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LANTERNA
Susana Braga
Dá-me tua mão
amigo, irmão
que hoje vamos pular
a fogueira de São João!
Quantas bandeiras
das cores mais lindas,
parecem flores
de cores garridas.
Nossa lanterna
não pode apagar
e pela noite, sua luz,
irá iluminar....
Hoje e sempre vou andar,
tantos caminhos trilhar
e tal como a lanterna,
minha luz no coração
vou carregar.....
Do livro “As quatro estações”, Ed. Pandion

Capa: Aquarela da professora Luiza Retz Toledo Veiga, jardim Escola Anabá.
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AS FESTAS JUNINAS E AS FORÇAS JOANINAS
Acredita-se que as festas juninas têm origens no século XII, na região
da França, com a celebração dos solstícios de verão (dia mais longo do ano,
22 ou 23 de junho), vésperas do início das colheitas. No hemisfério sul, na
mesma época, acontece o solstício de inverno (noite mais longa do ano).
Como aconteceu com outras festas de origem pagã, a partir da Idade Média,
estas também foram sendo cristianizadas, e foram trazidas pela igreja católica
ao Novo Mundo. A comemoração das festas juninas é certamente herança
portuguesa no Brasil, acrescida ainda dos costumes franceses que a elas se
mesclaram na Europa.
O ciclo das festas juninas gira em torno de três datas principais: 13
de junho, festa de Santo Antônio; 24 de junho, São João e 29 de junho, São
Pedro. No século XVIII, São João torna-se o santo das colheitas, sendo o milho
o seu símbolo principal. Por isso a Festa de São João, além de todo significado
de João Batista para a história da humanidade, tornou-se a festa maior por
excelência, tanto que, no início, eram denominadas de ‘festas joaninas’.
É interessante notar que não apenas o dia propriamente dito, mas
todo o mês é considerado como tempo consagrado a estes santos em certas
regiões e, principalmente, as vésperas, que é quando se realizam os
sortilégios e simpatias, a parte mágica da festa típica do catolicismo popular.
Inúmeras adivinhações a respeito dos amores e do futuro (com quem vai
casar, se é amado ou amada, quantos filhos vai ter, se vai morrer jovem ou
ganhar dinheiro etc.) são feitas nas vésperas do dia dos santos e em geral, de
madrugada.
As festas juninas sofreram metamorfose para um colorido
tipicamente brasileiro, em suas músicas, vestimentas, e especialmente em
suas iguarias. Do norte ao sul do nosso país há as mais variadas conotações
de festejos e danças típicas; em nenhum lugar faltam as pipocas, os doces de
milho, de leite, de coco, de amendoim, e o quentão. É interessante o costume
da Bahia e do norte de Minas, que lembra o da árvore de Natal – uma árvore
é montada com muitos presentinhos coloridos no meio da fogueira – num
determinado momento, ela cai nas chamas da fogueira, e cada um corre para
pegar seu presentinho.
Há ainda muitas outras brincadeiras, como a ‘pescaria’, o ‘colocar o
rabo no burro’, o ‘porquinho da índia’, soltar bombinhas ou ‘busca-pés’,
‘correio elegante’, pular fogueira, cantar músicas de São João, dançar
‘quadrilha’ e até mesmo assistir o ‘casamento caipira’, que alegra a criançada
e faz rir a toda gente.
Mesmo com tantos festejos “pipocando” em tantos lugares, também
é gostoso quando naqueles dias bem frios, preparamos em casa alguns dos
3

tantos pratos típicos desta época e fazemos um gostoso quentão. Tem uma
receita de um quentão sem álcool que fica uma delícia e assim as crianças
também poderão beber à vontade. Sendo gostoso também, junto com os
‘pequenos’, enquanto cantamos cantigas de São João, enfeitar a casa fazendo
balões de dobradura coloridos e pendurá-los em alguma luminária ou até
mesmo “bandeirolas”. Para, assim como João, anunciarmos a boa nova de
que novos tempos virão, onde não mais deverá imperar a lei do “dente por
dente, olho por olho”, mas sim um tempo de sabedoria, de alegrias,
brincadeiras, fraternidade e compaixão entre todos nós.
As Forças Joaninas
Nos antigos Mistérios de Iniciação, os discípulos eram intimamente vinculados
com o curso do ano, tão intimamente vinculados que eles tinham que dizer:
“eu só seido que eu sou como Ser Humano, caso não vá vivendo embotado,
mas me deixe elevar aos céus no verão e me deixe aprofundar no inverno nos
mistérios da Terra, nos segredos da Terra”.
(Rudolf Steiner)
Era este sentido que levava os seres humanos se vincularem às
épocas do ano e suas festividades, fortalecendo a relação destas festas anuais
com os solstícios e equinócios transformando-as em marcos que fazem alusão
aos movimentos do ser vivo da Terra, em sua grande respiração. Expiração no
verão e inspiração no inverno. Através do que, a Terra se renova em suas
forças vitais, nos permitindo a vida.
Através dessa grande respiração, demarcada pelo ritmo das quatro
estações, se dá a atuação de quatro grandes Arcanjos, que atuam em
conjunto e em parcerias: Gabriel e Uriel (verão/inverno), Rafael e Micael
(outono/primavera). Pois quando é verão em um hemisfério é inverno no
outro, bem como quanto ao outono e primavera. E este é o verdadeiro
sentido espiritual destas festas, que as torna tão importantes, nos trazendo a
lembrança do ciclo evolutivo da vida e de nossa responsabilidade para com
tudo que é vivo, em colaboração com a atuação destes quatro Arcanjos.
Na primavera/verão a Terra está num estado como o de sono do ser
humano, e no outono/inverno, ao inspirar, a Terra estaria na situação do ser
humano acordado. No inverno o mundo espiritual está oculto, interiorizado,
tudo está impregnado de um azul escuro. Seres elementares se ocultam na
Terra, trabalham nas rochas e cristais, nas raízes e nas sementes. Estes seres
espirituais trabalham a luz na escuridão da Terra, transformando-a em pedras
preciosas, e possibilidade de vida nova.
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Então, numa correspondência entre o mundo externo da natureza e
o mundo interno de nosso interior humano, o que será que acontece?
Podemos dizer que, enquanto a primeira metade do ano pertence a toda
humanidade, onde nos ligamos ao mundo espiritual nas comemorações do
nascimento, vida e morte do Cristo; a segunda metade do ano é o caminho
individual, internalizado, de conhecimento interior numa atuação de forças
joaninas nos despertando a desenvolver a autoconsciência.
A figura de São João, como força imaginativa, pode nos auxiliar a nos
encorajarmos a despertar parte dessa consciência, a usarmos as forças
“invisíveis” do inverno para estarmos mais “acordados” e pensarmos mais
com o coração, ficarmos num estado mais contemplativo. É época de
observarmos estrelas e pores de sol.
João Batista se encontra no limiar entre o antigo e o novo, ele é o
último dos profetas e, ao mesmo tempo, mais do que um profeta. Todo povo
da Judéia, Jerusalém e das regiões vizinhas do Jordão, iam até ele não só para
ouvi-lo falar, mas para vê-lo e dele receber o batismo para a mudança dos
sentidos. Repensar, reverter os sentidos, mudar o coração.
“Para que ele possa crescer, eu preciso diminuir”. Estas são as
palavras de João no quadro do pintor renascentista Mathias Grünewald.
Palavras que querem dizer que aquela força dada pela natureza, de crescer
para fora de si (manifestações de egoidade como cobiças, êxtase, soberba,
exageros, etc.) tão presentes nas forças do verão, do calor que nos leva à
exuberância, é que deve diminuir. Isto é, serem recolhidas para o interior, tal
como no inverno, para que estas forças da natureza de sonhos se
transformem em oferenda e amor, em sacrifício. Tal como uma fogueira que
se transforma em uma chama que aquece e purifica nosso interior, num sinal
que o ser humano antigo se sacrifica para que possa crescer e surgir o novo
ser humano dotado de autoconsciência.
Em relação a esse fato, João era o oposto de Jesus Cristo, que é o
representante do novo ser humano terrestre, que mesmo sendo pequeno,
pode crescer ao receber o Eu-crístico no seu “eu” humano. No evangelho de
Lucas, encontramos a anunciação do nascimento de João a Zacarias e todo o
mistério dos nascimentos de João e Jesus, evidenciando a relação da
polaridade entre as épocas de verão e inverno: São João e Natal.
E estas são justamente as forças que emanam nesta época joanina,
forças que emanam do Arcanjo Uriel, na máxima: “Recebe a Luz”. Luz como
sabedoria do espiritual, como conhecimento da essência do ser humano. Em
conjunto com as forças do Arcanjo Gabriel, na máxima: “Guarda-te do Mal”,
guarda-te, retrai-te diante da escuridão terrestre, daquilo que torna o ser
humano, esperto e astucioso querendo só perseguir o que lhe é útil, que
precisa ser domado mediante a prudência e o bom-senso.
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Celebremos então, conscientemente João, contemplando
interiormente o que nos chega ao longo das treze noites após o solstício de
inverno e recebamos a partir do cosmos a dádiva destas forças joaninas!
Fontes:
• O Caminho do Cristo – Evelyn Scheven
• Curso preparatório para Chartres – Clara Passchier
• A Bíblia de Jerusalém – Ed. Paulinas – evangelhos Mateus,
Marcos, João e Lucas.
• A Vivência do Decurso do Ano em Quatro Imaginações Cósmicas Rudolf Steiner
• A Respiração da Terra e as Quatro Grandes Comemorações
Anuais – GA 223 – Rudolf Steiner
Elaboração: Marisa Clausen Vieira, Psicóloga Antroposófica

