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Época

as Forças Joaninas
Marisa Clausen, psicóloga e avó do Theo do Maternal

Nesta época do ano, muitas vezes nos sentimos convidados a observar o 
pôr do sol... observar estrelas... O que estaríamos fazendo? O que estaríamos 
intuitivamente acordando em nosso mundo interior? Que forças são essas 
que nos inspiram e nos convidam a realizar coisas?

Temos o privilégio, aqui no hemisfério sul, de estarmos em consonância 
com o que vemos acontecendo na natureza também ser o que internamen-
te nos suscita essa época do ano... Vemos a natureza vegetal se desprenden-
do do excesso de folhas que nos trouxeram os frutos do verão, dando assim 
condições de os raios solares tocarem com maior facilidade a terra e ir pene-
trando sua luz nos sulcos originados pela força das águas das tempestades de 
verão... que por vezes ainda adentram ao longo do outono.

Somos como que convidados a irmos deixando a euforia do estar mais 
para fora e irmos, lentamente, nos recolhendo no friozinho das tardes, que 
passado o equinócio de outono, vai se manifestando mais acentuadamente, 
quando o dia se antecipa a acolher logo a noite...

É a natureza se revelando no movimento de translação da Terra em torno 
do Sol ao longo do ano. Vamos deixando a época do verão, passando pelo 
outono, e o frio inicia sua atuação se sobrepondo aos dias de calor. São as 
forças cósmicas atuando em sua regência e maestria, nos assegurando que 
tudo se transforma e se perpetua ciclicamente, numa linda ciranda... e logo 
será inverno outra vez.

Para nós, que vivemos no hemisfério sul, temos enquanto é inverno a 
grande comemoração desta época do ano que é a Festa de São João! A 
qual nos traz, em sua imagem arquetípica, que é chegada a hora daquilo 
que foi grande diminuir. São João é a imagem da transformação do antigo 
ser humano (do Velho Testamento), antes somente preso às suas ideias de 
grandezas e cobiças materiais, que agora pode se tornar grande por aquilo 
que é e faz com amor, de modo autêntico por si mesmo. Pois é chegada a 

Fogueira 
“Faz tempo.

Era noite de são João.

a fogueira feita pelas crianças da rua formava lindas labaredas.

naquela época, eu ainda não havia lido livro algum.

Tampouco sabia sobre a simbologia ancestral e mítica do fogo.

Estávamos, meninos e meninas, em círculo.

E eu também nada entendia sobre o uso dessa forma geométrica  

em invocações tribais, ritos iniciáticos e cerimônias sagradas.

aquele mundo multicor e singelo em que eu vivia meus primeiros  

anos também desconhecia de todo a filosofia oriental.

Yin e Yang eram palavras que nada me diziam.

Mesmo assim lá estava a fogueira, rodeada por futuros  

homens e mulheres se divertindo a valer.

não havia intrigas nem guerras sexistas.

só o fogo crepitando, acrescido da magia das  

cantigas e brincadeiras infantis.

Eu não distinguia signos, psicanálise, religião.

Era apenas feliz.

E sabia.”
    Goimar Dantas   
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“Um homem da aldeia de Neguá, 
no litoral da Colômbia, conseguiu subir 
aos céus. Quando voltou, contou. Dis-
se que tinha contemplado lá do alto, 
a vida humana. E disse que somos um 
mar de fogueirinhas.

Cada pessoa brilha com luz pró-
pria entre todas as outras. Não existem 
duas fogueiras iguais. Existem fogueiras 
grandes e fogueiras pequenas e foguei-
ras de todas as cores. Existe gente de 
fogo sereno, que nem percebe o vento, 
e gente do fogo louco, que enche o ar 
de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, 
não alumiam nem queimam; mas ou-
tros incendeiam a vida com tamanha 
vontade que é impossível olhar para 
eles sem pestanejar, e quem se aproxi-
ma pega fogo!!!”

Texto preparatório para a roda de conversa 
homônima para a iniciativa Ciclo de Vivências 

Waldorf 2019 - organizado pela Escola  
de Mães e Pais das Escolas  

Waldorf de Florianópolis.

Fontes:

“El libro de los abrazos” – Cuento El Mundo - 
Eduardo Galeano.

A Bíblia de Jerusalém – Ed. Paulinas – 
Evangelho de 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.

hora de ganhar a possibilidade de autoconsciência, a capacidade de 
individualização.

E era exatamente isso o que arduamente apregoava este São João, 
o Batista. “Recolhei-vos de suas cobiças e busca de êxtases no trivial das 
coisas efêmeras, preparai-vos para acolher a luz e o calor daquilo que 
realmente importa, que é o amor a tudo o que há”!

Daí cantigas folclóricas desta época invocarem que São João nos 
acorde e nos ajude a acender a fogueira de nossos corações. A fogueira 
como o ponto de onde emana luz e calor. Luz para clarear nossos pen-
samentos e calor para fomentar nossas forças de volição para fazer o 
bem, que é o que acontece quando agimos com o coração, com amor 
genuíno.

Sendo interessante também junto com os “pequenos”, enquanto 
cantamos estas cantigas de São João, enfeitar a casa fazendo balões de 
dobradura coloridos e pendurá-los em alguma luminária ou até mes-
mo “bandeirolas”. E 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.

Para assim, de modo singelo e alegre, com as crianças, nos benefi-
ciarmos das forças cósmicas que regem a natureza em conjunto com 
as forças espirituais que emanam nesta época joanina. Forças espirituais 
que emanam do Arcanjo Uriel, na máxima: “Recebe a Luz”. Luz como sa-
bedoria do espiritual, como conhecimento da essência do ser humano.  
Em conjunto com as forças espirituais do Arcanjo Gabriel, na máxima: 
“Guarda-te do Mal”, guarda-te, retrai-te diante da escuridão terrestre, da-
quilo que torna o ser humano esperto e astucioso, querendo só perse-
guir o que lhe é útil, que precisa ser domado mediante a prudência e o 
bom senso.

Celebremos então mais conscientemente São João! Usufruamos 
mais as forças joaninas!

Vamos observar mais pores de sol, contemplar mais vezes as estrelas, 
dançar a ciranda da vida com mais alegria, com respeito às diferenças, 
num convívio social mais fraterno e verdadeiro. E para tal, me ocorreu que 
possa nos inspirar o pequeno conto: “O Mundo”, de Eduardo Galeano:
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são João coM DEnDê
Simone Gonçalves Lôpo, professora Waldorf, mãe de Júlia do 10º ano

As festas juninas na Bahia vêm assumindo cada vez mais um caráter de 
grandes eventos voltados para atender ao mercado turístico, contudo ainda 
podemos encontrar aquela festa aconchegante das cidadezinhas do interior, 
onde as famílias abrem suas portas e janelas para os vizinhos que vão pas-
sando de casa em casa perguntando “São João passou por aqui?”, ao que 
respondem lá de dentro, “sim!”, e são oferecidos quitutes à base de milho 
verde, coco e amendoim, além do famoso licor de jenipapo. O São João é 
comemorado na Bahia em todos os seus 417 municípios incluindo a capital 
Salvador. É sem dúvida a festa mais vultosa do ano para os baianos. As férias 
escolares acontecem no mês de junho para que as pessoas possam viajar 
para o interior e reunir os familiares e amigos em volta da fogueira, curtindo 
um “arrasta pé”. Os festejos começam na noite de 23 de junho e continuam 
na madrugada do dia 24. Durante o dia acontecem as cerimônias católicas, 
entre procissões, missas e quermesses. 

Oxente, mas o que tem a ver São João com Dendê?  
Há dezoito anos venho participando de uma festa junina pra lá de espe-

cial. Ela acontece em Serra Grande, município de Uruçuca, no litoral sul da 
Bahia. A Escola Dendê da Serra (pedagogia Waldorf), abre suas portas para 
os moradores de Serra Grande, promovendo o encontro das famílias de toda 
a comunidade escolar, desde a sua fundação em 2001. Diz a lenda que “a 
cada ano sai melhor”. Sim, São João passou por ali! A festa procura preservar 
as tradições do folclore brasileiro trazendo à tona os valores cristãos da coo-
peração, união e fraternidade. Todo o dinheiro arrecadado com a venda de 
alimentos, sorteios e rifas é revertido para a viagem de formatura do 8º ano.

Os preparativos começam um mês antes, quando é formada uma comis-
são de pais e professores para organizar a festa. As famílias doam ingredientes 
para as comidas, se organizam na confecção das prendas e se dividem em 
grupos de trabalho. Os alunos a partir do 7º ano saem às ruas em busca de 
doações no comércio local e nas cidades vizinhas Ilhéus e Itacaré. O espírito 

joanino já permeia a escola nas histórias contadas pelos professores, e nas au-
las de música do professor Lucas, que faz um trabalho de pesquisa criterioso 
na seleção das músicas e nos belos arranjos, sempre inovadores. 

Na véspera da festa, a cozinha de Tiete, querida cozinheira da Dendê, 
começa a fervilhar com a preparação dos deliciosos quitutes juninos, com o 
apoio de mães e voluntários.  

E eis que chega o grande dia! Às 7 horas da manhã já começa o movi-
mento de arrumar os espaços e a partir do meio dia a magia acontece. Os 
mestres de cerimônia abrem as brincadeiras, e as crianças se dividem alegre-
mente entre “a pescaria”, “a bola na lata”, “a boca do palhaço”, “o rabo do 
burro” e as “corridas de saco” e “do limão”. Os alunos do 7º ano circulam 
com o correio elegante vendendo os cartões que eles produziram com tanto 
amor e criatividade. A escola toda se enche de alegria. 

Às 15 horas começam as apresentações. As turmas de 1º e 2º anos mos-
tram suas pequenas rodas de cantigas juninas; 3º, 4º e 5º anos apresentam 
o “Bumba meu boi”, o 6º ano traz a “Dança da fita” ao som de clássicos 
como “Asa Branca”, “A volta da Asa Branca”, “Mulher rendeira” entre outros, 
enquanto os alunos do 7º, 8º e 9º anos formam uma grande banda com 
flautas, zabumba, triângulo e violão. Em seguida a animação continua com a 
tão esperada Quadrilha, que não pode faltar no São João baiano. Os alunos 
maiores e ex-alunos se organizam em pares, e sob o comando da professora 
Silvia e seu apito estridente, dançam animadamente contagiando a todos os 
presentes. Não tem esse que fique parado!

A noite começa a cair e chega o grande momento da festa. Todas as 
pessoas dão as mãos formando uma grande roda em torno da fogueira, 
acesa silenciosamente. O momento convida à reflexão... E assim todos can-
tam juntos celebrando o nascimento daquele que veio à Terra anunciar e 
preparar as pessoas para a vinda do Cristo, marco de um novo tempo, onde 
o ser humano deve adquirir consciência de seu próprio destino, assumindo 
a responsabilidade dos seus atos perante a sociedade, lançando ao fogo os 
maus pensamentos, o medo, o egoísmo, e alimentando a chama interior do 
amor universal. Viva São João!

“Sobe a chama, sobe a chama,
Mais alto, mais alto.
Ilumina e aquece,
Nossas vidas, nossas almas.”
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João Batista repreendeu o rei Herodes Antipas por este haver tomado 
por esposa Herodíades, mulher separada de seu meio-irmão. Isso custou a 
João a prisão e a morte por decapitação, por intervenção da própria He-
rodíades. Esta, sabendo que o rei satisfaria um pedido de sua filha Salomé, 
que dançaria para a corte, fez a filha pedir-lhe a cabeça de João Batista.

