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DA PREGAÇÃO DE JOÃO BATISTA
No décimo quinto ano de reinado de Tibério Cesar,
Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia,
Herodes, tetrarca da Galiléia,
Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás,
Veio, no deserto, a palavra do Senhor a João,
Filho de Zacarias.
Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão
Pregando o arrependimento,
Tal como está escrito no livro de Isaías.
E o povo clamou: “Que havemos de fazer agora?”
Respondeu João:
“Aquele que tem duas túnicas
Dê uma ao que não a tem;
E aquele que tem o que comer faça o mesmo;
E que não haja entre vós violência alguma.”
No fundo de seus corações,
Todos perguntavam se João não seria o Cristo.
Ele, porém, tomou a palavra e disse:
“Eu, na verdade, vos batizo com água,
Mas eis que vem Aquele que é mais poderoso que eu,
E não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias;
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo.
A sua pá Ele a tem na mão, para limpar sua eira e recolher o
trigo ao seu celeiro.”
Assim, e com muitas outras exortações,
João anunciou a boa nova ao povo,
Tal como está escrito no livro de Isaías:
“Voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor,
Endireitai suas veredas.
Os caminhos tortos ficarão direitos
E os escabrosos, planos
Todo homem verá a salvação de Deus!”
Ruth Sales

Capa: Saint John the Baptist as a Child
2 – Jacoppo Filippo Lippi, 1480.

DESERTOS, A CELEBRAÇÃO DE SÃO JOÃO
Ana Paula Cury
Reunimo-nos para celebrar a época de São João, o Batista.
No início do evangelho de Marcos aponta-se para uma de suas
características mais fortes, segundo a qual ele é descrito como a “Voz do que
clama no deserto”; “E todo o povo foi até ele”.
João surge do deserto, da solidão. O que fazia ele no deserto, por
que buscava a solidão? Ele buscava o conhecimento do Espírito, que só pode
ser alcançado e amadurecido, pelo próprio esforço individual. Ele buscava
ouvir a voz daquele que fala no silêncio do coração. O que se manifesta como
força na palavra de João é o divino que pertence ao homem, seu espírito, que
não pode habitar nele se não é buscado, conhecido. Em nossa época, tão
superficial, acelerada e imediatista, torna-se ainda maior o significado e a
importância do “deserto”.
Nós andamos no deserto. Não no deserto físico, mas no deserto
interior. Na época de Cristo, o povo de Israel estava em decadência,
enfraquecido por sucessivas desilusões com os falsos messias que apareciam,
e tinha a mente cética. A religião perdera toda a força dos mistérios, tendo-se
tornado o templo, burocrático e vazio, andando ao lado do poder temporal.
Em nosso tempo vivemos uma situação parecida em muitos aspectos.
De certo modo essa foi a herança do desenvolvimento científico
unilateral, que o mundo conheceu desde a segunda metade do séc. XVII. Uma
das alavancas desse desenvolvimento foi a visão mecanicista de Descartes a
respeito do mundo. A física avançou a partir desta importante visão que
tratava o mundo como uma grande máquina, um mecanismo. As pessoas
passaram a ver-se a si próprios como egos existindo isoladamente dentro de
seus corpos.
Em consequência passaram a enxergar o mundo também como um
amontoado de objetos e fatos isolados, sem relação entre si.
Para os budistas isso é avidya (ignorância).
“Quando a mente é perturbada, produz-se a multiplicidade das
coisas. Quando a mente é aquietada, a multiplicidade desaparece.”
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Existem enfim, os desertos interiores. Deles é que temos de falar,
sabendo reconhecer o que apresentam de doloroso e tórrido, mas tentando
também descobrir aí, a fonte escondida, o oásis, a presença inesperada que
nos recebe, debaixo de uma palmeira sorridente, em redor de uma fogueira
onde a dança dos passantes se junta às das estrelas. Pois o deserto não
constitui uma meta; é sim, um lugar de passagem, uma travessia. Cada um,
então, tem sua própria terra prometida, sua expectativa que poderá ser
frustrada, sua esperança a ser confirmada.
Algumas pessoas vivem esta experiência do deserto no próprio
corpo; quer isto se chame envelhecer, adoecer, sofrer as conseqüências de
um acidente. Esse deserto às vezes demora muito a atravessar.
Outras pessoas vivem o deserto no coração de suas relações,
deserto do desejo ou do amor, das secas ou dos sofrimentos que não se
aprendeu a partilhar.
Há também os desertos da inteligência, onde o mais sábio vai
esbarrar no incompreensível e o mais consciente, no impensável. Conhecer o
mundo e suas matérias conhecer a si mesmo e às suas memórias, isso só se
consegue atravessando desertos.
Temos, finalmente, os desertos da fé, o crepúsculo das ideias e dos
ídolos, que havíamos transformado em deuses ou num Deus para dar
segurança às nossas impotências e abafar nossas mais vivas perguntas.
Cada um de nós tem seu próprio deserto a atravessar. E sempre de
novo será necessário desmascarar-lhe as miragens, mas também contemplar
seus milagres: o instante, a aliança, a douta ignorância e a fecunda vacuidade.
Lembremo-nos de que também Jesus após acolher em si o germe do
Espírito Crístico com o Batismo no Jordão, dirigiu-se ao deserto, onde
enfrentou e venceu o tentador partindo para sua missão redentora.
No deserto, a criatura humana se despoja de si, enfrenta seus
demônios e forja a própria identidade.
João é para nós um mestre do deserto. Neste quase não há vida; o
calor extremo do dia contrasta com o frio rigoroso da noite. Mas João conhece
o deserto e não se desespera, sabe procurar a água escondida, encontrar o
oásis de milagres e surpresas, buscar alimentos para manter o corpo. Sabe
apreciar o grande espetáculo que chega todas as noites: um céu imensurável
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recheado de estrelas, que são os grandes amigos e companheiros de jornada.
E para aqueles de nós que puderem aprender com João sobre o vazio, a
imensidão e o silêncio do deserto, sempre haverá a recompensa do encontro
consigo mesmo e com Aquele que É em tudo o que É.

(Baseado em reflexões de Marcus Piedade e em fragmentos do livro Desertos
de Jean Yves-Leloup). Extraído do site www.festascristas.com.br.
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CORPUS CHRISTI E O ENCONTRO DE PROFESSORES DE TRABALHOS MANUAIS