6

CURIOSIDADE
Em antigos rituais de iniciação, nos mistério do solstício de inverno,
muitas vezes os discípulos eram levados a responder perguntas dadas de
alguma forma velada, de modo que tinham de encontrar um sentido a partir
daquilo que era dado em enigmas.
O que veio a se transformar nas adivinhações, o que é que é de
nossos tempos ou até os sortilégios dos folguedos juninos. O que sempre é
também uma gostosa brincadeira entre adultos e crianças.
Que tal tentar algumas?
1) Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água
morrerei?
2) O que entra na água e não se molha?
3) O que mais se tira mais aumenta?
4) O que é o que é? Éramos dois irmãos unidos, os dois de uma cor.
Nunca fiquei sem missa, mas meu irmão já ficou. Para festas e
banquetes a mim convidarão. Para festas de cozinha, convidarão
meu irmão.
5) O que é o que é? Enche uma casa completa, mas não enche uma
mão. Amarrado pelas costas entra e sai sem ter portão.
6) O que é o que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis?
7) O que é o que é: Quando parte uma partem as duas, quando chega
uma chegam as duas?
8) Qual a coisa mais veloz do mundo?
9) O que é que nós matamos quando está nos matando?
10) Você está em uma sala escura com um único fósforo na mão, à sua
frente tem uma vela, uma lamparina e uma pilha de lenha o que
você acenderia primeiro?
11) O que é o que é: Que quanto mais cresce menos se vê?
12) Ao todo são 3 irmãos: o mais velho já se foi, o do meio está conosco
e o caçula não nasceu?
Respostas: 1) O Sal; 2) A sombra; 3) O buraco; 4) Vinho e vinagre; 5) O Botão; 6) A cama; 7)
Pernas; 8) O Pensamento; 9) A Fome; 10) O fósforo; 11) A escuridão; 12) Passado, presente e
futuro.

Colaboração: Marisa Clausen Vieira, Psicóloga Antroposófica
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES
Aqui estão algumas redações de alunos do 7º ano, que participaram
de um encontro com o prof. Waldemar Setzer. Parafraseando o professor,
realmente, nós nunca saímos os mesmos de uma palestra ou de qualquer
outra experiência vivida. Algo dentro de nós acaba se movendo, nem que seja
só um pouquinho.
Professora Ana Luiza Versiani
Hoje veio um homem na nossa escola, chamado Valdemar Setzer. Ele
veio falar sobre a internet e os aparelhos eletrônicos. Ele nos disse que há um
grande problema com a internet, principalmente na nossa idade. Também nos
disse como nós somos dependentes dos aparelhos eletrônicos e como a
população está quase trocando as pessoas por esses aparelhos. A televisão
vicia muitas pessoas. Os comerciais, de tanto passaren a mesma coisa o
tempo todo, fazem com que tenhamos vontade de consumir esse
determinado produto sem saber ao certo o motivo. As pessoas mal se
mexem, mal se falam porque não conseguem largar a televisão ou um celular.
Por isso vão se tornando obesas. Tem muita gente que mal acorda, nem
levanta da cama e já vai conferir o celular. Há muitos aplicativos, como o
Facebook, que causam inveja nas pessoas. Os computadores evoluíram muito
em pouco tempo. 10% da população já se tornou dependente desses
aparelhos e 98% das casas no Brasil tem televisão. É muito importante que
nós tentemos largar esses aparelhos para viver uma vida mais limpa, que
conversemos mais com as pessoas e tenhamos coragem para desligar a TV e
abrir um livro.
Redação da Mayra.
Hoje, Valdemar Setzer, professor da USP, veio dar uma palestra para o
7º e 8º anos. Ele tem 73 anos e trabalha com computadores há 53 anos. Ele
começou a trabalhar com 20 anos, quando os computadores eram muito
grandes e a memória, muito pequena.
A palestra era sobre aparelhos eletrônicos, internet e celular. Ele
falou que a internet, a televisão e o celular fazem mal porque viciam. Ele falou
também que na televisão passam coisas violentas porque é isso que o povo
gosta e precisa pra ficar acordado. Ele disse que 10% do mundo é dependente
da internet.
Eu achei ele um senhor muito inteligente, concordei com tudo que
ele falou. Ele está muito certo de que a internet faz mal porque hoje as
famílias não se falam mais por causa de um celular.
Redação do Guilherme Durieux.
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Valdemar é um estudioso de aparelhos eletrônicos que veio dar uma
palestra para nós do 7º e para o 8º ano. Ele falou sobre muitas coisas que me
interessaram muito. Uma delas é que é incrivelmente perigoso crianças
usarem internet, principalmente redes sociais como o Facebook, pois há
muitos casos de depressão e bullying.
Ele disse que não se deve ver TV, pois gasta-se mais energia
relaxando ou quase dormindo do que vendo TV. E o casamento perfeito da TV
é com a violência e propaganda, pois são os dois que mais chamam a atenção.
A coisa mais interessante que ele falou é que na 2ª Guerra Mundial o
exército americano não estava bem na guerra, então eles precisavam
dessensibilizar os soldados. Eles tentaram de tudo, mas não deu certo. Então
um homem chamado Dave inventou um simulador de guerra que
dessensibilizou os soldados para eles não terem dó de matar. Um dia, ele
entrou numa loja e viu seu simulador sendo vendido pela Nintendo.
Depois de dois dias da palestra, eu estava jogando e eu me lembrei
do que ele havia falado então eu parei. Eu adorei a palestra e estou refletindo
sobre o que eu faço.
Redação do Pedro Tonial.

Contribuição: professora Ana Luiza Versiani, do sétimo ano/2014
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..................................................................... O ESPAÇO É DELES
Eu gostei muito de estudar essa época porque gosto bastante de
voltar no tempo e analisar as coisas. Essa época em especial (ditadura militar,
2ª Guerra Mundial) me faz lembrar do quanto já melhorarmos, evoluímos.
Claro, ainda existe racismos, mas em uma escala bem menor e nunca
deixaríamos um homem matar seis milhões de pessoas por causa da sua
religião, estilo de vida ou onde nasceu. Hoje em dia, na maioria dos lugares
temos o direito de sermos quem quisermos e falar o que pensamos.
Não vivemos em um mundo perfeito, mas vivemos em um mundo
que já melhorou muito e ainda tem muito pra melhorar. Afinal o importante é
viver em melhora contínua: hoje melhor do que ontem, pior do que amanhã.
Bárbara, 9º ano
Aconteceu, mas não deixaremos se repetir
Estudar sobre o nazismo e holocausto me fez pensar em quanto
somos influenciáveis e até onde a maldade humana pode ir. Isso (óbvio)
nunca mais deveria se repetir, devemos entender o que fizemos de errado
antes, para não repetir depois.
Isabella, 9º ano

Durante a I Época de Português, o 9º ano estudou a Origem da
Língua Portuguesa e os processos de formação das suas palavras. Como
alguns alunos representaram essa origem em versos, é o que compartilhamos
com vocês.
Professora Cynara
Desde muito tempo atrás,
No Brasil já se falava
Poti, araçá, curumin,
Muitos, muitos idiomas,
Rios de palavras sem fim.
Todos indígenas, mas outrora
Caravelas atracaram
Nas praias, e assim com elas
Mais rios de palavras chegaram
Tarde, os escravos negros,
E gringos em migração
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De suas nações trouxeram
Mares de palavras então.
Resultado, essa língua.
De oceanos de palavras
Dos quatro cantos do mundo.
Engana-se quem acredita
Que sua língua é portuguesa
Na verdade,
Essa língua é brasileira!
Aruã, 9º ano

