a buscar ajuda
externa de pessoas com mais experiência, procurando deste modo, realizar a
proposta educacional antroposófica do melhor modo possível.
Cheguei à China no fim de dezembro com a temperatura de 18 graus
negativos, o que já foi um choque, além de ter que ajustar em 10 horas meu
relógio biológico que meu corpo em 9 dias se apropriou.
Um dos meus objetivos era me incluir completamente na cultura,
começando por comer o que me fosse oferecido, sendo que sou bem enjoada
para comidas diferentes.
Fiquei hospedada no próprio Jardim de Infância acompanhada de um
casal de mais idade que veio do interior ajudar a filha na implantação do
Jardim e eles não falavam uma palavra em inglês e, foi com Lála (designação
de respeito a uma pessoa mais velha mulher) que aprendi umas poucas
palavras em chinês, como: já estou satisfeita, já bebi água que chega, bom
dia, obrigada, vou tomar banho.
Com muito esforço aprendi a comer com os palitinhos, porém o
entorno do meu prato ficava repleto de alimento que se perdia entre o prato
principal e o meu.
Bem, e as crianças........
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São lindas como todas as crianças, com um diferencial marcante,
pois todas são filhas únicas devido à política do governo em controlar a
explosão demográfica estabelecendo deste modo esta imposição. A família
que trabalha em órgão público automaticamente perde seu emprego se tiver
um segundo filho, e quem desejar muito dar um irmão ou irmã ao filho (a)
tem que pagar uma taxa exorbitante ao governo. No interior a política varia
um pouco, caso a primeira criança seja menina, pode então haver a tentativa
de uma segunda gestação.
Na classe eram dezessete crianças e três educadoras, duas principais
e uma assistente.
As crianças receberam-me super bem, sabiam falar meu nome. Foi
com elas que aprendi a palavra piaò liàng que significa: que bonito....elas me
viam costurando, bordando, feltrando e tudo achavam belo, piaò liàng .
Incrível que muito de seus gestos são completamente iguais aos que
nossas crianças aqui no Brasil fazem, em termos de arrumação de certos
brinquedos, com relação ao desenho, com o brincar em si. Bonito de ver, pois
há algo universal no ser humano, que independe de onde ele esteja. Certos
comportamentos se equiparam.
Um belo hábito que as crianças têm é tirarem seus casacos e os
pendurarem num ganchinho que é próprio de cada um, trocam seu calçado
externo por um interno que é superseguro no pé. Em todo o tempo que lá
estive nunca vi criança descalça (na minha sala de aula aqui no Brasil muitas
crianças relutam em colocar pantufas e por estas serem abertas atrás , em
pouco tempo estão fora dos seus pés).
Servem-se à mesa (mesmo sendo bem novinhas) e comem muito
bem. Ficam na escola das 8h30 às 17h, o que dá a eles a oportunidade de
brincarem bastante. Depois do almoço todos trocam a roupa, as dobram e
vão para a cama (cada um tem a sua), puxam a coberta e dormem por uma
hora pelo menos. É lindo de ver. Parece a casa dos sete anõezinhos.
Enquanto elas dormem, as professoras, duas de cada vez, descansam
um pouco e uma fica desperta para ajudar em alguma necessidade. O
descanso é necessário para as professoras, pois senão, as forças não são
suficientes para cumprirem com o longo dia de jornada e para as crianças
sempre é benéfico descansar no meio do dia.
Mesmo com o frio intenso, as crianças iam ao pátio brincar
normalmente, e que alegria o dia que nevou! Aí sim que teve graça brincar
com a neve, fazer bolinhos, boneco de neve, etc.
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Trabalhei também com as mães da classe em reunião pedagógica e
com 25 professoras de Pequim, oferecendo um workshop de fim de semana
com o tema: confecção de avental de feltragem e seda para fazer teatro de
mesa. Em todas as minhas atividades, contava sempre com uma tradutora,
pois são poucos que dominam o inglês.
Tive um encontro bem importante com uma escritora de educação
infantil Waldorf, Sra Wu. Sua maior pergunta era com relação a como
adequar a Pedagogia Waldorf à China, isto é: contando com os elementos da
cultura chinesa e não somente com os elementos europeus na aplicação da
Pedagogia Waldorf. Sua pergunta é muito pertinente devido a grande
diferença de culturas e temos que valorizar e respeitar a diversidade cultural.
Um detalhe a ser lembrado, a Sra. Wu em 1989 quando os tanques
do exército massacraram vários jovens na Praça Tian’anmen, (praça da paz
celestial) se mostrou solidária às famílias dos jovens falecidos e, até hoje seu
nome está na lista negra, seu telefone é grampeado e cada vez que o partido
comunista comemora alguma data de grande importância, um agente do
governo a leva para uma estação de trem e ela tem que se ausentar da
cidade.
Enfim, no geral, o que posso dizer é que o povo chinês, apesar de
todo o controle que está sujeito, parece um pouco feliz, que sabe envelhecer,
que vai a praça jogar peteca, dançar, fazer tai-chi e outras artes de
movimento. Um exemplo a ser seguido.
Ele tem a força em si de um povo que, construiu uma muralha de
milhares de quilômetros que serpenteia elegantemente varias montanhas e
vales, que construiu a mão canais longuíssimos para escoar alimentos. Um
povo que hoje se mostra em ascensão com relação à economia.
Poderia contar muitos detalhes da experiência, porém isto
extrapolaria o objetivo deste periódico.
Tenho muito a agradecer à vida por mais uma bela oportunidade que
recebi em conhecer um pouco mais de nosso grande planeta Terra e de seus
habitantes. Tudo pelo fato de eu trabalhar com crianças. A elas, o meu
sincero agradecimento.
Silvia Jensen, professora de Educação Infantil da E.W.Anabá
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................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS
Biscoitos de Páscoa para fazer com as crianças:
Ingredientes:
Massa:
* 450 g de farinha de trigo integral fina
* 270 g de manteiga sem sal derretida
* 1 ovo
* 100gr de açúcar de baunilha
* 130 g de amêndoas moídas (castanhas do Pará
ou gotas de chocolate meio amargo)
* 1 pitadinha de sal
* 1 colher de sopa de fermento químico
...e naturalmente muito amor e carinho!
Cobertura:
* chocolate meio amargo
* castanha do Pará bem picadinha
Modo de Preparo:
Misture a mão o açúcar de baunilha, manteiga, ovo, sal e amêndoas.
Junte a farinha peneirada e o fermento. Misture bem até a massa ficar bem
homogênea. Se ela ficar muito molhadinha, acrescente um pouco mais de
farinha. Cubra e leve à geladeira por, no mínimo, 1 hora.
Aqueça o forno (alto). Divida a massa em duas partes. Abra cada
parte da massa com aproximadamente três cm de espessura em uma mesa
polvilhada com farinha.
Para que o biscoito tenha a forma de ovinho, corte os biscoitos com
um cortador oval (se você não tiver um cortador oval, pode entortar um
cortador redondo de metal ou cortar "ovos redondos" com um copo e
amassá-los nos lados para ficarem mais ovalados).
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Cortadores em forma de coelhinhos podem ser comprados no
Mercado Público, no centro de Florianópolis.
Os olhinhos dos coelhinhos podem ser feitos com pedacinhos de
castanha, amêndoas ou pepitas de girassol.
Coloque os biscoitos em uma fôrma levemente untada ou com papel
manteiga. Leve ao forno por 10 minutos, até que as bordas dos biscoitos
estejam levemente douradas. Deixe esfriar.
Derreta o chocolate em banho-maria e decore os biscoitos
desenhando linhas com um fio de chocolate e polvilhando castanha sobre
eles.
Decore as orelhas ou rabinhos dos coelhinhos com chocolate. Deixe
a cobertura firmar e sirva em cestinhas, como ovos de Páscoa.