Tivemos o nosso V Encontro de Professores de Trabalhos manuais.
Colegas de Curitiba, Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Nova Friburgo,
São Paulo, Bauru, Cuiabá, Piracicaba, Goiás, Tijucas, Rancho Queimado e nós,
aqui de Florianópolis, professoras da Escola Anabá e da Escola Cora Coralina.
Como sempre foi frutífero e produtivo: em três dias tricotamos meias, luvas,
gorros, pantufas, trocamos versos e canções, ideias e experiências.
Carregamos nossa alma de alegria e entusiasmo e cada um volta agora com
uma nova energia para as suas aulas.
Cinco anos atrás quando escolhemos esta data, o fizemos por razões
práticas, pois como sempre Corpus Christi é numa quinta-feira, e no Brasil é
feriado, nos proporciona a possibilidade de três dias de trabalho intenso.
Porém este ano decidimos conhecer melhor este festival.
Em 2007, quando estava morando num Camphill, na Irlanda, neste
dia, logo cedo pela manhã, nos reuníamos em torno de uma carroça de
madeira toda ornamentada com flores e entre cânticos e hinos espargíamos
pelos campos um preparado biodinâmico que ficava num grande caldeirão no
meio da carroça e no meio das flores. Quando perguntei a uma pessoa sobre
o significado de tudo isso, e disse a ela que eu não me lembrava de ter vivido
uma festa assim, a resposta que recebi foi: “É, nós ainda não nos lembramos
do futuro...” Lembrei sim dos “tapetes coloridos", feitos de flores, grãos,
serragem, areias, que vi algumas vezes aqui, no Brasil; mas a resposta foi
enigmática e me fez pensar e pesquisar.
A história conta sobre uma menina órfã de nome Juliana Formont,
que foi recolhida por freiras na região onde hoje é a Bélgica, em 1209.
Morando no convento a própria menina se auto-alfabetizou e também se
tornou freira. Ela estava com 16 anos de idade quando num momento de
profunda devoção, frente ao altar da igreja teve uma visão: ela viu um disco
radiante, cheio de luz que ela identificou com a lua cheia. Nesse disco
brilhante havia uma parte escura, como se faltasse um pedaço, e ela ouviu a
voz de Cristo dizendo que o disco era o ciclo do ano e seus festivais e que
faltava uma festa, a da Santa Ceia. A menina contou aos outros o que
acontecera, mas ninguém acreditou nela, ao contrário ela foi rejeitada e
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excluída, fizeram-na sentir-se culpada, adoeceu e morreu na solidão. O
assunto poderia ter morrido também, não fosse pelo fato de que o padre que
tinha sido seu confessor, e tinha levado a sério a vivência de Juliana, ter se
tornado Papa. Foi ele que instituiu a comemoração de Corpus Christi, 10 dias
depois de Pentecostes.
Na quinta-feira Santa temos pela primeira vez o Mistério da
Transubstanciação: “E enquanto comiam, tomou Jesus do pão, deu graças,
partiu-o e deu-o a eles, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo! Tomou então o
cálice, deu graças, deu-lhes e todos dele beberam. E disse-lhes: Este é o meu
sangue, o sangue da nova ordem, derramado por muitos. Em verdade eu vos
digo: Já não mais beberei do fruto da videira, até o dia em que o beberei de
novo no Reino de Deus” (Marcos 14,22-25). Isso acontece na última ceia que
Ele faz com seus amigos, na quinta-feira Santa.
Temos depois a morte, na sexta-feira e no domingo Páscoa de
Ressurreição. Cinquenta dias depois temos o acontecimento de Pentecostes!
Também existem fatos enigmáticos que temos dificuldades de entender até
hoje; é também uma festa que ainda não sabemos festejar... O fato é
relatado nos “Atos dos Apóstolos”, nos 1º e 2º capítulos. Temos a
ressurreição no domingo de Páscoa, Cristo esteve entre seus amigos por 40
dias e “ascende” numa nuvem. Dez dias depois (isto é, 50 dias depois da
Páscoa, por isso “Pentecostes”), estão eles reunidos, se ouve um ruído, e pela
janela entra um vento, e depois uma chama se manifesta acima da cabeça de
cada um! Pessoas de muitos povos de diferentes línguas estavam do lado de
fora, e quando Pedro sai e relata os fatos, todos entendem, pois ouvem as
palavras de Pedro como se ele falasse na língua de cada um! O relato termina
dizendo: "Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em
comum: vendiam suas propriedades e bens, e dividiam-nos entre todos,
segundo as necessidades de cada um." (Atos dos Apóstolos 2,44-45). E depois
disso cada um dos apóstolos sai pelo mundo para revelar a vinda do Cristo.
Esse “fogo” não é uma fogueira para todos, mas uma chama para
cada um! Com isso cada um deles ganha a força individual necessária para
realizar sua missão. E por outro lado eles se unem agora, não mais pelos laços
de sangue, mas em torno de uma “Fé”, comum entre eles, laços de “sangue
espiritual” e formam uma irmandade onde colocam tudo o que é particular
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ao serviço das necessidades da coletividade! Pois essa festa, que propõem
algo tão novo que 2000 anos depois ainda não conseguimos realizar, está
como que amparada por outras duas festas: Ascensão, 10 dias antes e Corpus
Christi, 10 dias depois.
E qual seria o sentido de festejar “O corpo de Cristo”?
Quando ouvimos da Antroposofia, onde Rudolf Steiner de uma
forma clara, ordenada, e esclarecedora nos mostra na sua “Ciência Oculta”, a
evolução da Terra e do ser humano, podemos dizer que o que o Cristo fez em
três anos na Terra, foi mostrar o que cada ser humano poderá fazer em
muitas passagens pela Terra: espiritualizar a matéria. O “corpo” do ressurreto
era pleno de vida, e não necessitava de uma porta aberta para entrar nos
lugares... E esse corpo vivo não termina, não morre, mas ascende aos céus.
Tomé, necessitou tocar as chagas; que “corpo” foi esse tocado por Tomé?
Antes disso, na última ceia, Cristo fala aos discípulos que o Pão (a substância
sólida da Terra) é Seu corpo, e o vinho (líquido da Terra) é Seu sangue!
Então, toda vez que com o nosso trabalho, transformamos
substância terrena em algo a mais do que só substância, estamos andando
alguns milímetros na direção dessa “espiritualização” da matéria.
E aí podemos entender a palavra “Artesão”, arte-são, arte e saúde!
Se ainda transformamos essa substância que a grande Mãe oferece com arte
e de forma saudável, podemos vivenciar algo dessa Graça!
Ainda é interessante constatar como a sabedoria popular, muitas
vezes intuitiva e ingênua, oferece esses belos tapetes de flores e sementes,
aqui em Santa Catarina, chamada “Festa do Divino”, (obras de arte da Mãe
Terra) para que uma única vez no ano, em Corpus Christi, o sacerdote leve
para fora do Templo, em procissão, o Cálice com o vinho e o Pão sagrados,
como uma promessa ou um incentivo, de que cada um de nós, com cada ato
realizado possamos dar um passo nessa direção.
Professora Ana Cairello

8

YASMIM – SENTADA NO COLO DE DEUS
Atenciosa, calma, confiante, corajosa, amorosa, disciplinada, e
também tinhosa, estes eram alguns dos atributos da nossa querida Yasmim,
que era aluna do terceiro ano da Escola Anabá deste ano.
Possuidora de uma vontade ferrenha fazia todas as atividades e
obrigações escolares com muito zelo e beleza, cumprindo tudo, sempre com
início, meio e fim.
Quando cursava o segundo ano teve que se ausentar por diversas
vezes para internar-se no Hospital Infantil para tratar da doença a que foi
acometida desde os seus dois anos. Ao retornar para a classe acompanhava
os conteúdos como se não tivesse faltado às aulas, tal era a dedicação e
seriedade com que se entregava aos estudos. Na Festa de S. João no segundo
ano, insistiu com os pais que tinha que dançar com a classe, apesar da febre
alta, e logo após a dança do S. João Menino foi diretamente para o hospital e
lá ficou internada. Na solenidade de Micael realizada na escola, isto se
repetiu, mas ela criou forças para participar e o fez com veneração e devoção,
atributos sempre presentes no seu ser.
Mantinha todos os seus cadernos em dia e todas as tarefas que
levávamos para ela no hospital eram rigorosamente cumpridas.
Sempre atenta ao que acontecia à sua volta, transformou seu leito
hospitalar num recanto de arte, pois sobre os lençóis, ocupava belamente o
espaço com lápis, cadernos, gizes de cera, livros, mil histórias e um sorriso
permanente que nos encorajava a cada visita. Sim era ela quem nos
encorajava: queria fotos e notícias de todos da escola, pedia que tirassem
fotos dela para enviar juntamente com seus desenhos e recados para os seus
colegas de turma com frases como:
"Vou ficar como as princesas-carecas, vejam a minha foto" ou "estou
com muitas saudades de vocês e que Deus abençoe a todos os que estão
orando por mim".
Yasmim era confiante e geralmente a única paciente a sorrir e
brincar na ala de oncologia em que estava internada, e muitas vezes o seu
caso era o mais grave do setor. O avançar da doença parecia trazer de forma
impressionante, intensa profundidade em seu olhar. Era capaz de ficar por
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longo tempo fixando os nossos olhos como se quisesse comunicar algo muito
importante. E comunicava.
Foi uma batalha sem trégua em que não há perdedores e sim uma
belíssima história e lição de vida.
Fica uma profunda saudade desta grande lutadora, que é a nossa
pequena heroína. E só há como nos lembrarmos dela com alegria. Com a
alegria que ela sempre nos transmitiu. Considero que ela não foi minha aluna
e sim minha eterna professorinha.
Agradeço a Deus e ao Anabá por terem me dado a honra de ter
convivido com esta pequena grande garotinha no ano passado, quando
assumi temporariamente a sua turma no segundo ano.
Parafraseando Yasmim, "que Deus abençoe a todos os que estiverem
agora lendo esta mensagem", pois estou certa de que assim ela o desejaria.
E como disse uma amiga, fiquemos aqui na terra e em paz, pois ela
agora deve estar sentada no colo Dele, desde o dia 12 de abril.
Professora Lucinha, em maio de 2013.

Desenho de Yasmim – calendário Anabá 2013
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LIMITES NA EDUCAÇÃO
Pilar TetillaManzano Borba
Assim como a água para formar um rio necessita de margens, a
criança necessita de adultos que lhe ensine os parâmetros para se tornar
efetivamente humana e viver uma vida socialmente adequada.
Uma criança não nasce sabendo; precisa ser educada e esse papel
cabe aos pais.
Cada vez mais está sendo delegado à escola a educação dos filhos,
mas a escola, por mais que se esforce, não tem o vínculo afetivo que a família
possui e assim consegue muito pouco na colocação de limites educacionais.
Os pais são as bordas desse rio-criança por muitos anos, até que
nasça nela a consciência e o controle dos impulsos volitivos, os quais são
muito fortes na tenra infância. Como dizia nossos avós:"é de pequenino que
se torce o pepino".
Os pais são responsáveis em colocar os limites, os parâmetros, as
regras, para que a disciplina ocorra.
A disciplina, junto com os limites, é que vão formar o caráter da
criança e determinar sua personalidade.
Segundo o dicionário Aurélio, a disciplina é a submissão a um
regulamento, é autocontrole.
Toda