Esse verso está aqui para contar,
E um pouco de história te mostrar.
Mas não é uma história qualquer,
Me acompanhe se puder...
Nossa língua tem história, história pra contar
Depois de tanta gente que só pensava em dominar...
Ingleses, portugueses, alemães e japoneses,
Franceses e italianos eles vinham todo ano,
Eles vinham e sempre deixavam algo,
Uma poesia, uma cortesia...
Nossos índios que já estavam aqui precisaram se adaptar,
A língua deles não parava de mudar e mudar.
Ainda nos tempos de hoje a língua está em mudança,
É difícil decorar tudo com confiança.
Mas é para isso que estamos aqui,
Para fazer esse português brasileiro existir!
Henrique Rita, 9º ano
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A INTERFERÊNCIA DOS MEIOS ELETRÔNICOS NOS HÁBITOS DE CRIANÇAS,
JOVENS E ADULTOS
No dia 24 de maio, o professor Valdemar Setzer (IME-USP) proferiu,
em nossa escola, uma palestra direcionada aos pais sobre a interferência dos
meios eletrônicos nos hábitos de crianças, jovens e adultos. O alerta do
professor Setzer aos efeitos negativos desses meios em nossas vidas encontra
eco em uma extensa rede de pesquisadores, formadores e educadores
envolvidos com a prática pedagógica nas escolas Waldorf, mas não se limita
somente a ela. Aqui resgatamos alguns argumentos mencionados durante a
palestra sobre efeitos negativos de cada mídia – TV, videogame, computador,
internet. Tais argumentos estão amplamente explicados e embasados por
estudos científicos devidamente referenciados em um artigo do autor,
publicado em seu site*.
Diz Setzer: não há nada de 100% bom ou 100% mau no mundo. Uma
pessoa em uma de minhas palestras disse o seguinte: "Meu filho aprendeu
inglês jogando video games, isso não é bom?" Claro que é, só que, em face
dos enormes prejuízos causados por esses jogos, a minha resposta foi: "Mas
não há outros meios mais sadios de se aprender inglês?" Como veremos aqui,
os efeitos negativos daqueles meios são tão extensos e profundos, que posso
fazer com segurança a seguinte afirmativa: os prejuízos causados em crianças
e adolescentes pelos meios eletrônicos ultrapassam infinitamente os
benefícios.
A TV favorece excesso de peso e obesidade. Estudos mostram que
ver TV está inversamente associado com a ingestão de frutas e verduras, que
recebem pouco tempo de transmissão, apesar de seu potencial para
promover a saúde de vários modos, e de proteger contra ganho de peso. Eles
concluem: "O aumento no uso de TV está associado com aumento na
ingestão de calorias entre jovens”. Essa associação é feita por meio do
aumento de alimentos densamente calóricos e de baixo valor nutritivo,
frequentemente anunciados na TV.
A TV prejudica a atenção, a memória, a criatividade e o movimento
sadio do corpo, vitais para a formação sadia da criança. A razão de uma
pessoa vendo TV gastar muito menos energia do que até uma pessoa em
repouso sem dormir é clara: a TV induz um estado de sonolência, um estado
semihipnótico. A rápida sucessão de imagens da tela impede que o
telespectador imagine seja lá o que for – compare-se com a leitura, por
exemplo, de um romance, onde tudo deve ser imaginado. Essa verdadeira
impossibilidade de criar imagens próprias significa um abafamento do
pensamento imaginativo. Por outro lado, a rápida sucessão de imagens
impede que o telespectador reflita conscientemente sobre o que está
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vendo. O relaxamento mental associado à inatividade física (isto é, falta de
exercício) faz com que sobre apenas a atividade interior de ter sentimentos. É
por isso que os programas apelam invariavelmente para as emoções
(violência, agressividade, apelo de cunho sexual).
A produção de hipertatividade pela TV é fácil de ser compreendida:
crianças saudáveis não ficam quietas, estão sempre fazendo algo, pois é assim
que aprendem, desenvolvem musculatura, coordenação motora etc. Uma
criança saudável só fica parada se ouvir uma história: aí se pode observar que
ela fica como que olhando para o infinito, pois está imaginando interiormente
os personagens, o ambiente e a ação. No caso da TV, a criança fica
fisicamente estática e, como já vimos, em estado de sonolência não tendo
nada a imaginar, pois as imagens já vêm prontas e se sucedem com rapidez.
Ao se desligar o aparelho, a criança tem uma explosão de atividade, para
compensar o tempo que ficou imóvel e passiva; os pais, incomodados,
colocam-na novamente à frente da TV para "acalmá-la"...
Para Neil Postman (1987, p. 87), para que algo seja transmitido pela
TV e prenda a atenção do telespectador, deve sê-lo sob a forma de show;
com isso, tudo no mundo transformou-se em show: educação, política, e até
religião. Vale a pena citar o autor: "... o que estou dizendo aqui não é que a
televisão é uma diversão, mas que ela transformou a própria diversão na
forma natural de representar toda vivência" (idem). E o que não é feito em
forma de diversão parece monótono, como em geral são as aulas nas escolas.
Brincar imaginativo versus brincar criativo: Encontrei algumas
pesquisas ou textos sobre esse tema, inclusive na resenha de Thakkar,
Garrison e Christakis (2006), mas somente em relação ao "brincar
imaginativo". Vandewater, Bickman e Lee (2006) fizeram uma pesquisa com
1.712 crianças, por meio de questionários. Eles levantaram várias influências
da TV, entre elas no que denominam "brincar criativo" (creative play), em
oposição ao "brincar ativo", que envolve atividades físicas. "Descontando
interações sociais, assistir TV mostrou que a maior relação negativa foi com o
tempo que crianças dedicam ao brincar criativo. ... nossos resultados estão de
acordo com pesquisas experimentais examinando o impacto da TV na
criatividade de crianças na zona rural canadense. Especificamente, Williams
(1986) e seus colaboradores descobriram que crianças que viviam numa
comunidade sem televisão inicialmente obtinham mais pontos em uma
medida de criatividade que crianças com acesso ou a um só canal de TV ou a
múltiplos canais. Entretanto, uma vez introduzida a TV, os pontos de
criatividade dessas crianças caíram a níveis semelhantes aos das crianças com
TV." (p. e189.) No entanto é preciso cautela quanto a isso, pois os autores
não citam o tipo de "brincar imaginativo" envolvido. Depois de assistir algum
programa na TV é óbvio que crianças pequenas quererão imitar os
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personagens, aparentemente fantasiando. Mas, na verdade, pode-se tratar
de pura imitação, e não de criatividade. O que é ser criativo? (Seria
interessante o leitor tentar responder antes de continuar.) O sociólogo
italiano Domenico Di Masi (o propugnador da "cultura do lazer") deu uma
caracterização muito boa: criatividade é a confluência de fantasia com
"concretividade". Fantasia é a capacidade de se ter ideias novas, sob forma de
conceitos ou imagens. "Concretividade" é a capacidade de se realizar as ideias
na prática, construindo objetos, instituições, situações sociais, que sejam
úteis, para a própria pessoa ou para a sociedade. Com muito humor, ele disse
que uma pessoa que só tem fantasia é um diletante, isto é, cultiva algo que
não serve para nada. (A propósito, todos os anos eu conto isso para meus
alunos e, invariavelmente, nenhum sabe o que é diletantismo – para mim,
uma demonstração de falta de leitura). Por outro lado, uma pessoa que só
tem concretividade é um burocrata, incapaz de sair das regras que
determinam todas as suas ações.
Videogames favorecem agressividade, repressão da força de
vontade (são viciantes), alteração do sono saudável, mau comportamento
na escola (hiperatividade, bullying), dessensibilização. Nos video games mais
comuns (excluo neste ponto os recentes Wii, com atividades físicas imitando
esportes, dança etc.), há alguma atividade motora, mas ela é ridiculamente
baixa em comparação com as atividades físicas normalmente exercidas por
crianças sadias (que não andam, sempre correm; jogos sadios com bola, pegapega, pular corda etc.) ou adolescentes em jogos reais (com bola, esportes
etc.; certamente empinar pipa envolve muito mais atividade física do que
jogar qualquer jogo eletrônico...). O caso dos recentes video games em que o
jogador se movimenta, como o Wii, merece algum reparo. Obviamente, o
exercício físico que eles induzem é benéfico. No entanto, seria muito
importante considerar se os movimentos são naturais, ou muito restritos e
especializados, unilaterais, acabando por provocar problemas físicos. Além
disso, será que eles produzem realmente alguma satisfação como um jogo
equivalente real? Será que o jogador acaba por jogar com regularidade, como
seria, por exemplo, o caso de algum jogo com bola, como o tênis, ou trata-se
de um paliativo insatisfatório, usado apenas como novidade?
Vou colocar neste item um problema de saúde física e psicológica: o
