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ÉPOCA
Que haverá com a lua que sempre que a gente a olha
é com o súbito espanto da primeira vez?
Mario Quintana

SÃO JOÃO: ACENDA A
FOGUEIRA DO MEU CORAÇÃO!
Samantha Buglione, escritora, doutora em ciências humanas, filósofa e jurista,
estuda goethianismo e fenomenologia, é mãe do João Ignácio e da Elisa

Bem e mal estão juntos. Vivem em nós, nas políticas, no ambiente, na família,
na comida, na escola… Por isso, poucas frases são tão vazias quanto a “pessoa
do bem”. Ninguém é pessoa do bem, tampouco é do mal. A tal essência dita
e sonhada ser um dia finalmente revelada está, para Goethe (1749-1832),
na nossa ação no mundo. Por isso, não importa a linhagem, a cor da pele, a
classe social, a escola, nem o tempo dedicado a fazer capas de caderno se,
quando estivermos nos relacionando - conosco e com o outro -, não formos
sinceros, coerentes, cuidadores e cuidadosos. O fundo é o raso, eu diria.
Por certo isso é muito mais difícil pois exige vigilância constante, uma "pre-sença". Principalmente se percebermos que o "ser no mundo" pode ser visivelmente desmembrado em três partes: o "ser", o "mundo" e o "no/em". É
importante perceber que o humano só é na exata medida de seu "ser-em":
nas relações. Essa inserção é a forma mais profunda de conhecimento. Um
"co-nascimento", "nascer junto com”, sentido etimológico de conhecimento.
Outra forma de explicar essa ideia é com a frase de Heidegger (1889-1976):
"O próprio martelar é que descobre o 'manuseio' específico do martelo”. Esse
manuseio específico, porém, pode estar subordinado à visão hegemônica do
seu uso ou pode acontecer por meio de um co-nascimento de algo novo.
Essa pre-sença e co-nascimento é a vigilância. Talvez isso explique ser tão
sedutor querer pertencer a um grupo seleto de pessoas boas ou crer que
nossas escolhas ideológicas são melhores que as dos outros. Uma vez feito o
check-in parece que nada mais é necessário. Desculpe, mas este é caminho
mais curto para fazermos o mal — mal como dormência, como o “não-ser”.
Se por um lado as certezas nos acolhem, por outro, nos deixam desatentos.
As nossas certezas estão sempre relacionadas a um determinado universo de
possibilidades formado pela consciência histórico-cultural de uma época. Por
isso, é razoável compreender a existência da escravidão nos gregos, ou saber
de pessoas e grupos admiráveis apoiando o racismo ou a não revisão de sua
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prática banalizada. As certezas acolhem. O nosso “martelar" pode ser consequência de uma subordinação a esse universo. Isso é forte e nos permeia a
ponto de até hoje valorizamos mais as culturas exploradoras e colonialistas do
mundo em comparação com as que preservam e defendem a abundância.
Gostamos mais da França do que do Gabão. E valorizamos muito pouco os
nativos brasileiros e os afrodescendentes formadores da nossa brasilidade.
Eu sei, isso tudo pode ser muito chato. Parece nunca estar bom o suficiente.
Mas meu desejo aqui é dizer exatamente o contrário. Que o bom e o suficiente não estão em uma agenda infindável de atividades ou ao final de uma
gincana asfixiante. Essa necessidade constante de correção em busca de um
ideal me parece abarcar a percepção cunhada por Guimarães Rosa de forma
genial “quem quer o bem em demasia faz o mal por principiar”. No excesso e
na desatenção moram o perigo. Quantas vezes não brigamos com os filhos
ou ficamos longe deles quando estávamos no meio de alguma tarefa — em
tese — boas para eles?
Aí, enroscados em hábitos, vem uma pandemia para nos tirar o chão e levar
por terra as estruturas conhecidas e algumas certezas. Não estou romantizando a pandemia. Por certo, em tempos de emergência, quem está menos
vulnerável tem o poder de olhar para quem está mais. Qual uso dará ao seu
poder? Só a pessoa saberá. E aqui eu volto para a “essência" (aspas agora)
revelada na ação no mundo. Não adianta, nestas horas, dispensar a diarista e
participar de lives sobre amor ou passar horas tricotando gorros para vender
no próximo bazar da escola. A atenção nos permite perceber o mundo e a
ação correta no caso concreto. Essa é a verdadeira fogueira de São João.
Crer ver algo é diferente de ver, por isso julgar não é o mesmo que perceber.
Por outro lado, se eu sou o autônomo que não vai ter condições de pagar
algumas contas, deveria existir um natural acolhimento e ajuda. Alguém se
perguntou como anda o dono cantina da minha escola?
São as tormentas que fazem bons marinheiros, isso é inegável. Um acontecimento como este nos permite perceber o mundo intensamente e a nós de
forma mais transparente.
E viver o pico da pandemia na época de São João parece trazer tudo isso
ainda mais à tona. Precisamos da “fogueira” para aquecer o corpo e a alma.
E nós podemos ser a fogueira de alguém, o colo dos filhos, a ajuda a um
desconhecido ou a um amigo ou ao empregado. Precisamos reencontrar
o próprio eixo e equilíbrio para conseguir perceber o que é prioritário e dis4

pensável, esse é o desafio. O assustador em tudo isso? É dar-se conta do
tempo perdido com o dispensável. Eu creio impossível buscar esse eixo e co-nascimento (conhecimento) sentindo medo de não ter comida ou dinheiro
para pagar a escola ou vivendo uma gincana insana de produção. Criamos
e vivemos a sociedade do cansaço. Estamos exaustos e, para loucura do nosso tempo, achamos esta exaustão — pseudo-produtiva — expressão do bem
(voltamos para o início do texto) e, mais, a defendemos e bradamos a volta
do normal. Mesmo que ele nos adoeça.
E aí temos culpa ao invés de solidariedade. Se alguns podem parar de trabalhar sem perder os rendimentos, essa dádiva pode ser usada para ajudar
alguém que não possa parar ao invés de nos enlouquecer com culpa. Culpa
e medo são demônios paralisantes, tal qual a vaidade das certezas. E mais,
talvez seja o tempo de percebermos que viver a abundância, tão ensinada
pelos nativos brasileiros e tão pouco aprendida pelos europeus, não é um
mal, não é preguiça, não é desleixo. Todos precisam de ajuda.
As polaridades nos atravessam e mais agora na época de São João: frio, calor, bem e mal nos provocam a fazer e refazer escolhas. É dessa sorte que
me refiro. Para trazer algo concreto: eu conheci um grupo de mulheres no
meio da pandemia. A maioria trabalhava como diarista e foi dispensada sem
remuneração. Todas confessaram que a faxina só existe para pagar as contas
do dia a dia, é a tal segurança, mas queriam mesmo era viver de outro trabalho. A pandemia obrigou a fazer acontecer o outro trabalho. Algumas delas
recomeçaram seus tapetes de crochê, outras focaram na costura, outras em
chinelos para o inverno. Elas não querem a cesta básica. Precisam de um
apoio para conseguir ter fôlego para uma nova forma de viver e uma ajuda
com a venda, plano de negócios, coisas desse mundo. Todos nós deveríamos
ter a chance de poder nos perceber e achar a fogueira que de fato nos aquece e aquece os outros. E, mais, de recebermos ajuda, porque todo mundo
é vulnerável em alguma escala da vida, em algum contexto. Precisamos ter
a chance de fazer escolhas, mesmo as erradas. Repetindo, todos somos vulneráveis em alguma esfera e temos sorte ou dádiva em outra (não gosto da
palavra privilégio, porque ela me dá a sensação de alimentar a culpa, prefiro
usar sorte ou dádiva ou alguma outra focada no poder de ação). O que
fazemos com nossas vulnerabilidades e sorte é o que somos. E é esse fazer
que nos permite ir além do nosso universo de possibilidades herdado (seja
material ou ideológico). Quantos viveram o racismo e não sucumbiram a ele?
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Quantos viveram o tempo da escravidão e foram abolicionistas? Muitas pessoas, muitas mesmo. Essas pessoas são a verdadeira fogueira de São João. É
o ato concreto que expressa a força da nossa vontade. Que também está presente no gesto subversivo de parar. De não fazer. No espaço proporcionado
para o novo nascer. Na coragem de questionar as acolhedoras convicções
e permitir cuidar de si e do outro sem medo ou vergonha. Essa força nos
humaniza e nos aquece.
São João é o acolhimento encarnado. São João é a natureza, a abundância é o chamado para termos reverência aos nossos antepassados, todos.
São João nos lembra de agradecer quem nos embalou. São João “acende a
fogueira do meu coração” é praticamente uma súplica para que possamos
ser - genuinamente - nós mesmos e isso exige ir para além das distrações
morais muitas vezes limitantes e presentes em todas as épocas. É nesse calor
que nasce a empatia, a paixão que nos movimenta em direção do outro. Um
outro que, não raras vezes, também somos nós mesmos.

Luca Izzo, Introspection, 2019
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Cor, então, é movimento, é Presente; se manifesta apenas naquele instante; quando sentimos algo, já passou... dura bem pouco e não conseguimos
reter por muito tempo.