criança

é

hedonista

por

natureza,

isto

é,

busca

espontaneamente aquilo que lhe dá prazer, que satisfaz seus desejos, sua
curiosidade e suas necessidades.
Imatura ainda em sua consciência, a criança não tem a capacidade de
se colocar no lugar do outro. Estando na fase do egocentrismo e incapaz de
pensar ou sentir pelo outro. Até os 3-4 anos a criança está voltada para si e
não divide nada com ninguém, pois a consciência do outro ainda não chegou
e isso depende do amadurecimento do sistema nervoso central que leva
muito tempo para ficar maduro.
Por ser a criança pequena movida por impulsos volitivos muito fortes
que ela ainda não controla, sozinha ela não é capaz de frear suas vontades,
birras e teimosias. Por essa razão é que necessita do adulto, para educá-la.
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Aos pais cabe ir mostrando à criança o que pode e o que não pode,
como pode, porque sim e porque não (de maneira econômica). Ensinar e não
explicar. Lembrem-se de que ela ainda não tem consciência para raciocinar.
Estabelecer limites aos filhos não é tarefa nada fácil; demanda muita
paciência e firmeza dos pais, pois nesse mundo da pressa e do consumo
desenfreado tudo é para ontem e as ofertas ao nosso redor não cessam de
acontecer...
Os pais necessitam de intuição, conhecimento, firmeza, coerência,
consistência, paciência, perseverança e, acima de tudo, amar seu filho. PÔR
LIMITES É UM ATO DE AMOR.
Cabe aos pais, com amor e determinação, sinalizar o que é correto
(aceito socialmente, convencionado), sendo necessário muitas vezes que a
segure firmemente, olhando em seus olhos e com calma e firmeza dizer "isso
não pode" fazer.
Tudo na vida tem limites e sentir frustração e raiva faz parte da
educação.
A criança educada num ambiente de amor e de parâmetros cresce
com segurança e confiança, pois a falta de limites na educação torna a criança
insegura, confusa, com dificuldades na socialização e na aprendizagem
escolar e, muitas vezes, déspota.
Com autoridade e amor ajudamos a desenvolver na criança o
autocontrole, o caráter, a consciência, as regras, o limite, a disciplina e a
obediência às normas e leis.
Por amor aos pais, a criança obedece e aprende a controlar seus
impulsos e sua raiva. É preciso que ela sinta que seus pais ficaram aborrecidos
com sua atitude inadequada. Precisa ficar claro para a criança que aquilo que
ela fez desagradou, feriu ou entristeceu seus pais. Dessa forma, por querer e
necessitar de seu amor e compreensão, a criança tentará cada vez mais se
controlar e agir de forma correta e aceitável.
Padrões de comportamento, desenvolvimento social, inibição dos
impulsos e anseios não se desenvolvem sozinhos. É preciso ensinar tudo isso
à criança. E, não é nada fácil desagradá-la, frustrá-la, impedi-la, mas essa é a
função dos pais: a de dar um "norte", um rumo, um leito seguro e um solo
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firme porque na vida tem-se que estar seguro e confiante para poder
enfrentar todas as vicissitudes que por ventura surgirem.
Muitos pais têm dificuldades em impor limites aos filhos porque eles
próprios não os têm. Bebem e comem demais, correm demais, veem
televisão demais, trabalham demais, consomem demais, estão 'plugados' na
mídia demais etc. Também, muitos pais não dão limites por culpa de não
estarem mais presentes na vida dos seus filhos e acham que se os
repreenderem serão menos amados por eles.
Mas, uma coisa é certa: se os pais não derem limites aos seus filhos,
não se ocuparem efetivamente da educação deles, outros se ocuparão em
fazê-lo, como os programas de televisão, os videogames, o consumismo, as
más companhias etc. Afinal, o filho é de quem?
Sugestão bibliográfica:
LIMITES SEM TRAUMA, Construindo Cidadãos, Tania Zagury, Editoria Record
EDUCAR SEM CULPA, Tania Zagury, Editora Record
FILHOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES, de Tania Zagury
ESCOLA DE PAIS, Para Que Seu Filho Cresça Feliz, Luiz Lobo, Editora Lacerda
MOSTRAR CAMINHOS, Prevenção ao Abuso de Drogas e Recuperação, Neube
José Brigagão, Edições Loyola
MIDIA E VIOLÊNCIA, Heinz Buddemeier, Editora Antroposófica
COMPREENDENDO SEU FILHO DE 0 A 7 ANOS, Coleção Clínica Tavistock,
Editora Imago
Pilar Tetilla Manzano Borba é Terapeuta Ocupacional e Pedagoga Waldorf
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A PANELA FALANTE (conto dinamarquês)
Era uma vez um homem e uma mulher que moravam numa casinha,
a menor e a mais pobre do vilarejo. Eles eram tão pobres que às vezes nem
havia comida na casa. Venderam tudo o que tinham e só lhes restou uma
vaca. Porem chegou o dia que até a vaca teve que ser vendida.
Enquanto caminhava para o mercado levando sua vaquinha para
vender, o homem encontrou-se com um estranho que lhe ofereceu em troca
da vaquinha uma panela.
– Não, disse o homem, eu preciso de dinheiro para comprar comida
e não de uma panela vazia. Enquanto os homens se olhavam a panela de
repente falou: leve-me para sua casa.
– Bem, se esta panela sabe falar, sem dúvida ela pode fazer mais
coisas, disse o homem, foi então que ele trocou a vaca pela panela de ferro.
Ao chegar em casa, temendo que sua esposa brigasse com ele, o
homem foi direto com sua panela para o estábulo, amarrou-a num pau, e só
então que entrou na casa e pediu comida, pois estava com fome.
– Bem, disse a esposa, você fez um bom negócio com a venda da
vaquinha, lá no mercado?
– Sim, disse o homem.
– Que bom, com este dinheiro poderemos viver tranquilos por um
longo tempo.
– Não, disse ele, eu não recebi dinheiro pela vaquinha.
– Mas então o que você recebeu?
Ele então levou a esposa até o estábulo para ver a panela. Ela
quando viu não acreditou e ficou muito brava.
– Antes eu tivesse ido ao mercado vender a vaquinha, disse ela.
De repente a panela falou: ponha-me no fogo.
A mulher se assustou e agora foi a vez dela pensar que se a panela
sabia falar, ela também certamente saberia fazer mais coisas.
A panela foi bem lavada e foi colocada no fogo, foi então que ela
disse:
“Um pulinho, dois pulinhos, me deixe sair, para a casa do homem
rico eu quero partir”.
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E assim ela pulou, passou pela porta, pelo jardim, foi pela rua o mais
rápido possível que suas 3 perninhas conseguiam correr.
O homem rico que nunca dividia nada do que era seu com os pobres,
morava ali pertinho. Sua esposa estava justamente na cozinha, fazendo pão
quando a panela chegou correndo e pulou na mesa.
– Ah que maravilhoso, disse ela eu, preciso de você para fazer meu
pudim. Assim ela foi colocando todos os ingredientes dentro da panela: aveia,
açúcar, manteiga, uvas passas, amêndoas, condimentos e assim por diante.
A panela recebeu tudo com a maior alegria. Quando todos os
ingredientes estavam dentro, a mulher ia colocar a panela no fogo, de
repente a panela disse:
“Um pulinho, dois pulinhos, me deixe passar, para a casa do homem
pobre eu quero voltar”.
E saiu correndo para a casa do homem pobre. Chegando à casa,
todos se alegraram com os ingredientes da panela que foram cozidos e depois
comeram um delicioso pudim.
Na outra manhã a panela mais uma vez falou:
“Um pulinho, dois pulinhos, me deixe sair, para a casa do homem
rico eu quero partir”.
Desta vez a panela foi até o armazém da casa do homem rico onde
era guardado o trigo. Quando os homens viram a panela eles disseram:
– Vamos ver quanto trigo cabe dentro dela? E eles foram colocando
o trigo, um saco, dois sacos, três sacos e parecia que cabia mais trigo ainda.
Quando o trigo já tinha acabado a panela disse:
“Um pulinho, dois pulinhos me deixe passar, para a casa do homem
pobre eu quero voltar.”
E saiu correndo para a casa do homem pobre carregando todo o
trigo do armazém e ninguém conseguiu alcançá-la.
Chegando à casa todos se alegraram com o trigo, que durou por
muitos anos e bolos e pães bem gostosos foram feitos.
Outro dia o pote mais uma vez saiu correndo
“Um pulinho, dois pulinhos, me deixe sair, para a casa do homem
rico eu quero partir”.
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O sol brilhava forte na casa do homem rico e ele havia espalhado
suas moedas de ouro sobre a mesa. De repente a panela pulou sobre a mesa,
e o homem começou a contar suas moedas e colocou-as dentro da panela,
afinal era um bom lugar para guardar suas moedas. Quando todas as moedas
estavam dentro do pote, a panela disse:
“Um pulinho, dois pulinhos, me deixe passar, para a casa do homem
pobre eu quero voltar”.
– Espere, disse o homem rico, para onde você vai? E a panela saiu
correndo para a casa do homem pobre e ninguém conseguiu pegá-la.
Chegando à casa todos se alegraram ao ver tanto ouro.
– Lave-me e seque-me, disse a panela, e me coloque aqui do lado.
Na próxima manhã o pote disse mais uma vez:
“Um pulinho, dois pulinhos, me deixe sair, para a casa do homem
rico eu quero partir”.
Foi até a cozinha da casa, mas desta vez o homem rico estava lá e ele
agarrou a panela e disse: “eis a panela que me furtou, traga-me tudo o que
você levou”!
A panela começou a pular e o homem não conseguia soltar e a
panela disse:
“Um pulinho, dois pulinhos, eu vou te segurar, para bem longe daqui
eu vou te levar”.
E assim o pote foi pulando levando o homem rico embora para o fim
do mundo.
E o casal que antes era pobre, estava rico e muito agradecido pela
visita da panela de ferro, e quando podiam, dividiam tudo o que tinham com
os outros.
Tradução e adaptação professora Silvia Jensen
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....................................................................... O ESPAÇO É DELES
Poemas dos alunos do 5º ano sobre os advérbios e locuções
adverbiais vivenciados na época de Língua Portuguesa.
ADVÉRBIOS
Os advérbios ajudam os verbos.
Os de afirmação afirmam,
Alguns terminados em mente, iguais a certamente.
Os de dúvida não afirmam,
E por causa deles, ficamos em dúvida.
Os de lugar nos ajudam
A saber onde aconteceu.
Os de tempo indicam quando,
Como cedo ou tarde.
Os de tempo e os de lugar
Não são iguais, mas trabalham juntos.
Às 18h30 terá pôr-do-sol no vale.
A negação não afirma, como os de afirmação,
Mas nega de bom grado, como se não tivesse trabalho.
Mas falta a intensidade:
Muito, pouco ou bem.
A intensidade é para os seu bem
Gordo ou magro,
Como quiseres!
Pronto, afirmei!
Davi