São João Batista foi morto no ano 27 da Era Cristã. Seu dia é celebrado 
com uma festa popular no dia 24 de junho. Seu martírio é lembrado no 
dia 29 de agosto.

a bioGraFia DE João
Angela Cabral, professora auxiliar do 1º ano e  

professora de Ensino Religioso

João Batista nasceu em Ein Kerem, na Judeia, ano 2 a.C. João era filho 
do sacerdote Zacarias e de Isabel, descendente de Aarão. Eles não tinham 
filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada, mas 
pediam a Deus por um filho. Num certo dia, Zacarias fazia o serviço religioso 
no Templo e apareceu o anjo Gabriel, enviado por Deus, e disse: “Não tenha 
medo, Deus ouviu o seu pedido, e sua esposa terá um filho, e você lhe dará 
o nome de João.”

Isabel era prima de Maria, que viria a ser a mãe de Jesus. Conta-se que, 
durante uma visita da prima, ao ouvir a saudação de Maria, Isabel sentiu o filho 
mexer-se no seu ventre, bem como ficou repleta do Espírito Santo. Com um 
grande grito, exclamou: "Bendita és tu, Maria, entre as mulheres, e bendito é o 
fruto do teu ventre!". Na despedida, as primas combinaram que o nascimento 
de João seria anunciado com uma fogueira, para que Maria pudesse vir em 
auxílio de Isabel.

Isabel deu à luz um menino, sua educação foi influenciada pelas ações 
religiosas do templo, onde seu pai era sacerdote e sua mãe pertencia a uma 
sociedade chamada “Filhas de Aarão”. O menino ia crescendo e ficando forte 
de espírito. Ainda jovem, João perdeu seu pai e passou a cuidar de sua mãe. 
Quando Isabel morreu, ele doou os seus pertences e foi pregar no deserto da 
Judeia, usando roupas de peles de animais, alimentando-se de gafanhotos e 
fazendo discursos públicos com palavras firmes, incentivando a conversão e 
o batismo. Anunciava a vinda do Messias, esclarecendo com humildade: "Eu 
não sou o Cristo" (Jo 3,28) e "Não sou digno de desatar a correia de sua san-
dália" (Jo 1,27). O apelido de Batista veio do costume de batizar com água no 
rio Jordão. Ele batizou o próprio Jesus e o apresentou ao povo dizendo: "Eis o 
Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo" (Jo 1, 29).

“A Aparição”, Gustave Moreau,  
1876, aquarela, Musée d'Orsay, Paris. 
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EDUcação

MEsa DE Época
Flávia R W Garcia e Merilyn Nossol da Silva,  
professoras auxiliares do Maternal e Jardim

Quando entramos em um Jardim de Infância Waldorf, ou mesmo no 
Maternal, somos tomados pelo encantamento daquele ambiente acolhedor 
tão bem cuidado para receber a criança. E ali, em um lugar especial da sala, 
encontra-se a mesa de época.

O ano letivo no Jardim é regido pelas quatro estações e pelas festas cris-
tãs. As estações do ano são as manifestações das mudanças na vida anímica 
da Terra e as festas Cristãs são as vivências do ser humano nesse espiritual da 
Terra. A mesa de época é a materialização dessas vivências, mostrando para 
as crianças imagens de cada época. Sendo assim, esse cantinho especial é 
um ato pedagógico.

Nela podemos observar uma espécie de minicenário, onde encontramos 
os reinos da natureza: mineral, vegetal, animal e o homem, relacionando-se 
em harmonia. O céu e a terra fazem parte deste ambiente. E o ser humano, 
sempre presente, está inserido de forma integrada, atuando com algum ges-
to nobre. Esta figura é essencial, porque é nela que a criança espelha a sua 
humanidade.

A mesa de época, como o nome diz, é cíclica, e situa a criança, ainda que 
de maneira muito sonhadora, sobre o tempo. Por volta dos seus 5 ou 6 anos, 
ela pode começar a perceber que estes momentos se repetem ritmicamente. 
Isso lhe traz segurança e confiança de que o mundo é bom! A beleza está 
presente na harmonia das cores e elementos, e a criança sente tudo isso 
como verdadeiro.

Este local especial pode trazer muito da identidade cultural de uma re-
gião. A riqueza e diversidade de um povo, trazidas para este espaço, podem 
torná-lo ainda mais vivo e cheio de significado.

Este ambiente criado de forma tão especial é percebido pela criança e isto 
lhe traz um sentimento de respeito e veneração por este local.

No Maternal, podemos ter mesas de época mais simples, com menos ele-
mentos e menos detalhes. Um galho de época também pode complementar 
este ambiente com elementos da época, este pode ficar pendurado sobre a 
mesa das refeições, por exemplo, quando todos estão reunidos para compar-
tilhar o alimento.

Em casa, os pais podem escolher um local especial para montar este espa-
ço. Pode ser bem simples, com elementos daquela estação do ano, que vão 
sendo recolhidos em caminhadas como folhas secas no outono e conchas 
da praia no verão.

O importante é que este ambiente se mantenha vivo e caminhe confor-
me o decurso do ano. Pois ele ajuda a criança como um ser espiritual a se 
sentir parte deste mundo. É uma ponte que liga o que está sendo vivenciado 
fora para ser sentido no interior da alma humana.
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criativa como é estar na pele de alguém que viveu um tempo diferente do 
seu, em lugares diferentes, mas com dramas parecidos. A montagem de uma 
peça em sua totalidade pode trazer uma flexibilidade incrível para o jovem de 
14 anos, ampliando o seu olhar para qualidades próprias e de outros, com 
as quais não contava. Conhecendo o grupo e suas características, devo ficar 
atenta para não exigir o que não podem dar, para que não aconteça a exaus-
tão dos jovens e de suas famílias com todos os detalhes que um processo 
como esse envolve. Porém, posso afirmar o quanto é prazeroso trabalhar o 
texto de forma viva, ouvindo o que os jovens têm a compartilhar durante a 
preparação das apresentações em que a plateia — parte importante da monta-
gem e que só é inserida no final do processo — joga com quem está no palco, 
interagindo com os jovens e, me arrisco a dizer, colocando-se em seu lugar.

Da passagem pelo arco de flores ao abrir e fechar das cortinas, fomos, so-
mos, seremos transformados pela oportunidade de conviver, unindo forças, 
decantando experiências, fazendo escolhas para que a máxima “O mundo é 
belo!” leve os jovens que estão ingressando no terceiro setênio a reconhecer 
que “O mundo é verdadeiro!”.

Da bElEza à vErDaDE
Denise Lopes, professora de classe do 8º ano

Nos conhecemos há alguns anos. Uns no seu primeiro dia no Ensino 
Fundamental, outros, em anos seguintes, enquanto me despedia daqueles 
que seguiam o seu caminho. Desde esse momento estivemos juntos. Apren-
demos a conhecer uns aos outros, a ler os sinais de perturbação entre nós. 
Eu ali, puxando um carrinho cheio de imagens sobre o mundo, escolhendo 
aquelas que poderia oferecer-lhes lastro para o porvir, que os fizessem crer 
que o mundo é belo. E eles, unindo as influências ao seu redor para cria-
rem suas próprias imagens de mundo. Em meio a tantas descobertas acon-
teceram gargalhadas, dúvidas, lágrimas, tudo com intensidade variada, de-
pendendo de quem estava envolvido na situação. E esse talvez seja o maior 
aprendizado: colocar-se no lugar de outra pessoa, persona, personagem, 
buscando o entendimento.

Uma das últimas tarefas a vivenciar com o 8º ano é a montagem de uma 
peça teatral. Não significa aprender o ofício de ator e, sim, vivenciar de forma 

"Muito Barulho Por Nada" – De 22 a 25 de agosto, no teatro  
do Centro Educacional Menino Jesus.

Luiz Vianna
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só FalTava Essa!!!
Cynara Muller, tutora do 12º ano

Racismo, ódio, alienação, manipulação de massa, machismo, hipocrisia, 
resignação... prato cheio da nossa vida cotidiana que, muitas vezes, fazemos 
de conta que não vemos. A animalização do SER humano; sua quase ex-
tinção. Esses foram os assuntos abordados na peça “O Rinoceronte”, que a 
turma do 12º escolheu apresentar como trabalho pedagógico do Teatro.

Ao decidir por esse texto, do dramaturgo polonês Eugène Ionesco, os 
alunos e alunas quiseram mostrar um espelho da nossa sociedade, tudo o 
que os incomoda e contra o que lutam diariamente. Jovens na Escola, graças 
a Deus! Esse é o verdadeiro papel do Teatro no 12º ano: um grupo de jovens 
unidos, trabalhando por um objetivo comum, abrindo mão de suas preferên-
cias para dar lugar à de outros, concentrados em dar o melhor de si e em 
passar sua mensagem. Mensagem essa que nos critica, cutuca, acorda, e que 
move o mundo. Jovens na Escola, uma bênção!

Esse grupo alcançou o seu objetivo. Durante quatro dias, fizeram sete 
apresentações; com suor e lágrimas, mostraram o resultado de meses de 
preparação. O Figurino foi idealizado pelos alunos e alunas, cada ato tinha 
uma paleta de cores a ser seguida, e os tênis All Star com várias mensagens 
subliminares; o Cenário foi pensado e pintado por eles, blocos de madeira 
da cor de concreto, para ser minimalista; a Sonoplastia foi planejada pelos 
alunos, tendo um som específico para as entradas dos rinocerontes e para 
cada ato; a Iluminação foi idealizada pelos alunos, levando em consideração 
o equipamento do Teatro da UFSC; o próprio local das apresentações foi con-
tactado pelos alunos e alunas, que vinham procurando espaços desde o ano 
passado; o registro fotográfico e de filmagem, além da divulgação nas redes 
sociais, foi responsabilidade dos alunos; nas aulas de Expressão Corporal com 
a professora Nastaja, a criação dos movimentos e entradas dos rinocerontes 
teve a intensa participação dos alunos e alunas; a contratação da professora 
Marina como diretora foi feita pela classe já no ano passado, depois de longas 
conversas; toda a arrecadação necessária para esse espetáculo foi pensada 

e conseguida pela classe (cafés coloniais, bolsas, camisetas...); a divulgação 
em forma de cartazes e desenhos foi amplamente discutida e decidida pelo 
grupo. Cada indivíduo contribuindo com o que sabe e se superando, em prol 
de um objetivo comum. Enfim, uma peça realmente produzida por todos: 
Mayra, Arthur, Sofia Guarda, Trishya, Lucas, Acalu, Giorgia, Nicolau, Mariana, 
Eduardo, Ivan, Amanda, Kaio, Bernardo, Luiza, Cauan, Vitor, Gil, Pedro Clau-
sen, Karim, Ícaro, Júlia, Pedro Tonial, Luana, Sofia Paciulli, Luigi, Iara e Rafael. 
Ninguém sai de um processo como esse igual a como entrou, o movimento 
interno que aconteceu em cada um dos envolvidos já traz seus frutos, e con-
tinuará reverberando na vida. Todos trabalharam bastante e se divertiram 
bastante também, provando que, com base no respeito e na amizade, conse-
guimos transformar o nosso entorno, porque, afinal...