sono saudável. M. Dworak e colaboradores (2007) fizeram uma pesquisa
sobre o efeito de ver TV e jogar video games no sono de crianças. Segundo
eles, "os resultados sugerem que a exposição à TV e a jogos eletrônicos
afetam o sono de crianças e deterioram o desempenho cognitivo verbal, o
que corrobora a hipótese da influência negativa do consumo da mídia sobre o
sono de crianças, o aprendizado e a memória. Somente jogar jogos com
computador [video games] resultou em quantidades reduzidas significativas
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de sono de ondas lentas [cerebrais, como medidas por eletroencefalograma],
bem como diminuição significativa de desempenho de memória verbal. Um
prolongamento da latência do começo do sono [prolonged sleep-onset
latency] e mais sono de estágio 2 foram detectados depois de consumo
prévio de jogos com computador. (...) Ver televisão reduziu a eficiência do
sono significativamente”. Estudos da University of Southern California, em
2001, com 914 jovens de 10 a 25 anos, e outro com 682 crianças e
adolescentes de 7 a 17 anos, concluíram que o tempo de jogo está
relacionado com mau comportamento em classe. Eles confirmam minhas
ideias de que na opinião das crianças, os jogos exercem atração (Computer
Holding Power, noção introduzida por S. Turkle [1997, p. 30]), ao passo que a
escola tinha para eles um poder de alienação, ao que os pesquisadores deram
o nome dedisengaging power, "poder de desengajar". Provavelmente, hoje
tudo isso piorou.
Na minha conceituação, os jogos eletrônicos devem provocar
muitíssimo mais distúrbios de atenção e de hiperatividade do que a TV. No
caso de problemas de atenção, a razão é clara: na maioria dos jogos utilizados
e apreciados, os que têm muita ação e violência, sucedendo-se com rapidez, a
reação do jogador deve ser sempre automática, pois o pensamento
consciente é muito lento. Esses jogos representam, em si, uma situação de
hiperatividade, em ações extremamente especializadas e repetitivas. Hoje em
dia as máquinas especiais para esses jogos, conseguem exibir da ordem de
um bilhão de páginas, ou imagens, por segundo. Assim, o jogo produz uma
falta de concentração ligada à contemplação e ao pensamento calmos, isto é,
provoca uma deseducação da concentração. Como uma criança ou
adolescente vai tolerar ficar quieto em uma carteira escolar se estão viciados
em agir freneticamente nos jogos eletrônicos de ação?
Violência e dessensibilização: não posso deixar de citar os
extraordinários depoimentos, ideias e movimento (Killology Research Group)
de Dave Grossman (ver www.kilology.com), um psicólogo militar e tenentecoronel do exército americano, que trabalhou intensamente com o problema
de dessensibilização de soldados, a fim de que estes perdessem a inibição de
matar. Quando se iniciaram os massacres nas escolas americanas, ele
desligou-se do exército e passou a fazer um intenso trabalho de divulgação
contra os video games violentos, que identificou com os mais modernos
meios de dessensibilização de soldados. Seu livro deveria ser lido por
qualquer pessoa que tenha um mínimo de preocupação quando aos efeitos
da violência na TV e nos jogos eletrônicos; ele traz uma grande quantidade de
referências de pesquisas apoiando seus argumentos (Grossman 2000, 2002).
Computadores e internet e o perigo da multitarefa: atenção exige
concentração mental. Hoje em dia, o uso normal do computador se dá com
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vários programas e janelas ativos ao mesmo tempo, passando-se
frequentemente de um para outro. Parece-me fantástico acharem uma
maravilha que crianças e adolescentes sejam hoje capazes de fazer várias
coisas ao mesmo tempo (multitasking, multitarefa): ouvir um aparelho de
som, ver TV, usar o computador e a Internet, jogar um video game, falar ao
telefone, estudar... Essa fragmentação das impressões sensoriais e das ações
só pode redundar em problemas de atenção, talvez também de
hiperatividade: se o ambiente não é agitado, a criança ou o adolescente ficam
agitados. Tudo isso leva a uma situação trágica: não há mais o costume de se
fazer uma introspecção, de se enfrentar e refletir sobre si próprio. As pessoas
estão viciadas em receber estímulos exteriores, em geral agitados e mesmo
agressivos, e não aguentam ficar sozinhas consigo próprias. Essa situação
piorou enormemente com a Internet e o padrão de suas páginas, em geral
com uma enorme quantidade de caixas de texto, de imagens e de animação,
e a possibilidade de ela ser usada, por meio de smartphones e tablets, em
qualquer lugar e a qualquer hora.
Vício e depressão: Spitzer (2005, p. 155) menciona que os meios
eletrônicos produzem depressão e medo; infelizmente, não encontrei as
referências dele sobre esses pontos. Conceitualmente, não é difícil entender
por que esses meios produzem depressão: com seu uso, aumenta a chance de
se ter excesso de peso e várias doenças, e de fumar (ver item 2o), bem como
ter atitudes antisociais (ver 4). Certamente, todos esses fatores devem levar a
aumento de depressão, devido à frustração que todos trazem. Em particular,
um fator importante nesse âmbito é o isolamento social. Além disso, deve
haver um efeito mais profundo: o telespectador e o jogador de video
games estão fazendo um lazer absolutamente improdutivo, sem substância
humana, totalmente inútil. É muito provável que esses fatores provoquem,
consciente ou inconscientemente, uma revolta contra essa atividade, o que
pode levar à depressão. Esse fator pode ainda ser incrementado pela
frustração de a pessoa não conseguir controlar-se, parar de assistir ou de
jogar, ou ainda não conseguir deixar de ligar os aparelhos. Vou relatar aqui
um caso pessoal: um aluno, no começo de uma aula, disse-me: "Professor,
fiquei tão impressionado com seus argumentos contra a TV na última aula,
que resolvi não ligar o aparelho ao chegar em casa. Pois sabe o que
aconteceu? Acabei ligando-o!" O ser humano é tanto mais humano quanto
consegue controlar seus atos conscientemente (os animais são incapazes de
fazer isso; eles controlam seus atos por instinto ou condicionamento). Essa
verdadeira degradação da vontade pode ser uma causa de depressão.
Internet: Para crianças e adolescentes, a Internet apresenta
problemas específicos, resultantes de uma característica fundamental dos
primeiros. Como bem escreveu Gregory Smith, em seu livro sobre os perigos
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da Internet, todas as crianças e a maior parte dos adolescentes são ingênuos.
A ingenuidade pode redundar em vários problemas: acesso a sites impróprios
(os pornográficos são os mais conhecidos, mas há problemas em uma criança
ou adolescente lerem coisas sérias impróprias para a idade, como o caso que
foi comentado na Internet de um garoto que leu sobre o aquecimento global
e achou que o mundo ia acabar logo, não conseguindo mais dormir);
fornecimento de dados pessoais (inclusive fotos, o que pode dar origem a
chantagens quando elas são íntimas) e da família; instalação de vírus
e spyware (software que capta senhas); marcação de encontros. Os perigos
da Internet mostram claramente que ela não é para crianças e adolescentes.
Professores deveriam parar de pedir trabalhos feitos a partir de buscas na
rede, pois estão forçando os alunos a usarem um meio muito perigoso e
impróprio para eles. Se um pai achar, erroneamente, que a Internet pode ser
útil a seus filhos, deve ficar permanentemente ao lado deles enquanto a
usam.
O excelente livro de Nicholas Carr (2011), cuja tradução ainda não
estava disponível quando da escrita destes parágrafos, causou um grande
impacto no mundo inteiro, pois trouxe à tona alguns dos problemas mais
críticos da Internet. Entre os que ele menciona, cito os seguintes: o vício no
seu uso (no capítulo 1); o aumento do uso da rede diminuiu o uso de outros
meios, sendo os jornais os mais prejudicados (cap. 5); o fato de ela prejudicar
a concentração mental (cap. 6) e o que Carr denomina de "leitura profunda"
("deep reading", caps. 4, 6, 7); o fato de induzir uma necessidade constante
de distração (caps. 7, 9, 10); e o impacto negativo na memória (cap. 9). Em
particular, são muito significativas as pesquisas que ele cita no cap. 7
mostrando que pessoas que seguem os vínculos (links) durante a leitura de
um texto da Internet acabam tendo menos compreensão e memorização do
conteúdo, e os prejuízos causados pela execução de várias tarefas ao mesmo
tempo (multitasking, ação multitarefa). O livro todo tem como enfoque
central o fato de o cérebro ter uma enorme plasticidade (a história desse
conhecimento, relativamente recente, está no cap. 2), e como todas as
atividades, inclusive mentais, acabam influenciando a estrutura cerebral. Por
exemplo, ele diz "Graças à plasticidade dos nossos circuitos neuronais, quanto