Tem de afirmação e negação,
Tem de dúvida no coração,
Tem aqui e acolá,
Vou ali e volto já,
À direita, à esquerda,
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Vou pra fora,
Vou pra dentro.
Não fique esperando,
Vai demorar um bom tempo.
Sim! Vou ao campo de jasmim.
Não! Não tenho maldade no coração!
Vou pra frente,
Vou pra trás.
Espere-me!
Volto logo, rapaz.
Lorena
Hoje, bem no começo do meu caminho para a escola eu dormi.
Mas, será que eu sonhei?
Não sei!
Não quero!
Não devo!
Mas eu cheguei e então me alegrei
Pois o tempo havia passado rapidamente.
Será que eu dormi demais?
Ou não?
Talvez.
Lara

Contribuição professora Silvia Alcover
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....................................................................... O ESPAÇO É DELES
No 6º ano, fazemos um animal de pano, e depois, se temos tempo,
também fazemos um ser humano.
Aos 12 anos começamos a ter consciência das forças da alma. Não
que antes disso não as tivéssemos, porém mais ou menos a partir dos 12 anos
de idade, elas começam a ser conscientes. Sentimentos, dores e alegrias se
manifestam um tanto desordenados, mas com muita força, e como só agora
vivenciamos com mais consciência, isso nos surpreende, às vezes até assusta
e confunde. Compartilhamos essas vivências das forças da alma com os
animais, porém de formas bem diferentes: o animal tem uma alma de grupo,
quer dizer, não tem uma vivência individualizada dessas forças; manifesta
perfeição nas qualidades que desenvolve, porém só desenvolve essa
qualidade e não outras e, enquanto eles são, de certa forma, escravos das
forças da alma, nós, seres humanos, temos a possibilidade de educar e
ordenar essas forças de forma a tê-las a disposição para nossa vida. Porém,
estudando os nossos irmãos animais, podemos conhecer mais
profundamente essas qualidades que também são humanas.
Fazer um animal de pano, com sua forma correta e seu gesto
anímico, não é tarefa fácil, é muito difícil!!! Depois de escolher o animal,
devemos conhecê-lo e desenhá-lo muitas vezes até chegar a sua forma e seu
gesto. Pois os moldes, para depois costurá-los, serão feitos com os desenhos
conquistados por cada aluno.
É um esforço maravilhoso que com certeza nos ajudará a conhecer
um pouco mais de nós mesmos!!!
Concluímos os estudos sobre o animal com um gesto de gratidão:
fazendo uma poesia para ele. Vão aqui algumas poesias.
Oh Vison!
Teu pelo é tão macio
Feito nuvem a planar
Suas patas são feitas
Para nadar.
E é tão bonito seu caminhar
Pode ser bem perigoso
Seu pelo é tão gostoso
Oh Vison !
Vitor e Kaio
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O Bisão
Mais que chifre pontudo que pelo mais grosso
É o bisão que se encontra,
Migrando e pastoreando.
O rumo é certeiro, o inverno está chegando.
O sul é o destino,
Sempre reto sempre indo.
As fêmeas na frente e os machos atrás,
Sempre ligados aos perigos mortais.
Que pelo mais fosco, não está luminoso.
É preciso o pelo trocar para o acasalamento que vem a chegar.
Chegou a Primavera,
Os Bisões namorando, os filhotes nascendo e os pelos brilhando.
Enfim uma parada para água tomar?
Não, é para se alimentar e pastar.
Água só preciso uma vez por dia tomar.
E assim finalizo, espero que tenha dado para entender,
Porque esse animal tão belo e bonito,
Eu jamais vou esquecer!
Pedro Henrique K. Clausen
A raposa vermelha
Passo por passo,
Muito lentamente,
A raposa se movimenta
Para encontrar algo que a satisfaça completamente.
Logo encontra um coelho,
Pulando prá lá e prá cá.
E, ao escolher uma boa posição,
Se prepara para atacar.
Se esconde e permanece escondida,
Observando cada passo,
Da pobre presa escolhida.
Com muita paciência, ela espera o melhor momento.
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Mas para isso deve ficar parada,
Sem o menor movimento.
O coelho não percebe o perigo,
e...Pronto!
O problema da janta está resolvido!
Amanda
O Cangambá
O Cangambá é muito poderoso
Solta um jato horroroso,
Causa náuseas ao atacante
Que pode ser tudo, menos seu amante,
Os cangambás são bichos
Que procuram comida nos lixos,
Os humanos gostam
Que eles fiquem perto de suas casas
Porque eles controlam as pragas.
Eles costumam ficar sozinhos
E só se juntam para ter filhinhos,
Que vivem em desertos ou florestas
E é isso que resta.
Mayra e Dóris

Veado Galheiro
Veado Galheiro,
Bicho ligeiro,
Anda, corre e pula o dia inteiro.
Veado Galheiro,
Bicho ligeiro,
Foge até de caçador ele é um bicho arteiro.
Veado Galheiro,
Bicho ligeiro,
Dispara pelo mato rasteiro.
Veado Galheiro,
Bicho ligeiro,
Não aceita qualquer cocheiro.
Veado Galheiro,
21

Bicho ligeiro,
Cruza a linha de chegada sempre em primeiro.
Arthur e Pedro Tonial
O lobo
Ó lobo, o teu uivar é tão lindo
Tão lindo quanto o luar;
E o seu pelo cinza atrai
Qualquer um que passar.
A não ser que você queira caçar
Então você consegue se camuflar.
Você é muito grande
Sua inteligência também
Você é um dos animais
Mais bonitos que o mundo tem.
Karim
O Urso Pardo
Urso pardo, grande e pesado
Come salmão adoidado.
Porém agilidade não falta
Quando fica peralta.
Sua pelagem varia
Do branco ao castanho-escuro.
Na floresta, que adequado!
Se esconde por todos lados!
A caça dos outros não encosta,
Pois de caçar é que ele gosta.
É solitário, mas é um boa praça
Quando tem comida de graça.
Eduardo, Laura Cassol e Rafael
Contribuição professora Ana Cairello
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....................................................................... O ESPAÇO É DELES
Poemas dos 9º ano para a época de História.
DO PÓ VIEMOS AO PÓ VOLTAREMOS
Avistei do alto um homem...
Um homem, de porte pequeno
Um homem, cuja face apresentava uma diminuta mancha negra.
Milhões de soldados o saudavam com a mão direita,
Jamais vi tanta maldade em um olhar só
Avistei lágrimas, dor, sofrimento e muita tristeza
Maridos por mulheres, mulheres por quem ama...
Crianças por mães, e mães pelos filhos...
Fumaça,
Estava tudo virando pó.
Enfileirados, um por um entravam sem saber em campos,
Campos sem flores, fauna ou flora...
Campos sem vida, campos de lágrimas, campos de angústia, campos de
horror...
Alçado pelo vento da insanidade,
Vi a rosa formar-se diante de mim.
Voei,
Voei para longe,
Em busca de uma era melhor.
Maria Laura Fadel
REFLEXÃO
Não se esqueça do futuro, olhando demais para o passado. Não se esqueça
do passado, olhando demais para o futuro. Mas, não se esqueça de viver o
presente, que é quando você pode fazer acontecer.
Maria José
Contribuição do professor Marcelo Filipini
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................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS
BOLO DE IOGURTE
Ingredientes
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar mascavo
1 copo de iogurte natural
1 copo de óleo
1 colher de sopa de fermento
3 colheres de sopa de chocolate em pó
1/2 xícara com castanha de caju picada
3 ovos
canela
1 colher de café de cravo em pó
Preparo
Coloque no liquidificador os ovos e o açúcar. Bata até formar um creme.
Acrescente sempre batendo o iogurte, uma xícara de farinha, o óleo e a outra
xícara de farinha. Por último coloque o fermento e o cravo, bata só um pouco.
Adicione e misture com uma colher as castanhas de caju. Em uma forma
untada e polvilhada com canela e açúcar despeje metade da massa. Adicione
o chocolate no restante da massa e bata. Acrescente o restante na forma e
coloque para assar em forno 180 graus até crescer e ficar moreno. A
cobertura pode ser um chocolate meio amargo derretido. Bom apetite.
Paula Oliveira (mãe da Lorena, 2º ano e Armin, 4º ano)
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ASTRONOMIA: O SOL NO ZODÍACO
O percurso diário do Sol, como foi caracterizado no Colibri da Páscoa,
pode ser resumido na figura 1. Somente nos dois equinócios o Sol percorre a
trajetória do meio, que é simultaneamente a linha do Equador Celeste. Do
equinócio da Primavera até o equinócio do Outono ele percorre trajetórias
acima do Equador Celeste, na outra metade do ano abaixo do Equador
Celeste. No dia mais longo do ano (início do Verão) sua trajetória é a mais alta
mostrada na figura; na noite mais longa (início do Inverno) o Sol percorre a
trajetória mais baixa.
Na figura percebemos que o Sol está, durante uma metade do ano,
acima e na outra metade abaixo do Equador Celeste. Algo bem especial
acontece nas datas dos dois equinócios, quando o Sol percorre sua trajetória
bem sobre o Equador Celeste. No equinócio da Primavera, em 23 de
setembro, vindo de baixo ele atravessa o Equador Celeste.No equinócio do
Outono, em 21 de março, vindo de cima o Sol novamente atravessa o
Equador Celeste. Estes dois pontos de intersecção entre o Equador Celeste e
a Eclíptica (órbita aparente do Sol) recebem os nomes de “Ponto da
Primavera” e “Ponto do Outono”. Somente nestes dois dias especiais o Sol
nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste e desenha no céu
uma grande circunferência em cujo centro nós estamos. Esses dias marcam os
inícios de ambas as estações no nosso calendário.