“Eu sou um ser humano, eu não me rendo!”    

Bernardo Scansani
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o TEaTro Do 12o nas palavras DElEs
Depoimentos de alunos

"Desde o começo do processo até o final, eu me estressei e aprendi 
a não ter o controle de tudo, e tudo bem.  Achei tranquilo a parte 
de decorar texto e passei duas vezes na cena e já dominava até que 
bem.  A atuação exigiu bem mais de mim, mas foi bem divertida. 
Como tudo que é em grupo, dei lugar para os outros, suas vontades 
e ideias, ritmos e jeitos, mesmo sendo um grande desafio às vezes. 
Consegui ver algo grande e completo se formando e se concluindo. 
Vi cada um ser responsável por algo, disposto a fazer a sua parte 
para tudo funcionar. Houve algumas brigas e desentendimentos, 
que não necessariamente nos fizeram crescer. Existiram partes 
cansativas e pouco produtivas e outras muito boas, de união, 
prestativas. Foi uma grande montanha russa da qual saí rápido, mas 
levo com carinho."
Sofia Paciulli

"O teatro, como todos dizem, é uma coisa que cresce de dentro para 
fora.  Como nós, que não percebemos o quanto evoluímos quando 
nos damos conta de que antes não existia nada além de um texto, 
no papel.  Teatro é tirar do morto e trazer para o vivo; o personagem 
criado por um nunca vai ser visto do mesmo jeito por outro, que o 
incorpora. A vivência do teatro do 12º ano foi tudo: boa, quando 
as coisas andavam, ruim quando não rendia, relaxante quando era 
dinâmico, estressante quando era trabalho puro, pesado. Comparado 
com o do 8º ano, foi mais livre, e eu sinto o quanto tem de cada um 

dentro dele. Todos têm seus dias ruins, seus gostos, seus problemas 
externos, mesmo assim, tudo isso foi deixado de lado pelo bem do 
teatro. O resultado foi gratificante. Saber que o público riu e chorou 
me  enche de orgulho pelo trabalho feito, por ver um pouquinho de 
cada um no conforto de seu personagem, pelos erros consertados no 
improviso e pelas sete (sete!) apresentações feitas com sucesso.  Não 
poderia sentir outra coisa além, talvez, de um pouco de saudade. 
Concluo o processo mais tranquila por termos passado por mais um 
desafio juntos, uma experiência que nos fez crescer e nos ensinou tanto 
e que, ao finalizar-se, abre espaço para as próximas."
Amanda Wolff Evangelista

"Durante o início deste ano, ensaiamos e apresentamos a peça 
“O Rinoceronte”, de Èugene Ionesco.  O teatro do 12º ano tem 
como objetivo apresentar-nos mais um pouco da arte de atuar, 
de nos colocarmos no papel de um personagem e, juntos, 
darmos vida a um espetáculo.  Nesses longos meses, interpretei 
o personagem Jean. Certinho, teimoso, inteligente, mas 
hipócrita. Creio que a maior parte do meu aprendizado devo 
a ele.  Após executar o mesmo papel diversas vezes, comecei 
a reconhecer nele características minhas, algumas das quais 
me deram asco. Tenho tentado mudar e repreender essas, em 
mim mesmo, em um processo de evolução pessoal. De resto, a 
experiência do teatro não adicionou muito a mim. Pelo menos, 
não que eu perceba agora. Esta foi exaustiva, não tão agradável 
para mim; mas única, e que gerou um belo resultado."
Arthur Bender Lima



18 19

rElaTo

libErDaDE inTErior  
E rEsponsabiliDaDE social

Silvia Jensen, professora do Jardim e representante do Brasil na IASWECE*

Participei no período da Páscoa deste ano da Conferência Internacional de 
Educação Infantil Waldorf, em comemoração aos 100 anos de Pedagogia 
Waldorf, em Dornach, na Suíça. 

O tema da conferência foi “Liberdade interior, responsabilidade social. Modos 
de preparar a criança para sua futura vida social”. Esse tema da responsabilida-
de social é atual, vivemos uma situação social grave e ameaçadora.

Como encontramos a necessidade social de nosso tempo? As forças an-
tissociais estão se intensificando e qual a razão disto? Há uma intensifica-
ção da individualidade, do “Eu”, e com isto mais nos tornamos seres an-
tissociais. Como encontrar um contraponto para esta individualização? 

Há quatro modos pelos quais podemos nos exercitar em relação ao desen-
volvimento de uma vida social saudável, segundo Rudolf Steiner:

1. Ao lidarmos com dinheiro, quando compro algo, somos convidados a ter consci-
ência deste ato. Para este artigo chegar à minha mão, inúmeras pessoas fizeram 
muito para mim. Esta consciência pode, inclusive, despertar um estado de grati-
dão e religiosidade em mim.

2. Envolver-se com formas sociais que nos previnam de sermos antissociais;

3. Fazer uma análise da vida pessoal e ser grato por todas as pessoas que contribuíram 
para chegarmos onde estamos. Pessoas que foram importantes para cada um de 
nós. Colocar o outro no centro e não eu mesmo. O que recebi destas pessoas?

4. Tomar uma distância de nossas vidas, imaginem subir uma montanha e lá do alto 
se enxergar, para nos vermos de fora, como se fôssemos outra pessoa. Isto faz ver 
a vida de um modo mais amplo.

Como eu posso me tornar um exemplo para o social? Como não julgar 
quem faz ou deixa de fazer algo? Como aceitar o desenvolvimento de 
cada um? Como confio em quem delego tarefas? Como agradecer a 
alguém por quem se tem antipatia? O que aprendi com esta pessoa?

!
"O teatro parece ter sido em um tempo paralelo, não parece que faz 
tão pouco tempo que fizemos a última apresentação. A famosa ficha 
não caiu ainda pra mim, é como se eu estivesse meio dormente 
sobre esse ano. Desde pequena eu pensava que, ao chegar no 
9º ano, eu iria ser grande e teria que mudar de escola e conhecer 
novas pessoas; mas quando chegou esse ano, isso foi adiado, já 
que eu pude ficar na escola e eu não me sentia tão grande assim.  
Esse adiamento durou três anos e, agora, parte de mim acha que 
eu vou poder adiar novamente e ficar mais um tempo aqui. Toda 
a ansiedade do 3º ano do Ensino Médio, o ano do ENEM, me fez 
não querer um teatro. Então, no começo do processo eu não estava 
muito dentro nem muito participativa. Mas aí, no meio, quando 
tudo já estava mais concreto e eu me sentia mais na personagem, 
comecei a perder um pouco da vergonha e a me divertir. Comecei 
a entrar mais na história, a observar mais os detalhes e a me 
familiarizar com tudo. Claro que, às vezes, as cenas não davam certo. 
O processo foi bem cansativo, principalmente nas partes técnicas 
de como montar, o que cortar, o que usar etc. Mas, uma vez a peça 
pronta, podíamos brincar com as falas, era muito divertido. Sentir o 
frio na barriga ao começar uma sessão e poder compartilhar esse 
sentimento com todos é do que eu mais vou sentir falta. Eu discordo 
um pouco da professora Marina, que nos disse uma vez: “O teatro é 
a arte do ator”. Acho que é a arte de todo mundo que participa do 
projeto, inclusive do público, que interpreta da sua maneira depois."    
Trishya Löcherbach
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Olhando para a vida social através da observa-

ção de uma obra de arte e seguindo o conse-

lho de Goethe, que diz: “se realmente obser-

varmos através de nossos sentidos, podemos 

encontrar o espírito que está por trás do ser 

observado”. Eu gostaria de dividir uma experi-

ência feita com um quadro do pintor holandês 

Vermeer, “Mulher Com o Colar de Pérolas” que 

enfatiza uma mulher colocando em si um colar 

de pérolas.  

Os passos seguidos para a obtenção de resultados na observação foram os 
seguintes:

1. Quando observo alguma coisa, posso deixar meus sentimentos de lado no co-
meço e apenas receber o que está vindo para mim de modo objetivo? Posso ver 
exatamente o que está aí? A primeira coisa que acontece através da observação de 
uma imagem é que nos conectamos, fazemos uma união.

2. Depois disso, eu posso ver as relações entre o que está sendo observado?

3. Posso ver qualidades? O que a imagem está me dizendo?

4. Qual é a essência disso?

Seguindo os passos anteriores me surgiu o pensamento abaixo.

Um colar de pérolas é feito de muitas pérolas, como o social é feito de indivídu-
os. Já houve um tempo em que um colar de pérolas era uma das joias mais ca-
ras, pois até se obter pérolas do mesmo tamanho, cor e brilho levavam-se anos. 
A pérola nasce do sofrimento, de uma irritação e vai se formando. Podemos, 
deste modo, ver a vida social como uma metáfora de um colar de pérolas que 
leva anos para se formar, ser construído, até poder se juntar todas as pérolas 
num só corpo? Como um colar, que é um adorno para esta área perto do cora-
ção, assim deve ser o social, algo que pulse e que ligue a cabeça aos membros, 
se aquecendo na região rítmica de nosso corpo. 

Outro modo de como nós adultos podemos ser modelos para uma vida so-
cial para as crianças é pensarmos como nos relacionamos com as três capaci-
dades básicas que recebemos até os três primeiros anos de vida e que depois 
só as desenvolvemos: o andar, o falar e o pensar.

Partindo do princípio que a criança aprende por imitação, como eu adulto 
me comporto fazendo uso de meus pés? Sigo por bons caminhos? Uma vez 

Como lidamos com o social em nossa escola? Como trabalhamos com os 
pais? Temos que construir uma membrana que proteja a escola, mas que ao 
mesmo tempo permita respirar. Pode-se perguntar aos pais o que de bom 
veem no seu filho, qual a imagem que eles têm dele com relação ao que é 
positivo como também o que nele tem que ser melhorado. Como nós adul-
tos podemos nos transformar e não só esperar que a criança se transforme 
e se adapte?

Como trabalhamos com nossos colegas, como zelar pelos diálogos nos 
encontros? Como trabalhar com devoção? Como desenvolver interes-
se, respeito, paciência com relação ao outro? Como ser um “construtor 
de pontes”? 

Dependendo das respostas a estas perguntas podemos ter um social mais 
harmônico e eficaz ao nosso redor.

Rudolf Steiner em seus ensinamentos diz que há três virtudes básicas que 
conduzem a uma  vida social saudável e que devem ser transmitidas às crian-
ças nos três setênios escolares, que são: gratidão nos primeiros 7 anos, amor 
no segundo setênio, e dever, no sentido de realizar algo com sentido positivo 
para o mundo, dos 14 aos 21 anos.

Sendo a educação autoeducação, como o adulto pode se tornar um 
exemplo de modelo social para a criança? 

Lex Bos, educador social holandês, escreveu em seu livro “Confiança, Doa-
ção, Gratidão”, que a gratidão deveria viver em nós, adultos, de tal modo que 
assim que eu percebo que recebi alguma coisa de alguém, algo se move 
dentro de mim a tal ponto que eu me transformo e me sinto inclinado a dar 
adiante algo para o outro. Como o adulto chega a esse ponto? Temos que 
percorrer um caminho, que se inicia com a gratidão, no primeiro setênio.

