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Música para o Anabá
Se eu me vejo criança
Isso me traz a lembrança
Sinto o cheiro de pão
Lembro de outras crianças
Se eu me lembro sem dente
Eu sou levado em frente
Lá no jardim multicores
Passo pelo arco de flores
Ai que saudade que dá
Não quero outro lugar
Tempo tão bom se estou lá
Estou feliz no Anabá
Molda-se assim minha vida
À sua dedicação
Nesta escola querida
Você pegou minha mão
Letra e música Professor Mauro Barardi

No dia 17 de março a Escola completou 35 anos! Para celebrar esse marco, publicamos o hino que o professor Mauro fez em 2010, quando o Anabá completava
30 anos, e que é sempre tão lindamente cantado e tocado por nossas crianças
e jovens em momentos especiais. Também publicamos o relato da Simone, que
nos traz a memória dos primeiros anos, quando um grupo de sonhadores ousou
iniciar a construção desta Escola que temos hoje. Para isso, eles tiveram a contribuição de cada uma das pessoas que passou por aqui – ou que está vivendo o
Anabá atualmente. Parabéns a todos, parabéns Escola Anabá!
Capa: desenho em nanquim da Professora Aline Volkmer
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................................................................................................ ESPECIAL 35 ANOS

RECORDAÇÕES DOS PRIMEIROS ANOS
Este ano, nossa escola completa 35 anos de atividade.
Onde eu estava há 35 anos?
Estava me preparando para ser professora de jardim, do nosso jardim,
porque naquele ano éramos somente um brotinho de escola, com poucos alunos
e muitos jovens sedentos por um agir novo na sociedade. Escolhemos o caminho
da Pedagogia Waldorf. Alguns de nós nos formamos professores e atuamos ao
longo destes anos, crescendo junto com a escola. Outros se formaram em outras
áreas, mas mantiveram o elo, ajudando a manter acesa a chama do ideal.
Quantas mudanças de lá pra cá!
Ainda moro no bairro Coqueiros, onde o Anabá nasceu.
A casinha de madeira com varanda que inspirou o projeto na “escola
grande”, no Itacorubi, já não existe mais. O grande terreno arborizado onde colhíamos goiabas, pitangas, araçás, limões e bananas foi dividido em dois, murado
e defasado... Os pássaros já não têm ali aonde fazer seus ninhos.
A orla da praia, onde eu levava minhas crianças para passear a pé, está
tomada de restaurantes e carros, muitos carros. Hoje já não seria possível sair por
ali como uma mamãe-gansa seguida por seus filhotinhos.
Recebíamos crianças vindas do Campeche, da Costa da Lagoa, da Lagoa,
Trindade e Centro, trazidas por pais que acreditaram em nós, que achavam que
valia a pena fazer o longo percurso e atravessar a ponte todos os dias. Hoje a
questão não é se vale a pena ou não, mas se conseguimos nos movimentar a
tempo nesta nossa conturbada cidade.
Bem, isto são recordações dos primeiros anos.
Depois, a escola se mudou para a Agronômica e, finalmente, para o Itacorubi. A escola cresceu: em tamanho, em colaboradores, em número de crianças e pais. Cresceu também na opinião pública: deixou de ser uma escola de hippies
(imagem alimentada pelas nossas longas saias, barbas e cabelos!) para ser uma
referência, não só na cidade, mas aonde quer que haja pessoas interessadas na
Pedagogia Waldorf (outros estados, Faculdades de Educação, Secretaria de Edu3

cação, etc ); afinal são 35 anos de fidelidade ao ideal do desenvolvimento do homem integral. Aliás, foi baseado nisso que nos inspiramos para dar nome à nossa
escola: Anabá significa “alma do homem”, em tupi-guarani.
Recordando ainda o início, gosto de lembrar como nossa juventude nos
impulsionava: foram muitas horas de mutirões, de limpeza, de confecção de brinquedos, de estudos, de reuniões, de conversas sem fim. Mas não nos cansávamos. Era uma alegria estarmos juntos!
Também houve muitos momentos de frustrações, desentendimentos,
separações e tristezas. Crescer dói.
E todos nós crescemos e amadurecemos.
Estou afastada da prática escolar já há alguns anos, mas meu coração
pulsa junto com a escola, e nem podia ser diferente. Como a jardineira que ajudou a plantar a semente, que cuidou para protegê-la das intempéries da vida,
hoje, ao vê-la crescida, forte, saudável, só posso sentir muito orgulho e gratidão
por ter feito parte desta história.
Falando em sementes, às vezes me pergunto o que será que germinou
daquelas sementinhas que plantamos dentro das crianças e suas famílias lá naquela primeira época? Era tudo tão incipiente, tão experimental, tão movido pelo
coração...
O que sabíamos da vida?
O que sabíamos da pedagogia?
O que sabíamos de relações humanas e de trabalho?
Quase nada!
Tudo tivemos que aprender juntos, errando, inclusive. E aprendemos colocando nosso coração em sintonia com nosso pensar e nossas ações.
Foi realmente uma época muito especial!
Pois então, falando em sementes, encontrei-me recentemente com um
ex-aluno daquela primeira época. Ele foi meu aluno dos 3 aos 6 anos. Formou-se
em Administração, está casado, ainda não tem filhos, mas deseja tê-los. É um
rapaz tranquilo, gosta de pintar a óleo, de velejar em seu barquinho, relaciona-se bem com a família e ainda tem amigos daquela época do jardim. Um jovem
adulto de bem com a vida. Lembro dele como um menino bem sapeca, curioso,
atento às estórias, que se lambuzava todo com as tintas da aquarela e admirava
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as cores que surgiam no pote onde lavava o pincel. Sua esposa comentou, com
uma pontinha de inveja na voz, que ele tem muitas recordações do jardim: as
rodas, as festas, o caracol de advento, a espada de Micael, as brincadeiras com os
amiguinhos. Isso é possível? Ela me pergunta. Ele era tão pequeno...
Sim, é possível, afinal foram vivências muito ricas.
Porém, mais importante que as recordações acessadas pela memória, é
o adulto que ele se tornou que nos mostra como no solo fértil da alma infantil as
sementes da Pedagogia Waldorf podem vicejar e os frutos da Bondade, da Beleza
e da Verdade se multiplicarem, alimentando seu atuar no mundo.
E eu penso, emocionada: não foi para isso mesmo que trabalhamos tanto?
Por Simone S. Thiago de Fáveri,
ex-professora e uma das fundadoras da Escola Anabá.
Atualmente atua como terapeuta artística

Casa no Bairro Itaguaçu que abrigou a primeira turma do Jardim Anabá, em 1980.
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Acima: a Escola no bairro da Agronômica, em meados da década de 1980.