OBSERVAR, SENTIR, ENTENDER: VIVER
Giselli Neder, professora de artes

Em tempos tão incertos, muitos temas vêm à tona e nos convidam a refletir de maneira mais abrangente nosso contexto atual. Entre tantos desses
assuntos, surge quase espontaneamente a polaridade entre Luz e Escuridão,
que aqui será abordada sob a ótica de Liane Collot d’Herbois (1907-1999),
pintora inglesa que desenvolveu ao longo de sua vida um método de pintura
terapêutica baseado nas pesquisas de Rudolf Steiner e Ita Wegman.
Relacionando a triplicidade microcósmica do ser humano, espírito, alma
e corpo (pensar, sentir e querer), com a triplicidade cósmica da Luz, da Cor
e da Escuridão, identificamos Luz e Escuridão como as criadoras primordiais
no sentido macrocósmico. Delas se origina toda a criação. A Escuridão pode
ser considerada o início, a mãe, que tudo envolve, permeia, carrega. Ela é
portadora de calor, de amor, acolhimento, de gravidade, de força de atração,
de simpatia cósmica. Ela veio antes da Luz, ela dá impulso, ação, move para
o Futuro. Conecta-se com qualidades de bondade, nutrição, crescimento, suporte, cuidado, preenche, dá substância, mas não forma, pois não tem um
centro em si.
Já a Luz brilha, irradia a partir de um centro em direção à periferia, onde
se destrói, enfraquece, morre. Relaciona-se com o Passado, é fria, clara, acabada, abre espaço, corta, faz caminhos, quer seguir seu rumo e carrega em
si antipatia cósmica.
Quando, enfim, surge alguma interação entre essas duas polaridades e a
Luz começa a brilhar na Escuridão cósmica, algo se movimenta. A Escuridão
se sente atraída pela Luz, ela ama a Luz, quer absorver a Luz em si, e esta a
empurra, quer abrir espaço para seguir seu rumo. Há, então, luta e reconciliação constante, e esse encontro entre a antipatia e a simpatia cósmica, tudo ao
mesmo tempo de uma vez só, é um drama! É justamente dessa interação entre
Luz e Escuridão que surge o pano de fundo para a manifestação das cores!
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Espelhando essas características no ser humano trimembrado, relacionamos a Escuridão à nossa corporalidade física, ao polo mais caloroso, onde atuam nossa vontade, nosso querer, nossas ações, e ela é ancorada no sistema
metabólico-motor-reprodutivo, inconsciente. A Luz relacionamos ao espírito,
a esse polo do pensar, que é ancorado no sistema neurossensorial, mais frio,
consciente. E a Cor se relaciona com a nossa alma, no âmbito do sentir, com
uma consciência mais sonhadora, ancorada no sistema cardiorrespiratório.
Assim, podemos reconsiderar alguns paradigmas e estereótipos, que em
algum momento vemos instaurados em nós. Por exemplo, no caso da Escuridão: nos remete a algo incerto, sombrio, que nos aflige, gera monstros
feios, aflora medos, maldade etc. Ao mesmo tempo, como seres pensantes
que somos queremos viver na Luz. Que é boa, pura, clara, linda, verdadeira,
mas, no entanto, alimenta forças do passado; quando pensamos é porque já
aconteceu, cristalizou-se, adquiriu forma, esfriou, morreu.
Abro um parêntese para tratar do tema dentro do currículo das escolas
Waldorf, proposto por Steiner. No 6º ano, os alunos começam a fazer exercícios de Luz e Sombra em resposta à polaridade anímica em que se encontram
por volta dos 12 anos (antropologicamente). Isso se distancia dos conceitos
apresentados acima, pois o objetivo principal desses exercícios é iniciar um
caminho de compreensão de causa e efeito. A escuridão, ali, é tratada como
sombra, uma área não iluminada, uma consequência da projeção da luz em
um objeto, um elemento estético que é minuciosamente observado para se
chegar à compreensão da formação de diferentes planos. Inicialmente, o
afastamento da cor nesses exercícios objetiva uma melhor compreensão por
parte dos alunos, que se encontram imersos interiormente nesses contrastes.
É fato consumado que viver tanto em uma polaridade quanto na outra
gera desequilíbrios e enfermidades. Aqui nos é revelado novamente o grande desafio do ser humano: criar constantemente transições de um polo a
outro. E o palco primordial para que isso aconteça é a nossa alma, o nosso
sentir. Assim, alimentar nossa alma com belas vivências é extremamente sanador nestes tempos.
9

Este ano, não poderemos compartilhar nossa linda fogueira iluminada,
mas que sejamos preenchidos pela imagem da madeira, que é o elemento
que carrega em si o símbolo da transformação, ou melhor, da transluzsubstancialização, algo vivo que doa sua vitalidade, gerando luz, calor, alegria,
proporcionando lindos momentos coloridos e nutritivos. É certo que ele acaba em si mesmo e, por fim, se mineraliza, restando só carvão e as cinzas. Que
também podem ser aproveitados para fazer bonitos desenhos e trabalhos artísticos. E, então, surge novamente a oportunidade de criar novas paisagens,
novos momentos nutritivos para nossa alma! E por aí vai...
Com essas reflexões convido-os a colorir a alma nos pequenos e preciosos
instantes, que não reteremos. Só agora estamos podendo compartilhar de
perto e mais intimamente com esses amados seres, que estão, por algo maior,
necessitando ficar mais próximos de nós.
Então, s’imbora, meu povo! Ser a lenha! Acender nossa luz interior, aquela
que não é fria e, sim, calorosa e acolhedora, que brilha de nossos corações,
que preenche nosso sentir com as mais memoráveis paisagens — aquelas
que demoram mais tempo para desbotar —, que tem cheiro doce, que tem
gargalhada, que nos colore de dentro pra fora e transborda como pipoca
da panela.
Cuidar desse colorido interior é primordial!
Um abraço caloroso!

Giselli Neder
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EDUCAÇÃO

O ENCONTRO VERDADEIRO EM TEMPOS
DE PANDEMIA, MEDIADO PELA FALA
ENQUANTO ATO SACRAMENTAL
Denise Clímaco Pastore, tutora do Jardim Pequizeiro, de Brasília.

"Nós não alcançaremos a meta um a um, mas em pares."
Paul Éluard, ‘Nossa Vida’
“O mundo está explodindo em lives”, disse uma conhecida. E eu nunca tinha assistido a uma! Para sanar isso, que poderia apresentar-se como um problema atualmente, há alguns dias parei para assistir uma live que tinha como
tema ‘a missão do professor Waldorf’. Num dos comentários dos participantes, uma pessoa dizia que agora, em meio à pandemia e às restrições por
ela provocadas, talvez seja o momento de a Pedagogia Waldorf se adequar
às tecnologias. Para mim soou como um pedido para que essa pedagogia
ceda, finalmente, aos apelos do mundo considerado ‘real’ — abra mão, afinal,
dessa ‘teimosia’ em resistir a algo que se impõe de maneira tão ostensiva, mas
também tão sedutora.
A imagem se ampliou em minha cabeça e pude visualizar essa batalha
em um ambiente não-físico. O que caracteriza, realmente, essa batalha? E por
que ela se tornou intensa nesse período, a ponto de as escolas Waldorf terem
se sentido acuadas num primeiro momento, mas terem, em seguida, se mobilizado em um movimento nacional e internacional, de forma coordenada,
numa reflexão conjunta, amparadas umas nas outras e em suas experiências
— movimento este que não tínhamos vivenciado até então? Qual foi esse forte combatente contra o qual sentimos — nós, professores Waldorf — impulso
premente para nos conectarmos?
Como muitos estudiosos têm dito, diante de cenários catastróficos, o homem tende a voltar-se para a essência das coisas. Não foi diferente para as
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escolas Waldorf. Elas se confrontaram com a sua própria essência e a pergunta que, insistentemente, se colocou em muitas das reflexões que, individual
ou coletivamente, foram feitas desde o início dessa quarentena foi a seguinte:
“do que precisa a criança nesse momento, realmente? E como nós, educadores, podemos responder a isso?”
Para além de como a escola Waldorf se apresenta para o mundo, essa
era a pergunta que estava na base de sua fundação e da qual por vezes nos
distanciamos em meio a nossa prática pedagógica. Pensar sobre ela, agora,
tornou-se imperativo. “Do que as nossas crianças precisam, afinal?” Se pudéssemos essencializar ao máximo o legado infinitamente rico deixado por
Steiner, poderíamos talvez afirmar que a criança precisa ter, diante de si, um
adulto digno de ser imitado. Num primeiro momento da biografia da criança,
o adulto é o próprio ambiente de seu filho/filha e supre, ainda, suas necessidades de interação social. Isso vai mudando com o tempo, mas a figura do
adulto enquanto referência viva, afetiva, calorosa, não perde sua centralidade
no processo de desenvolvimento do ser humano.
Diante dessa afirmação, somos quase que inevitavelmente tomados pela
angústia ao nos questionarmos se nós somos esse adulto. Ninguém o é.
E o que poderia, então, conceder legitimidade à imitação da criança que
educamos se não somos dignos dela? Encontramos consolo nas palavras
de Steiner quando diz que o que importa é o quanto nos mobilizamos para
a transformação. A criança imita o nosso desejo de nos transformarmos, o
nosso impulso insistente em fazermos um pouco melhor no dia seguinte; e
nisso estaria contida a verdadeira educação. O ensino na escola também se
vale desse princípio, uma vez que a criança em idade escolar se esforça, em
grande medida, para aprender pelo amor que sente pelo professor. Ou seja,
o ensino é mediado pelo afeto.
Essa crença é compartilhada pela ciência dita ‘tradicional’ e acolhida pelos
pedagogos mais respeitados atualmente. Nos escritos de Steiner, esse afeto
se traduz por calor, em suas diferentes manifestações. O calor é um elemento
tão presente nas obras da Antroposofia, principalmente naquelas dedicadas
à educação, que se torna referência recorrente em muitas das reflexões que
surgem no âmbito dos colegiados em escolas Waldorf. E quais seriam os
instrumentos de expressão desse afeto/calor no processo de educação da
criança? Para Steiner, nos primeiros anos de vida, o toque, o gesto e a voz humana são — ou deveriam ser — os instrumentos principais do calor. Nos anos
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posteriores, de escolarização, o instrumento primordial de que lança mão o
educador Waldorf é a fala.
Mas a qual fala nos referimos? Àquela permeada de calor humano. A
fala calorosa, na interação com o outro, seria responsável por unir os seres
humanos numa intenção comum — nesse caso, a de ensinar/aprender. Para
Steiner, na fala está contida a essência de nosso ser e, através dela, o que
pulsa interiormente em mim alcança o outro, vivificando o meu ser no interior
de quem me ouve. Essa é a interação mais verdadeira entre seres humanos e,
não por acaso, esse encontro mediado pela fala é tido por alguns pensadores
como a manifestação efetiva da religiosidade humana.
Arthur Zajonc, professor de Física na Amherst College afirma que “encontros verdadeiros possuem um caráter sacramental”. O próprio Steiner, quando fala sobre o futuro, diz: “não poderá existir qualquer coação religiosa, nem
haverá então necessidade que exista, pois o encontro de um homem com
qualquer outro irá constituir, por si só, um ato religioso, um sacramento”. Mas
Steiner está falando do futuro. Por que ainda não é assim no tempo presente? Talvez porque a fala tenha sido esvaziada de calor. Talvez porque tenha
sido tão profundamente banalizada que não conseguimos mais permeá-la
de nossa essência; e nosso ser, através dela, não alcança o outro — ou, pelo
menos, não como poderia/deveria alcançar.
Insuflar: fazer penetrar (algo em algum lugar) por meio de sopro. Isso é o
que poderíamos fazer através da fala: insuflar nosso ser Divino-humano em
nossas palavras, de modo que ele — o ser — se configurasse como algo vivo,
que viaja até o outro. E nesse encontro de almas residiria o ato sacramental.
Nesse encontro verdadeiro surgiria sempre de novo o Divino em nós. São
essas centelhas Divinas as responsáveis por nos aquecer e por trazer calor
para o ambiente, em todos as suas dimensões.