Segundo Rudolf Steiner, a gratidão “se desenvolverá espontaneamente du-
rante os sete primeiros anos de vida, enquanto a criança for bem tratada”. 
A resposta da criança vem em forma de devoção e amor, isto é, permeada 
de gratidão. Esta gratidão tem que viver no corpo físico da criança, deve ser 
implantada. Deve ser implantada com nosso zelo e cuidado e não forçando 
a criança a dizer “obrigada” para tudo. O que significa então tratar bem uma 
criança? Nesta faixa etária é dar a ela boa alimentação, bom sono, bom ritmo, 
espaço para se movimentar, tempo para brincar, contar boas histórias, entre 
outras coisas. 

E nós adultos, como nos mostramos gratos?
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Para que tanta atividade como inglês, balé, musicalização, capoeira, fu-
tebol etc nos primeiros anos de vida, se o principal para a criança é ela 
brincar? 

Se compreendermos que a criança que brinca está se exercitando para um 
futuro social saudável, vamos deixá-la brincar e não roubar dela a infância, 
que uma vez tirada não há mais volta. 

Um escritor chamado Richard Louv, autor do livro “Última criança na nature-
za”, aponta muitos aspectos do brincar com relação à natureza.

Mais e mais crianças estão sendo confinadas a lugares pequenos e fechados. 
Elas são mantidas em carrinhos para sua segurança, enquanto os pais cor-
rem, por exemplo.

Houve uma separação brusca entre infância e natureza, há restrição física 
devido a um mundo que está sendo urbanizado de modo tão rápido, não 
deixando mais espaço para a criança estar  em contato com a  natureza. Visto 
pelos olhos dos adultos, muitas coisas tornaram-se perigosas para a criança. 
Este é um grande fator limitante de movimento.

Pesquisas mostram o declínio no brincar: 

• Em 25 anos, o brincar livre diminuiu 9 horas/semana nos Estados Unidos.

• Em 15 anos, entre 1997 e 2003, crianças entre nove e doze anos de idade 
diminuíram em 50 por cento suas atividades externas, como caminhar, ir à 
praia, parques, pescar.

• Sessenta por cento das crianças estão acima do peso médio,  entre cinco e 
dez anos de idade já têm fator de risco para doença cardiovascular.

• Há um aumento da pressão alta entre 8 e 18 anos de idade.

• Nos EUA, crianças entre 6 e 11 anos passam trinta horas por semana em 
frente das telas.

• Em 2003, a prescrição de antidepressivos aumentou duas vezes mais em cin-
co anos, e 66 por cento em crianças pré-escolares.

Ele menciona que a natureza pode ser uma ferramenta para reduzir o aumen-
to do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). O autor está 
criando um termo chamado "Desordem do déficit da natureza" para descrever 
comportamentos que são resultados de falta de contato com natureza.

Nos EUA eles chegaram a um ponto que para “melhorar os resultados acadê-
micos” estão estudando a possibilidade de reduzir as pausas, dizendo que é 
perda de tempo e um período de risco para o aluno. A que ponto chegamos?

que alcançamos o equilíbrio para o andar, nossos pés nos levam vida a fora, 
e nossas mãos se tornam livres para fazer o bem. Minha fala pode ser usada 
para ser verdadeira e benevolente. E meu pensar deveria ser nutrido de bons 
ideais desejando deste modo o melhor para a humanidade.

Se nós, como adultos, seguirmos o caminho da autoeducação, nos tornare-
mos uma boa imagem para a criança imitar e esperançosamente também 
um dia elas agirão de acordo com esses princípios e contribuirão para uma 
vida social melhor.

Como a criança acorda para o mundo, uma vez que a sua consciência é 
de sonho? Através do movimento, da ação, de boas imagens. Aos poucos 
ela vai despertando para seu meio. Qual a tarefa mais importante que a 
criança tem a realizar nos primeiros anos de vida? É crescer de modo sau-
dável. Como se  cresce? Um dos modos é se movimentando, brincando! 

Nós vemos o milagre da criação diante de nossos olhos enquanto a criança 
brinca! Vemos seres que são curiosos, que estão abertos, confiantes, estão 
muitas vezes resolvendo problemas, têm persistência, podem negociar, seres 
que podem perdoar facilmente.

Você consegue ver a relação dessas qualidades acima mencionadas 
com uma vida social saudável do adulto? Como posso garantir que esse 
momento possa acontecer, permitindo que as crianças explorem todas 
essas qualidades durante o seu brincar?

A criança necessita de tempo e espaço para o seu brincar. Criatividade exige 
tempo. O brincar, como uma obra de arte, necessita de tempo para ser re-
alizado porque se está criando algo novo. Como lido com o caos que pode 
surgir antes que as crianças possam realmente brincar? Quanto tempo eu 
deixo as crianças brincarem em ambiente fechado e aberto?  

Em relação ao espaço, podemos nos perguntar como o ambiente é 
construído? Como são as cores das paredes, há luz natural, como é o 
jardim, há espaço para diversos movimentos serem explorados?  Os brin-
quedos são “abertos”, isto é, dão espaço para o processo criativo ou são 
completamente formados?

Esperamos que as crianças no fim do ano levem para casa uma pasta repleta 
de desenhos, pinturas, bordados, tricôs de dedo etc. ou conseguimos compre-
ender que, no primeiro setênio, estamos “construindo a base da casa” e esta 
não se mostra quando a casa está edificada? Com isto quero dizer que o brin-
car em si é mais importante do que encher a vida da criança com atividades!
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sExToU! EnTraMos  
no MoviMEnTo Global

Tom Ramsay, aluno do 10° Ano
Isaura Viggiano, ex-aluna da Escola Anabá 

Em agosto do ano passado, a Greta, uma jovem sueca, fundou um mo-
vimento chamado “Fridays for Future” (Sextas-feiras Pelo Futuro) formado 
por jovens do mundo todo que faltam às aulas às sextas-feiras para protestar 
pedindo por ações contra a crise climática global. Esse movimento estava 
organizando uma greve mundial no dia 15 de março deste ano, que chegou 
a acontecer em mais de 120 países, e nós, aqui em Florianópolis, participa-
mos! Percebendo que ainda não havia nada por aqui e que, a exemplo da 
Greta, que tem a nossa idade, nós mesmos poderíamos fazê-lo, decidimos 
organizar algo. Ficou combinada uma manifestação no centro de Florianó-
polis, com uma conversa no final. Foi algo pequeno, visando principalmente 
a conscientização. Queríamos chamar a atenção para a importância atual do 
tema. Foi bastante difícil engajar as pessoas que, em geral, acreditavam que 
o nosso pequeno movimento não podia fazer diferença alguma, mas como 
diz a Greta: "você nunca é pequeno demais para fazer a diferença". Algumas 
das questões que surgiram entre os movimentos no Brasil é que, no nosso 
país, faltar à aula não tem uma repercussão tão grande e muitas pessoas nem 
mesmo entendem a importância dos cuidados com o ambiente ou o que 
devem fazer para isso. Foi aí que surgiu a ideia de uma roda de conversas 
com algumas pessoas que entendessem mais do assunto e pudessem passar 
um pouco da sua experiência e conhecimento. Para isso, organizamos um 
encontro no dia 7 de junho, na Semana do Meio Ambiente, com a presença 
do vereador Marquito, cuja principal bandeira é a agroecologia. Com esses 
pequenos movimentos e gestos, esperamos aos poucos ajudar a espalhar a 
consciência para aqueles ao nosso redor para que assim possamos rumar a 
um futuro sustentável.

!A situação é tão dramática que os pediatras alertam que as crianças de hoje 
podem fazer parte da primeira geração americana desde a II Guerra Mundial 
a falecerem mais jovens que seus pais.

Considerando que somos parte da natureza, que precisamos dela para a 
nossa vida, para a nossa vida social, como nos familiarizamos com ela? Eu, 
como adulto, como mostro isso para a criança? Qual é o meu interesse para 
com a natureza, a minha ligação com ela se mostra em ações? Quais são 
estas ações?

Quais são os conselhos, que este autor nos dá?

Permitir que as crianças estejam na natureza, brincar fora, ter contato com 
árvores, água, lama, animais, chuva, sol. Que nós adultos devemos com en-
tusiasmo cultivar jardins, levar as crianças de modo muito regular para ca-
minhadas, deixá-las brincar mais do lado de fora, tendo a natureza perto do 
coração.

A natureza será familiar para eles e, no futuro, haverá mais chances de que 
eles tenham preocupações mais profundas com ela.

Tenho certeza de que, deixando-os brincar mais na natureza, estamos permi-
tindo que a transição da consciência onírica para a consciência desperta seja 
um processo mais saudável.

Ao finalizar este estudo, compreendi que realmente o que fazemos nos pri-
meiros anos de vida  da criança a está preparando para a vida 
social e saudável do adulto. Podemos dizer que grande parte do 
futuro está em nossas mãos. Que responsabilidade!!!!

Eu gostaria de terminar com um verso de um médico natu-
ralista chamado Fritz Müller:

“Mantenha a calma, jovem árvore sorridente. 
Tudo que cresce rápido 
Desaparece como um sonho 
Só devagar a verdade pode se formar 
Somente através do tempo pode o nobre se revelar”.

*IASWECE - International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education
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vivência na biblioTEca 
 Do anabá

Lucas Mendes, bibliotecário

Fui apresentado à escola pela Adriana (bibliotecária da escola) há alguns 
anos. Fomos colegas na graduação em Biblioteconomia na UDESC e nos for-
mamos juntos. Tive o prazer de estar algumas vezes na escola Anabá e na 
biblioteca, tanto como visitante como para auxiliar alguns trabalhos na bibliote-
ca. Durante nosso tempo juntos em sala de aula, lembro que a Adriana, em 
diversos momentos, fez questões pontuais e discussões que contrariavam os 
conteúdos ensinados em sala. Durante meu tempo na escola vi, em primeira 
mão, as necessidades diferentes que uma escola Waldorf possui. E, de ma-
neira positiva, como se preocupa com o desenvolvimento individual e social 
do aluno, diferentemente de outras realidades que presenciei. Durante esses 
meses atendi alunos novos e adultos, professores, pais, mães, avós e toda a 
comunidade escolar. Percebi um grupo muito unido e receptivo, que me 
aceitou e me fez sentir-me em casa. Percebo na biblioteca do Anabá extre-
mo amor pela leitura, que também é parte integral nas atividades da escola. 
As particularidades do ensino Waldorf me fizeram questionar em diversos 
momentos as técnicas que aprendi na Biblioteconomia, o que me instigou a 
pensar em questões que influenciam no ensino e no uso no contexto da me-
todologia da escola. E, além da técnica, esse espaço foi uma brisa fresca em 
meio ao caos social e informacional em que vivemos. As pessoas aqui estão 
muito preocupadas com o bem-estar de todos e também com suas jornadas. 
Vivenciar esse espaço foi algo singular. Todas as relações que testemunhei, os 
alunos que vi crescendo, mesmo que em um curto período de tempo, muda-
ram minha perspectiva de como me via e como via minha atuação. Resta-me 
agradecer a todos que me acolheram, me ensinaram e que tiveram paciência 
quando eu não estava habituado a assuntos correntes na Antroposofia. 