E aqui: os primeiros anos no
Bairro Itacorubi, para onde
a Escola foi transferida em
1988-89.
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ÉPOCA

SOBRE A PÁSCOA
Cada vez mais nos afastamos do verdadeiro significado das festas, da
profundidade da vida, da sabedoria do mundo natural. Na alimentação, na vestimenta, nas relações, na vida em geral.
Estamos tão ocupados com nossos afazeres: a profissão, os estudos, as
necessidades familiares, enfim... Colocamo-nos nas relações através de meios de
comunicação e, às vezes, até achamos que estamos nos comunicando, mas muitas vezes somente de maneira superficial.
Vem-me a pergunta: o que é a festa da Páscoa? Como devemos festejá-la
de modo moderno? Como deveremos fazer com nossas crianças?
Páscoa é uma festa cristã não fixa no calendário, móvel conforme a fase
da Lua. Ela acontece na primeira lua cheia após o equinócio de Outono, isto quer
nos dizer que não é o ser humano que determina a data da festa, mas a natureza
celeste. Só isso já nos mostra o grande significado deste acontecimento.
Esta festa começa com o Carnaval, que é uma festa pagã, a festa da
carne, que no Brasil é um grande evento. Fantasiamo-nos – nos transfiguramos
naquilo que desejamos, que sonhamos ser algum dia, ou que nunca tivemos coragem de ser, onde a igualdade pode se manifestar: rei vestido de mendigo, mendigo vestido de rei, enfim, uma maneira de sair um pouco da realidade e brincar
com a vida e com os sonhos. Depois, dizemos por aqui, que o ano inicia e, com
ele, a quaresma, tempo de preparação, tempo de espera. Preparamos a casa, no
coração brota o sentimento de que algo deve mudar. Com o ano que se inicia, o
desejo de fazer diferente, “começar de novo!”. A natureza se aquieta, as galinhas
param de botar, as folhas começam a amarelar e cair.
Cristo chegou à Terra, assim como todos os humanos, um ser divino espiritual que veio a nós como criança, mostrando-nos a pureza da alma. Ao chegar
à Terra, passou por provações humanas, mostrando a grandeza de espírito que
podemos adquirir, veio para nos ensinar a amar, amar a todos sem distinção, o
ideal da igualdade. O amor incondicional que Ele trouxe para o mundo, amor
altruísta, sem expectativas, um presente das divindades, faz com que o céu e a
Terra se encontrem, realizando o verdadeiro amor cristão.
Os acontecimentos da Semana Santa, onde rememoramos os últimos
passos dados por Cristo, são como um resumo, um espelho de seus três anos na
Terra. “Os acontecimentos da Semana Santa, ocorridos há 2.000 anos, entre o
domingo de Ramos e o domingo da Ressurreição, foram revelações arquetípicas
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do destino, que a cada ano conferem aos sete dias da Semana Santa um novo e
mais elevado sentido e um cunho luminoso plasma as almas.” (R.S.)
Domingo de Ramos: Entrada de Cristo em Jerusalém sendo saudado: é como o
batismo no Jordão, a entrada de Cristo na vida terrena;
2ª feira: A maldição da figueira e purificação do templo: tentação de Cristo, afastamento das tentações;
3ª feira: Discussões com os adversários, à noite, relâmpagos atravessam: conversa com os discípulos e separação de suas famílias para seguir o caminho
espiritual; Apocalipse do Monte das Oliveiras: sermão da montanha, onde
firmou sua dedicação à família espiritual;
4ª feira: Unção em Bethânia e traição de Judas: tragédia de João Batista;
5ª feira: Lava pés, Santa Ceia: alimentação dos cinco mil, perambulação à beira
mar;
6ª feira: Crucificação: transfiguração na montanha;
Sábado: Sepultamento: partida para Judéia;
Domingo: Ressurreição: grande e pequeno círculo se fecham. (*)
Mesmo aqueles que não se ligam em religião acabam vivendo estes
acontecimentos, pois no mundo atual, na era da globalização, estamos ligados
como num grande elo a todos. A superficialidade dos meios de comunicação nos
oportuniza a conexão com o mundo ao redor, por exemplo, quando nos compadecemos com a fome da África ou com os atentados franceses. Assim, nos
tornamos partícipes do mundo, atuamos nele com nossas ações, nossos pensamentos, pois podemos utilizar estes meios fazendo o bom uso para a ligação
com a humanidade. Os passos dados por Cristo nos mostram a todo instante que
Ele veio para o bem maior, para toda a humanidade, independente de cor, raça,
religião, status.
Cristo nos deu a vida após a morte, veio para nos mostrar o caminho
para o divino, para nos ensinar a nos religarmos. Na morte e ressurreição de Cristo, seu sangue divino espiritual se derramou sobre a Terra, cristificando, fazendo
a fertilização com o sangue divino. Trouxe a força do amor.
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Jacob Cornelisz van
Oostsanen sobre a obra de
Albrecht Dürer, A Última Ceia.