nho, nenhuma outra promessa que me convença mais do que essa.
Buscar as reminiscências do calor gerado quando esses encontros presenciais eram possíveis é o que se apresenta de mais fácil e conveniente nesse
período em que estamos distantes uns dos outros. Porque vivificar as relações
com as pessoas que estão mais próximas (e das quais não tivemos que nos
afastar), fazendo surgir o que há de humano nessas relações, evocando o Divino em nós, tornou-se o maior de todos os desafios para o homem. Abdicar
desse esforço, por outro lado, nos fará sucumbir enquanto humanidade.
A Pedagogia Waldorf se interessa, primordialmente, pelo Divino-humano
que há em cada criança. Não renuncia a ele e ao esforço por vê-lo expressar-se de forma plena, irrestrita e livre. Pois eis que a Pedagogia Waldorf insistirá,
de novo, na ‘teimosia’ de não ceder aos apelos tecnológicos com suas aulas e
encontros virtuais. Seria mais fácil fazê-lo, sem dúvida. Os caminhos nesse sentido já foram e estão sendo experimentados diariamente, em todas as escolas
do mundo, e poderíamos nos valer dessa experiência acumulada para levar
adiante o nosso ensino.
No entanto, a muitos dos educadores Waldorf, pareceu pouco coerente
com os princípios da pedagogia ceder a esse apelo. Justo agora... O combatente se fortaleceu de seu lado e educadores Waldorf de todo o mundo se
reuniram, se ouviram, refletiram juntos e, com isso, se tornaram mais aptos
para a batalha. Ela está sendo travada todos os dias. A incompreensão em
relação às escolhas que vão ‘na contramão’ de tudo o que tem sido feito em
outras escolas gera indignação em famílias de muitas das escolas Waldorf
pelo mundo. Por ora, a crença naquela coerência que buscamos desde o
início dessa crise tem se mostrado forte aliada no combate. E qual o motivo
dessa ‘teimosia’, afinal?

Daí voltamos às lives; e aos tantos encontros virtuais aos quais temos nos
dedicado. Eles são necessários para levarmos nossas vidas adiante, para tomarmos decisões sem as quais não podemos seguir. Mas ainda que nos acalente a imagem do outro pela tela e por mais que a voz do outro, através da
memória, resgate algo do calor que em algum momento o encontro presencial despertou em nós, aquela centelha Divina, aquele ato sacramental não se
efetiva nesses encontros virtuais. E mais do que nunca precisamos, enquanto
humanidade, do calor gerado nesse ato sacramental. Quero crer que é ele
que, em última análise, poderá nos salvar. Não existe nenhum outro cami-

Tendo dito que o encontro verdadeiro é ato sacramental e espaço possível para que, através da fala permeada de calor, surja aquela centelha Divina
que aquece o homem e o ambiente; e tendo dito que o esforço diário e constante para tornar nossas palavras permeáveis ao sopro Divino é o que nos
torna, afinal, dignos de sermos imitados, podemos concluir que a educação,
na perspectiva da Antroposofia, só pode se dar no calor do encontro presencial. Tudo o que se fizer nas escolas Waldorf nesse período será no sentido
de manter aquecido o vínculo que já foi criado e, através dele, fazer chegar
algum conteúdo que possa ser significativo nesse contexto atual para as crianças e adolescentes. Quem está cumprindo, então, o papel de educar? Os pais
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e mães — educadores primeiros dessas crianças, por excelência.
Sendo assim, muitas das escolas Waldorf compreenderam que sua tarefa
seria, agora, a de apoiar pais e mães no processo de educação em que são
protagonistas. A parceria com a escola, para que exerçam com tranquilidade
esse papel em tempo integral é, mais do que nunca, necessária.
Assim, exigiu-se novamente do movimento Waldorf a coragem para reconhecer o seu lugar. Um lugar secundário, mas importante. Sim, os professores
irão sair um pouco de cena, de forma muito consciente. Seu esforço será
outro, mas não menos nobre: o de buscar meios para apoiar os pais e mães
que estão agora frente a frente com seus filhos e filhas o dia todo. E, também,
o de fazê-los compreender que os conteúdos escolares serão pouco importantes agora. É hora de os adultos cultivarem, através da fala, esse encontro
verdadeiro, todos os dias, com as crianças que têm diante de si. Esse talvez
seja o maior legado que nos deixará essa crise: tanto o esforço dos pais e
mães no sentido indicado quanto a parceria com os professores para algo
que vá além do ensino — agora, iremos nos dar as mãos para educar. Essa é a
grande missão para as escolas Waldorf nesse período da qual não devem se
esquivar: ser o apoio necessário para que o calor do encontro verdadeiro se
mantenha, sobreviva, e para que possa se expandir e alcançar outras esferas.
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São mais de 90 dias nos quais, de algum modo, nossa comunidade escolar foi convidada a “sentar” em algum banco para contemplar a nossa obra.
O que foi que nós fizemos?!

REUNIÃO VIRTUAL, MAS BEM REAL
Danielle Micheline Wagner, professora do Maternal

Antes, nos reuníamos todos os dias, de 2ª a 6ª feira, já bem cedinho ao
chegar na escola às 7h30 para saudar o dia. Nos reuníamos num grande
ou num pequeno círculo com quem ali estivesse e, juntos, dizíamos um belo
poema sobre a LUZ DO SOL. Depois, cantávamos sobre aquilo que acontecia
à nossa volta — uma pequena canção de época.
Antes, nos reuníamos e dávamos as mãos nesse círculo, com o desejo de
um bom dia, e então cada um seguia para o seu trabalho. Algo ficava ali no
meio?
O que existe no meio, no centro desse círculo?

Se eu olhar pela janela, o que eu vejo? O que a natureza me diz? Suas cores. Seus cheiros. Sua temperatura. Seus ruídos e silêncios. Esse banco é físico?
Está em algum lugar ou posso encontrá-lo dentro de mim?
Estamos vivendo plenamente o outono, estação em que algo se deita
sobre a terra e se espalha. Algo diferente — é lento, discreto, silente e até
poético. Tem uma luz maravilhosa ao amanhecer e quando o sol se põe.
Naturalmente, esta época nos convida ao recolhimento, a voltar para dentro,
reviver e reconhecer esse espaço interno. Desde antes (nos outros outonos),
quando podíamos correr despercebidos e distraídos por aí. Diferente de agora, que todos percebem se estamos com ou sem máscara de proteção e
precisamos de muita atenção para sair.
Neste amplo espaço da natureza, está a criança. Vejam esta criança!