Fig. 1: A trajetória diária do Sol conforme as estações do ano: a trajetória central é
simultaneamente o Equador Celeste (acontece nos equinócios de Primavera e de
Outono). A trajetória mais baixa acontece no solstício de Inverno, a trajetória mais alta
no solstício de Verão.
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Apenas uma vez no ano o sol descreve a trajetória mais externa e
mais elevada: no dia 21 de dezembro, no solstício de Verão. Também uma
única vez no ano ele descreve a trajetória mais interna e mais baixa: no dia 21
de junho, no solstício de Inverno. Essas duas datas marcam o início do Verão
e do Inverno no calendário do hemisfério Sul.
O Caminho do Sol pelo Zodíaco
Ao longo do ano o Sol caminha por uma coroa de constelações, pelo
Zodíaco, o círculo dos animais. De fato, a cada mês do ano o Sol se desloca
por uma das 12 constelações zodiacais. Isto acontece de oeste para leste, isto
é, da esquerda para a direita, contrário ao deslocamento aparente diário de
leste para oeste que Sol e estrelas fazem. Quando o Sol está em uma
constelação zodiacal, ele realiza o seu movimentodiário sempre sob o fundo
dessa constelação.
Porém, não podemos acompanhar esse movimento, pois o Sol ofusca
as estrelas vizinhas com sua luz intensa - exceto quando temos um eclipse
solar. Apenas indiretamente podemos acompanhar a trajetória do Sol pelo
Zodíaco. Temos que observar qual constelação, mês a mês, culminará no céu
por volta da meia-noite. Afinal, culmina aquela constelação que está
exatamente oposta ao Sol. Nesta constelação estava o Sol meio ano antes;
meio ano mais tarde ele estará novamente neste mesmo local (Figuras 2 e 3).

Fig. 2: No início de julho à meia-noite culmina Sagitário; o Sol está em Gêmeos, a
constelação oposta. Meio ano antes ou meio ano mais tarde, no início de janeiro, o Sol
estará em Sagitário.
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Fig. 3: O Zodíaco (por fora as constelações; dentro os símbolos).

Como no período de um ano o Sol percorre todo o Zodíaco com suas
12 constelações, ele precisa em média - pois as constelações têm tamanhos
diferentes - um mês para percorrer cada constelação. Já nos referimos antes
aos Pontos da Primavera e do Outono, quando o Sol na linha da eclíptica
intercepta o Equador Celeste. O Ponto da Primavera (equinócio) fica entre as
constelações de Leão e de Virgem; o Ponto do Outono (equinócio) fica entre
as constelações de Aquário e de Peixes; o ponto mais alto do Verão (solstício),
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quando o Sol fica a pino, está entre Escorpião e Sagitário e o ponto mais baixo
de Inverno (solstício) entre Touro e Gêmeos.
Na trajetória do Sol pelo Zodíaco (“movimento anual”) em sentido
contrário ao “movimento diário”, ele vai ficando diariamente um pouquinho
para trás. A cada novo dia ele se desloca cerca de 4 minutos de oeste para
leste. Um giro diário das estrelas fixas dura, portanto, 4 minutos menos que
um giro diário do Sol.
Resumindo tudo: O Sol se movimenta (aparentemente) no céu de
duas maneiras distintas. Ele participa do “movimento diurno” juntamente
com todas as estrelas. Este movimento é relativamente rápido – um giro
completo se realiza em 24 horas. O sentido do movimento é de leste para
oeste, portanto em sentido anti-horário, para a esquerda.
O segundo movimento é muito mais lento e se dá em sentido
contrário ao primeiro, no sentido horário, de oeste para leste, ou seja, para a
direita. Para um giro completo é preciso um ano e ele acontece tendo ao
fundo as constelações do Zodíaco. Como o Zodíaco está metade acima e
metade abaixo do Equador Celeste, ao longo do ano o Sol percorre ora
trajetórias maiores, ora menores.
O primeiro movimento determina o ritmo do dia e da noite, dele
temos as horas do dia. O segundo movimento determina o ritmo do ano com
suas quatro estações.
No próximo Colibri esclareceremos os motivos de tudo isso.
Conheceremos mais de perto os movimentos de rotação e de translação da
Terra, o ponto de vista da cosmovisão heliocêntrica de Nicolaus Copernicus.
Agenda de Observação
Principais fenômenos astronômicos para julho, agosto e setembro.
Data
Julho

Horário
Anoitecer

Julho

Anoitecer

Julho
10/Julho
15/Julho

Noite toda
Anoitecer
Anoitecer

Fenômeno
Vênus no poente durante todo o mês.
Cruzeiro do Sul de pé e bem alto no céu assim que o
Sol se põe e deitado na direita por volta da meia noite.
Escorpião visível praticamente a noite inteira.
Lua Nova e Vênus juntos no poente.
Lua e Spica bem próximas até se porem, ≈à meia noite.
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16/Julho

Anoitecer

22/Julho

Anoitecer

29/Julho

Amanhecer

Agosto
Agosto

Anoitecer
Anoitecer

3/Agosto

Amanhecer

9/Agosto
14/Agosto
20/Agosto

Anoitecer
Anoitecer
Anoitecer

28/Agosto

Amanhecer

Setembro
1/Setembro

Amanhecer
Amanhecer

5/Setembro

Anoitecer

8/Setembro
17/Setembro

Anoitecer
Anoitecer

23/Setembro

17h44min

23/Setembro

Anoitecer

24/Setembro

Anoitecer

30/Setembro

Anoitecer

Lua em quarto crescente bem alta no céu assim que o
Sol se põe. Saturno bem pertinho dela.
Lua Cheia (ela nasce assim que o Sol se põe).
Lua em quarto minguante bem alta no céu assim que o
Sol nasce.
Escorpião bem alto no céu durante o mês inteiro.
Vênus no poente em elevação durante o mês todo.
Lua, Júpiter e Marte no nascente pouco antes do Sol
nascer. Na mesma região: Órion, Touro e Sirius.
Lua Nova e Vênus no poente.
Lua em quarto crescente bem alta no céu.
Lua Cheia.
Lua em quarto minguante alta no céu; Júpiter e Marte
a nordeste pouco antes do Sol nascer.
Júpiter e Marte no nascente todo o mês.
Júpiter, Lua e Marte próximos no nascente.
Vênus e Spica no poente bem próximos; Saturno um
pouco acima.
Conjunção Lua e Vênus; Spica abaixo, Saturno acima.
Vênus e Saturno muito próximos no poente.
Equinócio de Primavera (nascer e pôr do Sol
exatamente nos pontos cardeais leste e oeste).
Cruzeiro do Sul deitado na direita (sudoeste).
Mercúrio e Spica muito próximos; acima Saturno e
Vênus.
Mercúrio, Saturno e Vênus bem próximos.

De: Walter Kraul, Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart, 2002
Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon
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.................................................................................... RELATOS
OS PASSEIOS DO 4º ANO AO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS
É uma manhã de domingo bem ensolarada. Que dia perfeito! O
encontro é na cabeceira da ponte Hercílio Luz. Lá chegam as crianças do 4º
ano para um passeio pelo centro histórico de Florianópolis.
Ali de cima já podemos avistar a antiga fábrica de pregos. Vemos
também a Beira Mar Sul, Estreito, as pontes que ligam a ilha ao continente, e
imaginamos como era a vista há 45 anos, o mar chegando bem mais perto,
carroças circulando, o vai e vem dos barcos...
Começamos a caminhada descendo em direção à rua Francisco
Tolentino, observando o casario antigo. Casas bem juntinhas umas das outras,
bem em frente à rua... as igrejas Nossa Senhora do Parto e São Francisco,
catedral...
Passamos pelo Mercado Público que podemos observar por fora, e a
alfândega. Ali, do ladinho chegava o mar...
Vamos caminhando para a praça XV de novembro.