Se levarmos em consideração os acontecimentos atuais, ligando com os
ensinamentos de Cristo, podemos nos colocar a caminho de um mundo cada vez
mais humano. Cristo abandonou os mundos espirituais para se vincular ao ser
humano, ‘fundiu todo o seu trabalho com a humanidade’, seu sangue físico ao
ser derramado trouxe a substância espiritual para a Terra, o amor livre de egoísmo, o amor altruísta. Isto convida a nos tornarmos responsáveis para com toda
a humanidade.
Na natureza (no hemisfério sul), as folhas começam a cair, fortificando, fermentando a Terra, trazendo a esperança de uma nova força. As sementes
caem e dormem esperando para renascer. Podemos, então, inspirados por este
conhecimento, cada vez mais nos unirmos com os acontecimentos da natureza,
observar as cores, as frutas e assim, em harmonia com estes ensinamentos, saberemos como agir com nossas crianças.
Por Maria Regina Giachetta, Professora do Jardim Anabá
Leituras:
“Os acontecimentos da semana Santa” R.S
“Época da Páscoa: Ação do sangue de Cristo na Terra e no Cosmos” Flávio Milanese, Colibri 2014
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..................................................................................................................... RELATO
MEU PENTECOSTES PESSOAL
Gosto de chegar ao Jardim do Anabá pela florestinha. Antes de a estrada
nova ser construída, me deliciava ao pegar a trilha pelas árvores e ver meus filhos
correndo e pulando na minha frente, enquanto sentia o cheiro do amanhecer,
perfumando as folhas e o friozinho delicioso do orvalho no pé, ao passar.
Três anos atrás, quando meu filho do meio estava no jardim da Silvia,
pegávamos a trilha com maior expectativa ainda. Era dia de ovo colorido. Na
época depois de Páscoa, entrávamos na sala da Silvia, todas as manhãs, e encontrávamos um novo ovo, lindamente pintado e pendurado em um galho em cima
da mesa. A professora não falava nada a respeito. Todo dia, um novo ovo maravilhoso simples e silenciosamente aparecia. Depois de alguns dias, as crianças
começaram a perceber a chegada do novo ovo e a se maravilhar por sua cor e beleza. Em breve, todas as crianças corriam para a sala para admirar o novo ovo da
manhã. Eu e meu filho pegávamos a trilha com as perguntas borbulhando dentro
de nós: -“ Será que vai ter mais um ovo lindo hoje? Que cor terá?”
Passou mais de um mês assim. Certo dia, porém, chegamos animados
na sala e encontramos o galho vazio. Todos os ovos tinham desaparecido! Senti
uma leve: -“Ah ...” de perda no coração. Olhei para os rostos das crianças, que
rodeavam o galho, e vi nas suas testas enrugadas a mesma confusão e desapontamento. –“Cadê os ovos?” “Os ovos lindos, coloridos?” pediram para a professora,
que preparava a sala para o dia. Silvia não falou nada, simplesmente levantou os
ombros e deixou as crianças vivenciarem esta perda suave.
Na semana seguinte, as crianças chegaram à sala de manhã e, ao entrarem, foram surpreendidas com um grande ovo dourado e precioso pendurado
no galho, em cima da mesa. As crianças riram ao percebê-lo, bateram palmas de
alegria e levantaram os rostos ensolarados para a professora sorridente.
É assim que as professoras do jardim ensinam aos nossos filhos sobre
Pentecostes. Ao longo dos anos, perguntei à Silvia sobre esta celebração tão pouco conhecida por mim. Eu fui criada na Irlanda, na igreja católica, frequentando
escolas católicas, mas sabia muito pouco sobre esta celebração. Nem o significado, nem a vivência tinham chegado ao meu coração. Silvia me contou que,
depois da resurreição do Cristo, no domingo de Páscoa, Ele ficou 40 dias com os
discípulos. Ascensão é o momento que Cristo ascendeu de novo para o Céu, no
fim destes 40 dias.
Mal conseguia imaginar a falta imensa que os discípulos, sua mãe, Maria
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Madalena e todos que O rodeavam sentiram de repente, quando Ele simplesmente sumiu. Que falta cruel e dolorosa que devem ter sentido, deste Mestre
iluminado nas suas vidas. Silvia me explicou que Pentecostes aconteceu no domingo seguinte, quando o Espírito Santo foi enviado para a Terra, como símbolo
da presença e amor eterno de Deus que reside nos nossos corações. Na ausência
do físico, o espírito fica.
Em 2012, Pentecostes caiu no dia 27 de maio e eu vivenciei minha Ascensão e Pentecostes pessoais. 27 de maio é um dia gravado na memória da
nossa família. Nesse dia, em 2007, o meu marido Alastair, pai dos meus primeiros
dois filhos, morreu repentinamente. Os cinco anos, até 2012, foram anos de luto,
marcado por ações em homenagem a ele e pela construção de uma nova vida no
Brasil, para nossa família. Isso incluiu um novo companheiro na minha vida e o
nascimento de nosso filho, agora aluno da sala da Silvia.
Na época de ascensão, em 2012, eu estava dando banho nos meus filhos. O meu filho mais novo estava com dois anos. Enquanto ele estava na banheira, ele pegou a aliança no meu dedo do meio e pediu para brincar com ela.
Essa aliança era a de casamento do meu marido falecido. Eu tinha tirado a aliança
dele no dia de sua morte e a usava desde então no meu dedo médio. Depois da
sua morte, ter comigo a sua aliança era um símbolo da continuação do amor e
presença dele, na vida de nossa família.
Ao meu filho pedir a aliança, tirei-a do dedo, quase num sonambulismo,
e dei para ele brincar. Me distraí secando os meninos, preparando a comida e só
lembrei da aliança mais tarde, quando estávamos jantando. Corri para a banheira, mas os meninos tinham deixado a água da banheira sair e a aliança não estava
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nem na banheira nem no dreno.
Durante os próximos dias, senti uma saudade visceral – senti que não só
a aliança, mas o apoio e amor do Alastair, que nos protegeu durante os cinco anos
de luto, tinham sumido, junto com a aliança. Vivenciei na pele meu momento
pessoal de ascensão.
No domingo seguinte, domingo de Pentecostes em 2012, aniversário de
cinco anos da morte do meu marido, eu peguei uma trilha, longa e deslumbrante,
pela Costa Atlântica. O peso da perda e abandono ainda caminhavam comigo.
Enquanto eu caminhava na beira de praias prístinas e por passarelas verdes, pulsando de borboletas e beija-flores turquesa, desceu lentamente em mim uma
sensação de euforia. Fiquei num estado de alegria profunda. O meu coração se
encheu. Nesse dia, desceu em mim, o suave espírito da graça, sussurrando para
mim, que o amor e proteção do meu marido falecido não estavam guardados
na sua aliança. Eles estavam comigo ainda, guardados nas profundezas do meu
próprio coração. E eles estão aí, até hoje.
Ascensão e Pentecostes, como todas as festas cristãs, não são só datas
de acontecimentos históricos para ser aprendidos de cor ou lembrados em rituais
vazios. São momentos que nossas almas vivenciam na grande jornada desta vida
humana. Vivenciei na alma meu Pentecostes pessoal, na beira do Atlântico em
2012. Desejo para todos nós momentos dourados, quando os espíritos das festas
nascem autenticamente nas nossas almas.
Por Maníka Bébhinn Ramsay,
mãe do Tom (6o ano), do Liam (3o ano) e do Eoin (Jardim)
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A HISTÓRIA DE SEDOSO
Autora: Susan Haris
Era uma vez uma vila entre colinas. Nessa vila, havia uma casa branca.
Na casa branca, vivia uma menina que adorava procurar bichos-da-seda. Ela os
mantinha numa caixa grande aberta que chamava de Palácio do Bicho-da-Seda.
De manhã bem cedo, quando o Sol surgia detrás das colinas, a garotinha
corria até o riacho onde uma Árvore de Amora crescia.
“Querida amoreira, posso pegar algumas de suas folhas verdes para os
meus Bichos-da-Seda?”
“Claro”, a velha Amoreira respondia, “eu fico muito feliz em ajudar os
seus Bichos-da-Seda a crescerem fortes e gordinhos.”
Todo dia, a garotinha agradecia à árvore, pegava algumas folhas e colocava-as na caixa. Os pequenos bichos-da-seda engoliam as folhas grandes, uma
depois da outra, e cresciam cada vez mais e engordavam cada vez mais. Eles se
retorciam e rastejavam e arrastavam-se felizes pelo Palácio, e cresciam cada vez
mais e engordavam cada vez mais. A garotinha ria quando olhava para eles – ela
adorava observá-los comer e crescer e enrolar-se dia após dia.
A garotinha tinha um bicho-da-seda preferido. Ela o chamava de Sedoso.
Ela o tirava da caixa todo dia e deixava-o arrastar-se em suas mãos e braços. Conversava e ria com ele alegremente.
Certo dia, quando a garotinha olhou dentro da caixa, percebeu que o
Sedoso tinha parado de se retorcer! “O que tinha acontecido?” a garotinha se
perguntava, “Sedoso morreu?”
Mas o bicho-da-seda não tinha morrido, ele tinha começado a se envolver com um longo fio dourado para fazer um pequeno casulo dourado. Os outros
bichos-da-seda também estavam começando a fazer o mesmo. O dia todo eles
giravam e giravam e, lentamente, todos os bichos-da-seda transformaram-se em
casulos dourados silenciosos, permanecendo muito quietos e imóveis no fundo
da caixa.
13

A garotinha ficou triste. Ela sentia falta de Sedoso e de todos os bichos-da-seda. Tinha sido tão divertido observá-los rastejar, arrastar-se, retorcer-se e
crescer. Agora estava tudo muito quieto.
Um dia, a garotinha estava olhando dentro da caixa e falou alto: “Sedoso, estou com saudades de você e seus amigos. Era tão divertido ver vocês rastejarem, arrastarem-se, retorcerem-se e crescerem, mas agora está muito quieto e
calmo. Isso me deixa tão triste”.
Assim que ela disse isso, o casulo dourado em que Sedoso tinha se enrolado, de repente, explodiu e se abriu e uma borboleta voou e pousou na beirada
da caixa. A garotinha não podia acreditar em seus olhos. As asas da borboleta
eram tão delicadas e reluziam com muitas cores e desenhos.
A borboleta voou em volta da garotinha três vezes e, então, pousou na
mão dela e falou com voz clara: “Sabe, eu comecei a me sentir tão desconfortável
no casulo. Estava ficando muito apertado, eu me sentia presa. Agora, que eu me
libertei, sinto-me feliz e livre. Posso voar alto no céu, alto em direção ao Sol dourado. É muito mais divertido do que retorcer-se e rastejar e arrastar-se, algo que
eu gostava quando era um bicho-da seda. Adeus garotinha, e muito obrigado por
me alimentar com aquelas folhas de amoreiras deliciosas. Agora eu não preciso
mais delas. Agora eu sou livre!”
E a linda borboleta voou através da janela aberta alto para o céu, em
direção ao sol dourado.
Contribuição: Silvia Jensen, Professora do Jardim Anabá
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REFLEXÃO