O que nos une?
Agora, faz quase oito semanas que tudo mudou! Onde está aquele grande círculo? Onde ele ficou?
Ao caminhar em algum momento de necessidade pela cidade, ao ir no
espaço do Maternal e do Jardim da nossa escola — encontrei aquele banco.
Aquele banco próximo ao portão do Maternal, onde nos sentávamos a qualquer hora e de qualquer jeito com as crianças, bem apertadinhos, às vezes
para esperá-los na hora da saída, às 11h45. Ou para simplesmente contemplar um pássaro, uma borboleta, um sagui, uma nova flor ou alguma nuvem
bonita no vasto céu.
Aquele banco (do pátio do Maternal da Escola Waldorf Anabá) está vazio. Os bancos da cidade estão vazios?
Quantos de nós sentávamos verdadeiramente a contemplar? E agora, e
mesmo agora, eu contemplo? Eu percebo os bancos? Em algum banco da
escola, eu já me permiti parar e contemplar?
O tempo — contemplar o tempo!

Existe algo nesta imagem que não esteja em harmonia? Uma criança colhendo flores “sozinha” num campo verde — se ela existe, onde está a desarmonia?
A criança que colhe flores e quer correr no campo está gritando dentro
de cada um de nós — ME DEIXE SAIR DE CASA! A criança que antes corria
nos campos das praças, dos parques, da escola e agora está em casa com
vocês também deve estar gritando — ME DEIXE SAIR!
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Onde está a harmonia? Como encontrar essa harmonia neste tempo diferente imposto pela pandemia?
São muitas as perguntas e vêm de todos os lados, estamos sendo abordados de diversas maneiras, ainda mais e com maior velocidade pelas redes
sociais e meios eletrônicos — e agora? Com tantos conteúdos interessantes
disponíveis (palestras, cursos, lives, apresentações musicais, reuniões...) que
até falta tempo. Falta tempo para “responder”, mesmo estando em casa. É
possível viver no mesmo dia a total confiança e coragem, e também o mais
solitário sentimento de medo e desolação. Como não se sentir irmanado com
meu vizinho ou alguém do outro lado do mundo, com esta crise mundial e
seus desdobramentos? É possível vivenciar tantos altos e baixos emocionais
em um único dia, gerados pela compreensão desta crise. Mas, precisamos
encontrar uma caminho para não viver em agonia...

curando fazer o melhor com elas. Esta convivência ampliada traz junto suas
soluções quando deixamos de resistir e passamos a assumir com presença o
momento. As crianças do Maternal das Lavandas devem estar felizes por estar
em casa com sua mãe, seu pai, seus irmãos, alguns com avós, seus animais de
estimação, seus canteiros e hortas...
Mas afinal, antes e agora... O que traz saúde para uma criança?

E as crianças? Onde estão as crianças? Pode ser um único filho ou filha,
dois ou três... ONDE ESTÃO AS CRIANÇAS?
Arrisco dizer, sobre as nossas crianças, estas que têm um lar e a presença
de seus pais (mãe, pai, irmãos, avós...).
Estas crianças estão VIVENDO A SUA
INFÂNCIA!
A criança que está saudável, que
recebe atenção, limites, respeito às
suas necessidades, ao seu tempo, com
atividades de contração e expansão,
ritmo e rotina, alimentação e cuidado
com o sono. Arrisco dizer que estas
crianças estão vivendo sua única e
singular INFÂNCIA, com a maior naturalidade, sabedoria e resiliência, qualidades que tanto podemos aprender
com elas.
As suas crianças estão em casa e
tenho certeza de que vocês estão pro20

Vejam esta criança dormindo, é a pura imagem da SAÚDE! Tudo nela
inspira saúde! Quantos de nós já não tivemos a oportunidade de presenciar
esta cena com nossos filhos? Observá-los entregues e confiantes em seu sono
revitalizador é realmente comovente.
Neste momento tão adverso, como manter as crianças nesse sono/sonho
próprio da infância? Tanto o sono físico de colocá-las para dormir no horário
recomendado, quanto no sono anímico que as protege das desnecessárias
explicações e perguntas que costumamos fazer para elas. Podemos considerar que são nossas as ansiedades e questões que permeiam a casa. Então,
quais as qualidades que cada um de nós tem como indivíduo, casal, parceria
— para oferecer e fortalecer a saúde das crianças?
Nós, como professoras, temos certeza de que as 14 crianças dessa turma
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de Maternal estão neste momento onde deveriam estar e desejamos que
aproveitem muito esta convivência e oportunidade. Aproveitem esta proximidade, este espaço para criar intimidade, algo que pode ter sido tão difícil antes, em nossas correrias diárias. Presenteiem seus filhos com a sua presença!
Apesar do grande desafio que cada um de nós está vivendo — se adaptem, se
abracem e façam aquilo que vocês já sabem com as ferramentas que vocês
já têm! Isso que vocês já receberam da sua própria infância e família, de seus
pais, avós, tios.... É um resgate bonito que podemos fazer e que vem desse
lugar da nossa infância, da nossa criança que quer sair de casa. Lembranças
que podem buscar nesse lugar individual, verdadeiro e puro dentro de vocês.
Vejam estas imagens:
Esta mãe protegendo sua filha ou
filho, que parece que acabou de sair
do banho e que está nua ou nu! Que
simbólica esta imagem! Afinal, não
é assim que a criança está diante de
nós? Pura e confiante de que irá receber tudo aquilo que precisa? Esta
toalha, depois provavelmente virá a
roupa para vestir, este envoltório de
proteção, este manto que colocamos
sobre o ambiente da criança é da
nossa responsabilidade, como adultos, para que ela cresça com saúde.
Vejam o olhar da mãe para a
criança! É sereno e ao mesmo tempo
seguro daquilo que faz, sabe o que
precisa fazer e está ali, apoiando a criança. É isto que vai acontecer agora: secar e vestir. A criança parece ter quatro anos, vejam a sua postura, bem ereta
e obediente, se “mostrando” para esta mãe, como se pudesse dizer: — Olha
como estou me comportando, mamãe! Olha como eu já cresci!
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Este pai protegendo seu filho
ou filha — como ele segura a criança? Observem suas mãos e braços,
como ele abraça e envolve a criança. Com firmeza e gentileza! Ele
está ali nesse encontro de ternura
com seu filho(a). Vejam seu olhar
para a criança e a mão dela no
rosto do pai, como um afago. Tem
tanta intimidade, uma verdadeira
troca de carinho e cumplicidade
está acontecendo ali.
Temos certeza de que estas
duas imagens refletem muito dos
momentos que vocês estão vivendo com seus filhos, nos altos e baixos de um mesmo dia. Com a saúde deste pai e desta mãe, cuidando de seus filhos e se cuidando.
A confiança de poder “sentar” em algum banco (não necessariamente
físico) a contemplar a energia das crianças brincando em casa, com bagunça,
comportadas ou não. Crianças brincando em casa, ou simplesmente sem ter
o que fazer. A vitalidade da criança dormindo corada e aquecida é o que
nós, professoras, desejamos para vocês, mães e pais. E desejamos que não
demore muito para que possamos todos voltar para aquela grande roda de
celebração com as melhores intenções colocadas no meio do círculo.
É o nosso desejo como professoras do Maternal das Lavandas da Escola
Waldorf Anabá neste delicado momento.
A professora Danielle, do Maternal, realizou por videoconferência uma reunião,
no dia 6 de maio, com os pais e mães da sua turma e seguiu um roteiro que
enriquece o olhar de todos nós para a infância e seus cuidados.
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ENSINO FUNDAMENTAL II: A DISTÂNCIA,
MAS PERMEADO PELA FANTASIA
Marcelo Letzow, professor do 8º ano

Mais de dois meses já se passaram desde o início das atividades escolares
a distância em nossa querida Anabá. Mesmo assim, continua sendo um grande desafio para nós, professores acostumados aos apertos de mão diários e
às intensas vivências presenciais, elaborarmos os conteúdos a serem enviados
aos lares de nossos alunos. Buscamos que cada atividade seja plena de sentido e significado, e que seja muito mais do que o repasse de mera informação,
servindo de alimento para quem a recebe.
E justamente uma das perguntas que nos ocupamos na Área dos professores de 5º a 8º ano é: que alimento necessitam as crianças e jovens dessa
faixa etária? Esse tema foi amplamente trabalhado também em encontros
promovidos pela Federação das Escolas Waldorf no Brasil, trazendo à tona
uma qualidade muito importante para o processo de aprendizagem: a FANTASIA. Essa qualidade da alma, presente na criança pequena e também no
jovem de Ensino Médio, ganha um novo impulso nos anos finais do Ensino
Fundamental, com o desabrochar das forças astrais.
Temas da Botânica, da Geografia ou da História, por exemplo, surgem a
partir de ricas imagens e descrições permeadas de cores, atmosferas e sensações que levam os alunos a “pintarem” em sua alma, através da fantasia, uma
determinada família de plantas, uma região exótica da África ou da Ásia ou a
viagem de um grande navegador. Fantasia essa que, juntamente à Verdade
e à Responsabilidade, permeia toda a Pedagogia Waldorf e nos serve sempre
de norte e de inspiração. Eis alguns exemplos de nosso impulso:
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RACISMO NA ESCOLA
Paulo Karam, professor de filosofia e literatura
no Ensino Médio e tutor do 10º ano