A enorme

figueira nos espera. Ela nos abraça com seus galhos compridos, suas folhas
sussurram histórias de 100 anos atrás... que linda!
Paramos para um merecido lanche, que compartilhamos com nossos
amigos. Água, muito água. Vamos embora caminhar! A rua João Pinto
também nos mostra seu casario e caminhamos até o antigo forte Santa
Bárbara.
Subimos para apreciar a casa de Victor Meirelles e a Faculdade de
Educação.
Andar pelo centro da cidade num domingo é mesmo uma maravilha!
A cidade é só nossa e podemos realmente ver, observar.
O teatro Álvaro de Carvalho nos aguarda imponente. A escadaria do
rosário, a igreja e a escola...
Agora caminhamos pela Felipe Schmidt, em direção à cabeceira da
ponte. Aqui e ali, casas mais antigas que agora já podemos reconhecer, a
antiga fábrica de rendas e bordados Hoepcke e o Parque da Luz! Que delícia!
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Aqui no parque relaxamos, as crianças brincam e encerramos a caminhada
com um agradecimento. Valeu a pena!
É quarta-feira e botamos o pé na estrada novamente. Desta vez
vamos de ônibus, saindo da escola. Neste dia visitamos o banco, para
conhecer e saber que lá podemos guardar nosso dinheiro com segurança e
retirar toda a vez que precisarmos. O correio, onde enviamos as cartas aos
amigos, o museu Cruz e Souza, onde conhecemos um pouco mais de nossa
história.
Depois do delicioso almoço, visitamos a fundação Badesc e o museu
Victor Meirelles por dentro. A atenção é total. Surgem muitas perguntas e a
admiração, pelo trabalho deste catarinense que demonstrou logo cedo o seu
talento.
Enfim, a praça Getúlio Vargas, com seu casario muito antigo e
interessante em toda a sua volta. Depois da conversa com os bombeiros, toca
pegar o ônibus de volta. Como foi gostoso!
Todos curtimos os passeios, onde tivemos esta linda oportunidade
de conhecer melhor nossa cidade e entender o funcionamento dela.
Resgatamos um pouco de sua história, seus personagens e a bela arquitetura.
Envolvemo-nos assim para o amor, para o cuidado e para o carinho, pela
nossa querida Florianópolis.
Por aqui eu caminho,
Neste chão, desta terra...
Por aqui, estou vivo,
Nestas casas, entre amigos...
Nas tuas redes, teço o fio do meu destino
E, eternamente, por tuas ruas, eu caminho...
Bettina Viggiano (mãe da Isaura, 4º ano, e Aruã, 8º ano)
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.................................................................................... RELATOS
Conferência de Educação Infantil Waldorf realizada em Hannover,
na Alemanha em Pentecostes 2013
O tema da conferência foi relacionado à VONTADE, “Eu quero”,
baseada na 4ª palestra do livro de Rudolf Steiner, “Antropologia Geral”.
Todos os palestrantes traçaram de modos diversos, o caminho da
individualidade, assim que a alma e o espírito atravessam o portal da morte,
percorrendo todas as esferas planetárias chegando à meia noite cósmica e
depois retornando a terra.
Esta resolução de querer voltar a reencarnar é que foi bem
enfatizada como um grande ato de vontade.
Uma pergunta que instiga muita gente é o que acontece depois de
morrermos e antes de nascermos. O que significa este grande enigma?
O que nos leva a encarnar?
O que nos traz ao mundo?
O que nos ajuda a nos tornarmos cidadãos do mundo?
Enfaticamente foi respondido que o que nos faz vir a terra é querer
nos encontrar com outras pessoas, e para isto, muitos seres se movem para
nos ajudar.
Quem cuida de nossos encontros em cafés, em filas, na vida?
Necessitamos ver e entender o mundo, fazer dele nossa casa e para
isto contamos com os encontros sociais.
Surgiu então a pergunta: quem é nosso amigo?
Uma criança pequena dirá que o amigo é aquele com quem ela
brinca, com quem ela divide uma refeição. Na puberdade, o amigo é o grupo
e estão sempre tentando conquistar um todo. No adulto, como se manifesta
este ser amigo? É quando o outro me vê como eu sou e acredita em mim e
me inspira para eu ser mais ativo. Ao dizermos “Eu vejo o futuro em você”,
fazemos o outro “inteiro, confiante” em sua fragmentação, ajudando deste
modo o outro a usar a sua força e realmente mostrar quem ele é.
Temos que nos dar conta que viemos de um lugar muito amplo para
dentro de um “invólucro” pequeno, que é o nosso corpo. As crianças na
32

verdade são gigantes disfarçados, disse o palestrante. E assim é na vida,
partimos do grande para o pequeno, entrando no tempo e no espaço.
Somos parteiros o tempo inteiro, trazendo ao mundo um ser, através
de sua vontade e se nos entendermos bem, mais eficaz será nossa atuação
para mostrar o mundo ao recém-chegado.
Na educação, por que motivo contamos com as forças da noite, do
sono?
Por que dormimos 1/3 de nossas vidas?
É um tempo perdido?
De modo algum!!!! É durante a noite que voltamos a ser um todo,
retornamos ao nosso ponto de inicio. À noite, nós nos encontramos com
nosso conselheiro ou “coach” (termo muito usado nos aconselhamentos).
Encontramos nosso gênio, nosso anjo. Sendo o sono tão importante temos
que prestar toda a atenção nas forças que nos afastam do sono, que nos
iludem a ficarmos acordados (TV, computador, cinema etc.). O mundo
material nos dá muito poder, mas o preço disto é que nossas almas muitas
vezes se esvaziam, e deixamos de “respirar” direito, ficando muito unilaterais
e desequilibrados.
Finalizando, a palestrante chamada Brigit Krohmer trouxe-nos uma
imagem do ser humano querendo encarnar. “Uma criança antes de nascer é
uma estrela no céu que aproxima seus pais um do outro na tentativa de
poder nascer naquele ambiente. Para ela nascer, ou melhor, inserir-se dentro
da mãe necessita de muito calor, físico e emocional.”
Esta palestra foi bem direcionada ao desenvolvimento das crianças
pequenas. Como lidar com esta vontade forte desta criança? Nesta idade a
criança aprende por imitação e nós a destruímos para a vida caso nos
impusermos, por exemplo, ajudando a criança a andar antes da hora certa.
Foi chamada a atenção de como embotamos a vontade da criança
ao darmos brinquedos prontos para elas, sobrando pouco espaço para ela
colocar de si. Como preparar espaços para a criança?
Como temos trabalhado para ser bom exemplo para elas? Ao
fazermos tarefas reais (lavar roupa que necessita ser lavada, limpar a sala, os
vidros, cozinhar), estamos educando a criança de modo verdadeiro, portanto
o adulto tem que trabalhar com sentido entendível à criança , onde ela o
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possa imitar, assim estará educando a criança, lembrando que o importante
são os processos e não os resultados.
Lembrar que educar uma criança pequena é como construir a base
da casa e não “o telhado” como muitas pessoas fazem. É um trabalho
invisível, que sustenta toda uma vida posterior, por isto a sua grande
importância.
Como eu me preparo para educar a criança?
Deve haver em nós muita alegria, é disto que as crianças se
lembrarão quando crescerem. Temos alegria e prazer em estar com elas?
Educação, um convite para nos superarmos a cada dia.
Agradeço a possibilidade de ter tomado parte deste evento, onde,
além de participante, tive a oportunidade de desenvolver uma oficina de
feltragem e narração de histórias, com 20 alunas de vários lugares da
Alemenha.
Silvia Jensen, educadora Infantil da Escola Waldorf Anabá
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O QUE É REALMENTE UMA HISTÓRIA TERAPÊUTICA?
Todas as histórias são potencialmente terapêuticas ou curativas. Se
uma história nos faz rir ou chorar, ou ambos! – o riso e a lagrima podem ser
curadoras. As histórias folclóricas ou contos de fadas, através de seus temas
e resoluções universais, apresentam possibilidades curativas. Eles podem
oferecer esperança e coragem para lidar com adversidades da vida,
afirmando nossa capacidade de desenvolver e de mudar.
A simples experiência de ouvir uma história, não importando seu
conteúdo, pode ser “curativa”. Sessões regulares de narração de histórias
podem desenvolver a concentração das crianças, e podem ativar sua
imaginação. Estes efeitos são um bálsamo curativo às crianças no mundo de
hoje, quando frequentemente despendem muitas horas na frente da TV e
DVDs. Uma história requer e estimula a criação imaginativa de vivências
internas, enquanto os meios acima citados apresentam imagens fixas, précriadas que tem que ser aceitas pelo expectador sem evocar sua própria
capacidade de criação.
Concomitantemente a este potencial curativo genérico das histórias,
determinadas histórias podem ajudar ou curar situações especificas de
comportamento. “São as chamadas histórias ‘terapêuticas”.
Se a definição de curar é a de restaurar, retornar ao equilíbrio,
tornar-se harmonioso e inteiro, então histórias terapêuticas podem ser
descritas como histórias que devolvem a harmonia de uma situação que se
encontra em desequilíbrio.
História terapêutica é um modo delicado, fácil e efetivo de atingir
comportamentos indesejáveis das crianças. A forma da história permite que a
criança “embarque” numa viagem imaginativa, ao invés de ser admoestada
diretamente por ter se comportado de modo inadequado. Através da
identificação ao personagem principal ou de outras características, a criança
se fortalece e pode superar obstáculos e alcançar resoluções.
Histórias são como medicação natural, homeopática, e sendo assim,
elas ativam forças latentes e capacidades de restabelecer o equilíbrio. Às
vezes, do mesmo modo como há uma relutância em aceitar medicina
homeopática, o mesmo acontece na aceitação destas histórias, pois as
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mentes intelectuais encontram dificuldade em admitir que um meio tão
simples possa ser eficaz.
Felizmente esta situação vem se alterando aos poucos. Há um
movimento bem atual de reavivar o poder das histórias, formado por
pensadores educacionais, pesquisadores, professores.
Há uma esperança que mais e mais professores e pais trabalhem
com este tema tão revigorante e poderoso, guiando as crianças em seus
ambientes sociais, dando apoio à capacidade da criança relacionada à sua
imaginação.
Adaptado de trecho do livro de Susan Perrow, “Therapeutic
Storytelling, 101 healing stories for children”, Hawthorn Press, Reino Unido.
História terapêutica para crianças molestadas
Era uma vez um menino chamado Yogi que morava numa vila bem
remota. Ele era uma criança feliz, saudável e gostava muito de brincar, e o
que mais ele gostava era de brincar numa floresta perto de sua vila.
Yogi tinha um amigo, em especial, que morava numa caverna na
floresta, uma bela cobra naja. Cada vez que ele caminhava na frente da
caverna, a cobra de lá saia e falava com ele, lhe contando histórias
interessantes e segredos que ninguém mais conhecia. Os olhos da cobra
brilhavam e sua língua bifurcada entrava e saia da boca com prazer. A cobra
gostava muito desta hora que recebia a visita de Yogi e, certo dia, mostrou ao
menino inclusive seu capuz ao redor da cabeça.
Por muito tempo os dois mantiveram em segredo esta amizade. Yogi
receava contar aos seus pais e amigos que tinha uma cobra naja como amiga,
temia que rissem dele, ou que não acreditassem em suas palavras.
Um dia, entretanto, Yogi foi convidado a visitar a caverna da amiga
cobra. Como ele estava curioso para ver a caverna por dentro aceitou o
convite. Porém, assim que eles entraram na caverna a cobra se transformou,
os olhos pareciam malvados, sua boca estava sibilando e mostrava seu capuz.
Começou então a se enrolar em Yogi e o apertou com toda força, ao ponto do
menino mal respirar, e Yogi teve tanto medo que desmaiou.
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Quando ele despertou a cobra estava ali, sorrindo e falando em
palavras suaves: “agora você é meu amigo especial e o que aconteceu aqui é
um segredo entre nós, você não pode contar para ninguém, nem a seus pais
ou amigos. Se você falar alguma coisa, eu irei em sua casa, e lhe morderei e
você morrerá. Agora volte para casa e lembre-se: bico calado e prometa que
voltará amanhã.
Yogi ficou tão amedrontado que fez a promessa à cobra, e assim ela
o deixou sair da caverna. Ao chegar em casa, ele foi direto para a cama e
chorou muito. Ele até queria contar para sua mãe o que acontecera, mas
ficou com medo que a cobra cumprisse o prometido. Por ter prometido à
cobra que voltaria lá diariamente, todos os dias depois da escola, ele passava
na caverna para jogar este “jogo horrível” da cobra. Ele tinha medo disto, mas
temia mais ainda que a cobra viesse em sua casa e o matasse.
As semanas se passaram e Yogy foi ficando cada dia mais triste e
magro. Sua professora e pais ficaram muito preocupados com ele. Ele já não
era mais aquele menino alegre de outrora, e sim tristonho e com aspecto de
doente. Também não queria mais brincar com seus amigos.
Um dia depois da escola, sua professora o chamou, tomou-o em seus
braços e lhe perguntou se ele gostaria de lhe contar alguma coisa. Yogi tentou
ser forte e nada dizer, mas chegou certa hora que ele desatou a chorar e
falava “ela vai me matar se eu falar e eu não quero morrer”.
A professora o segurou mais pertinho ainda e lhe disse: “ninguém vai
matar você, você tem seus pais e professores para te proteger de quem te
ameaçar, e agora me conte quem te disse isto?”
Yogi não queria contar, e a professora disse que ele tinha o direito de
dizer não para qualquer um que lhe ameaçasse e o direito de virar as costas e
sair correndo. A professora lhe ensinou umas palavras poderosas:
Não me ouses tocar, cobra feia, fique no seu lugar
A todos eu contarei da tua maldade e falsidade
Não me ouses tocar, cobra feia, fique no seu lugar!
No seu caminho para casa, encontrou a cobra e lembrando-se das
palavras recém-aprendidas, disse cheio de coragem à cobra:
Não me ouses tocar, cobra feia, fique no seu lugar
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A todos eu contarei da tua maldade e falsidade
Não me ouses tocar, cobra feia, fique no seu lugar!
Yogi então correu para casa, e esperou que a cobra o seguisse, mas
que surpresa! Ela não o seguiu e na verdade nada aconteceu. Quando sua
mãe e seu pai voltaram para casa, ele lhes contou tudo o que havia
acontecido.
Os pais, juntos com vários outros amigos, munidos de pau nas mãos
e um grande saco foram à floresta para pegar a cobra. Eles a acharam deitada
numa pedra ao sol e a colocaram no saco e o amarraram bem forte.
Como a cobra era muito bela, ela foi levada ao zoológico da cidade e
foi mantida num viveiro de vidro para, de lá, ser olhada pelas pessoas. As
crianças colocavam seus dedos no vidro e diziam “nós não tememos você,
você não pode nos morder”.
Yogi, depois disto, voltou a ser um menino saudável, feliz que
brincava com seus amigos, e cada vez que ele ia para a floresta ele ficava
longe de cavernas de cobras.
Ele ensinou esta canção a seus amigos, no caso de um deles um dia
precisar se proteger:
Não me ouse tocar, cobra feia, fique no seu lugar
A todos eu contarei da tua maldade e falsidade
Não me ouse tocar, cobra feia, fique no seu lugar!
História extraída do livro de de Susan Perrow, “Therapeutic Storytelling, 101
healing stories for children”, Hawthorn Press, Reino Unido.
Traduzido pela professora Silvia R. Jensen
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.................................................................. POR ONDE ANDAM?
Meu