Lucas Mendes trabalhou por três meses  
como substituto na Biblioteca Guimarães  

Rosa, no Anabá, até o dia 14 de junho

!
pEDaGoGia WalDorF

coMo a Escola WalDorF chEGoU ao brasil
Comissão de Comunicação

A primeira escola Waldorf do Brasil foi fundada há 63 anos, em São Paulo.

A “Escola Higienópolis” (atualmente “Escola Waldorf Rudolf Steiner”) foi 
inaugurada no dia 27 de fevereiro, em Higienópolis.

Uma das regiões mais altas e centrais da capital, o bairro nobre havia sido 
criado em 1895 por dois empresários alemães, Victor Nothmann e Martinho 
Bouchard, a partir do loteamento de uma chácara. Mas as mansões dos ba-
rões do café, que ocuparam a região inicialmente, já começavam a dar lugar 
aos grandes edifícios, quando a escola foi criada.

Era o ano de 1956, em que Pelé começaria sua carreira no Santos, e o 
Brasil ainda não tinha ganhado nenhuma Copa do Mundo. No rádio, Dorival 
Caymmi cantava sem parar: “Eu vou pra Maracangalha, eu vou...”, Guimarães 
Rosa publicava “Grande Sertão: Veredas” e, não menos importante, o presi-
dente Juscelino Kubitschek acabava de assumir o poder.

O mandatário colocaria em andamento a política desenvolvimentista que 
abriu o país ao capital estrangeiro e à industrialização, transformando ainda 
mais a cidade e a sua composição. Com o seu “Plano de Metas”, JK — que 
prometia entregar “50 anos (de desenvolvimento) em cinco” — alocou ape-
nas 3,4% do orçamento para a educação. Isso em um país com uma taxa 
de analfabetismo de 56,17% da população com idade superior a 15 anos 
(segundo o Censo de 1940).

São Paulo, um dos polos da imigração alemã, já na década anterior contava 
com mais de 20 mil alemães só na capital. Entre os que se refugiaram ali, dos 
transtornos das grandes guerras na Europa, estavam os fundadores da escola. 

Como muitos compatriotas, o casal Hans e Melanie Schmidt havia chega-
do ao Brasil com os filhos Pedro e Joaquim, em 1940, por meio de uma com-
plicada viagem em um navio italiano, que deixou a Europa dois dias antes de 
eclodir a Segunda Guerra.
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Em seu livro de memórias, Pedro 
Schmidt lembra que a família, que con-
seguiu emigrar por meio de um tratado 
para trabalhar no campo, desembarcou 
no Rio de Janeiro, seguiu para Penedo 
(no estado do Rio) mas terminou em 
São Paulo. “Ficaram para trás a fuga da 
Europa, e os encontros com a polícia 
sob o regime nacional-socialista”, conta. 

No Brasil de Getúlio Vargas, a famí-
lia enfrentou a fase de radicalização da 
“Campanha de Nacionalização” do Es-
tado Novo, que havia começado anos antes nas escolas, proibindo o ensino 
de línguas estrangeiras para menores de 14 anos e criando restrições que 
obrigaram muitas escolas estrangeiras a fechar as portas. 

“a partir de 1939, a interferência na vida cotidiana atingiu outras instituições 
comunitárias e culminou com a proibição de falar idiomas estrangeiros em 
público, inclusive durante cerimônias religiosas. O Decreto nº 1.545, de 25-8-
1939, no seu art.16, diz que todas as prédicas religiosas deverão ser feitas em 
língua nacional, e incumbe o Exército de fiscalizar as “zonas de colonização 
estrangeira”. As associações culturais e recreativas tiveram de encerrar todas 
as atividades que pudessem estar associadas às respectivas culturas nacionais. 
(Giralda Seyferth, em “Repensando o Estado Novo”, org. Dulce Pandolfi).

Com a deposição de Getúlio Vargas em 1945 e a promulgação da nova 
Constituição em 1946, direitos democráticos começaram a ser retomados.

Dez anos mais tarde, a ideia de criação de uma escola Waldorf no Brasil 
surgiu em um dos pequenos grupos de alemães que se reuniam para es-
tudar a Antroposofia. A essa altura, já havia grupos de estudo também no 
Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, grupos de estudos 
conduzidos por Tatiana Braunwieser e por Max Rüegger contavam com a 
participação de Rudolf e Mariane Lanz, além dos Schmidt e de outros casais 
que também ajudariam na fundação da Escola Higienópolis.

Foi o nascimento de sua primeira neta em 1953 que inspirou Melanie 
Schmidt a assumir a empreitada. A bebê Aglaia era filha de Pedro Schmidt e 
da então jovem médica residente Gudrun (que 16 anos mais tarde fundaria 
no país a Clínica Tobias, de Medicina Antroposófica).

A avó estava com ela nos braços e de repente disse: “Precisamos de uma 
escola Waldorf!”. Todo mundo achou a ideia prematura e impossível de pôr 
em prática (eu era um deles), mas minha mãe era uma pessoa bastante persis-
tente e, apesar de todo mundo falar que não ia dar, ela continuou e, certo dia, 
teve uma conversa com o Sr. Ernst Mahle, fabricante dos pistões Mahle, que 
naquele tempo vivia em São Paulo. Ela expôs a ideia ao Sr. Mahle, que disse: 
“Sra. Schmidt. Acho uma boa ideia e vou ajudar!” E com esse trunfo na mão, 
todos aqueles que, inicialmente, achavam que era impossível, passaram a ver 
a viabilidade. (Pedro Schmidt, em “Do Ideal ao Real”.)

No grupo de amigos que se reuniam para estudar a Antroposofia, Me-
lanie conseguiu ainda o apoio de outros alemães, como Paulo Bromberg 
e também Dirk e Selma Berkhout, que cederam o sobrado em Higienópolis 
para instalação da escola. 

Com isso, o casal Schmidt foi à Europa em 1955 em busca de professores 
com a formação em pedagogia Waldorf. Foram contratados Ida e Karl Ulrich 
e o professor suíço Willy Aeppli.

A escola começou com 16 alunos no Jardim de Infância e 13 no Ensino 
Fundamental, com professores germânicos, e o ensino totalmente em ale-
mão, mas cresceu rapidamente com filhos também de suíços e holandeses.

Certo dia, o casal Ulrich lançou um ultimato: se até o final do ano não tivés-
semos outro imóvel ou considerássemos a possibilidade de expansão, eles 
voltariam para a Europa, porque aquele espaço já estava saturado. 

Um belo domingo, dois pais acharam uma grande propriedade. O único pro-
blema era que não tinha três mil metros quadrados, como a diretoria tinha 
idealizado, mas 15 mil metros quadrados. Quando revelaram seu plano, o 
que ouviram foi: “Vocês estão loucos! É muito grande, e o preço, muito alto!” 
(Pedro Schmidt, em “Do Ideal ao Real”.)

Com o entusiasmo do grupo em organizar o financiamento do novo pro-
jeto, em 1955 a escola passou a funcionar no novo endereço, em Santo Ama-
ro, onde permanece até hoje, ocupando ainda um terreno vizinho.

Em 1960, Hans Schmidt passou a presidência da associação mantenedo-
ra a Rudolf Lanz, que dez anos mais tarde fundaria o curso de formação de 
professores.

Por meio desse movimento, as iniciativas Waldorf chegaram à Bahia, Ce-
ará, Goiás, Brasília, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Sergipe e também a Santa Catarina.
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Florianópolis
No sul do país, no final dos anos 70, um grupo de jovens idealistas desco-

briu a Antroposofia e foi pra São Paulo participar do primeiro curso de Peda-
gogia Social no Brasil, com Lex Bos. "Fomos eu, Sandra, Simone e o Caldeira, 
que conhecemos na viagem". Lá conheceram uma escola e uma professora 
Waldorf e ficaram maravilhados. "Foi um encantamento que nos pegou para 
sempre", conta Sérgio Beck. 

Voltaram para Florianópolis trazendo a professora e a certeza de que a 
mudança que queriam fazer no mundo seria pelo caminho da Antroposofia 
e, especialmente, da pedagogia, com as crianças. 

Com reuniões de estudos antroposóficos na casa do casal Sandra e Sérgio, 
o grupo trouxe várias pessoas de São Paulo para darem cursos, principalmente 
na UDESC. "Fizemos vários cursos com a dona Leonore (Bertalot). Ela veio vá-
rias vezes, virou nossa madrinha. Uma vez fizemos um curso chamado Religio-
sidade no Ensino. Olha o título, dentro da universidade... deu 60 pessoas. Não 
tinha lugar pra colocar tanta gente pra fazer a atividade artística. Fizemos uma 

Festa Junina de 2018 no pátio do Fundamental no Itacorubi

Celebrações no Anabá em Itaguaçu

fila de mesas no vão da Faculdade de Educação, com gente dos dois lados. 
Fizemos desenho de forma, modelagem, tudo que tínhamos direito."

Já em 1980, uma casinha de pescador, no bairro de Itaguaçu, abrigou 
a primeira turminha da jardineira Isabel Cortesi, a Bel, com cinco crianças. 
Nascia a Escola Anabá. 

Durante o seu período de formação, a escola recebeu o apoio de muitos 
professores de São Paulo, como o casal Rudolf e Mariane Lanz, os professores 
Martin Keller, Eric Blaich e, mais tarde, Mônica Beckendorf, entre muitos outros. 

Hoje, com turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio, a escola conta 
com mais de 400 alunos. Entre eles, o garoto Mathias, bisneto de Melanie 
Schmidt.  

Os 100 anos na Ilha
Atualmente, a capital catarinense tem nove jardins e escolas Waldorf que 

acolhem cerca de 900 crianças e jovens. Todos estarão juntos num evento de 
comemoração dos 100 anos da pedagogia Waldorf no dia 19 de setembro. 



32 33

sobrE árvorEs

 100 anos planTanDo 
 árvorEs DE conhEciMEnTo

Diego Martins Ribeiro, professor de jardinagemN o ano de seu centenário, as escolas Waldorf do mundo estão 
tratando de homenagear as árvores. Que árvores serão essas? A 

que gênero ou família pertencem? O que representa esta árvore para cada 
um de nós, testemunhas desta pedagogia que atravessa os séculos e conti-
nentes com o intuito de formar e aperfeiçoar seres humanos, para que sejam 
livres em sua maneira de pensar, sentir e atuar no mundo?

Concretamente falando, seria absurdo supor que uma árvore adquira cer-
to grau de autonomia em relação ao organismo que a gestou. Permitam-me 
explicar melhor, é um equívoco pensar em uma árvore isoladamente ou em 
uma espécie de autogestão independente. Neste caso, o organismo vegetal 
que sustenta e permite a existência das árvores é o que denominamos flores-
tas. É precisamente no conjunto de relações deste organismo que nos depa-

ramos com uma grande aula. Assim como as árvores estão para as florestas, 
no teatro da existência humana encontramos a vida social.

Neste sentido, observemos as árvores. Percebamos que, mesmo não sen-
do as pioneiras, são elas sempre as mais antigas, e naturalmente carregam 
dentro de si uma bagagem como representação do conhecimento adquiri-
do em séculos de existência como são as palmeiras, pinheiros e figueiras, por 
exemplo. E o que fazem elas? Ora que pergunta, como assim? Fazem o que 
todos os demais membros do organismo vegetal fazem! Interagem entre eles, 
servem uns aos outros, alguns cumprem papéis mais simples, outros um pou-
co mais complexos e no centro destas relações impera uma grande e podero-
sa lei: todos colaboram com o todo e se beneficiam do mesmo todo, reinando 

a indescritível abundância e notável prosperidade do organismo vegetal.