No Brasil e no mundo, manifestações antirracistas tomaram as ruas nas
últimas semanas e incendiaram o debate sobre desigualdade social, violência policial e racismo. Trouxeram à tona, entre tantos aspectos importantes,
uma incontornável verdade: em um país onde mais de 50% da população se
declara negro(a) ou pardo(a), não se pode falar em democracia enquanto a
voz da maioria não encontrar espaço e representatividade. Ainda que fosse
minoria, teria que ser ouvida. E é maioria!
É evidente que a escola, como agente cultural, cumpre um destacado
papel no tratamento dessa questão. Daí a pergunta, trazendo o assunto para
o nosso colo: estamos nós, da Escola Waldorf Anabá, fazendo a parte que
nos cabe?
Respondo por mim. Eu não estou. Talvez porque como homem, branco,
hétero, de classe média, muitas questões que são urgentes em nosso país
não me atinjam no dia a dia. Não acordo todos os dias me perguntando “o
que vou fazer hoje contra o racismo?”. Mas tem gente que sim. Tem muita
gente que sim! E a maioria do povo brasileiro está diretamente interessada
em que mudanças aconteçam.
O que podemos fazer? O que eu posso fazer?
Como professor de filosofia e literatura já enfrento há alguns anos a difícil
tarefa de fazer uma seleção de autores para levar aos alunos. Como acho
importantíssimo que a escola incentive a leitura e discussão dos clássicos, uma
vez que foram eles que formaram a cultura em que vivemos (para o bem e
para o mal), ainda mantenho uma lista em que predominam homens brancos. Mas, cada vez mais, os próprios alunos perguntam “professor, cadê as
mulheres?”, “professor, não tem pouco negro nessa lista?” E, com a ajuda deles, tenho feito alterações. Mas o assunto é complexo. E quando o aluno diz
“professor, esse autor é racista, mantinha escravos”? Deveríamos jogar o livro
no lixo? Não, né? Uma leitura crítica, contextualizando o momento da escrita
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SAÚDE
e condenando aspectos negativos pode resolver. Mas, repito, o assunto é
complexo. E as questões têm se avolumado.
Outro aspecto que nos diz respeito como escola é o fato de termos poucos alunos e professores negros. Já ouvi algumas vezes a frase “a escola Waldorf é racista”. Há passagens em alguns livros do Rudolf Steiner que sugerem
uma visão não muito igualitária com relação a povos não europeus. O que
fazer com isso? Varrer para debaixo do tapete? Não. Penso que devemos
encarar, conversar, aprofundar. A pedagogia Waldorf é maravilhosa, extremamente saudável para nossas crianças e jovens. Não me agrada vê-la ligada
a algo tão abominável quanto o racismo.
Sendo assim, e agora concluo envolvendo você, leitor, vou/vamos criar
um espaço de discussão sobre esses temas em nossa escola. Já tenho algumas ideias de como colocar isso em prática, mas gostaria de discutir com os
interessados a forma mais adequada de fazer isso. Por enquanto, gostaria que
você, que quer participar, mandasse um e-mail para mim (paulofsk@gmail.
com). Depois a gente vai combinando.

PANDEMIA: TEMPO DE DANÇAR COM
A SOMBRA E ACENDER A FOGUEIRA
Liliane Brignol, professora de história do Ensino Médio

"Gente viva, brilhando estrelas
Na noite
Gente quer comer
Gente quer ser feliz
Gente quer respirar ar pelo nariz
Não, meu nego, não traia nunca
Essa força não
Essa força que mora em seu coração"
Caetano Veloso
Forças, buscamos forças, encontramos perguntas... Será? O que virá? Os
verbos no futuro movem a humanidade pra diante. Não se vê o futuro, segue! Pois se sabe que está ali... o verbo move, o verbo, ação. Assim na história
da humanidade, em diferentes momentos, apareceram doenças que levaram os seres humanos a repensarem seus valores, hábitos e a lidarem com a
morte em seus cotidianos. Muitas doenças são comparadas à pandemia que
vivemos hoje, podemos pensar na varíola, na peste negra ou na gripe espanhola que espelham o passado.
A varíola é considerada o primeiro surto da humanidade, teria ocorrido
na Grécia em 430 a.C. A doença é transmitida por vírus e requer isolamento social, ela fez muitas vítimas no continente europeu, na Antiguidade. No
século XV, a doença chegou na América com as navegações, temos vários
relatos que apontam ter sido essa doença que dizimou muitos grupos indígenas que habitavam o Brasil. Um alemão, Hans Staden, não afirma ter sido a
varíola, mas descreve em seus escritos os fatos ocorridos em função de uma
doença que assolou os tupinambás na época em que conviveu com esta
etnia. Staden foi mantido em cativeiro por nove meses na aldeia tupinambá
em Ubatuba, litoral paulista. Ele pôde observar e compartilhar os hábitos e
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crenças dos nativos desta terra, com o olhar do europeu, nos permitindo
acesso à nossa história e às relações com a doença. A vacina contra a varíola
foi descoberta pelo médico britânico Edward Jenner no século XVIII. Somente no século XX a doença foi considerada erradicada do planeta.
A peste negra (1347-1353) ocorreu durante a Idade Média. Também chamada de peste bubônica, assolou a população na Europa e Ásia, teve origem
no Oriente e chegou aos portos de Marselha, Veneza, Barcelona e Valência.
Era transmitida por uma bactéria que se encontrava nos ratos, que viajavam
nos navios. Através das picadas de pulgas, a doença foi transmitida aos humanos. Fato curioso, os médicos usavam uma máscara feita de couro e com
um bico que se assemelhava ao de uma ave, colocavam dentro ervas aromáticas a fim de prevenir o contágio, pois, durante muito tempo, acreditou-se
que a doença era transmitida pelo ar.
A gripe espanhola é uma doença do século XX, começou no final da
Primeira Guerra Mundial e durou até 1920. Recebeu esse nome porque a
Espanha foi o país mais atingido e o primeiro a relatar casos da doença. Muitos acreditam que ela tenha chegado ao Brasil em outubro de 1918, trazida
pelo navio inglês que fez escala em Recife, Rio de Janeiro e Santos. Outros
acreditam que foram os soldados que participaram da guerra que voltaram
infectados. As atividades comerciais e culturais foram paralisadas em todo
país, e as ruas ficaram desertas. Em São Paulo, os cadáveres se acumularam,
em Porto Alegre foi preciso construir um cemitério e o Rio de Janeiro foi o
estado mais atingido pela pandemia. Na capital do país, na época, o vírus
atingiu pessoas de diferentes faixas etárias e não respeitou classe social. O
presidente Rodrigo Alves morreu com a gripe espanhola. Ele havia iniciado,
junto com Oswaldo Cruz, a organizar o Sistema Nacional de Saúde, que foi
criado em 1919. Uma variação desse vírus, que ficou conhecida como Gripe
H1N1, atingiu a população em 2009.

sucessores que chegaram aos nossos dias. Assim, nossos semelhantes e suas
histórias espelham luz e aquecem nosso coração, encontramos a esperança,
a solidariedade, compartilhamos atitudes e sentimentos, tornando-nos um
grupo, uma unidade, com a capacidade de resistir às pressões externas. Este
ensinamento vem em todas as dobras do tempo e reflete nossas atitudes na
existência.
Vamos dançar com nossas sombras, são parte de nosso Ser, elas também
nos ensinam. Mas se temos sombra é porque temos luz, a chama, o fogo que
aquece nossos corações. Nesta época do ano, temos um exemplo que nos
guia: São João, que em sua caminhada anunciou a chegada à Humanidade,
do Solar, daquele que iluminaria os seres humanos. Podemos festejar, deixar
o fogo subir aos céus, as faíscas encontrarem as estrelas, foi deixado o caminho e com alegria no mês de junho podemos festejar, agradecendo a João.
Está tudo na Terra, está entre nós e dentro de nós, no acender a fogueira, no
movimento da dança, deixar existir o outro no encontro comigo, o despertar
do fogo crístico em nossos corações.