nome

é

Luisa

Follador Karam, tenho 21 anos e
atualmente sou estudante de
Secretariado Executivo (UFSC) e
Direito (CESUSC). Desde pequena estudei em escolas que prezavam pelo contato com o mundo, mostrando as realidades,
belezas, problemas e soluções. A
educação que tive em casa, com
meus pais e irmã, também me motivou a querer ir mais longe e ajudar o
próximo.
A Anabá aparece como estrutura para estas minhas ideias. Uma
escola incrível, da qual sinto saudade todos os dias da minha vida. Lá me
sentia acolhida, especial, querida. Sentia que era compreendida e livre para
debater, sentir, brincar. Cada caderno construído ao longo da famosa “época”
era uma arte. Hoje pego estes livros que construí e me maravilho. Lembro-me
das aulas na lousa, dos desenhos fantásticos elaborados pela professora
Sandra, dos famosos “rastuli-vastuiá” que só quem foi aluno dela entende,
das aulas de dança, euritmia e trabalhos manuais. Estudei na escola do 4º ao
9º ano. No começo, tínhamos a Lúcia como professora de classe, mas ela saiu
de licença, pois estava grávida. O ano terminou com a Lourdes, que veio de
Belo Horizonte com a sua graça. Do 5º ao 8º tive o prazer de ser aluna da
Sandrinha e no 9º a turma contou com o super apoio da Cynara, que foi nossa
regente, mãe e amiga. Meus melhores amigos eu levo da escola. É uma
amizade diferente, franca, pura. São pessoas com as quais eu posso conversar
sobre qualquer assunto. Pessoas que me conhecem melhor do que ninguém,
que conhecem minha família, minha história.
Aos 16 anos fiz um intercâmbio escolar para a Alemanha, onde por
um ano morei com uma família e estudei em uma escola Waldorf. Lá aprendi
a conviver com outra cultura, outro modo de vida e me surpreendi ao
descobrir que a grande maioria dos alemães ao se formarem no ensino médio
saem de casa e “se jogam” no mundo a fim de trabalhar como voluntários em
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algum local. Minha host-mom tinha ido pra Tanzânia quando moça e contava
milhões de coisas sobre a África. Eu voltei ao Brasil com 17 anos e um sonho.
Fazer algo de efetivo por alguém, tentar, com minhas próprias mãos, fazer do
mundo um lugar melhor.
Em 2009 eu me formei no Colégio Catarinense e na metade de 2010,
comecei a cursar Secretariado Executivo na UFSC. No ano seguinte conheci a
AIESEC, que é uma organização mundialmente conhecida de jovens
universitários que, através de intercâmbios, buscam impactar a sociedade
positivamente. Meu sonho de ir para a África estava começando a se tornar
realidade.
Escolhi o Quênia por ser, dentre os países africanos, o mais tranquilo,
e, mesmo querendo ir para longe, deveria garantir minha segurança e saúde.
Fiz entrevistas com a AIESEC do Quênia e me apliquei para trabalhar num
projeto na favela de Kibera, a maior do mundo. Sempre tive interesse em
trabalhar com crianças, daí a vontade de dar aula. Na verdade a intenção era
levar esperança.
Depois de me vacinar, fazer seguro de saúde e avisar toda a minha
família, deixei o verão em Floripa e aterrissei no Quênia no dia 15 de janeiro
de 2012. Lá me pegaram no aeroporto e me levaram direto para Kibera, em
Nairobi (capital). O choque cultural já tinha começado. Outro clima, outra
raça nas ruas, outro modo de dirigir e de caminhar. Tudo colorido! Entrei na
favela e não senti medo, senti prazer! Mas, não seria tão fácil como imaginei.
Três dias depois que estava lá, chegou minha parceira, uma brasileira de
Santa Maria que iria trabalhar comigo no projeto.
Infelizmente houve alguns problemas neste projeto da favela de
Kibera e nós tivemos que ser realocadas. Agora trabalharíamos numa escola
muito mais precária, porém em outra favela, chamada Mathare. Moraria na
casa de uma família queniana de classe média baixa. No Quênia não existe
classe média como aqui, ou se é abastado, ou se é classe média baixa. Fui
muito bem recebida nesta nova casa. Tive pai, mãe e três irmãos que me
ajudavam no que fosse preciso.
O idioma oficial do país é o inglês, mas nas comunidades pobres,
fala-se suahíli. Eu e a Maíne, minha parceira, começamos a trabalhar na
escola MUMO - Mumo Educational and Orphanage Centre. Havia 34 crianças
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de 2 a 16 anos, divididas desde o maternal até a 8ª série em uma casa
2