Agora, trazendo esta imagem para o organismo social, como estamos? 
Que papel viemos cumprindo até então? Estamos de fato comprometidos 
e colaborando com o todo? O que fazemos por nós e pelos “nossos” está 
em equilíbrio com o que fazemos pelos outros? Em nosso organismo social 
conhecemos verdadeiros gigantes do conhecimento, como árvores centená-
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rias que surgem e desaparecem no tempo, deixando na terra sempre a mes-
ma mensagem e o mesmo exemplo. Estes gigantes, assim como as rainhas 
da floresta, viveram exclusivamente para servir sem esperar nada em troca, 
entregando sempre o mais valioso que existe: a cura e o ensinamento.

Em nossa floresta social, com tantos sistemas caducos e indivíduos des-
preparados, temos muito a trabalhar. Existem verdadeiros desertos, geleiras, 
abismos e montanhas intransponíveis e, com certeza, muitas tempestades. O 
que fazer então? Vamos em busca das árvores para alguns conselhos, vamos 
imitá-las e servir desinteressadamente sem reclamar, vamos aprender a calar 
frente às debilidades alheias e aceitá-las com sinceridade, e principalmente, 
vamos transformar todos os nossos problemas em oportunidades para o cres-
cimento e amadurecimento individual.

Quem sabe, assim, possamos florescer e através desta fragrância, ou des-
te perfume da amizade, possamos atrair abelhas que representam todas as 
possibilidades de troca e o potencial criativo inerente ao organismo social. 
Vamos cuidar das abelhas! No organismo vegetal, estão morrendo envene-
nadas porque nos esquecemos de como devemos cuidar da terra e nos tor-
namos gananciosos e preguiçosos ao extremo. No organismo social, estão 
ameaçadas pelo uso excessivo das tecnologias, distração, medo, isolamento, 
desconfiança e uma falsa sensação de autonomia ou independência em re-
lação aos nossos semelhantes.

Por fim, as árvores preservam o conhecimento e mantêm em harmonia 
todas as relações do organismo vegetal e social. Nos inspiremos nas árvores 
que para entregar seus frutos nos céus infinitos lançam suas raízes no mundo 
do silêncio e da escuridão e, quanto mais altas se tornam, mais fundo têm 
que chegar. Estes 100 anos são um convite para reconhecermos e revalo-
rizarmos o serviço prestado gentilmente por esses gigantes até o momento, 
sendo um ponto de apoio para o crescimento e amadurecimento desta pe-
dagogia em nossos corações.



36 37

sem muita esperança, pois meu “terceirão” não foi com foco no vestibular, 
e sim no curso técnico. No entanto para a surpresa de minha mãe acabei 
sendo aprovado para o segundo semestre. Trabalhei até julho de 2011 como 
técnico em edificações e, em agosto, iniciei o curso de Zootecnia na Universi-
dade Federal de Santa Catarina, retornando a Florianópolis.

Iniciei a Universidade e abandonei minha formação técnica. Preferi me 
dedicar à graduação, que era em período integral. Voltei a ter contato com 
o Anabá quando conheci minha companheira, Shayany, pois sua filha, Julia, 
entrou no primeiro ano da escola em 2015. Neste mesmo ano, fui presen-
teado com o nascimento de nossa filha, Lavínia. Com isto, precisei ingressar 
no mercado profissional antes mesmo de me formar. Comecei a trabalhar 
com representação comercial de medicamentos veterinários e após concluir 
minha graduação, no ano passado, decidi permanecer na área. 

Hoje posso dizer que vivo mais do que nunca o Anabá. Minha mãe con-
tinua trabalhando na escola (desde 1997) e minhas duas filhas como alunas. 
Atualmente, Julia está no 5° ano e Lavínia no Jardim da minha querida pro-
fessora Regina.

2019: Com a filha Lavínia e a professora Regina no Jardim

2006: No 8º ano do Anabá 

?
por onDE anDaM

o boM Filho à casa Torna
Eduardo Martins Reguse

Meu primeiro contato com a Escola Waldorf Anabá aconteceu no ano de 
1995, aos 3 anos de idade, ingressando no maternal da professora Raquel. 
Em seguida, passei para o Jardim com a professora Regina, desse período 
lembro-me das brincadeiras que em sua maioria envolviam areia, quando 
no pátio, e muitos panos e biombos, quando eram realizadas dentro da sala. 
Lembro-me do cheiro característico do arroz integral que sempre era servido 
acompanhado de gersal e orégano. E como não lembrar do pé de nozes 
“banana”, como chamávamos na época. Então, em 1999, entrei no 1º ano 
da “escola grande”, como de costume o grande frio na barriga ao passar pelo 
arco de flores, onde estava para me receber, de braços abertos, a professora 
Maria Cristina Hering. Daí em diante foram muitos aprendizados e experi-
ências vividas, muitas amizades que inclusive são cultivadas até hoje. No 9° 
ano, tivemos a professora Cynara como tutora de turma, que nos guiou até a 
formatura, que ocorreu em 2007.

Em 2008, fui morar em Joinville com meu pai e minha madrasta. Lá passei 
por grandes desafios, cidade diferente, amigos diferentes e a distância da 
mãe. Mas foram três anos e meio da minha vida muito intensos e bem apro-
veitados, lá cursei o Ensino Médio na Escola Técnica Tupy, onde passei por 
alguns choques de realidade, muitas turmas com grande número de alunos, 
utilização de apostilas e pressão em cima de desempenho e notas. Ambiente 
este bem diferente do que se vivia no Anabá, mas extremamente importante 
para a minha formação. 

A partir do segundo ano do Ensino Médio, iniciei o curso técnico em edi-
ficações, tendo aulas todos os dias em período integral. Em 2010, me formei 
no Ensino Médio e no Técnico. Comecei minha vida profissional em 2011 em 
uma empresa de topografia. Gostava de edificações, mas sempre tive o so-
nho de trabalhar com produção animal. Então, antes de começar a trabalhar 
em minha formação técnica, prestei o vestibular para Zootecnia. Fiz a prova 
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Algumas Telas
São apenas algumas telas...
Que amarram tanta gente
Que defendem a causa delas
Que elegem um presidente.

São tidas como algo banal,
Adotadas tal como uma estrutura
E de forma triste e irracional
Compõem um quadro de loucura

Uma nação, povo, sociedade
Inconscientemente alienados
Alimentando a necessidade
De estarmos sempre conectados.

Choram pela tela rachada
Choram pela conta perdida
Choram por esquecer a senha
Mas esquecem que perderam a vida

Veem o mundo nesta tela
Sofrem todos de ansiedade
E nem sequer olham pela janela
Para enxergar a realidade
Pedro Hikari
(O Ser Humano e os dispositivos eletrônicos)

o Espaço É DElEs

onzinE
Cynara Muller, tutora do 12º ano

A produção textual do 11º ano é intensa… dissertações, narrativas, contos, 
interpretação de texto, poemas... Ao término da Época de Língua Portugue-
sa, cada aluno e aluna preparou um Zine, um compilado de textos próprios 
com o assunto à sua escolha. Um meio termo entre a Biografia (9º) e o Tra-
balho de Conclusão do Ensino Médio (12º). Com oito textos próprios, dentre 
eles, um poema, os Zines trazem um pouco do universo em que vivem os 
pensamentos e elucubrações dos alunos e alunas; mostram sua posição fren-
te aos mais variados temas. Exigiu pesquisa, dedicação e capricho. Dividimos 
com vocês algumas pérolas...

Ásia Omitida
Vieram da Ásia
Mulheres vermelhas
Regidas por Vênus
Eram centelhas
Esplendidamente romperam padrões
Com bravura, governaram nações

Mulheres como nós
Omitidas, sem voz
Essas por quem eu grito
Conquistaram territórios
E assim viraram
Assuntos não obrigatórios
Valentina
(Mulheres governantes na Ásia antiga)
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Poema da Música
Música, o som que está em nós
Está dentro de nós
Tanto é que dá pra fazer percussão
Com uma casca de noz
Fazemos música com a natureza
Com os pássaros assobiando
Com o pica-pau batendo bico na madeira
Com o lobo uivando
E com o vento soprando, fazendo a base.
O homem também participa da música
Criando estilos musicais.
Sem música, qual seria o sentido da vida?
João Ioshio
(Música)

Poema
Somos parte do todo
Temos o todo em partes.
Somos fluido
Energia materializada.
Somo o Universo
Tudo influencia e é influenciado

Em cada chakra, há uma conexão
Astros de constelação
O pulso do universo
É o mesmo do coração.
O amor é a energia vital
Para o físico e o espiritual.
Lara
(Energias sutis)  

Conclusão
Todo ser humano chega em um ponto que para de crescer e começa 

a amadurecer. A única vantagem da dor e do sofrimento é que eles 
despertam a consciência. O ser humano é, sim, egoísta, mas pode também 
ser maravilhoso, capaz de dar sua vida aos outros e o único capaz de 
se salvar também. A diferença entre utopia e ideal é o compromisso. As 
pessoas precisam colocar o dinheiro nos seus valores e, apesar de parecer 
um gesto insignificante, a humanidade é a soma de todas essas pessoas.

Tudo está por fazer.
Tudo ainda é possível.
Quem, senão todos nós?
Tiago
(Como anda sua consciência?)

Como deveríamos ser?
Como o machismo atrapalha, arruína a vida das mulheres, ele faz o 

mesmo com os homens. O machismo arruína a vida de todos os gêneros, 
pois ele apoia uma ideia que não existe. Os homens crescem ouvindo 
que têm que ser valentes, fortes, independentes. Que chorar é coisa de 
“menininha”; então, já caracteriza que meninos, homens não podem chorar, 
não podem ser sentimentais, “homens não choram”. Os meninos também 
crescem aprendendo que têm que se relacionar com muitas mulheres, 
sua sexualidade é sinal da sua masculinidade; com quanto mais meninas 
ficarem, mais machos são. A sociedade cobra muito essa força masculina, 
esse ser rude, alguém sério, que trabalha o dia inteiro, de terno e gravata, em 
reuniões, decidindo o futuro da família. Isso vem junto com uma questão de 
orgulho do próprio homem; eles nascem com esse orgulho deles mesmos, e, 
com qualquer dúvida disso, ficam muito sensíveis. Eles são desleixados, vamos 
supor, nos cadernos da escola, em arrumar o quarto... é normal menino ter 
quarto bagunçado. Só que, ao mesmo tempo, eles se preocupam com sua 
beleza e têm que se mostrar muito valentes e fortes para todos, como se fosse 
uma aprovação. Só não podem saber que eles se preocupam muito com sua 
beleza, pois, senão, começam a ficar afeminados. O machismo bloqueia o 
homem de ser quem ele é e quem quer ser, coloca um peso na consciência 
que não precisa.