mais se usa a rede, mais treinamos nossos cérebros a serem distraídos processar informação muito rápida e eficientemente, mas sem prestar
atenção." (p. 194.)
Adultos não estão controlando o uso que fazem da Internet, que com
os smartphones e tablets tornou-se acessível a qualquer hora e lugar, mesmo
em situações em que é exigida extrema atenção, com perigo de vida. Se
adultos não estão se controlando nem mesmo em casos extremos como os
relatados, obviamente com crianças e adolescentes a situação é muitíssimo
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pior, pois eles deveriam estar desenvolvendo o seu autocontrole. É muito
possível que esse desenvolvimento seja prejudicado para toda a vida, isto é,
estamos formando gerações de pessoas sem força de vontade e
autodisciplina, incapazes de se concentrar.
Outros efeitos nefastos de grande importância não foram incluídos
nesta edição por limitação de espaço, mas merecem ser mencionados e lidos
posteriormente. São eles: indução da atitude machista, indução de
mentalidade de que o mundo é violento e violência não gera castigo, prejuízo
para a leitura, diminuição do rendimento escolar e prejuízo para a cognição,
confusão de fantasia com realidade, aceleração do desenvolvimento, indução
ao consumismo.
O que as famílias podem fazer para diminuir o tempo de contato de
nossas crianças com esses meios? Fica o convite para discutirmos ideias
saudáveis de brincadeiras e atividades.
* Setzer, V. W. Efeitos negativos dos meios eletrônicos em crianças,
adolescentes e adultos. Disponível em
http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/efeitos-negativos-meios.html.
Versão de 27/5/14. Visitado em: 30/05/14.
Resumo do artigo: Aída Rangel (mãe do Arthur, 1º ano)
Revisão do conteúdo: Sílvia Alcover, professora do 1º ano
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HISTÓRIA DAS TRÊS CRIANÇAS CHAMADAS “BOA NOITE”, “DURMA BEM” E
“SEJA ABENÇOADA”
Era uma vez uma boa senhora que vivia numa pequena vila perto de
um rio. Sua casinha era de barro, e tinha um belíssimo jardim onde plantava
flores, frutas e verduras.
Esta senhora amava crianças, mas não tinha filhos. Todos os dias, na
hora em que as crianças iam para a cama, ela passava de casa em casa
naquela pequena vila, levando frutas de seu próprio jardim para dar às
crianças e depois lhes contava historias. E na saída, ela dizia: “Boa noite,
durmam bem e sejam abençoadas” e elas respondiam: “Boa noite, durma
bem e seja a senhora abençoada também”.
Certa noite, quando a boa senhora estava a caminho de visitar as
crianças, ela encontrou uma mulher desconhecida, que se vestia de branco, e
que lhe disse: “Eu conheço bem você e sei quais são seus desejos e eu estou
aqui para realizá-los. Quando você chegar a sua casa hoje à noite, você
encontrará três criancinhas lhe esperando, dê para elas os nomes de Boa
Noite, Durma Bem e Seja Abençoada”.
“Muito obrigada” disse a boa senhora, e a mulher misteriosa
desapareceu num caminho que levava ao rio. A boa senhora continuou seu
trabalho, dando as frutas para as criancinhas e lhes desejava: “Boa noite,
durmam bem e sejam abençoadas” e elas respondiam: “Boa noite , durma
bem e seja abençoada a senhora também”.
Só depois então é que a boa senhora foi para sua casinha.
Ao chegar perto de sua casa, viu que a mesma estava iluminada, mas
não tinha sido ela que havia acendido aquela lâmpada. Quem será que havia
acendido? Ela correu ate lá, abriu a porta e viu três novas camas com três
criancinhas nelas sentadas. As crianças, ao verem a boa senhora, correram
até ela e lhe deram um forte abraço. A mulher nomeou a menor de “Boa
Noite”, a do meio de “Durma Bem” e a menor de “Seja Abençoada”. Ela foi
até a cozinha preparar uma refeição para as crianças e lá encontrou sobre a
mesa, três pratinhos, três canecas e três colheres.
Depois que elas comeram juntas como uma família, as crianças
foram levadas para a cama, ouviram uma história e a boa senhora falou: “Boa
noite, durmam bem e sejam abençoadas” e elas responderam: “Boa noite,
durma bem e seja abençoada a senhora também”.
Na manhã seguinte, quando as crianças despertaram, perceberam
que tinham molhado suas caminhas. Preocupadas que a mamãe poderia se
aborrecer com isto, elas correram ao rio para lavarem seus lençóis. Enquanto
lá estavam, apareceu uma mulher vestida de branco que lhes prometeu
ajudar a manter os lençóis secos durante a noite. Ela disse que as crianças
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tinham que conseguir trazer até ela três coelhinhos brancos. Mas os
coelhinhos corriam muito rápido e não se deixaram pegar. Elas voltaram a
falar com a mulher de roupa branca e ela lhes disse: “Vou lhes dar uma tarefa
mais fácil: cada uma de vocês tem que achar uma pena branca e deixar
debaixo de seu travesseiro”.
Dito isto, as criancinhas voltaram para a casa com os lençóis secos,
refizeram suas camas e ajudaram a mamãe a preparar a janta. Depois, foram
para a cama, ouviram a história e a mamãe lhes disse: “Boa noite, durmam
bem e sejam abençoadas” e elas responderam: “Boa noite, durma bem e
seja abençoada a senhora também”.
No meio da noite, as criancinhas foram despertadas por um “noc,
noc, noc”, “noc, noc, noc” batendo na janela. Ao olharem para fora, viram
um lindo pássaro branco sentado num galho e na grama, embaixo dele havia
três penas brancas.
Pé ante pé, elas se levantaram, foram lá fora, pegaram as penas.
Cada uma botou uma pena debaixo de seu travesseiro e voltaram a dormir.
No próximo dia, ao acordar, que surpresa: as caminhas estavam secas!
Logo da cama pularam e correram para sua mãe para contarem toda
esta história.
-“Ah!”, exclamou a mãe, que ficou bem feliz!
“De hoje em diante, deixem as penas bem guardadas debaixo dos
travesseiros”. E assim aconteceu.
A mamãe e suas filhas “Boa Noite”, “Durma Bem” e “Seja
Abençoada” nunca mais viram a sábia mulher vestida de branco, mas cada
criancinha manteve sua pena branca debaixo do travesseiro e, ao acordarem,
sempre encontravam suas caminhas bem sequinhas.
História extraída do livro: “’Histórias terapêuticas: 101 histórias
terapêuticas para crianças”, de Susan Perrow.
História terapêutica para criança que molha a cama à noite
Tradução e adaptação: Silvia Jensen
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SALVANDO A INFÂNCIA
UM MEMORANDO PARA UMA PEDAGOGIA DO FAZER
DR. PETER GUTTENHÖFER
Em nossa bela Terra a natureza está em perigo. Flores e animais
estão deixando o planeta, o clima ao redor do mundo está doente.
Mas algo mais está em risco: a infância.
A pressão sobre as crianças está aumentando em todos os cantos do
mundo: elas devem aprender a ler aos três/quatro anos e estão expostas a
um currículo engessado, inadequado e rígido estabelecido pelo governo. São,
ainda, induzidas a apresentar desempenhos constantemente melhores, num
ambiente onde o ensino é intelectualizado e repleto de testes. Quase sem
chances de se movimentarem e de vivenciarem a arte e o brincar.
Além disso, em seus lares, essas crianças enfrentam famílias desestruturadas, stress dos pais, desemprego, pobreza e a solidão em frente à
TV e ao computador. Mesmo os filhos de pais ricos são igualmente pobres!
Sugiro que tomemos pelo menos alguns passos básicos para salvar a
infância: ofereçamos para os nossos filhos dez anos de infância no mínimo! Só
assim terão imaginação e criatividade suficientes para um novo e melhor
modo de vida na Terra, como adultos. Referimo-nos aqui ao resgate da terra
e das forças da vida rejuvenescedoras do nosso planeta.
Devemos repensar completamente o nosso conceito de "escola"!
Precisamos de escolas onde as crianças possam viver, brincar e trabalhar para
que seu dom inato de imaginação possa se transformar gradualmente na
criatividade adulta, onde as crianças possam viver sem pressão e medo e
possam ser felizes e saudáveis ao mesmo tempo que aprendem.
1. ESCOLAS AMEAÇAM A INFÂNCIA!
A civilização moderna que começou na Europa Ocidental e se
espalhou pelo mundo é hostil às crianças. A vida urbana dramaticamente
demonstra isso: cada movimento da criança sem supervisão é um perigo em
potencial! Brincar é proibido. Infância e velhice são apenas efeitos colaterais
irritantes e inevitáveis da vida ........ A infância deve ser “aproveitada”! Logo
que aparecem os primeiros sinais da imaginação própria da criança pequena o governo entra em cena e exige a frequência escolar obrigatória para todos;
a criança entrar na escola com quatro anos é tendência mundial. Além disso,
os professores são notoriamente mal pagos em quase todos os países do
mundo, fazendo com que professores e alunos sintam-se igualmente infelizes
e pareçam se tornar “inimigos” entre si.
A prática educacional mostra que a criança é vista como um objeto
de socialização, não como sujeito de seu próprio ser. Ela é vista não como
21