EDUCAÇÃO QUE CONTEMPLA OS RITMOS DO PLANETA
Nos últimos tempos, o ser humano se desconectou cada vez mais da
realidade. Há cem anos, a população ainda convivia naturalmente com as festas
do ano que acompanham o ritmo do Planeta Terra; que manifestam a sua relação
com o Sol, em dois solstícios e dois equinócios por ano. Hoje quase todos vivem
um estilo de vida linear, sem ritmo e desconectado do todo. Assim, o ser humano
se tornou, dentro do organismo Terra, uma célula cancerígena...
A origem desta situação alienada, que tem como consequência uma
péssima qualidade de vida, está nos paradigmas congelados de uma ciência que
estagnou. O físico Fritjof Capra (no seu livro O Ponto de Mutação) a chama de ciência reducionista. A sua metodologia é limitada, só consegue compreender, até
um certo ponto, as manifestações da matéria. Isto, porém, é o suficiente para a
criação de uma variedade de máquinas e maquininhas, cada vez mais sofisticadas
que, aparentemente, tornam a vida do cidadão cada vez mais prática e cômoda.
Porém, como a experiência já está mostrando, o que está sendo criado para facilitar a vida, a deixa, na realidade, cada vez mais complicada... O cidadão está
cada vez mais estressado, corre cada vez mais e consegue se relacionar cada vez
menos consigo mesmo e com o seu entorno.
O que poucos sabem é que, já no fim do século dezenove, foi apresentada a metodologia necessária para superar os limites da ciência natural e avançar
em direção a uma ciência mais abrangente. Não foi um acaso que esta ciência
foi batizada de sabedoria humana (Antropos Sofia), pois ela vai além do conhecimento, da teoria, ela se interessa pela sabedoria, pela prática. Interessa-se por
aquilo que dá certo, por aquilo que traz bem estar e boa qualidade de vida, pelo
fato de se relacionar conscientemente com o organismo vivo que é o planeta no
qual vivemos. Em sua relação viva com o processo de aprendizagem e compreensão, o ser humano pode então, passo a passo, deixar de ser uma célula cancerígena e pode tornar-se uma célula saudável dentro do organismo Terra.
A Ciência Espiritual Antroposópfica (CEA) deu novos impulsos para quase todos os âmbitos da vida. Aqui vou mencionar apenas três: a agricultura, a medicina e a pedagogia. De maneira resumida, podemos dizer que o impulso que foi
dado é o de se relacionar novamente com os ritmos do planeta e com sua relação
viva com as forças cósmicas que o permeiam e envolvem. E desta vez não ape15

nas instintivamente (como no passado), mas conscientemente. O convite lançado
pela CEA é não acreditar, mas aplicar no dia a dia para verificar o que dá certo.
Investigar a realidade para que ela possa ser compreendida de maneira objetiva.
Na pedagogia, isto significa incluir as crianças em um estilo de vida rítmico, pois elas imitam aquilo que acontece em sua volta. Certa vez uma mãe comentou comigo: “agora que os meus filhos frequentam o jardim Waldorf e a gente acompanha também em casa os ritmos sugeridos, eles não adoeceram mais.”
Além disso, as crianças se acalmam na convivência com adultos mais centrados e
calmos. Elas aprendem a brincar de maneira livre, desenvolvendo a sua fantasia
própria e, com isto, são preservadas de uma realidade que, por toda parte, induz
ao vício e à dependência química.
Porém, para que este processo de cura social possa acontecer, é preciso que o adulto olhe primeiro para si mesmo. Este é o grande desafio! Essa é a
auto-educação, pois é verdade que “quando eu mudo, o mundo muda”! Não tem
como escapar dessa.
Hoje ainda somos facilmente seduzidos a achar que apontar com o dedo
para o outro vai poder resolver alguma coisa, vai poder melhorar a nossa convivência... Quem já tem um pouco de idade sabe que isto é uma ilusão. Como disse,
certa vez, uma amiga: “Primeiro eu quis mudar o mundo, depois o meu país,
depois a minha família, depois o meu companheiro... Agora eu quero só mudar
a mim mesma!”
Na Pedagogia Waldorf (que é a pedagogia inspirada pela CEA), a escola é
considerada um organismo vivo. A comunidade de pais, professores e apoiadores
trabalha de maneira associativa na auto-gestão. Este organismo é trimembrado.
Tem três âmbitos que correspondem à cabeça, ao coração e aos membros do ser
humano. Isto quer dizer que a comunidade escolar é considerada um grande ser
humano.
Hoje nós ainda estamos no início da compreensão destas qualidades e
muito mais ainda no início de poder agir na base desta compreensão. É um processo de aprendizado para todos os envolvidos e que pode levar um bom tempo
até que o grupo entre em harmonia. Por isso, este trabalho também é divulgado
como Uma Educação para a Paz. Quem precisa desta educação para a paz somos
principalmente nós, os adultos. Pois, afinal de contas, cada um de nós sofre hoje
em dia com o seu ego (instintos anti-sociais) e, para parir o EU (novas capacidades
sociais), é preciso passar por um processo de parto, individual e em grupo. Este
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parto pode ser bem doloroso ou até muito prazeroso! Depende da postura de
cada um.
Margrethe Skou Larsen, euritmista, fundadora do Espaço Vivo (2001), co-fundadora da Casa Ametista (2008), editora do Jornal da Sofia (2013). Vive em Porto
Alegre desde 2000. Mais informações: www.euritmiaviva.com
Contribuição: Danielle M. Wagner, Professora do Jardim Anabá
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.................................................................................................. O ESPAÇO É DELES
O oitavo ano adentrou 2015 pelos caminhos da História da Idade Moderna. As guerras religiosas, conflitos entre países, as novas invenções e descobertas
do século XVII vieram ao encontro desses jovens, que a cada vez mais adquirem a
maturidade terrena. Ao aprenderem sobre a colonização brasileira, se depararam
com a escravidão. Foi proposto, então, que os alunos e alunas se colocassem no
lugar do negro escravizado trazido da África para o Brasil. Aqui estão poemas e
alguns fragmentos destes emocionantes relatos.
Professora Ana Luiza Versiani
Poema da Minha Vida			
Quando me trouxeram da África mudaram meu nome
Aqui eu trabalho como escravo e passo sede e fome
Minha vida está bem ruim desde que eu cheguei
Quero fugir para o quilombo e lá ser um rei.
Aqui eu não tenho família
Só as pessoas com quem trabalho
E se eu falar com elas
Me batem com um galho.
Espero conseguir fugir para o quilombo,
Lá eu estarei livre, não terei saudades daqui
Mas todos saberão tudo que eu vivi e sofri
Para poder chegar até aqui.
						Bernardo
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Acordo. Céu azul, mar vermelho. Dor para sempre... Ou, até quando?
Meu povo, minha pátria, África, até minha própria língua!! Tudo foi tirado de
mim... Irei revê-los? Não tenho medo ou fome. Eu apenas tenho saudade. Saudade de meus amigos, de minha nação, de minha história. Eu permaneço com
sede de revolta. Pelos meus ancestrais, minha honra, meus princípios. Mas vai ser
assim, creio eu, pois em navios negreiros só existe desistência... Ou será que não?
			