Contribuição: Zana Tscharn, mãe da Zoe, 2º ano
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.................................................................. POR ONDE ANDAM?
Nome: Larissa De Carli Tramontin
Idade: 22 anos
Quando estudou na Anabá?
Entrei na Anabá em 1998 (no 2º ano) e saí em 2005 (completando o 9º ano).
Fui aluna da professora Beatriz Steckel Camorlinga, com a qual tenho contato
até hoje.
O que está fazendo atualmente?
Estou morando em Florença, na Itália, durante o período de 1 ano. Vim como
estudante de intercâmbio pela UDESC, onde estudo Design Industrial desde
2009.
O que levou da Escola Anabá em sua ‘mochila’ para a vida?
A escola foi fundamental na minha vida. Entrei com grandes dificuldades em
me relacionar com outras crianças e principalmente em me estabelecer em
alguma escola. Ali me encontrei entre os meus colegas e professores. Sem
falar na grande influência artística e capacidade cognitiva (um tanto
diferente) com a qual sai formada. Sinceramente, não sei se teria escolhido o
curso de Design se tivesse estudado em outra escola. Logo, serei
eternamente grata aos meus pais por terem escolhido esse caminho para
mim. Tenho só boas lembranças e amigos que até hoje estão comigo, graças à
Anabá.
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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? – Rafael Cogo
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. Produção própria de hortaliças e pães. Trabalho de Educação
Ambiental. Rod. Admar Gonzaga, 980, Itacorubi.
Telefone: 3025-3420
quintaldailha@gmail.com
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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
............................................................................................................. 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
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.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(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
........................................................................................................................ FOTOS
B.BECCARIS – Photo Lembrança
Presenteie seus convidados com originalidade. Foto instantânea para eventos diversos
e também Camarim Divertido para festas infantis. Cenários personalizados.
Telefone: (48) 9112 0016 E-mail: betabeccaris@gmail.com
................................................................................................................... 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
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.................................................................................................................. 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
.................................................................................................................... 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
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SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística
Atelier Paulo Apóstolo.
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.
Telefone: 3232-7152 (manhã) / 3249-8498 (tarde)
TAISA BOURGUIGNON
PEDAGOGIA – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608.
Telefone: 3234-2747
TERAPIA ARTÍSTICA
Leda R. de Araújo
Telefone: (48) 9951-8361
Clínica Vialis e João Paulo
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
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............................................................................... EXPEDIENTE

Ano XXIII - Nº 1 – Páscoa - 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)

Equipe desta edição: Manoel Agostinho, Patrícia Campos,
Silvia Alcover, Sônia Bersagui
Quando necessário, nos reservamos o direito de corrigir pequenas falhas que
por ventura estejam presentes nos textos entregues para publicação neste boletim.
Agradecemos a todos aqueles que contribuíram nesta edição.

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas
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