uma pessoa habilitada a desenvolver-se livremente e a educar-se, mas como
portador de uma obrigação: ir para escola. Na verdade, é o adulto que tem a
obrigação, o dever de oferecer educação à criança, pois a criança nasce com
direitos. Essa nova consciência se reflete na Convenção dos Direitos da
Criança das Nações Unidas, ratificada por quase todas as nações do mundo.
Mas só podemos nos aproximar do ideal formulado se primeiro
reconhecermos as palavras de Janusz Korczak, "A criança não se torna
humana, ela nasce humana".
A pressão na escola, o ambiente familiar e o abuso infantil – onde o
instinto sexual bruto e o egoísmo exacerbado são combinados com o instinto
marcante de posse desenfreada – geram uma infância destroçada.
Foi difícil reconhecer a criança como sujeito de sua própria
educação, mas essa ideia acabou por se manifestar na nossa consciência. O
próximo passo necessário será perceber, de acordo com Steiner, que "toda a
educação é auto-educação e que os nossos professores e educadores são, no
fundo, apenas o ambiente da criança que possibilita a sua auto-educação."
Adaptar o ambiente às necessidades da criança para o seu desenvolvimento
sadio exigiria uma mudança profunda na maneira de viver e pensar de cada
adulto. A civilização toda deveria ser transformada a partir de seu alicerce
O ponto de partida é: professores e alunos trabalham e aprendem
juntos. As crianças de hoje não aceitam mais o pofessor que parece um
“depositário de conhecimentos teóricos” e não aceitam mais um currículo e
salas de aula que as isolam da vida real. Muitos se resignam. Mais tarde, aos
12 anos, começam a se defender e os problemas resultantes são
encaminhados pelos professores como "problemas de disciplina". Mas a
verdade é que a criança, por natureza, quer ser ativa e hoje a escola não
permite isso.
A vontade da criança requer atividade: professores e educadores
recebem a partir das crianças o programa da sua própria auto-educação. A
Pedagogia Waldorf, criada por Rudolf Steiner, foi originalmente baseada no
fato de que o professor é uma pessoa que aprende e não um professor
necessariamente treinado academicamente. Hoje podemos afirmar que os
professores devem ser pessoas que trabalham. Por que lavradores e artesãos,
que trabalham de forma produtiva - cultivando a terra e trabalhando com
suas mãos - estão excluídos da educação de nossos filhos? O professor típico
é uma pessoa que foi separada do trabalho produtivo e é pago pela sociedade
para se concentrar exclusivamente na educação das crianças. Até as crianças
são despojadas de todo o trabalho para estarem livres para aprender só em
sala de aula. Nos países ricos, essa situação continua até 25 ou 30 anos de
idade. O fato de que isso não é mais economicamente viável torna-se claro
para todos, mas o fato de que essa situação está destruindo a terra é visível
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apenas para alguns.
A “escola hoje” é o resultado de processos culturais na Europa nos
últimos 250 anos e apelou para uma fragmentação da vida humana. Essa
fragmentação é dolorosamente visível na separação do aprender e trabalhar,
do artesanato e da educação, da sociedade industrial / urbana e da vida rural.
Hoje a escola é um lugar onde as crianças são alienadas da vida. A motivação
dos alunos se resume à necessidade de passar nos exames e assim serem
aceitos pela sociedade no futuro. Isso é prejudicial às crianças porque elas
vivem no presente percebendo-se diretamente como seres espirituais e
sensoriais e não se projetam no futuro.
2. TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA
Como deve ser uma escola que cria um ambiente adequado para as
crianças dos nossos tempos? Novalis já indicou o caminho no seu fragmento
'Paedagogik': "A educação das crianças, tais como a formação do aprendiz
não funciona por meio de educação direta, mas somente quando elas podem
participar progressivamente do trabalho dos adultos." Portanto, o educador
deve estar ativo! Não ensinando diretamente às crianças, mas trabalhando
em atividades que se originam nas necessidades da vida. Isso também inclui
escrita, leitura, cálculo e canto. Como aprende esse 'aprendiz'? Durante os
primeiros sete anos aprende através da imitação e nos próximos sete anos,
fazendo o que os adultos fazem. Criam-se na criança imagens de adultos
atuando em um trabalho significativo, um trabalho digno de imitação. E a
criança pode copiar o adulto porque percebe o adulto trabalhando de forma
visível e significativa movendo seus braços e pernas no trabalho. A alma da
criança, seu gênio vive dentro do brilho de tais atividades e se manifesta no
processo de auto educação quando a criança imita o adulto. A isso chamamos
de chamamos de brincar.
Atividades dignas de imitação podem ser encontradas na agricultura,
em todos os tipos de trabalhos manuais ou domésticos, onde bens são
produzidos transformando a matéria. Infelizmente, essas atividades não
fazem parte do currículo escolar. Rudolf Steiner tentou introduzi-las no
campo da educação; esse é um dos aspectos essenciais da educação Waldorf.
Agora estamos percebendo, principalmente através da agricultura,
que a nossa visão de mundo está fragmentada, que a busca egoísta do bem
estar pessoal está destruindo nosso planeta. Isso pode ser visto claramente
no desenvolvimento da agroindústria, em seus efeitos sobre a terra, as
paisagens, abelhas e outras criaturas, na baixa qualidade dos alimentos, no
sofrimento dos animais e no desaparecimento das florestas.
A destruição de sistemas ecológicos e os perigos da mudança
climática estão despertando em nós a necessidade de novas estratégias. Os
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adultos devem deixar para trás a agricultura intensiva e atividades similares
que só buscam o lucro econômico e recuperar o apreço e a reverência para
com a terra. A criança deve ser orientada para novas formas de trabalho que
demonstram respeito por todos os seres na Terra e inclusive nos prestam serviço. As crianças não devem mais ser encerradas nas escolas infantis e escolas
de ensino fundamental, mas devem acompanhar lado ao lado os adultos em
atividades significativas. Os pequenos brincam, e à medida que crescem cada
vez mais, participam dos trabalhos dos adultos, como Novalis escreveu:
“Existe a necessidade urgente de um novo currículo com uma nova
valorização do que é essencial e onde a língua nativa, literatura e matemática
são tão importantes quanto o trabalhar com a terra e com as mãos.”
O ambiente ideal para esse tipo de educação seria um sitio. Mas para
conseguir, de um lado, um "entorno integro" (Goethe, Pädagogische Provinz)
para a auto-educação da criança e, de outro, um espaço que apoia e nutre os
agricultores, o sitio deve se transformar profundamente. Não se trata de uma
fazenda para aprendizes, mas de uma sitio onde as pessoas se dedicam à
agricultura orgânica e biodinâmica, a fim de recuperar as forças juvenis da
própria terra. Nenhuma instrução direta, mas a integração das crianças nos
processos de trabalho, a convivência com o "fluxo volitivo" dos adultos. As
salas de aula também fazem parte desse ambiente e também precisam de
grandes mudanças. Salas internas e ambientes externos são mesclados. A
maneira de conseguir isso depende de vários fatores que devem ser
discutidos em detalhes.
Claramente, as ideias aqui mencionadas só mostram o ideal. A
agricultura orgânica e biodinâmica pode salvar a educação de hoje. Duas
ideias apontam para esse caminho:
1) Um sitio seria o ideal mas não um requisito obrigatório. As
"escolas" têm surgido principalmente nas áreas urbanas e é aí, acima de tudo,
onde a mudança deve ocorrer. Como mencionado, a civilização urbana deve
ser transformada e a mudança só pode ocorrer através de crianças que têm
sido educadas de uma forma totalmente nova ao longo de décadas ou
séculos.
2) Respeitando o atual desenvolvimento político, social e cultural da
maioria dos países, a mudança de paradigma educacional só será possível se
estivermos dispostos a imaginar a transformação da "escola" em um espaço
de aprendizado, onde as crianças aprendem para serem capazes de moldar o
futuro.
Continua na próxima edição.
Trad. Ute Craemer
Boletim da Sociedade Antroposófica no Brasil, Nº 67 ANO XVIII
Publicação autorizada pela SAB
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COM QUE SE PARECE UMA AULA DE EURITMIA?
As crianças se preparam para a aula de Euritmia em suas classes,
calçando suas sapatilhas e, em algumas escolas, também vestindo suas
túnicas.
As sapatilhas possibilitam as crianças a movimentarem bem seus pés
sem escorregar. As túnicas, na altura dos joelhos, são usadas sobre a roupa
comum e são feitas em pano leve e coloridas. Isto ajuda as crianças a
entrarem no estímulo adequado para ir para a aula de Euritmia. Suas mãos
não vão ficar desaparecendo em seus bolsos, e a cor traz consigo uma
atmosfera leve e alegre, além de um efeito visual de unidade.
Depois disso, o professor de Euritmia, normalmente acompanhado
da professora de classe, vai buscar as crianças e as leva para o salão de
Euritmia, onde as espera o pianista. Este já as recebe na entrada da sala, com
música.
Ainda no corredor, antes de entrar no salão, as crianças já recebem a
primeira tarefa. Ouvindo a música e caminhando no ritmo da mesma, elas,
por exemplo, entram numa fila sinuosa e terminam a parada, com o final da
música, em circulo dentro do salão. Com os alunos menores, o euritmista
costuma liderar a fila. Dos mais velhos se cobra mais atividade própria. Aqui
se pode organizar por grau de habilidade, em se tratando da audição e da
orientação espacial.
Depois de formar um círculo, começam os exercícios. Os primeiros
exercícios têm a tarefa de, em pouco tempo, despertar o movimento em todo
o corpo. Eles também guiam as crianças para entrarem num estímulo de
atenção auditiva. Afinal, é tudo aquilo que é percebido pela audição que deve
ser tornado visível... O euritmista recita um pequeno poema ou verso,
enquanto todas as crianças se movem simultaneamente. Cada tom tem seu
próprio, que pode ser expresso pelas mãos, pelos pés, ou por todo o corpo.
No começo, as crianças imitam os gestos do professor de Euritmia e,
gradualmente, elas aprendem a fazê-los com maior independência.
Pergunta a uma criança pré-escolar: “O que vocês fazem na
Euritmia?” Resposta: “Oh, bem, andamos um atrás do outro e... (Ela dá um
risinho maroto enquanto adiciona a última frase)... Não devemos arrastar
nossos pés”.
UM EXEMPLO DO PRIMEIRO GRAU
Estou aqui
(I)
Sobre a terra vou pisar
(A)
E o mundo todo abraçar
(O)
Na primeira linha as crianças estão eretas como um raio de sol, na
segunda elas saltam separando as pernas, e com a terceira elas fazem um
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gesto circular com seus braços. Esta é uma das muitas maneiras de expressar
os sons de “I” “A” e “O”, da mesma maneira que usamos os mesmos sons
para expressar pensamentos e estímulos diferentes.
Na Euritmia, aos gestos dos sons são dadas diferentes expressões, de
acordo com o contexto no qual eles aparecem. Neste exemplo, os gestos são
mantidos bem simples. Quando as crianças os podem fazer bem, os exercícios
se tornam cada vez mais rápidos. Desta maneira, os braços, as costas e as
pernas entram em mobilidade, e, com a aceleração, o desejo de se
movimentar e a alegria da movimentação são despertados.
Este exercício é seguido pela parte central da aula, que geralmente
consiste num determinado texto, trabalhado durante algumas aulas. Os
textos são relacionados ao desenvolvimento etário do grupo em questão e ao
tema da aula principal, que as crianças estão trabalhando com a professora
de classe. Desta maneira, contos de fadas têm um papel importante no
primeiro ano, assim como no quarto ano a gramática, são dominados com o
auxilio dos gestos eurítmicos.
Nos primeiros anos, a música ainda está completamente integrada
em histórias. O cavalo no conto de fadas anda completamente diferente do
príncipe, e a música torna isto audível. As crianças são induzidas pelas
imagens das histórias e pelos movimentos dos sons da linguagem e da
música. Enquanto isto, elas praticam a alternância entre movimentos grandes
e pequenos, dominam o movimento rápido e lento e ludicamente
representam os “gestos sonoros”. Além disso, elas aprendem também a
tornar visuais os elementos musicais do ritmo, dos tons e dos intervalos. As
imagens dos contos de fadas preparam o caminho para as imagens poderosas
da mitologia nórdica no quarto ano, ou do exército romano no sexto.
Começando no quarto ano, as habilidades que as crianças adquiriram nos
primeiros anos ludicamente permitem um trabalho mais diferenciado e
exigente.
Os alunos estão aptos a caminhar coreografias em grupos e, com
independência, encontrar os gestos que eles acham mais adequados para um
texto. Eles não mais seguem atrás do euritmista, que se torna a pessoa a
estimulá-los a dar forma, eles mesmos, a uma peça musical, poema ou texto.
É frequente a parte final da aula ter um caráter mais vivo e dançante.
Quando o conto de fadas tem um final feliz, o príncipe e a princesa podem
fazer uma dança matrimonial. O trabalho árduo de executar coreografias em
grupo ou encontrar e praticar os gestos é seguido de música leve, na qual as
crianças fazem movimentos que elas todas já conhecem bem, e que,
portanto, demandam menos profundidade e concentração. Finalmente a aula
termina com um exercício relaxante, possibilitando as crianças voltar para
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uma paz total. Elas retornam então a sua classe. As sapatilhas de Euritmia e as
túnicas são guardadas até a próxima vez.