Lucas

(...) Quando finalmente paramos assumi que estávamos no porto de
Benguela. Tinha uma vaga lembrança daquele porto porque fui lá quando era
bem pequeno. Depois nos botaram em um barco quase sem lugar para sentar.
Fechei os olhos. Quando abri pude ver que estávamos indo embora da África. (...)
Os dias foram passando e a fome e a sede aumentavam. Eu pensei que ia morrer,
mas fome e sede nem se comparam com a dor de ser separado de seu próprio
povo, de sua própria família.
			
Laura C.
(...) Aqui estou eu nesse navio tentando enxergar apenas o agora e não
pensar em minha família, meus amigos. Como é difícil olhar para todos e pensar
que três meses atrás eu me encontrava no local que um dia chamei de lar, com
minha própria língua, meu povo, incapaz de imaginar que um dia perderia tudo,
que um dia sentiria tamanha dor e revolta dentro de mim. Revolta por ver esses
homens sem cor e sem alma e de uma crueldade inimaginável nos tratarem como
se fossem superiores. Então isso é ser melhor? O que faz eles pensarem que tem
direitos acima dos nossos? Que podem simplesmente entrar na África, invadir
nossas casas e nos domesticar feito animais? A diferença está na cor da pele?
Quem garante que não estamos aqui nesse mundo há mais tempo?
			
Karim
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Virei escravo, adeus ao meu passado.
Aos amigos com quem fui criado,
À língua com a qual tive meu aprendizado,
Ao país onde tanto fui amado.
Agora quarenta dias nesse barco devo passar,
Com fome, sede e pessoas morrendo ao piscar.
Esperando para quando chegar.
Viver com medo e dor, levando chibatadas ao trabalhar.
Mas uma revolta penso em planejar,
Pois viver assim não dá.
Ao quilombo irei me juntar.
Da África sempre me lembrarei
E o sofrimento que fizeram ao meu povo
Nunca esquecerei.
							Júlia
(...) Certo dia fomos chamados pelo Senhor Magalhães que nos entregou
nossa Carta de Alforria. Quase não acreditamos, pois significava a nossa liberdade. Ele também disse meu nome verdadeiro e que éramos ótimos empregados,
mas agora precisaríamos viver nossa própria vida. Agora somos homens livres!
		
Eduardo
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..................................................................................................................... RELATO
ANO SABÁTICO
Ano passado, por 8 meses, tive a oportunidade de me afastar da escola,
o que chamamos de ano sabático. Tive, como meta, me aprofundar na língua
francesa. Fiz um trabalho voluntário numa comunidade chamada “Arca de Saint
Antoine”, fundada por Lanza del Vasto, no interior da França, e que tem como
base filosófica ensinamentos de Gandhi. Houve momentos desafiadores como,
por exemplo, dividir quarto com outras pessoas por tanto tempo, conviver com
muitos jovens que, a princípio, não tinham interesse em se relacionar com alguém da idade de suas mães. O que posso dizer é que, no fim, meu quarto estava
cheio de gente nova aprendendo tricô, desenhando e tocando flauta, querendo
passear de bicicleta, etc. Conquistei boas amizades e posso dizer que “arranho”
um francês.
Depois de lá, fui visitar a Irlanda, onde moravam ex-alunos. Que bom
estar entre pessoas queridas e conhecidas. Sem dizer que o pais é lindo...
Em seguida voltei ao mundo Waldorf, indo para a China por um mês,
fazer tutoria em vários jardins de Infância. Este ano já me sentia mais à vontade,
já tinha força para dizer “não” para certos alimentos que não me agradavam.
Aprendi umas quinze palavras em mandarim, que me davam uma ideia se estavam me oferecendo algo para beber ou comer, se estavam falando de crianças...
O movimento Waldorf por lá continua crescendo de modo acelerado. São pessoas
com muito boa vontade. A novidade é que, desta vez, como a lei deu uma brecha
para famílias terem seu segundo filho, encontrei mães “de segunda viagem”. Que
felizes elas estavam por ter esta segunda chance.
Retornei para a Europa, participei da reunião da Iaswece, em Viena, e
viajei pelo leste europeu visitando amigos e, em seguida, fui ao Reino Unido para
requisitar o visto para ir à Índia. Enquanto esperava pelo visto, trabalhei como terapeuta numa clínica antroposófica. Um lugar belo, no campo, com um trabalho
completamente oposto ao que faço aqui. Lá eu trabalho com pessoas gravemente sequeladas, com severos traumatismos cranianos. Um desafio.
Assim que saiu o visto, voltei ao Brasil por uma semana para “beber da
fonte”. Eu estava muito saudosa.

21

Em seguida fui à Índia. Fiquei 4 semanas em Mumbai. Uma cidade de
doze milhões de habitantes, é gente que não acaba mais e muita pobreza. Ufa...
Não foi fácil... A escola Waldorf onde fiz tutoria ficava localizada numa área muito
carente. Não era favela, mas comparado ao padrão de nosso bairro onde o Anabá está localizado, deixava muitíssimo a desejar. O jeito era respirar fundo (não
demais por causa da poluição e cheiro de esgoto) e agradecer a oportunidade de
poder conviver com pessoas que não têm mesa em casa por terem uma cultura
diferente, onde toda a comida é preparada no chão, e se come no chão também. A família que me hospedou era de uma religião (jainismo) que não se pode
agredir nenhuma espécie de animal. Um dia vi uma enorme ratazana entrando
no apartamento e a dona da casa apenas bateu palmas para espantar o bicho.
Depois daquilo, nunca mais dormi com a janela aberta. Um detalhe é que o apartamento ficava no sétimo andar.
A escola era linda. Imagina todos os alunos de cabelos negros, com blusa de uniforme de cores fortes, variadas? Muito lindo o contraste! Uma escola
grande, em termos de construção. E irão, neste ano, construir o dobro... Só com
verba de pais... Bonito de ver. Todos os dias, antes de entrar, a escola toda se
reúne num pátio e, juntos, cantam algo. Crianças e jovens de lá senti serem mais
“adormecidos” que os nossos.
Depois da Índia, segui viagem para a Tailândia e Camboja. Agora estava
de férias.
Em seguida, fui ao Nepal , onde trabalhei dando seminários para professores Waldorf. Como gosto deste país. Há uma beleza no povo, nas suas cores, as
montanhas são simplesmente encantadoras. Para se deslocar 200 km, conte com
no mínimo 8 horas. São curvas infindáveis, desfiladeiros profundos. O movimento
Waldorf também esta crescendo por lá e ainda há muita carência, eles são extremamente gratos por tudo o que recebem. Que prazer estar entre eles.
Depois retornei à Índia para mais um trabalho e não é que acabei gostando de Mumbai? Nada como o tempo para nos familiarizarmos com as adversidades e passar as vê-las com outros olhos. Depois da Índia, aos poucos fui pegando o rumo de casa, via Istambul, que é cercada de água por vários lados e é uma
mistura interessante de Ocidente e Oriente e, em seguida, viajei para Londres.
Poderia escrever muito, pois as vivências foram numerosas. O que posso
dizer é que viajar amplia muito nossos horizontes. Abrir-se para novas culturas,
se entregar por inteiro em lugares onde você vira analfabeto assim que o avião
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aterriza, confiar que cada um faz o melhor de si para tentar fazer você se sentir
“mais em casa” é muito gratificante.
Bem, e saber que tem uma família e amigos esperando por você em casa
em seu retorno, isto não tem preço! Como foi bom voltar.
Obrigada querida Escola Anabá e seus funcionários por me oportunizarem este momento, pais de minha sala que me apoiaram e, em especial, às
minhas crianças. Só fui tão longe por ser educadora.
Meu carinho,
Silvia Jensen,
Professora do Jardim Anabá
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..................................................................................................................... RELATO