alugada de pau a pique e com 15m . A situação era terrível. Nos primeiros
dias nós ainda não sabíamos como agir, como dar aula, como dividir o tempo
letivo entre nove séries diferentes (éramos as únicas professoras). A rotina
ajeitou-se aos poucos e com o passar do tempo, decidimos querer deixar algo
de concreto para nossas crianças, algo além de esperança.
A comunidade de Mathare é muito pobre. Todas as crianças vão a pé
para a escola e muitas caminham por volta de uma hora todos os dias. Muitas
tinham fome, sede e não tinham material escolar, uniforme e sapatos
decentes. Nossa primeira ideia foi aplicar um Feeding Programm (programa
nutricional), mas, por falta de espaço para um pequeno fogo de chão e
também para o armazenamento dos alimentos, decidimos mudar. Iniciamos
uma campanha a fim de encontrar "padrinhos" para as crianças da MUMO.
Esse apadrinhamento se daria com a contribuição de R$ 60,00 por criança,
para compra de um KIT composto por uniforme completo (bermuda, saia,
camisa, suéter, meias e sapatos) e também material escolar (mochila, lápis,
cadernos). Não imaginava arrecadar tantos recursos, e, graças a esta
ultrapassagem na arrecadação, pudemos reformar a escola. O chão de barro
transformou-se em cimentado, as paredes foram "vestidas" por panos
brancos a fim de clarear o pequeno ambiente. Foram comprados bancos
novos, lousas novas, armários novos, muitos livros de história e muitos outros
didáticos. Foi feito um espaço especial com colchões e bichinhos de pelúcia
para o maternal e a escola também ganhou um pequeno tanque de água.
Desde que cheguei à MUMO fui mimada pelos pequenos estudantes.
As crianças são carentes, mas, ao invés de sentarem e chorarem, vinham até
mim, passavam a manhã inteira me fazendo carinho, fazendo tranças nos
meus cabelos e abrindo um baita sorriso todos os dias de manhã quando eu
chegava. Sem dúvida uma das coisas mais difíceis foi dizer adeus, todos
choraram. Eu me apeguei demais a todos eles, tratava-os como se fossem
meus filhotes.
Depois de dois meses retornei ao Brasil, decidida a mudar de vida.
Decepcionei-me muito com a vida fútil que levamos aqui, da qual também
faço parte. Tranquei – mas já retornei – meu curso na UFSC a fim de escolher
algo que futuramente me permita dar ao mundo muito mais. Escolhi cursar
41

Direito, mais especificamente a área Internacional dos Direitos Humanos e
Assistenciais, a qual trata de conflitos e assuntos globais.
Talvez seja clichê querer mudar o mundo, mas se todos se
conscientizassem desta necessidade, o caminho seria mais curto e fácil. Como
boa aluna waldorf, adoro falar, e poder contar parte da minha breve história
tem o intuito de incentivar todos os jovens a experenciarem algo parecido.
Espero ouvir sobre mais alunos “anabentos” que querem fazer a diferença
por aí.
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...................................................................... APOIO CULTURAL
Para que o nosso Colibri possa ser lido por você e enviado para escolas Waldorf no Brasil e no
mundo, as pessoas e entidades abaixo o apoiam financeiramente. A elas nosso muito obrigado.

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

Rua Lauro Linhares, 113 – Trindade
Telefone: (48) 3248-4934 – Jean
.............................................................................................................. BRINQUEDOS
BAZAR PERMANENTE DO ANABÁ
Brinquedos pedagógicos, livros infantis, livros da Ed. Antroposófica. Artesanato
variado, material escolar em geral.
Telefone: 3232-7152, com Simone, pela manhã.
.................................................................................................................. COMÉRCIO
ZUN ZUM – Moda Jovem
Rua Conselheiro Mafra, 328, Centro, Florianópolis.
Telefone: (48) 3028-2838
Bem Linda – Moda, tendência, variedade, ótimos preços, tudo num só lugar!
www.fb.com/lojasBemLinda
Telefone: (48) 3024-8001
LÁPIS MÁGICO – Papelaria
Livros da Editora Antroposófica
Av. Pequeno Príncipe, 2120, loja 3, Campeche, Florianópolis
Telefone: (48) 3237-2148
..................................................................................................................... ESCOLAS
CASA AMARELA – Jardim de Infância Waldorf
Rua Elpídeo da Rocha, 200, Rio Tavares, Florianópolis
Telefone: 3237-4284
CASA AMETISTA – Jardim de Infância Waldorf
Proposta Waldorf para crianças de 2 a 6 anos.
Rua Victor Hugo, 250 – Bairro Petrópolis - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3023-7663
www.casaametista.com.br
JARDIM AMANAYÉ – Educação Infantil
Pedagogia Waldorf
Rua São Paulo, 107, Vargem Grande, Florianópolis
Telefone: (48) 3269-5775
jardimamanaye.blogspot.com.br
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JARDIM DOS LIMÕES - Berçário, Maternal e Jardim de Infância
Fundamentado na Pedagogia Waldorf.
Rua das Cerejeiras, esq. com a Rua Flamboyant - Carvoeira – Florianópolis – SC
(48) 3333-5355 / 9957-7617 / 9944-1131 jardimdoslimoes@hotmail.com
RECREAÇÃO WALDORF - Um lugar onde seu filho pode brincar, cantar, desenhar,
ouvir histórias... Com almoço e lanche, para crianças de 3 a 8 anos, no Jardim de
Infância Anabá. Mais informações com Salete ou Patrícia, telefone: 96090404 e
88593566. esilvaesilva@hotmail.com
ACALANTO - MATERNAL WALDORF
Espaço harmônico e seguro para crianças de 10 meses a 3 anos de idade. Período
vespertino. Telefones: 9976 4327/8401 4234
acalanto-maternalwaldorf@hotmail.com / www.acalantomaternalwaldorf.com/
................................................................................................................ FARMÁCIAS
FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia
Homeopatia e Antroposofia.
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4.
Telefone: 3234-3692
................................................................................................................... MEDICINA
Dra. MARISTELA FRANCENER
Medicina Antroposófica – Biografia Humana.
Rua Saldanha Marinho, 116, sala 1102 – 11º andar.
Telefone: 3225-0489 / 9903-3858
Dr. ROGÉRIO RODRIGUES RITA
Medicina Psicossomática e Ortomolecular.
Quiron Therapeuticum – Telefone: 3224-4829
Rua Coronel Lopes Vieira, 87 – Florianópolis – SC.
Dra. SÔNIA DE CASTRO S. THIAGO
Homeopatia – Clinica Geral.
Rua Dona Antônia Alves, nº101, Itaguaçu – Telefone: 3249-2101
.................................................................................................................. NUTRIÇÃO
GRASIELA PÖPPER
Nutricionista clínica - Nutrição Funcional ampliada pela Antroposofia
Rua Saldanha Marinho, 116 - sala 1102 - Centro - Florianópolis - SC
(48) 9111-4234 grasiela.nutricionista@gmail.com
........................................................................................................... ODONTOLOGIA
ARTHEMISA - Clínica Estética Odontológica
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 204, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi.
Telefone: 3334-5930
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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
ANA CLAUDIA J. ALLEOTI- Psicóloga (CRP 12/6139)
Abordagem Junguiana/análise de sonhos/ sandplay therapy
R: Francisco Goulart, 42 sl. 201-Trindade
Telefone: (48) 9113-3110 - alleottiac@gmail.com
ASSOCIAÇÃO ATENÁ – Centro de Transformação Pessoal e Artística
Terapia Artística – Bazar Waldorf - Grupos de Estudo - Meditação.
Rua Elpídeo da Rocha (com Rua da Macela), 144, Rio Tavares, Florianópolis.
Telefone: 3237-4231 / 8406-9331
bazardascoresedossabores@gmail.com
FRANCISCA CAVALCANTI – Musicoterapia - Cantoterapia (CMC 439.319-8)
Escola Desvendar da Voz - orientação antroposófica.
Clínica Vialis - Rio Tavares - Tel.: (48) 3338-2977
Consultório Trindade, Ed. Madison Center - Tel.: (48) 8811-0233
MARISA CLAUSEN VIEIRA – Psicóloga – Biografia Humana (CRP 12/00295)
Auto-desenvolvimento + Conversas de Ajuda em Processos de Mudança.
PÁRAMO - Rua Lauro Linhares, 2123, sala 113 - Trindade Center, Torre A.
Telefone: 3234-5069
SIMONE DE FÁVERI – Terapia Artística
Atelier Paulo Apóstolo.
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Florianópolis.
Telefone: 3232-7152 (manhã) / 3249-8498 (tarde)
TAISA BOURGUIGNON
PEDAGOGIA – Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade
Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade Center, torre A, sala 608.
Telefone: 3234-2747
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 2 – São João - 2013
Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,
de Florianópolis, e interessados na pedagogia Waldorf.

Atividade sem fins lucrativos.
Este boletim financia-se unicamente com o apoio cultural e doações.
A distribuição é dirigida.
Sugestões e colaborações são sempre bem-vindas.
Contatos na escola,
com Silvia (silvialcover@hotmail.com)
ou Patrícia (patica1@gmail.com)
Quer nos apoiar? colibri@anaba.com.br
Equipe desta edição: 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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