Autor: Grupo Holandês de Projeto para Euritmia nas Escolas Waldorf,
responsável Helga Daniel (Formação de Professores de Euritmia, Hogeschool
Helicon , Holanda)
Tradutor: Jorge do Nascimento Brunis
Revisão: Regina Berti e Veronika Brunis
Contribuição: Tatiana Alcântara, professora de euritmia do 1º ao 4º

27

................................................... PARA SEU LIVRO DE RECEITAS

QUENTÃO ANABENTO
Ingredientes:
01 litro de suco de uva
01 litro de água
01 xícara de açúcar
01 maçã
Casca seca de laranja, moderadamente para não ficar amargo
Gengibre em rodelas (a gosto)
10 gr de cravo
Canela em pau (a gosto)
Modo de preparo:
Em uma panela misturar o suco de uva e a água.
Acrescentar a maçã em rodelas, gengibre, cravo e canela e deixar ferver.
Colocar casca seca de laranja, usar pouco para não amargar o quentão.
O açúcar deve ser colocado na finalização, pode ser acrescido mais açúcar
dependendo da quantidade de gengibre que utilizar.
Contribuição: Mônica Tratz (mãe da Sofia T., 5º ano)
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ASTRONOMIA: CONSTRUÇÃO DE UM LUNARIUM
No Colibri da Páscoa, descrevemos como acontecem as fases
lunares. A Lua participa do giro diário de leste para oeste, juntamente com
todas as estrelas e planetas, mas também se movimenta dia-a-dia em sentido
contrário, de oeste para leste, percorrendo todo o zodíaco. Enquanto assim
se movimenta, ela muda de fases, passando da nova crescente até a cheia e
de novo minguando até a próxima lua nova. O ciclo inteiro, denominado de
Período Sinódico da Lua (de uma lua nova até a próxima nova, ou da cheia até
a próxima cheia), dura cerca de quatro semanas, ou exatamente 29,5 dias.
O LUNARIUM
Para visualizarmos a relação entre as posições do Sol e da Lua com as
respectivas mudanças de fase, vamos construir um pequeno modelo, um
Lunarium. Para isso precisaremos, além de um pouquinho de paciência: papel
cartão (preferencialmente nas cores azul e preta); pedacinhos de papel
branco e amarelo (ou colori-los); um grampo; cola branca; um compasso;
uma tesoura e uma caneta preta de ponta fina.
Com o compasso, desenhamos no papel cartão azul uma
circunferência com 15 cm de diâmetro (abertura do compasso igual a 7,5 cm)
e a recortamos. No papel cartão preto, desenhamos e recortamos o
horizonte, conforme a figura 2. Para representarmos o sol, do papel branco,
recortamos um disco de diâmetro igual a 1 cm. Do papel amarelo, recortamos
cinco discos de mesmo tamanho (1 cm) para representarmos diferentes fases
da lua: Lua Cheia, Quarto-Crescente e Quarto-Minguante e duas “foicinhas”
para Crescente e Minguante Côncavos. Com a caneta preta, preenchemos os
discos amarelos, conforme mostrado na figura 3.
Agora colamos o disco do sol no disco azul do céu a uma distância de
1 cm da margem e também os cinco discos das fases da lua em suas posições
corretas conforme a figura 3. Atenção! Sol e Lua Cheia devem ser colados na
mesma direção, um oposto ao outro. E também as duas luas em QuartoCrescente e Quarto-Minguante devem estar alinhadas perpendicularmente à
linha entre o Sol e a Lua Cheia (veja a figura).
Em seguida, fure as duas figuras nos locais indicados e, com o
grampo, prenda o céu atrás do horizonte, de modo que o disco do céu possa
girar. Para finalizar, marque os pontos cardeais leste e oeste no horizonte
(nos locais onde o Sol e a Lua nascem e se põem) e também o ponto cardeal
norte (figura 1). E assim está pronto o nosso pequeno Lunarium.
Ao girarmos o disco para a esquerda (nunca giremos para a direita!),
imitamos o movimento diário dos astros. Assim conseguiremos estudar o
movimento da Lua no decorrer do dia e da noite. Quando o disco branco do
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Sol está visível, é dia; quando não está visível, reina a noite. Nossa fantasia
completará as nuances de luminosidade.

Figura 1: O Lunarium em sua forma final.
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Figura 2: Horizonte do Lunarium (em papel cartão preto).

Figura 3: O céu do Lunarium (em papel cartão azul com diâmetro igual a 15 cm).
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Nosso Lunarium mostra cinco diferentes fases lunares de uma só vez.
Claro que isso não corresponde à realidade, mas poupa o trabalho de o
construirmos cinco vezes. Para o uso correto do Lunarium devemos observar
uma fase lunar por vez. Seja como exemplo a fase de Quarto-Crescente:
próximo do meio-dia (Sol bem alto) a Lua nasce na região do leste; no pôr-dosol a Lua culmina ao norte e perto da meia-noite (Sol escondido por baixo do
horizonte) a Lua se põe.
TABELA DAS FASES LUNARES
Símbolo

Nascente

Poente

Fase

No nascer do Sol

No pôr do Sol

Lua Nova

Perto do meio-dia

Perto da meia-noite

Quarto-Crescente

No pôr do Sol

No nascer do Sol

Lua Cheia

Perto da meia-noite

Perto do meio-dia

Quarto-Minguante

De: Kraul, Walter. Erscheinungen am Sternenhimmel. Stuttgart: 2002
Tradução, adaptação ao hemisfério sul e inserções: Prof. José Irineu Zafalon
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.................................................................. POR ONDE ANDAM?
Nome: Vitória Zardo
Entrei no Anabá em 1999, com quatro anos de idade, no jardim da
professora Silvia, onde fui carinhosamente acolhida e bem vinda por todos.
Depois de rápidos dois anos, conquistei a ''Escola Grande'', onde me vi
estando entre novas salas, grandes parquinhos, professores diferentes e
outros tipos de tarefas a se fazer, ''além de aprender a dar o laço do cadarço
no tênis''. Dali transcorreram nove anos, cujo término a gente nunca espera
concluir; porém ele nos alcançou no ano de 2010. Um verdadeiro período que
a gente acha não ter fim, ou que demoraria muito tempo para terminar.
Acompanhada de amigos, colegas, parentes e de nossa querida
professora Beatriz, me encorajei em permanecer na pedagogia e concluir o
restante do ensino numa escola waldorf, é claro! E, mesmo com tantas
qualidades e oportunidades que a nossa escola, o Anabá, traz, seu Ensino
Médio ainda é um sonho para aqueles que o almejam um dia. Dessa maneira,
me mudei para Botucatu - SP, no bairro Demétria, local onde está a escola. A
Aitiara Escola Waldorf é uma escola de campo, muito linda e reconhecida,
que se tornou referência para demais escolas em nosso país. Iniciei no
começo de 2010 meu mais que novo, décimo ano, para depois de três anos
concluir, feliz, mais esse momento único, em fins de 2013.
Lá, fiz todas as atividades curriculares em que vivenciei o que
realmente é ser para ser o que é, por meio de viagens e experiências práticas,
técnicas e sociais, englobadas nessa outra vertente que são os jovens de
Ensino Médio. Teatros, euritmias, trabalhos, construções e desenvolvimentos
numa escola que busca o seu destaque na integração social, trazendo a
harmonia natural em seu andamento escolar.
Ainda em 2013, me despedi de mais um bairro, uma escola, uma
casa; retornando à Florianópolis, já com 18 anos. Nessa etapa de tantas
encruzilhadas e caminhos, me vi encaixada no meio de indecisões,
insegurança e amadurecimento, onde resolvi me libertar dos temidos
vestibulares (por enquanto), para me juntar com algo ainda novo, aventureiro
e curioso que me acompanha. Ir viajar e voltar sabe-se se lá quando...
E diante de mais uma recente preparação, me vejo indo para fora de
meu País, passar poucos meses ainda mais distante do nosso mundo, e voltar
novamente para casa com mais novidades, histórias, vivências e certezas para
o que está por vir.
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Vitória Zardo, primeira à esquerda, com meninas de sua turma da Escola Anabá.