COLEÇÃO DE PERGUNTAS
Relato reflexivo sobre o II Encontro Brasil de Pais Waldorf
14 a 16 de novembro de 2014, Escola Waldorf Aitiara, Botucatu (SP)
“A criação não se inspira naquilo que é,
Mas no que pode ser;
Não no real,
Mas no possível.”
Rudolf Steiner
Chegamos! Enfim... Chegamos! E imediatamente esquecemos todo o esforço feito para estar ali. O pôr do sol nos acolheu, além de pais e mães da Escola
Aitiara. A floresta estava perfumada, a cada passo sentia a presença dela no ar.
Rostos de muitos lugares refletindo o desejo da troca.
Oficialmente, iniciamos com o Ensino Médio cantando e tocando para
nós. E imediatamente a ponte Anabá-Aitiara começava a ser construída em mim.
Um Ensino Médio tão desejado por nós daqui, estava lá na minha frente cantando e já me ensinando a experimentar em público. Onde vive essa minha coragem
juvenil de experimentar em público?
A noite prossegue com a palestra da Dra. Ana Paula Cury, “Os desafios
de educar no século XXI e o caminho interior dos pais – indivíduo, sociedade e
natureza”, que muito amorosamente nos conduz ao caminho interior de cada
um de nós. Nesse instante, me chega à consciência que eu estava ali ocupando
dois lugares: primeiro como Dramaterapeuta Antroposófica convidada a trabalhar com aqueles pais dentro do Seminário com o foco na sociedade, e segundo
como mãe Waldorf, mãe da escola Anabá, mãe do Pedro e do Miguel. E sobre
esse segundo lugar ocupado, por estar ali sozinha, me chega a responsabilidade
de compartilhar o que eu estava vivendo neste Encontro. Como permitir que este
Encontro transborde para além de mim?
O trabalho como dramaterapeuta foi bem especial. O encontro com
pessoas desses distintos Brasis através do teatro, do movimento, da ludicidade,
do corpo em ação, atuação... Não tenho dimensão de onde poderão chegar essas sementes que plantamos por lá! A Dramaterapia Antroposófica, ainda tão
desconhecida mesmo em nosso contexto Waldorf, tomou forma, ganhou força e
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passou a habitar dentro de cada participante. Em alguns, banhou o olho e lavou
a alma. E, mais uma vez, confirmo a busca de muitos por outras formas de (re)
conhecimento e (auto)educação.
Teria muito a compartilhar sobre a Dramaterapia em si. Porém neste
relato me detenho a partilhar minha vivência enquanto mãe, mesmo sabendo
que esses dois mundos (mãe e dramaterapeuta) vivem em mim e se influenciam
mutuamente. De pronto, deixo claro: este é o meu olhar sobre o Encontro, mas
não o Encontro em si. O que aqui está posto são sementes que lá colocamos na
terra e que eu aqui tenho tratado de regá-las.
Que capacidade é preciso avançar para viver e conviver nesse momento
histórico? Como educar e educar-se século XXI? Estas foram algumas das perguntas que ecoaram nos meus pensamentos durante todo o encontro e que por
horas eu visualizava a resposta de acordo com o que estava vivendo naquelas terras, mas que também em alguns momentos o vazio tomava conta ao reconhecer
o tamanho do dragão (interno) que temos que dominar para conviver e bem viver
neste século que escolhemos nascer.
Muitos temas foram lançados no ar, ou melhor, na terra. Tenho a imagem de uma colcha de retalhos que se construiu com distintas referências. Foi
uma colcha feita à mão, por volta de 70 pares de mãos, vindas da Bahia, Ceará,
Minas Gerais, São Paulo, Brasília e Santa Catarina. Sem contar as diversas mãos
que já habitam aquelas terras do bairro Demétria, e alcançam do Rio Grande do
Sul ao Acre, e que também estavam entre nós.
Vale lembrar que a iniciativa desse encontro de pais já existe desde
2009, quando alguns pais foram convidados a participar do X Encontro Ibero-Americano de Pedagogia Waldorf em Medellín (Colômbia) e, nesse momento,
saíram motivados a impulsionar encontros de pais Waldorf em seus lugares de
origem. Em 2010, os pais da Escola Waldorf Rudolf Steiner, de São Paulo/SP, realizaram o Encontro de Pais Waldorf da cidade de São Paulo/SP. Em 2011, o Colégio
Micael, de São Paulo/SP, acolhe o Encontro de Pais Waldorf do Estado de São
Paulo. Em 2012, a Escola João Guirmarães Rosa, de Ribeirão Preto/SP, sedia o XI
Congresso Ibero-Americano de Pedagogia Waldorf e, paralelamente, o I Congresso Ibero-Americano de Pais Waldorf. E assim a coisa vai tomando força! Em 2013,
nasce o I Encontro Brasil de Pais Waldorf, na Viver Escola Waldorf, em Bauru/SP.
Em 2014, II Encontro Brasil de Pais Waldorf, na Escola Aitiara, em Botucatu/SP. A
roda girou, esperamos que ela não pare mais! De 12 a 18 de julho de 2015 acon25