Essas doenças trazem semelhanças que encontramos no hoje, aprendemos e reinventamos nossas formas de agir através das experiências que
ficaram guardadas na “caixa de memórias” da humanidade. Os espelhos da
História nos mostram reflexos que nos ensinam e que nos aproximam de
nossos antepassados, nos fazem dançar com as sombras, nos permitem alcançar a consciência. Então, podemos voltar para a pergunta, o que virá?
Olhar para o futuro e agora com forças, porque sabemos que apesar de todas essas doenças que passaram pela História, homens e mulheres deixaram
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ALIMENTO, SAÚDE E COVID-19
Elaine de Azevedo, nutricionista e eterna mãe do Anabá

Saúde é o tema do momento. São tempos em que tememos perdê-la,
tempos em que pensamos muito em doença, em dor, em morte... condições
essas opostas à saúde, na verdade.
São tempos estranhos, nos quais, para manter a nossa saúde e a dos
nossos próximos, temos que nos distanciar dos ambientes de trabalho, do ser
humano e dos nossos afetos; tempos, para muitos de nós, longe da natureza,
do horizonte, do pôr de sol e do céu estrelado. Tempos hostis, de medos, de
desconfiança, de ansiedade, de incertezas. Tudo isso interfere em nossa saúde. Como fazer para ser saudável em tempos de pandemia?
Os estudos disponíveis sobre a Covid-19 apontam que, após a proliferação do vírus no organismo humano, muitas pessoas permanecem assintomáticas ou desenvolvem formas brandas da doença — uma grande maioria, na verdade —; são justamente aquelas que têm um sistema imunológico
saudável. São pessoas sem doenças crônico-degenerativas, sem excesso de
peso ou, no caso do Brasil, pessoas socialmente privilegiadas e que, por isso,
podem se cuidar.
A visão biologicista da medicina foca essencialmente na doença. Foca
no vírus, na sua patogenicidade — sua capacidade de nos infectar — e na
sua virulência — sua capacidade de nos causar dano. Pensa pouco em saúde
e desqualifica o terreno. Manter o organismo/terreno/sistema imunológico
equilibrado é o que o agricultor orgânico faz com o solo. Ele alimenta e equilibra corretamente o solo, e a planta nasce mais forte, não adoece e não precisa de venenos. Ou seja, o terreno é o organismo que, uma vez equilibrado
como o solo orgânico/biodinâmico, pode encarar o vírus e superá-lo.
O nosso sistema imunológico é, para além das máscaras e do isolamento,

der isso é preciso cuidado. Cuidado para não se tornar arrogante e confiar
demais nesse sistema e desqualificar o poder do vírus — que é traiçoeiro e
ainda desconhecido — e, principalmente, a ponto de desqualificar o cuidado
que precisamos ter, empaticamente, também com o outro, especialmente
aquele que é mais vulnerável, social e imunologicamente, aspectos que, sabidamente, são quase sinônimos no Brasil.
Assim, fortalecer o sistema imunológico, usar máscaras e permanecer em
casa são dimensões da nossa ação individual que eu chamo de micropolítica
da saúde nessa pandemia. A ação coletiva — a macropolítica — envolve o
ambiente social da doença, no qual focaram os países que controlaram a
proliferação da pandemia com base em políticas públicas, em cooperação e,
também, na confiança em seus líderes.
Devemos, então, cuidar muito de nosso sistema imunológico. Na medicina antroposófica, esse sistema tem uma íntima relação com o nosso self,
nossa individualidade, já que é ele quem “barra” o que é estranho, o que vem
de fora de nós, fora do âmbito individual. Quem lida com o vírus e produz
anticorpos é o nosso sistema imunológico individual. Esse é um sistema que
precisa ser “construído” e mantido a partir de práticas higiênicas: exercício
físico e sono regulares, respiração, controle de estresse, atividades criativas,
cultivo de afetos e exposição ao belo e à natureza. E alimentação saudável.
Muitas pessoas têm preferido comprar alimentos industrializados nessa
pandemia, por durarem mais tempo na despensa. Mas isso pode deixar seu
organismo mais vulnerável. A alimentação fresca, local, orgânica/biodinâmica e à base de plantas é a grande estratégia antivírus individual de quem
pode escolher seu alimento nessa pandemia. Comer bem é a nossa vacina!
É aí que entram os alimentos produzidos pela agricultura orgânica/biodinâmica. São, sem dúvida, alimentos mais saudáveis que os convencionais.
Mais saudáveis porque são alimentos sem venenos, com melhor valor nutricional, com características sensoriais originais, que duram mais e têm mais
vitalidade ou vida — um conceito muito caro para a agricultura biodinâmica.

uma das barreiras individuais mais potentes que temos. Mas até para defen-

Para aumentar a vitalidade dos alimentos, a AB usa pelo menos quatro potentes estratégias: os preparados biodinâmicos, as forças astrológicas,
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a intenção do agricultor no ato de plantar e a ideia de organismo agrícola.
Esse é um dos fundamentos da agricultura biodinâmica. Implica um tipo de
convivência equilibrada entre todos os reinos numa propriedade produtiva,
baseada na noção de biodiversidade. Lá vivem os seres humanos, o solo
(reino mineral), o policultivo do reino vegetal, e os insetos, pássaros, répteis e
outros animais domesticados, incluindo as influências cósmicas para produzir
alimentos. Nesse sentido, a AB é a única forma de agricultura sustentável que
olha para o céu e inclui o cosmos como natureza.
Nesse organismo multiespécie acontece uma complexa e saudável interação entre todos os reinos. Essa relação equilibrada minimiza a possibilidade
de desenvolvimento de espécies exóticas invasoras e outras formas de transformações patogênicas do ambiente natural, o que influi na relação entre o
ser humano e os animais e as plantas silvestres/domesticadas e diminui a possibilidade de aparecimento de doenças. Isso pode ter faltado no surgimento
desta pandemia, com o vírus corona infectando morcegos, que infectaram
um animal domesticado e daí foi para o ser humano.

É sempre bom lembrar que essas duas dimensões de saúde — social e ambiental — estão inclusive incorporados ao conceito de alimento saudável que
ganhou o sobrenome adequado na Política Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional. Ou seja, para ser saudável sob esse conceito, o alimento tem que
ser saudável para todos e tudo: para quem produz, para quem come, para os
animais e para todo o planeta. Esses são os alimentos de qualidade, capazes de
formar um organismo saudável capaz de encarar ameaças como a Covid-19.
O medicamento, como falava Hipócrates, é a base da saúde, pois forma
um corpo saudável. E, para o dr. Gerard Schmidt, a base também de uma
consciência saudável. Esse médico suíço falava de forças de vontade que
recebemos por meio de uma alimentação viva e verdadeira. Que tem tudo
a ver com a comida ética e verdadeira produzida pela agricultura orgânica/
biodinâmica.
Cuidemo-nos pois!
Saúde!
Instagram: @elaine.de.azevedo
@nutricao.antroposofica

O organismo multiespécie é muito diferente das granjas de animais confinados ou de monoculturas, que, às vezes, nem precisam da presença do ser
humano. Por isso o movimento vegano propõe um sistema agroalimentar
sem criação animal. Precisamos ouvi-lo!
Além disso, o alimento orgânico também é saudável porque vem de um
sistema que conserva o meio ambiente. Sem um meio ambiente saudável —
ar, águas e solo limpos — é impossível o ser humano ser saudável. Esse é o
conceito de saúde ambiental tão caro e desafiante para toda a humanidade.
E esse alimento saudável vem de um sistema que promove saúde social, pois
é estreitamente relacionado à agricultura familiar. Saúde social é um importante conceito que implica dignificar o agricultor e todos os seres humanos
envolvidos no ato de comer.
A agricultura orgânica/biodinâmica familiar proporciona ao agricultor
permanecer com dignidade no campo e nas florestas, não tendo que fugir
para as franjas das cidades, o que acaba interferindo também no conceito
de saúde social do meio urbano, que se relaciona com inchaço das cidades,
desemprego, insegurança, estresse.
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ANSIEDADE EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Marisa Clausen, psicóloga antroposófica e aconselhadora biográfica

Em meio à quarentena, no necessário isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, me foi solicitado falar sobre o tema Ansiedade.
Num primeiro momento declinei não querendo muito me ocupar do tema,
mas logo fui vencida pelo sentimento de poder vir a contribuir, a partir de
algumas ideias que têm me auxiliado a tornar produtivo estes tempos atuais
de incertezas e espera. Assim me dispus a compartilhá-las.
Logo me ocorreu que, na maioria das vezes, o estado de ansiedade se
estabelece quando estamos nos sentindo separados do todo, isolados, num
não pertencimento, e nosso ego sente-se confuso e inseguro, potencializando vários temores imaginários.
Isto facilmente acontece quando nos encontramos em situações que fogem do alcance de nossa compreensão e da ilusória impressão de controle
sobre o que está acontecendo em nossas vidas. O que contribui para que
nos apeguemos ansiosamente à falsa ideia de que tudo está desmoronando,
desgovernado, que não há saída.
Temores que nos incapacitam um discernimento e nos fazem ficar na
expectativa ansiosa de que alguém nos dê respostas, que nos dê as diretrizes, assuma um controle. Expectativas que só geram mais ansiedade e nos
impedem de perceber que, independentemente do que esteja acontecendo
lá fora, será apenas no nosso mundo de dentro que retornaremos ao estado
de equilíbrio. Retomando nossa confiança na presença, sempre presente, da
atuação do mundo espiritual; e de que seja como for, tudo segue, mesmo
que à revelia de nossos desejos ou vontade.

independentemente se a situação ocorre no nível individual ou coletivo, se
regional ou mundial.
Daí a importância do cultivo de uma vida mais espiritualizada, em conectividade com tudo o que ocorre na assim chamada realidade externa física,
bem como com o mundo interior de cada um, que auxilie no restabelecimento da calma interior.
Pois somente em estado de calma, conseguimos nos apropriar das situações, explorando-as em suas oportunidades de aprendizados e descobertas,
que nos levam a um amadurecimento e maior resiliência frente às adversidades. Onde, com ou sem pandemia, não haverá lugar para ansiedades
vãs, alimentando nosso ego em seus temores de que estamos em erro, que
estamos separados ou na iminência da aniquilação.
Acredite... por mais que pareça estar tudo confuso e muito difícil, em meio
ao caos é onde encontramos possibilidades de fazer diferente, inovando e
assim saindo da nossa prisão mental de crenças equivocadas que as coisas só
podem ser deste ou daquele jeito.
Conecte-se à sua força interior, respire fundo, acalme-se...
Aproveite e mude sua visão de mundo! Pois tudo vai passar... E bem
aventurados aqueles que aproveitam as adversidades identificando as oportunidades de mudar e resignificam o seu presente, construindo assim, com
aceitação e confiança um futuro e um mundo melhor para si e todos os que
estão ao seu redor.