Na Escola Aitiara
realizando um
trabalho do 12º ano,
quando se
despedem da escola.
“Fizemos um
mosaico em alguns
bancos, junto com
uma mudança no
paisagismo!”
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.................................................................................... RELATOS
REFLEXÃO WALDORF
No último dia 29 de abril, na Escola Waldorf Rudolf Steiner, em São
Paulo, no 1º Encontro da Pedagogia Waldorf em Questão, com a presença de
quase duzentas pessoas, pudemos vivenciar um dia particularmente fértil, em
que o debate e a interação foram intensos e motivaram a todos.
Representando a Escola Anabá, estiveram no encontro a professora Beatriz
Camorlinga, do 5º ano, e as mães Cinthia Nagashima e Patrícia Campos, do
Conselho de Pais.
A Reflexão Waldorf – REWA, tema do encontro, nasceu como um
movimento de buscas e questionamentos sobre nossa prática e os caminhos
a escolher diante de um mundo permanentemente em movimento, cuidando
do que percebemos como essência nas escolas e instituições Waldorf.
A proposta cumpriu diferentes momentos até chegar aqui. Em uma
primeira etapa, em 2012, por iniciativa do grupo de Reflexão sobre a
Pedagogia Waldorf e com apoio da Federação das Escolas Waldorf do Brasil
(FEWB), foi elaborada uma pesquisa junto a comunidade (famílias,
professores, mantenedores, atuantes ou que já atuaram em várias escolas), e
que teve o intuito de colher dados e informações para obter uma imagem
mais fiel da realidade e do atuar da pedagogia Waldorf no Brasil, num diálogo
com quase mil participantes, realizado em cerca de dois anos. Os resultados
foram apresentados no dia 29 e podem ser vistos no site www.rewa.org.br.
De forma complementar ao material daí extraído, foram enviadas
perguntas para reflexão das escolas por meio de carta, cuja coleta de
respostas aconteceu neste ano.
Por fim, durante o encontro foram discutidos cinco temas
estabelecidos como prioritários: Formação Docente; Desenvolvimento do
Professor; Gestão Escolar; Comunicação; Financiamento e Captação de
Recursos.
Os apontamentos recebidos das escolas, bem como todas as
reflexões produzidas durante a manhã e a tarde de debates do último
encontro estão sendo compilados para que componham uma base de
conteúdos a trabalhar nas áreas estabelecidas como prioritárias. Na ocasião,
foi definido um grupo de trabalho para dar sequência aos resultados até aqui
construídos, do qual Cinthia, mãe de nossa escola, faz parte.
Seguimos confiando e trabalhando continuamente pelo
desenvolvimento de nossa pedagogia no Brasil.
Patrícia Campos (mãe da Beatriz, 5º ano)
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.................................................................................... RELATOS
PIPOCA COM HISTÓRIA
Nos meses de abril e maio aconteceu, na Escola, a exibição do filme
"O desafio de Rudolf Steiner", documentário lançado em 2012 que traz a
trajetória do fundador da Antroposofia, dando maior ênfase à área da
Pedagogia Waldorf.
O filme é composto por duas partes e foi apresentado em duas
"Sessões Pipoca" distintas, organizadas pelo Conselho de Pais da escola. Para
a segunda sessão, foi convidado o professor Sérgio Beck, que compartilhou
com os participantes sua vivência como um dos fundadores da Escola Waldorf
Anabá.
O professor Sérgio trouxe um convite a uma viagem no tempo, com
vislumbres de uma trajetória que foi iniciada há 34 anos, em que pudemos
compreender as possibilidades do trabalho feito com propósito e em equipe.
Muitas foram as mãos que construíram juntas esta Escola: professores, pais,
amigos, parceiros.
Sabemos que o trabalho não parou por aí e segue ainda, com novos
objetivos.
Na próxima sessão, venha comer pipoca com a gente.
(Cinthia Nagashima, mãe da Akemi, 8º ano e Aiko, 5º ano)

Compartilho com alegria e gratidão meu aprendizado sobre o legado
maravilhoso desse grandioso Ser. O documentário é excelente e recomendo
que todos possam assistir, pois contribui muito para revalorizarmos a
oportunidade que nos está sendo dada ao podermos propiciar aos nossos
filhos uma pedagogia como a Waldorf e também conhecer mais sobre todas
as importantes áreas de conhecimento científico-espiritual que nos deixou
Steiner.
A propósito, parabéns pela iniciativa, adorei os dois encontros e os
comentários dos "fundadores" da escola foram realmente enriquecedores.
Michele (mãe da Clara Luz, 1º ano)
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..................................................................... DICAS DE LEITURA
A Biblioteca Guimarães Rosa tem aumentado seu acervo graças a
doações de particulares e sugestões bem vindas. Os exemplares abaixo foram
adquiridos através de compra, neste primeiro semestre de 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arsene Lupin, Ladrão de Casaca - Maurice Leblanc
O Sobrinho do Mago - C. S. Lewis
O Cavalo e seu Menino - C. S. Lewis
A Viagem do Peregrino da Alvorada - C. S. Lewis
A cadeira de Prata - C. S. Lewis
A Última Batalha - C. S. Lewis
Parelandra - C. S. Lewis
O Jovem Fazendeiro - Laura Ingalls
Mulherzinhas - Louisa May Alcott
Contra feitiço, feitiço e meio - Eloí Elizabeth Bocheco
Câmara na Mão, o Guarani no Coração - Moacyr Scliar
As Aventuras de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle
Advento - Georg Dreissing
Kim - Rudyard Kipling
Memórias de um Burro - Condessa de Ségur
Florianópolis, a Capital em uma Ilha- Cristina Santos
Um por todos, todos por um - Cristina Santos
Maniqueísmo - Rudolf Steiner
Treze Noites Santas - Rudolf Steiner
A Questão pedagógica como Questão Social - Rudolf Steiner
Reconhecimento do Ser Humano e realização do ensino - Rudolf
Steiner
O vício tem muitas faces - Felicitas Vogt
Percepções Humanas- Antroposofia e Neurociências - Maurício
Baldissin
Método Extra Lesson - Audrey M. Alen
A criança aos 9 anos - Hermann Koepke
Artes Circenses no âmbito escolar - Jorge Sergio Pérez Gallardo,
Rodrigo Mallet Duprat
Contribuição: professora Adriana, biblioteca
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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.

.................................................................................................. 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
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
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 Daniela e Caciane, das
7h às 12h30, quarta-feira das 7h às 15h30. bazaranaba@gmail.com
.................................................................................................................. 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
....................................................................................................................... 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
................................................................................................................ EQUITAÇÃO
CENTRO EQUESTRE CANTAGALO
Aulas de equitação para crianças, jovens e adultos. Rua Francisca Ines 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
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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 casaametista@gmail.com
JARDIM AMANAYÉ – Educação Infantil
Pedagogia Waldorf
Rua São Paulo, 107, Vargem Grande, Florianópolis
Telefone: (48) 3269-5775
jardimamanaye.blogspot.com.br
JARDIM DOS LIMÕES - Berçário, Maternal e Jardim de Infância
Fundamentado na Pedagogia Waldorf.
Rua das Cerejeiras, esq. com a Rua Flamboyant - Carvoeira – Florianópolis – SC
(48) 3333-5355 / 9957-7617 / 9944-1131 jardimdoslimoes@hotmail.com
RECREAÇÃO WALDORF - Um lugar onde seu filho pode brincar, cantar, desenhar,
ouvir histórias... Com almoço e lanche, para crianças de 3 a 8 anos, no Jardim de
Infância Anabá. Mais informações com Salete ou Patrícia, telefone: 96090404 e
88593566. esilvaesilva@hotmail.com
................................................................................................................ FARMÁCIAS
FARMÁCIA WELEDA – Similibus Homeopatia
Homeopatia e Antroposofia.
Rua Lauro Linhares, 1.849, loja 4.
Telefone: 3234-3692
................................................................................................................... MEDICINA
Dra. MARISTELA FRANCENER
Medicina Antroposófica – Biografia Humana.
Rua Saldanha Marinho, 116, sala 1102 – 11º andar.
Telefone: 3225-0489 / 9903-3858
Dra. SÔNIA DE CASTRO S. THIAGO
Homeopatia – Clinica Geral
Rua Dona Antônia Alves, nº101, Itaguaçu – Telefone: 3249-2101
...................................................................................................................... MÓVEIS
MADEIRA VIVA
Renovação de móveis de madeira maciça: lixação, restauração e impermeabilização
com cera de abelha em peças de pequeno porte.
Contato pelo telefone 8413 8261
BRUNO - Marcenaria em madeira de demolição
Escadarias, assoalhos, painéis e móveis - armários, mesas, aparadores e bancadas.
Contato: 99579067 / 84007751 E-mail: contatobrunomoveis@hotmail.com
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.................................................................................................................. NUTRIÇÃO
GRASIELA PÖPPER
Nutricionista clínica - Nutrição Funcional ampliada pela Antroposofia
Rua Saldanha Marinho, 116 - sala 1102 - Centro - Florianópolis - SC
(48) 9111-4234 grasiela.nutricionista@gmail.com
........................................................................................................... ODONTOLOGIA
ARTHEMISA - Clínica Estética Odontológica
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 204, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi.
Telefone: 3334-5930
Dra. MARISA SALVADOR DOMINGUEZ
Odontologia da Família – Cirurgia-dentista / Odontopediatria.
Rua Dom Jaime Câmara, 179 - sala 1.201 - Centro - Florianópolis.
Telefone: 3224-1780
SOLANGE EZURE – Odontologia Antroposófica
Ortopedia Funcional - Ortodontia - ATM - Experiência Somática.
Rua Pastor William R. S. Filho, nº 452, sala 403, Centro Comercial Via Norte, Itacorubi.
Telefone: 3025-5425
.............................................................................................................. PROFESSORA
GABRIELA FALCÃO KLEIN
Professora de Língua Portuguesa. Revisão e acompanhamento de produção de textos.
Telefone: (48) 32093550 84255444 - gabi.falcao@gmail.com
.................................................................................................................... TERAPIAS
ANA CLAUDIA J. ALLEOTI- Psicóloga (CRP 12/6139)
Abordagem Junguiana/análise de sonhos/ sandplay therapy
R: Francisco Goulart, 42 sl. 201-Trindade
Telefone: (48) 9113-3110 - alleottiac@gmail.com
ASSOCIAÇÃO ATENÁ – Centro de Transformação Pessoal e Artística
Terapia Artística – Bazar Waldorf - Grupos de Estudo - Meditação.
Rua Elpídeo da Rocha (com Rua da Macela), 144, Rio Tavares, Florianópolis.
bazardascoresedossabores@gmail.com
Telefone: 3237-4231 / 8406-9331
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
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
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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
.............................................................................................................. TRANSPORTE
LAGOA TRANSFER – Transporte executivo com conforto, segurança, tranquilidade e
pontualidade. Passeios, viagens, eventos, ou ainda para tarefas cotidianas, ir ao
médico, buscar filhos na escola, receber encomendas... Consulte-nos: Transporte
executivo não custa mais caro. Tim (48) 99866414 - Nextel (48) 78125878
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............................................................................... EXPEDIENTE

Ano XXIV - Nº 2 – São João - 2014
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: Maria Jaqueline Maffazioli, Gabriela Falcão Klein (revisão),
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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