Letícia Duarte
(Divisão binária de gêneros)
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para lEr

Caros leitores, proponho-lhes, por meio de uma breve descrição, a leitura 
do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis e 
muito interessante para ser lido ao menos uma vez na vida. Retrata muito 
bem a realidade brasileira elitizada do séc. XIX, contando a vida de Brás Cubas, 
narrada pelo próprio após sua morte. Quando falamos da história, é certo que 
não possuímos um enredo carregado de dramas e reviravoltas e sim uma vida 
um tanto quanto pacata de um burguês que pouco contribuiu com grandes 
feitos. Porém é nesse contexto que se encaixa a genialidade do autor, que flo-
reia seu texto com filosofias e reflexões, sem poupar palavras complexas, que 
condicionam diálogos entre história e leitor. No começo do livro a leitura pode 
revelar-se intimidadora, porém apenas durante seus primeiros poucos capítu-
los, que são preenchidos por elucubrações e que podem ser passados incom-
preendidos sem comprometer a experiência, para logo a leitura tornar-se mais 
fluida e clara. Ou é possível também optar-se por desvendar todas as sutilezas 
do livro e sua linguagem, ao troco de algumas centenas de bons neurônios.

Pedro Hikari Mizuta Bueno, aluno do 11º ano

Pular corda
“se pudesse o menino pularia corda

com a linha do horizonte,

se deitaria sobre a curvatura da Terra

para sempre e sempre saudar o sol,

encheria os bolsos de terra e girassóis.

Mas chove uma chuva fina

e o menino vai até a cozinha

fritar ideias”
  roseana Murray

Novas aquisições da Biblioteca Guimarães Rosa

O EsOtéricO na Obra dE GOEthE rEvEladO nO FaustO E nO cOntO – Rudolf Steiner
Três Passos da anTroPosofia – Rudolf Steiner    
a ÁFrica Em nós - a cultura dOGOn – Susanne Rotermund
a Escola dE ciência EsPiriTual – Goetheanum
tEmpO dE FEstas – Edith Asbeck
algodão sE sEnTE sozinho – Holly Webb
O príncipE mEdrOsO E OutrOs cOntOs aFricanOs – Anna Soler-Pont, Pilar Millán, Luis Reyes Gil
a casa da Madrinha – Lygia Bojunga
O barcO das crianças – Mario Vargas Llosa
JiM KnoPf E os 13 PiraTas – Michael Ende
cOntOs chinEsEs – Thereza Christina (Tradução)
dozE rEis E a Moça no labirinTo dE VEnTos – Marina Colasanti
ratOs E hOmEns – John Steinbeck
o fanTásTico sEnhor raPoso – Roald Dahl
nOvas avEnturas dE pEdrO malasartEs – Hernâni Donato
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Dizendo isso, o Sol escondeu-se novamente atrás das nuvens.

O menino foi para casa pensando em como poderia fazer uma pequena 

casinha para abrigar o raio de luz que o Sol iria lhe dar. Pegou uma folha 

grossa de papel e a pintou em lindas cores de aquarela. Quando secou, cor-

tou nela pequenas janelinhas e as cobriu com papel fino e colorido. Montou 

então sua lanterna e colocou dentro dela uma pequena vela. 

Quando já estava escurecendo, saiu para o jardim. 

Ergueu sua pequena lanterna e disse:

— Querido Sol, fiz uma pequena casinha para guardar o seu raio de luz 

dourado. Você me daria um deles agora? Eu o guardarei com cuidado.

O Sol olhou por detrás das nuvens e disse:

— Você fez uma linda casa! Eu lhe darei um de meus raios dourados.

E de repente, o menino viu as janelinhas de sua lanterna se acender, olhou 

dentro dela e viu um raio de luz dançando alegremente sobre a sua vela. 

Como estava feliz aquele raio de sol dentro daquela linda lanterna. 

A lanterna brilhava e reluzia.

— Obrigado, querido Sol! Obrigado!

O menino pegou sua lanterna e a levou cuidadosamente pelo caminho, 

cantando:

— "Eu vou com a minha lanterna, a minha lanterna comigo, no céu bri-

lham estrelas, na terra brilhamos nós!”

para conTar

o MEnino E a lanTErna
Autoria Desconhecida

Era uma vez um menino que havia passado todo o verão brincando em 

seu jardim, correndo atrás das borboletas, pulando como um gafanhoto, 

cantando como um pássaro e tentando apanhar raios de sol. 

Um dia, quando estava deitado sobre a relva admirando o céu ensolara-

do ele disse:

— Querido Sol, em breve os ventos do Outono vão soprar e o Inverno vai 

nos trazer o frio e as noites longas e geladas.

O Sol então empurrou algumas nuvens para o lado e disse:

— Sim, logo estará escuro e frio. No Inverno, a luz e o calor moram dentro 

de você, bem escondidos de todos. No tempo do frio e da escuridão, você 

pode contar com a sua luz guardada na casinha de  seu coração.

— Mas como eu conseguirei guardar esta Luz da casinha do coração se 

estiver tudo escuro e frio ao meu redor?, perguntou o menino.

— Eu lhe darei um raio dos meus últimos raios de outono quando você 

fizer para ele um pequeno abrigo. Ele precisa ser muito bem guardado! Você 

abrigará nele a Luz da casinha do coração por todo o inverno.
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asTronoMia

o cÉU Do invErno/2019
José Irineu Zafalon, professor de Matemática e Ensino Religioso

As Constelações Zodiacais
Na figura 1 vemos o céu de 1º de agosto, 21h00  
(olhar para o norte). No decorrer da noite todas  
as estrelas giram de leste para oeste.  
Umas vão se pondo a oeste,  
outras vão despontando a leste.  

Observe como é iluminada a região celeste de Escorpião, Sagitário 
e a Águia, sob a luz da Via Láctea, enquanto ao lado, a enorme 
constelação de Aquário, com suas estrelas bem fraquinhas, fica 
guardada pela bela Fomalhaut, uma das quatro estrelas régias da 
grande cruz celeste formada ainda por Antares, Regulus e Aldebaran.

Fig. 1: Algumas constelações típicas do 
inverno. Florianópolis, 1º de Agosto de 
2019, 21:00. 

estarão mais altos e Peixes já terá surgido a leste. O mesmo movimento 
ocorre no decorrer da estação. No início dela, Leão ainda pode ser 
visto no anoitecer, próximo à Virgem. Do outro lado, no nascente, 
é Sagitário que desponta. No final do inverno Virgem já terá se 
despedido, enquanto no nascente começam a surgir constelações 
típicas da primavera, como Peixes, Áries e Touro.

Júpiter, em Escorpião, e Saturno, em Sagitário, ficam visíveis durante 
todo o inverno. Mercúrio e Marte estão juntinhos no poente, mas só no 
comecinho da estação. Talvez tenhamos sorte com um anoitecer frio e 
límpido no dia 4 de julho para admirarmos os dois juntinhos com a Lua 
Nova! Vênus estará oculto por todo o inverno. Em seu caminho ficará 
aparentemente tão perto do Sol, que não será possível avistá-lo.

À meia-noite, por exemplo, Virgem 
já terá desaparecido por detrás do 
horizonte, Capricórnio e Aquário 
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O Caminho do Cruzeiro
No começo da estação, ao anoitecer, o Cruzeiro está em sua posição 

mais elevada indicando verticalmente o Sul geográfico (Fig. 2 esq.). No meio 
da noite ele já terá percorrido um quarto de sua volta ao redor do Polo Sul 
Celeste (Fig. 2 dir.). O Sul geográfico será encontrado se medirmos 4,5 vezes 
o tamanho do braço maior da cruz para a esquerda e do ponto alcançado 
descermos uma linha vertical até o horizonte.

No decorrer dos três meses do inverno, ele faz o mesmo percurso. No 
início da estação, ao anoitecer, ele estará na posição da figura à esquerda 
(posição em pé). No anoitecer do início da primavera, o Cruzeiro chegará na 
sua posição mais à direita, a sudoeste (posição deitada).

Imagens: www.stellarium.org

Fig. 2: O Cruzeiro do Sul no início 

do inverno ao anoitecer (esquerda) 

e no meio da noite (direita). 

inForME Da associação

sob nova vErsão
Associação Pedagógica Micael

A diretoria da Associação Pedagógica Micael começa nas próximas se-
manas a fase de aprovação do seu novo Estatuto, que vem sendo elaborado 
desde o ano passado. 

Com a revisão de um consultor jurídico e consulta ao Colegiado do Ana-
bá, a Associação espera concluir o novo documento e aprová-lo em Assem-
bleia até o fim deste ano.

Para aprofundar a análise de alguns temas e finalizar a nova proposta, foi 
promovido um encontro na Praia de Ibiraquera, nos dias 15 e 16 de junho, a 
convite de um dos diretores.

A nova versão, que atualiza o Estatuto de 2002, quer registrar os procedi-
mentos que auxiliaram a mantenedora desde a sua fundação, para facilitar os 
processos futuros. Por outro lado, o estatuto também quer criar mecanismos 
para que a associação continue se renovando sempre.

Na imersão de junho, no litoral, também foi feita uma projeção do futuro, 
que resultou em um planejamento para um ano de atividade.

A “Assembleia Constituinte” da APM em Ibiraquera, a convite de um de seus diretores.
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apoio
O Colibri é o resultado do trabalho de voluntários com apoio 

de pessoas e entidades que querem vê-lo voando e trazendo temas relacionados à 
Antroposofia e à Pedagogia Waldorf. A todos a nossa gratidão.

ALIMENTAÇÃO

Andreza Nagel – Tortas e Doces 
Tortas, bolos caseiros, bolo no pote, do-
ces tradicionais, doces gourmet, doces 
finos, cupcakes, pão de mel, cake pop. 
Tudo feito com e por Amor. (48) 99986 
1550.

Família Lorenzi – Pães artesanais
Tradição italiana. Produção caseira, sem 
conservantes. Rua Rui Barbosa, 256, 
Agronômica. (48) 3228 0441.

Orgânicos Pergalê – Hortaliças, 
verduras e frutas
Plantamos em Ratones produtos orgâ-
nicos certificados. Vendas semanais sob 
encomenda. Entregas na saída do Ana-
bá às quintas-feiras ou em sua residên-
cia terças e quartas. Gabriela (48) 99983 
1702.

Pão de Quê?
Feitos com ingredientes orgânicos e 
amor. Pães e bolos. Vendas terças e 
quintas no portão do Anabá. Aceita-
mos encomendas para aniversários (bo-
los, pães, patês...). Rafa e Dani (48) 3234 
3241 e 99607 1503.

ARTESANATO

Bazar Permanente do Anabá
Brinquedos pedagógicos, livros infantis, 
livros da Ed. Antroposófica, artesanatos, 
pedras preciosas, material escolar em 
geral. Caciane e Daniela (48) 3232 7152 
ou 99177 3409.

Tecerlã – Artesanato em Lã
Produção e venda de lãs. Fios, me-
cha penteada e lã para enchimento. 
Tudo 100% natural. Sônia Bersagui (48) 
99102 4321.

BELEZA E SAÚDE

Ari’s Saboaria e Cosmética Arte-
sanal Natural
Cuide-se de forma sustentável, livre de 
petrolatos, sulfatos e parabenos; use 
cosmética inteligente: xampu e condi-
cionador sólidos, desodorantes, cremes, 
séruns, perfumes, repelentes etc. Ven-
das no Bazar Permanente do Anabá e 
(48) 9880 11991.

Farmácia Weleda – Similibus Far-
mácia Magistral e Homeopática
Homeopatia e Antroposofia. orcamen-
to@similibus.com.br |(48) 3234 3692 e 
99908 9039. Rua Lauro Linhares, 1.849 - 
loja 4. Trindade.