Pois, na verdade, tal como numa pandemia, uma situação apenas pode
sofrer tentativas de medidas reguladoras de proteção e cuidados. Não existe
uma medida que possa evitar uma situação que já existe ou fatos decorrentes dela. Podemos apenas delinear seu curso, fazendo escolhas conscientes,
avaliando suas consequências; assim como em todas as situações da vida,
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MINHA VIAGEM DE INTERCÂMBIO
Beatriz, aluna do 11o ano

Tudo começou em janeiro, quando deixei o Brasil para uma nova experiência em minha vida. Eu fui para um intercâmbio de quatro meses no Colegio
Luis Horacio Gómez, em Cali, na Colômbia. Desde o começo, eu sempre
quis um país que falasse a língua espanhola porque sempre me encantou. A
escola tem 42 anos, com o Ensino Médio há muito tempo e uma estrutura
incrível, com várias salas para artes, um laboratório e um pequeno teatro.
Todos me receberam calorosamente, os alunos da minha sala me ajudaram
muito. Como o ano letivo se inicia em setembro, eu entrei no segundo semestre do 11o ano. Eu tive a oportunidade de acompanhar as apresentações
de “proyecto anual” do 12o ano, pois eles apresentam primeiro para o 11o
ano. Tive também a oportunidade de assistir a peça do 8o ano, que foi Robin
Hood. Foi uma experiência nova escutar toda a peça em espanhol.
Eu vivi tantas coisas novas e incríveis nesses 4 meses que não caberiam no
espaço que tenho para escrever. Elas vão desde coisas pequenas, que para
mim foram grandes conquistas, a voar de parapente e andar de lancha. Viajei
de carro com a minha família para o departamento de Nariño e cruzamos a
fronteira com o Equador, passamos por momentos muito especiais!

Acima, Beatriz com a
família que a acolheu;
com a turma da escola;
e aventurando-se:
Beatriz foi a primeira
aluna do Anabá a
fazer um intercâmbio

A quarentena me alcançou quando faltava metade do meu intercâmbio
ainda, eu estava numa viagem de fim de semana em uma cidade próxima.
Na volta, descobrimos que não voltaríamos à escola na segunda-feira. No
começo eu acreditava que era só um mês e logo tudo se normalizaria, mas
os dias foram passando e eu percebi que teria que aproveitar o fim do meu
intercâmbio dentro de casa… E eu aproveitei! Apesar de não poder fazer tudo
que tinha planejado para aqueles últimos dois meses, eu consegui treinar a
língua e ver meus amigos pelas aulas online. Depois de quase ter ficado presa
na Colômbia, eu consegui voltar em um voo humanitário no dia 9 de maio.

Mesmo não podendo me despedir da escola, dos professores e de meus
amigos, eu voltei com o coração quentinho e cheio de lembranças! Foi uma
das melhores experiências, que me mudou completamente e da qual eu já
sinto muita saudade.
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em país de língua
espanhola.
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"OLHA PRO CÉU, VÊ COMO ELE ESTÁ LINDO"
Alberto Lindner, pai da Maia (8o ano)

Há milhares de anos somos guiados pelo sol, pela lua, pelos planetas e
pelas estrelas. Na Antiguidade, observar esses astros era parte do cotidiano.
Além da importância política e religiosa, servia para resolver problemas práticos, como determinar a época da colheita. Servia também para se ter uma
mínima noção do tempo, numa época sem relógios ou calendários precisos.
Por exemplo, acompanhava-se com atenção o ciclo lunar. Se eu te empresto
um machado hoje, você me devolve daqui a duas luas cheias. Dessa observação simples e prática do ciclo lunar surgiu o conceito de mês. E, subsequentemente, a semana de sete dias, em homenagem ao Sol, Lua, Mercúrio, Marte,
Júpiter, Vênus e Saturno, os sete astros “móveis” observados pelo babilônios.
Foram milhares de anos observando o céu até que relógios, calendários
precisos e luzes artificiais nos distanciassem dos astros. Mas nos últimos três
meses, com a quarentena, tive a oportunidade de observar o céu de uma
maneira que me remete a tempos mais remotos. Trabalhando em casa, em
um cômodo voltado para o oeste, pude observar o pôr do sol diariamente,
a cada dia se pondo um pouco mais cedo e um pouco mais ao norte. Isso
indicava, evidentemente, que estávamos nos aproximando do solstício de
inverno, comemorado há séculos no hemisfério norte. Apesar da poluição
luminosa da cidade, o céu claro da maior parte desse período também permitiu boas observações dos planetas. Vênus deu as caras a oeste nos primeiros
dois meses da quarentena, logo após o pôr do sol. No fim de março, esteve
em conjunção com as Plêiades e com a lua crescente. A partir do fim de maio,
foi a vez de Mercúrio aparecer, também a oeste. E no dia 08 de junho fomos
presenteados com uma belíssima conjunção da Lua, Júpiter e Saturno, a leste. Fora outras conjunções e chuvas de meteoros que não foram possíveis
observar nas poucas noites encobertas.

constelações observamos Orion, também a oeste, após o pôr do sol, por algumas horas. Além da Nebulosa de Orion, lá estava o cinturão de Orion,
com as estrelas conhecidas como três Marias ou três Reis. Assim como tantas
outras estrelas e constelações, também nos remetem a tempos antigos em
que os astros eram parte importante da cultura e da mitologia, eternizados
em contos e fábulas que perduram até os dias de hoje.

Composição com imagens obtidas pelo autor durante o mês de abril 2020.

Entretanto, como escrevi recentemente no Informativo da escola, o show
do céu da quarentena foi mesmo a lua. E não poderia ser diferente: é o astro
mais visível na noite e há milênios seus ciclos são úteis para marcar a passagem do tempo (estamos finalizando o terceiro ciclo lunar da quarentena).
Mesmo sem telescópio, consegui fotografar nosso satélite e pude observar
em mais detalhes as famosas crateras, muitas delas com dezenas de quilômetros de diâmetro. Essas crateras são testemunho de um período, há bilhões
de anos, em que tanto a Lua quanto a Terra foram intensamente bombardeadas por cometas e asteroides. Observando a lua, portanto, também aprendemos um pouco mais sobre o planeta que habitamos. E olhando para o
céu e acompanhando os ciclos da lua e do nosso planeta, aprendemos e
sentimos um pouco como nosso antepassados começaram a desvendar os
segredos do Universo, há milhares de anos.

Mas não ficou por aí… Além da observação do sol e dos planetas, o professor Marcelo (8o ano) nos alertava sobre a presença de constelações em
determinadas noites pelos canais de comunicação da classe. Dentre essas
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POR ONDE ANDA?
Joana Francener

Este ano faz 15 anos que completei o 9º Ano do Anabá. Com 4 anos
comecei a frequentar o Jardim da professora Silvia Jensen e depois ingressei
na turma do 1º ano da professora Beatriz Camorlinga. Os anos se passaram
e ali fiz meus melhores amigos pra vida. Eu adorava todas as formas criativas
que a gente podia se expressar na escola. O caderno sem pauta, giz de cera,
lápis de cor, depois caneta tinteiro. As aulas de desenho do professor Sérgio,
as de religião do professor José e, claro, as gincanas de Micael, me permitiram
aprender a ficar curiosa e a me expressar de forma criativa.
Na minha casa não havia computadores, tampouco TV a cabo. Os horários para assistir TV eram restritos a programas da TV Cultura e na hora de
pesquisar para trabalhos, usava livros e enciclopédias. Quando fui ter meu
primeiro computador em casa, tinha 14 anos. A biblioteca era um dos meus
lugares favoritos. Nossa turma não era fácil, gostaria de usar essa oportunidade pra me desculpar com os professores que sofreram dando aula pra gente.
Quando a gente aprontava muito, acabava indo a biblioteca catalogar livros.
Eu adorava fazer isso. Mesmo na hora do recreio, gostava de ir na biblioteca
escolher um novo livro pra ler. Cada livro era um mundo a ser explorado. A
Época de história e a aula de religião eram as minhas preferidas, eu ficava
muito atenta às histórias contadas, visualizando-as na minha cabeça como
um filme.
Depois do Anabá, frequentei escolas bem diferentes do que havia vivido
até ali. Não passei no primeiro vestibular para jornalismo, e fui viajar para um
Camphill na Irlanda do Norte, onde trabalhei com adolescentes no espectro
autista. Essa vivência me chamou a atenção para o fato de que eu estava
sempre iniciando um projeto novo com pessoas da comunidade. Baseada
nessa observação, decidi voltar ao Brasil e tentar a faculdade de design, que
ingressei no IFSC em 2010.
Em meio ao movimento estudantil, a atividades extracurriculares como
Design Possível e Empresa Júnior, eu descobri uma faculdade na Alemanha
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Joana em uma “Festa da primavera” do Jardim Anabá com o coleguinha Davi Ciarini, e,
atualmente, na agência de design KAMANO
GmbH, onde trabalha, na Alemanha.