tecerá em Cali (Colômbia) o II Congresso de Ibero-Americano de Pais Waldorf,
paralelo ao XII Congresso Ibero-Americano de Pedagogia Waldorf. O convite está
lançado. Vamos? E a roda segue! Em 2016, a Escola Waldorf Micael, de Fortaleza/
CE, receberá o III Encontro Brasil de Pais Waldorf. Vamos, vamos?!?
Do caminho interior dos pais ao papel de uma escola Waldorf, passamos
por reflexões e vivências sobre auto-educação, presença, inclusão social e cultural do Brasil dentro das escolas Waldorf, relação com a comunidade onde cada
escola está inserida, tecnologia, relação indivíduo X natureza, o papel dos pais
dentro das escolas.
Tenho a possibilidade de ser mãe, de educar e auto-educar. Tenho enormes desafios de criadora, mas muitas motivações de criatura. Quando não estou
trabalhando, mas sendo “apenas” mãe, um sentimento de isolamento do mundo
se contrapõe ao de maior pertencimento a ele. A (auto)educação se expressa na
relação entre a cria e a criatura. Antes de ser mãe, nunca havia pensado no significado desta brincadeira com as palavras cria, criação, criatura, criador(a). Aliás,
muita coisa não havia pensado antes de me tornar mãe.
Construir com as próprias mãos, fazer seu próprio alimento/vestimenta,
confiar na transformação dos ingredientes... Que influência pode ter tudo isso
enquanto formação humana? Que relação tem o fato de estar cada vez mais extinta as atividades de ofícios, as atividades manuais, com a grande demanda de
brincadeiras eletrônicas e automáticas? O educador(a), e aqui incluo não apenas
os professores, mas nós pais e mães, como alguém que faz o tempo todo, alguma
coisa, que cumpre seus ofícios. Ora cozinha, ora varre, ora costura, ora arruma
o espaço, ora conserta, ora coloca água nas plantas... E assim com seus ofícios,
educa. Auto-educa. Qual a influência na formação da criança quando a mesma
convive com adultos (pais) que não cumprem estes ofícios? O que a tercerização
da infância pode significar enquanto desenvolvimento da humanidade?
Obviamente o Encontro traz consigo a essência do ninho que o abriga. É
impossível falar do II Encontro Brasil de Pais Waldorf sem falar na Escola Aitiara.
A meu ver, o Encontro e a Aitiara são espelhos um do outro: um lugar inspirador
por propiciar a convivência humana das mais variadas formas. Um espaço onde o
capitalismo está presente, mas não reina sozinho. A inter-relação assumida cotidianamente entre o ser humano e o cosmos. A coragem da mistura social, cultural e étnica, se faz presente e revela um mundo possível para todos, onde ambos
os lados são privilegiados com a mistura. Será uma escola perfeita num lugar
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I Encontro Brasil de Pais Waldorf
14 a 16 de novembro de 2014, Escola Waldorf Aitiara, Botucatu (SP).
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perfeito? Obviamente, não! Mas é visível, cada um no seu quadrado, tentando
lapidar suas próprias arestas. E, por isso, o encantamento acontece e o que há de
mais humano pode ali viver.
E eu, e nós aqui, o que temos a nosso favor? Qual pode ser o primeiro
passo rumo a integra-ação com a comunidade onde estamos inseridos? Ao reconhecer que estamos num país onde 80% da população é negra, e mais ainda,
que nossa sede tem sua base no Morro do Quilombo, nasce a pergunta: por que
nossa escola é dominantemente branca? Morro do Quilombo... O que temos a
aprender com eles e a ensiná-los? Como? Há quem diga que estamos num tempo
onde o impulso espiritual antroposófico encontrará terreno fértil para o seu desenvolvimento aqui no Brasil. Mas em que Brasil? No Brasil popular? No Brasil
erudito? Ou quem sabe na mistura desses dois?
Tenho a sensação de que quanto mais bagagem, história e experiência
adquirida, menor fica nossa ousadia e coragem para experimentar o novo, o desconhecido. Talvez seja essa a minha primeira pergunta da coleção: Como honrar
a tradição, alimentar a ousadia e fortalecer a coragem para deixar que o novo
(re)nasça a cada dia? Tenho convicção de que sozinha eu não consigo, mas tenho
esperança de que talvez juntos, conscientemente, podemos trilhar esse caminho
de desenvolvimento interior, sob a perspectiva de pais e mães Waldorf, e alcançar
o que hoje possa parecer inimaginável.
Não tenho resposta, mas muitas perguntas. Uma coleção de perguntas
com algumas poucas respostas... Por ora me contento com estas perguntas autoprovocadoras e com uma vontade de poder trocá-las com quem mais tiver, e
assim aumentar minha coleção, ampliar meu olhar e cultivar minha esperança.
Tenho 36 anos. Tenho um filho de seis e outro de quatro anos. Tenho o Pedro e o
Miguel! Tenho muitas perguntas pela frente...!
Por Lúcia Vernet, mãe do Pedro e do Miguel (Jardim)
Primeira Dramaterapeuta Antroposófica Brasileira
Formada em Pedagogia Waldorf
Co-fundadora da ABRA – Rede Brasileira de Arteducadores
Contato: lucinhavernet@yahoo.com.br | 48. 99593903
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........................................................................................................ ASTRONOMIA
DOIS SEGREDOS SOBRE O SOL
O Tamanho do Sol
Walter Kraul, que escreveu o livro que tem sido a fonte principal destes
textos, e que também foi um professor Waldorf, relata que em certa ocasião teve
a oportunidade de trabalhar em um observatório astronômico. Ele tinha a tarefa
de observar as bordas do disco solar. Para isso, ele fazia uso de um telescópio, no
qual o próprio Sol era coberto por um pequeno disco circular para que o observador não ficasse cego. O pequeno disco deveria se encaixar exatamente no tamanho do Sol. Ao longo do ano, ele precisava ser frequentemente trocado por outro
disco, ora um pouquinho maior, ora um pouco menor. A razão disto é que, no
decorrer do ano, há uma leve mudança no tamanho aparente do Sol. Em janeiro,
ele fica um pouquinho maior; em julho, um pouco menor. A diferença é mínima,
da ordem de 3,5 %, e só pode ser percebida fazendo-se uso de instrumentos
apropriados. Eis um fenômeno aparentemente irrelevante, mas que podemos
aproveitar para compreender a 1ª Lei de Kepler (Johannes Kepler, 1571 – 1630).
A 1ª Lei de Kepler
O fato de que o tamanho aparente do Sol é um pouco maior ou menor
no decorrer do ano pode ser esclarecido pela primeira lei de Kepler: a Terra não
se movimenta ao redor do Sol percorrendo uma circunferência exata, mas sim
percorrendo uma elipse. Esta elipse é, porém, quase uma circunferência e, por
isso, nós mal percebemos sua excentricidade (quão achatada ela é). O Sol está
em um dos focos da elipse. Em sua órbita elíptica de translação anual ao redor do
Sol, a Terra fica a uma distância maior em julho, quando é inverno no hemisfério
sul e a uma distância menor em janeiro, quando é verão (Figura 1). Disto decorre
que o diâmetro do Sol visto aqui da Terra parece-nos mudar de tamanho nas
diferentes estações anuais.
O verdadeiro tamanho do Sol não muda. No início de julho, a Terra está
em seu ponto mais distante do Sol, denominado de “afélio”. No início de janeiro,
ela está em seu ponto mais próximo do Sol: “periélio”. Na Figura 2, vemos duas
imagens do Sol, obtidas em 2005, onde se nota de maneira clara a diferença de
tamanho do Sol no afélio e no periélio (www.perseus.gr).
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Figura 1: A órbita elíptica da Terra ao redor do Sol (aqui desenhada com excentricidade
exagerada; ela é de fato quase uma circunferência). À direita a Terra, mais lenta, em seu
ponto de afélio (início de julho); à esquerda ela, mais veloz, no periélio (início de janeiro).
Para Kepler, as áreas desenhadas são de mesmo tamanho.
Figura 2: Comparação entre os tamanhos aparentes do Sol no afélio e no periélio.
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Os diferentes tamanhos com que vemos o Sol não têm nada a ver com
a determinação das estações do ano. Observe que a Terra está mais afastada do
Sol em julho, bem quando os habitantes do hemisfério norte têm o verão. E, em
janeiro, ela está mais próxima do Sol, quando no hemisfério norte é pleno inverno. Já conhecemos isto anteriormente: as estações do ano não são determinadas
pela distância maior ou menor da Terra ao Sol, mas pela inclinação do eixo de
rotação da Terra e pelo seu movimento anual de translação ao redor do Sol.
O Relógio de Sol
Hoje em dia não é mais tão comum, mas sabemos que, sem um relógio
por perto, não é tão difícil estimar a hora do dia conforme a posição do Sol. E,
se quisermos mais precisão, o conseguiremos com um bastão, medindo as suas
sombras projetadas sobre um mostrador previamente demarcado: um relógio de
Sol, na antiguidade também conhecido como “Gnómon”. Pode-se construir um
relógio de Sol de muitas maneiras diferentes.
Quando comparamos as horas indicadas por um relógio de Sol com
aquelas indicadas por um relógio comum observamos que, no decorrer do ano, o
relógio de Sol se adianta em maio e novembro e se atrasa em fevereiro e agosto,
cerca de uns 15 minutos. Deste atrasar e adiantar do relógio de Sol, podemos
concluir que a velocidade com a qual o Sol se desloca pelas constelações zodiacais não é sempre a mesma.
Imagine que montamos uma máquina fotográfica em um lugar fixo e
fotografamos o Sol por um ano inteiro sempre pontualmente no mesmo horário,
digamos ao meio-dia do horário normal. Se registrarmos todas as fotos em uma
mesma “lâmina”, obteremos um 8 estreito e alongado verticalmente como desenhado na figura 3 de modo bastante exagerado – ele é muito mais estreito.
A variação vertical entre as posições mais baixa (Sol no inverno) e mais
alta (Sol no verão) já nos é bem conhecida. A novidade é o deslocamento horizontal do Sol para a direita e para a esquerda do meridiano. Para a direita, isto é,
para o leste, há um atraso do Sol em fevereiro e em agosto; para a esquerda, isto
é, para o oeste, há um adiantamento do Sol em maio e novembro. A curva nos
mostra a “Equação do Tempo”. No mostrador de um relógio de Sol, a extremidade da sombra do bastão nos mostra uma curva semelhante.
Portanto, além da aparente mudança do tamanho do Sol, observa-se
também uma mudança de sua velocidade no Zodíaco. Existe uma relação entre
estas mudanças rítmicas: o Sol maior do inverno movimenta-se mais rapidamente; o Sol menor do verão movimenta-se mais lentamente.
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O verdadeiro horário local não se orienta, pois, pelos relógios mecânicos
e eletrônicos, mas orienta-se pelo relógio de Sol.