Loja Belverde 
Cosméticos naturais e orgânicos
Com o propósito de trazer realização 
pessoal, autoestima, autoconhecimen-
to, leveza e busca pela saúde e bem es-
tar. Atentos à cadeia sustentável de saú-
de, desde a plantação da matéria-prima 
ao recebimento do produto na sua casa. 
(48) 99180 6983. Mercado São Jorge – 
Rua Brejaúna, 43. Futuramente no Mer-
cado São Jorge do Centro. www.lojabel-
verde.com.br

VESTUÁRIO

Laboratorio  
marca local de roupas femininas
Feitas com fibras naturais, qualidade nos 
acabamentos, design e responsabilida-
de. Instagram: @laboratoriostore. Gilma-
ra (48) 98844 0935 e Rejane (48) 99106 
4553.

Raiz Natural Design  
Estamparia Natural
Roupas e acessórios orgânicos com im-
pressão botânica e tingimento natural, 
buscando maneiras de mostrar ao mun-
do que é possível, sim, nos vestirmos 
de forma autêntica e bonita, sem agre-
dir a natureza. Nirvani (48) 99650 5614. 
www.raiznaturaldesign.com.br

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Kathia Possa – Adestradora
Zootecnista/Especialista em comporta-
mento animal. Treinamento para pro-
blemas comportamentais, terapia com 
Florais de Bach, passeios, atendimento 
domiciliar. (48) 99619 9262. kathiapo@
yahoo.com.br.

Luisa Sodré Viagens  
Agente de viagens
Passagens aéreas, hotéis, pacotes, segu-
ros, aluguel de carro, grupos. (48) 3365 
8336 e 99101 8336. luisa@sodre.tur.br. 

Claudete – Costureira
Consertos e reformas de roupas em geral, 
com capricho e agilidade. Atendimento 
na rua do Anabá. detenatura@gmail.com 
| (48) 99988-3570 (WhatsApp).

Dra. Luciane Morais Viana, 
Cirurgiã-Dentista – CRO SC 13974
Periodontia – Odontologia Integral 
Antroposófica. “Promover a saúde dos 
dentes e da gengiva; prevenir e tratar as 
recessões gengivais; cuidar da boca cui-
dando do Ser” (48) 99976-0856. conta-
to.lu.morais@gmail.com

Dra. Marisa Salvador Dominguez, 
Cirurgiã-Dentista – CRO 3017
Odontopediatra/Homeopatia/Terapia 
Floral. R. Dom Jaime Câmara, 179 sala 
1201 – Centro. (48) 3224 1780 e 99912 
2137. marisasd.odonto@gmail.com.

Melissa Figueira Nagashima 
Fonoaudióloga. Método Padovan. 
Rua Lauro Linhares, 2123, sala 608 – 
Trindade Center, Torre A.  (48) 3234 
2747 e 99918 1716.

Grasiela Pöpper – Nutricionista 
Nutricionista Funcional em Clínica Geral, 
Vegetariana e Vegana, Fitoterapia, An-
troposofia. Atendimentos: Itacorubi, ao 
lado da escola, e Rio Tavares: Consultó-
rios Médicos e Terapêuticos Antroposófi-
cos. (48) 99111 4234.
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Gilmara Puff  
Aconselhadora Biográfica
Trabalho Biográfico em grupos. Encon-
tros aos sábados pela manhã ou quin-
tas-feiras à noite (8 encontros por grupo, 
máx. 5 pessoas). Um Biográfico é uma 
celebração e reconhecimento da his-
tória de vida mais importante e interes-
sante que conhecemos: a nossa própria! 
(48) 98844 0935.

Daniela Gomes – Instrutora e 
Terapeuta Thetahealing®
O ThetaHealing®️ é uma técnica de cura 
energética, que te reconecta com sua es-
sência! Identifica e transforma crenças e 
padrões limitantes criando uma nova re-
alidade instantaneamente em sua vida! 
(48) 99820 0205 Instagram: @daniela-
gomesdecastro

Taisa Bourguignon – Pedagoga 
Pedagogia Terapêutica e Psicomotricida-
de. Rua Lauro Linhares, 2123, Trindade 
Center, torre A, sala 608. (48) 3234 2747.

Fernanda Rotolo Caldas 
Psicóloga
Psicoterapia Relacional Sistêmica – atendi-
mento de adolescentes e adultos, grupos 
de pais e de adolescentes. Av. Rio Branco, 
404, sala 605 - Torre 1. (48) 99907 8241.

Raquel Serpa de Oliveira 
Terapeuta
Terapia Artística – Orientação Antroposó-
fica. “A Terapia Artística pode ser aplicada 
a todos os casos de doenças, desarmo-
nias ou como processo de autoconheci-
mento e desenvolvimento”. Atendimen-
tos: Trindade e Rio Tavares, Florianópolis 
(SC) | (48) 99669 1234 ou 3338 2977 

Simone De Fáveri – Terapeuta
Terapia Artística – Ateliê Paulo Apóstolo. 
Rua Hermínio Millis, 42, Bom Abrigo, Flo-
rianópolis. (48) 3249 8498 – simonedefa-
veri@gmail.com.

MARCENARIA/REFORMAS

Bio Marcenaria
Móveis, props para yoga, casinhas in-
fantis Waldorf, carpintaria: construção 
de parques e brinquedos, barra de ma-
caco, escorregadores e muito mais. (48) 
99845 3392. biomarcenariabio@gmail.
com; www.propsbrasil.com.br

Bruno
Marcenaria em Madeira de Demolição – 
Escadarias, assoalhos, painéis e móveis – 
armários, mesas, aparadores e bancadas. 
(48) 99957 9067 e 98400 7751. contato-
brunomoveis@hotmail.com.

Eu que faço
Reparos residenciais, restauração de pe-
quenos móveis, projeto e construção de 
móveis em MDF e madeira como escri-
vaninhas e nichos organizadores. Jucelei 
(48) 98438 3813.

FORMAÇÃO/ RECREAÇÃO

Espaço Atená – Centro de 
transformação pessoal e artística
Terapia artística, Meditação, Grupos de 
estudos, Terapia naturais, Oficinas de 
mosaico, vela e trato com a lã de carnei-
ro. Rio Tavares. (48) 3237 4231. espacoa-
tena@bol.com.br

Garagem 2020
A Garagem 2020 é uma Casa de Estu-
dos diferente: aqui você pode iniciar ou 
aprimorar seus estudos musicais e, se 
precisar, ter uma ajuda com sua apren-
dizagem escolar. Atendemos crianças, 
jovens e adultos. Aconchegante como 
a sua casa!!! Agende uma visita: (48) 
99105 6595.

Recreação no Jardim  
Recreação Infantil Waldorf – Um lugar 
onde seu filho pode brincar, cantar, de-
senhar, ouvir histórias... Com almoço e 
lanche, para crianças de 3 a 8 anos, no 
Jardim de Infância do Anabá. Salete ou 
Patrícia (48) 99609 0404 e 98859 3566. 
esilvaesilva@hotmail.com.

IDIOMAS

Bliss House
Inglês e Muito Mais – Uma escola que 
tem como um de seus valores o respei-
to aos diferentes processos de aprendi-
zagem. Vivências na língua Inglesa, pre-
paração para Certificados Cambridge e 
também aulas in Company. Desconto 
para alunos do Anabá. (48) 3365-0648 e 
99111-0648. Rua Munique 51, Córrego 
Grande. hi@blisshouse.com.br

Confluence Idiomas
Aprenda inglês e francês com professo-
ras experientes, em ambiente acolhedor, 
próximo ao TITRI. Para crianças, adoles-
centes e adultos. Samantha (48) 99636 
4876, Ione (48) 99660-3844 e Aída (48) 
98803-8473.

English Now
Inglês para adolescentes e adultos. Mé-
todos OUP (Oxford) e próprio. Também 
preparações para intercâmbio e certifica-
ções. Professores competentes, ambien-
te agradável e aconchegante, para você 
aprender com confiança! Santa Môni-
ca.  www.iwantenglishnow.com.br  (48) 
3369-3783 e 99193-2589.

Happy Day English School
Mais que uma escola de Inglês, um es-
paço de convívio com o Idioma. Método 
próprio que visa a fluência do aluno no 
idioma como um todo: pensar, falar, ler e 
escrever. Rua Frederico José Peres, 116 
– Santa Mônica. contato@happydays-
chool.com.br| (48) 3234 4149 e 99949 
1980. 

The Secret Garden English School
Do 1º Ano ao Ensino Médio. Imersão na 
língua Inglesa, com material britânico, vi-
vências artísticas, música, yoga, jogos, te-
atro, horta e literatura. Rua Aldo Queiroz, 
423 – Santo Antônio de Lisboa, Floria-
nópolis. secretgarden.lucy@gmail.com | 
(48) 3235 3245 e 99971 8023.

ESPORTES

Ami Sports
Desenvolva suas capacidades físicas fun-
cionais como resistência, força e agilida-
de. Treinamento personalizado com pro-
fissional capacitado e experiente. João 
Guilherme Melo (48) 99605 2700 ou no 
Bazar Permanente do Anabá.
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ANO 29 – Nº 2 – SÃO JOÃO – 2019

Boletim para a comunidade da Escola Waldorf Anabá,  
de Florianópolis, e interessados na pedagogia Waldorf.

Publicação sem fins lucrativos, este boletim é financiado pelos  
apoiadores que divulgam aqui seus produtos e serviços.  

Sua tiragem cobre o número de famílias da comunidade escolar e a versão 
digital fica disponível no site da escola www.anaba.com.br.

Contatos: Paulo (paulofsk@gmail.com) e Patrícia (patica1@gmail.com).  
Sugestões são sempre bem-vindas.

Equipe desta edição: Aline Volkmer, Luciana Dutra, Marli Henicka,  
Patrícia Campos, Paulo Karam, Rondon Porto Júnior e Sérgio Beck.

Agradecemos a todos os que colaboraram com esta edição.

Apoio especial: PostMix Soluções Gráficas

 
Mantida pela Associação Pedagógica Micael
Rua Pastor William R. S. Filho, 841, Itacorubi

Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
Fone: (48) 3334-1724 / 3334-6843 Fax: (48) 3334-2656

www.anaba.com.br

Centro Equestre Cantagalo
Aulas de equitação para crianças, jovens 
e adultos oferecidas no bairro João Pau-
lo e agora também em Ratones! Agen-
de uma aula experimental: Juliana (48) 
98407 9633.

LIVROS

Letraria Livros
Livros infantis, pedagogia Waldorf, li-
teratura nacional e estrangeira. Mul-
ti Open Shopping - (48) 3371 1114. 
Rod. Dr. Luiz Antônio Moura Gonzaga, 
3339, Rio Tavares.  

Sur Livraria 
Alimente sua alma, com livros de litera-
tura, infantis e juvenis. Também arte, ali-
mentação, saúde e bem estar. Pesqui-
samos seu livro pra você. Agora com 
Clube de Leitura. (48) 99693 2077. Mer-
cado São Jorge – Rua Brejaúna, 43, livra-
ria@surlivro.com.br. 

Para apoiar o Colibri e entrar 
para a lista de contatos da nossa 
comunidade, fale com o Rondon 
Júnior: (48) 99981-7742. 
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