Figura 3: A “equação do tempo”. A linha vertical é o meridiano. Em cima, o Sol no início
do verão, embaixo no início do inverno. À esquerda, o Sol adiantado; à direita, o Sol atrasado. Lembremos: em seu movimento diário, o Sol se desloca da direita (do leste) para a
esquerda (o oeste). Horizontalmente, o 8 está exageradamente alargado.
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O verdadeiro horário local não se orienta, pois, pelos relógios
mecânicos e eletrônicos, mas orienta-se pelo relógio de Sol.
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Agenda de Observação
Principais fenômenos astronômicos para o mês de abril

Data

Horário

Fenômeno

Todo mês

Anoitecer

Vênus em Touro, percorrendo praticamente toda a
constelação durante o mês.

Todo mês

Anoitecer até
meio da noite

Júpiter entre Câncer e Leão.

Todo mês

Anoitecer

Todo mês

Noite inteira

Todo mês

Anoitecer

Todo mês

Até o amanhecer

21, terça

Anoitecer

Não deixe de observar essas constelações bem
visíveis: Órion, Touro, Gêmeos, Leão e Cão Maior.
Cruzeiro do Sul e suas guias no anoitecer a sudeste, no
amanhecer a sudoeste.
Touro se pondo, Virgem nascendo sempre mais cedo
até que no final do mês uma vai se despedindo a leste,
a outra sempre se elevando mais no oeste.
Saturno em Escorpião, perto de Antares, nascendo
por volta das 22h no início do mês, 21h no meio e já
às 20h no final do mês. Ao amanhecer, observável no
poente.
Vênus, Lua Nova e Aldebaran próximos no poente.

De: Kraul, Walter. Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart: 2002
Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon

De: Kraul, Walter. Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart: 2002
Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Professor José Irineu Zafalon
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.............................................................................. PARA SEU LIVRO DE RECEITAS

BISCOITO JOÃOZINHO
(Para fazer com motivos de
Páscoa)

1 caixa de maizena 500 gr
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de queijo curado ralado
1 lata de leite condensado
1/2 xícara de açúcar mascavo
2 colheres (sopa) bem cheias de manteiga derretida
1 colher de sopa de fermento em pó royal
3 ovos
Canela em pó (a gosto)
Colocar todos os ingredientes e amassar bem, formando uma massa
bem firme. Abrir a massa e cortar com cortador de biscoito (pode ser com motivos da Páscoa). No centro de cada biscoito, fazer um fundinho com o cabo de uma
faquinha e colocar um pedacinho de goiabada.
Assar em forno pré-aquecido até dourar.
Contribuição: Patrícia Campos, mãe da Beatriz (6o ano)
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..............................................................................................

APOIO CULTURAL

Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no mundo,
as pessoas e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas, o nosso muito obrigado.

....................................................................................................... AGENTE DE VIAGENS

LUISA SODRÉ – AGENTE DE VIAGENS

Passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros.
Telefone/fax: 3365-8336 / 9101-8336
luisa@sodre.tur.br skype: luisasodre 1
............................................................................................................... ALIMENTAÇÃO

CANTINA DO DINDO

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

SABOR DA TERRA – Alimentos orgânicos e integrais

Há 15 anos oferecendo grande variedade de alimentos sem glúten e
sem lactose.
Rua João Pio Duarte Silva, 1124 – Córrego Grande – Florianópolis. Tel.: 3234 67 14

QUINTAL DA ILHA – Produtos naturais e orgânicos

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

CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO

Check-up completo; escapamentos; alinhamento/balanceamento; regulagem de motor;
amortecedores/molas; filtros de ar, óleo, combustível e ar condicionado
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 Daniela e Caciane, das 7h às 12h30,
quarta-feira das 7h às 15h30. bazaranaba@gmail.com
..................................................................................................................... COMÉRCIO

FRUTO TROPICAL – Roupas de algodão adulto e infantil

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

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

............................................................................................................ DESIGN
COMUNICAÇÃO DIGITAL E DESIGN GRÁFICO
Criação de sites, Facebook empresarial, conteúdo, folders e marketing digital
para pequenas e médias empresas ou profissionais autônomos.
Ligia 48 88088787 – www.infinitumdesign.com.br ligia@infinitumdesign.com.br
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..................................................................................................................... EQUITAÇÃO

CENTRO EQUESTRE CANTAGALO

Aulas de equitação para crianças, jovens e adultos. Rua Francisca Inês da Costa, 342 João
Paulo. Tel. (48)91423657 cecantagalo@gmail.com
......................................................................................................................... ESCOLAS

CASA AMARELA – Jardim de Infância Waldorf

Rua Elpídeo da Rocha, 200, Rio Tavares, Florianópolis
Telefone: 3237-4284 contato@escolacasaamarela.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

................................................................................................................. HOMEOPATIA
ANDRÉA MEIRELES – Homeopata Clássica – RELLUZ CLÍNICA SPA – A Homeopatia
trata os seres em todos os seus aspectos (físico, emocional, mental e energético)
Rua Desembargador Arno Hoeschel, 279, Sala 04, Centro - (48) 3024-6478
(48) 96836194 homeopatiaclassica@yahoo.com.br contato@clinicarelluz.com.br
.......................................................................................................................... MÓVEIS

BRUNO – Marcenaria em madeira de demolição

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

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
................................................................................................................... PROFESSORA

GABRIELA FALCÃO KLEIN

Professora de Língua Portuguesa. Revisão e acompanhamento de produção de textos.
Telefone: (48) 32093550 84255444 – gabi.falcao@gmail.com
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....................................................................................................................... TERAPIAS

MARISA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga – Biografia Humana (CRP 12/00295)
Auto‐desenvolvimento + Conversas de Ajuda em Processos de Mudança.
PÁRAMO ‐ Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 ‐ Trindade Center, Torre A.
Telefone: (48) 3234‐5069 – www.paramoautodesenvolvimento.jimdo.com

SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística

Atelier Paulo Apóstolo.
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.
Telefone: 3249-8498 simonedefaveri@gmail.com

TAISA BOURGUIGNON

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

Ano XXV – Nº 1 – Páscoa – 2015
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: Aline Volkmer (ilustração), Danielle Micheline Wagner,
Gabriela Falcão Klein (revisão), Maria Jaqueline Maffazioli, Marli Henicka,
Patrícia Campos, Silvia Alcover
Quando necessário, nos reservamos o direito de corrigir pequenas falhas que por ventura
estejam presentes nos textos entregues para publicação neste boletim.
Agradecemos a todos aqueles que contribuíram nesta edição.

APOIO ESPECIAL: PostMix Soluções Gráficas
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