que oferecia a possibilidade de um curso integrado de design com 12 áreas1
que poderiam ser exploradas durante 4 anos. Com ajuda de muitos amigos
queridos, eu consegui ir como intercambista para Colônia, na Alemanha, e
depois me regularizar como aluna da faculdade.
A faculdade KISD2 se mostrou como um misto de Anabá e Hogwarts3
do design. Os alunos da KISD recebem um catálogo com todos os cursos,
seminário e projetos oferecidos no semestre e pode-se escolher livremente a
Áreas em inglês: Image and Motion, Interaction Design, Design and Economy, Design for Manufacturing,
Design Concept, Design theory and Research, Gender und Design, Identität und Design (Branding), Interface
Design, Ecology and Design, Production Technology, Service Design, Typography and Layout.
2
Köln International School of Design.
3
A escola de bruxos da série literária Harry Potter.
1
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grade do semestre (muito difícil escolher, tudo parece incrível). Os requisitos
durante todo o estudo são que se cubra no mínimo 10 das 12 áreas oferecidas e que um mínimo de carga horária seja cumprida de cada modalidade acadêmica (cursos, seminário, projetos, oficinas etc.). Os professores não
passam quais são os livros que devemos ler, eles apenas dão uma orientação
do que será discutido, e os alunos têm que explorar quais os materiais serão
usados para estudar e produzir seus projetos. Nessa faculdade também não
existe nota, em vez disso os alunos apresentam os resultados dos seus trabalhos a toda a escola e professores, uma grande discussão aberta é realizada
sobre o trabalho. Eu brinco que fui para uma faculdade Waldorf.
Durante a faculdade eu me especializei nas áreas de design e gênero,
design de serviços e design de interações4. Para o espanto da minha mãe,
que não queria eletrônicos em casa, eu virei designer de sites, aplicativos e
serviços para todos os tamanhos de telas. O título atual da minha profissão
é designer de experiência (também conhecida como designer de UX), na
agência KAMANO em Colônia.
Hoje eu passo meus dias cercada por telas de computador, celulares, tablets, mas é importante enfatizar que os momentos mais criativos que eu
tenho até hoje são com folha e lápis na mão. Os sites que eu desenho começam sempre uma folha sem pauta, assim como nas épocas de Anabá. Se eu
posso dar um único conselho aos estudantes e pais do Anabá é: se permitam
desligar os aparelhos eletrônicos duas horas antes de dormir e leiam um livro
por puro lazer. Faz um bem danado.

"QUIZ" ANABENTO
Você conhece um pouco da nossa história?
Neste ano de celebração dos 40 anos do Anabá, além de reviver muitos
momentos em fotos antigas e fazer planos para o futuro, resolvemos puxar
pela memória e reunir alguns fatos para testar os seus conhecimentos. Acerte
todas as respostas do nosso quiz e te diremos com quantos tijolinhos se constrói uma sala de aula. (Respostas na página 62)

1 – Quem foi a primeira professora do Anabá?
( ) Sandra Beck
( ) Isabel Cortesi
( ) Simone de Faveri
2 – Com quantos alunos a escola começou?
( )3
( )5
( ) 10
3 – Quantos Arcos de Flores (para a entrada do 1º ano) já tivemos na
escola?
( ) 40
( ) 33
( ) 28
4 – Quem foi o(a) primeiro(a) professor(a) de classe a levar uma turma
do 1° ao 8° ano?
( ) Cristina Hering
( ) Rita De Cunto
( ) José Zafalon

4

Interaction design.
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5 – Quem são as pessoas desta foto tirada nos anos 80?

10 – Quais professores/funcionários são ex-alunos do Anabá?
(
(
(
(
(
(
(
(

) Amira
) Ana Beatriz
) Gabriel
) John
) Leise
) Rafael
) Sasha
) Shayany

11 – Em 2015, uma importante figura de nosso folclore acompanhou
uma delegação de professores da Anabá ao XII Congresso Ibero-Americano de Pedagogia Waldorf na Colômbia. Quem foi?
6 – Qual foi a primeira peça de teatro encenada pelo 8o ano na escola?
( ) A Comédia dos Erros
( ) Sombra do Rei
( ) Sonho de Uma Noite de Verão
7 – Em que ano a escola formou sua primeira turma de 9º ano e quem
era professor(a)/tutor(a)?

( ) Boi de mamão
( ) Bernunça
( ) Maricota
12 – O que os alunos do Ensino Médio fizeram no dia 20 de outubro de
2016 para divulgar a Segunda Mostra de Corais de Florianópolis, da qual
participaram, sob a regência do professor Rafael?
( ) Rifa de ingressos
( ) Boletim informativo
( ) Flashmob no shopping

( ) 1996, professor Sérgio
( ) 1997, professor José
( ) 2006, professora Cynara
8 – Quem da atual equipe de limpeza/manutenção é o(a)
funcionário(a) mais antigo(a)?
( ) Agapito
( ) Daura
( ) Sarinha

13 – Com quantos tijolinhos foi erguida a Campanha dos Tijolinhos para
a construção das instalações da escola no terreno novo?
( ) 300
( ) 350
( ) 380

9 – A música "Não quero outro lugar” foi composta por qual professor(a)
e para celebrar quantos anos da escola?
( ) 25 anos, professora Eliana Mandelli
( ) 30 anos, professor Mauro Barardi
( ) 40 anos, professor Rafael Camorlinga
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O ESPAÇO É DELES

EL CIELO
Hoy me di cuenta de que la luna aún existe. En este momento de tanto
caos, no solamente en mi vida como en la vida de los demás, yo he deseado
dejar de sentir, para evitar los dolores que aumentan rápidamente.
Pasé algunas semanas casi sin dormir, preocupada, agitada, triste y sin
energía. Con el tiempo, mis deseos de pensar estaban agotándose. Pero
tuvo un día en que yo tuve una pesadilla y me desperté en el medio de
la noche y pasé el resto de la noche despierta. Entonces alrededor de las
cinco de la mañana pude ver el amanecer. Mientras el sol llenaba el cielo
de colores y la tierra de luz, me sentí llena con ellos. Me había olvidado
del sol y de cómo todavía sale y se pone con la posibilidad. Incluso tengo
un sentido de fantasía cuando lo miro, como si ya no fuera real. Mirar la
luna llena fue una de las experiencias más relajantes, al darse cuenta de
que sigue siendo la misma en medio de tantos cambios.

Texto e imagens da aluna Aryatara, 12o ano.

"Processos Criativos e Inspiração Artística", Trabalho de Conclusão do Ensino
Médio da aluna Lorena Varalla, 12o ano.

50

51

"Processos Criativos e Inspiração Artística", Trabalho de Conclusão do Ensino
Médio da aluna Lorena Varalla, 12o ano.
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PARA CONTAR

FLOR DE SÃO JOÃO
Edith Asbeck

Era uma planta que crescia alta, quase uma árvore, um pouco frágil talvez,
mas com muita disposição para contribuir, com suas folhas e flores, para a
beleza do mundo.
Chegou a primavera, muitas plantas e arbustos se enfeitaram com flores. Ela, não. Fez-se verão. As árvores se engalanaram com flores. Também
o verão, tal como fizera a primavera, não a presenteou com flores. Mas ela
guardou no seu íntimo luz e calor do sol.
O outono chegou. E a planta, frágil árvore, olhava o rubro sol do ocaso,
triste por ter apenas a cor verde das suas folhas. Mas esperou. E então veio se
aproximando o inverno. Certa manhã, a árvore notou uns botões verdes nas
pontas de alguns galhos. Seriam botões das suas flores? — Qual o quê! Passadas horas, dias, tudo quanto aparecera eram apenas protuberâncias verdes
que, dilaceradas, mostravam pontos amarelos e vermelhos!
A planta estava triste, muito triste. E esperou.
Eram as noite mais longas do ano. Em muitos lugares, fogueiras traziam
luz para dentro do escuro das noites. Comemorava-se o nascimento de João
Batista como fora comemorado havia dezenas de anos. A planta sentiu a força do fogo, luz banindo as trevas, vitalidade lançando-se para o éter, o espaço, ao deixar para trás a matéria. Sentiu a energia vida derramada no espaço.
Na manhã seguinte ostentava na ponta dos galhos, em volta dos carocinhos coloridos que formavam um buquê, uma fulgurante coroa de labaredas escarlates, rubras folhas, folhas vermelhas!

mais próximas estavam das flores feiosas, absorveram a força e a cor das fogueiras de São João e uniram-nas à força guardada do sol de verão. E mesmo não sendo flor, passaram a ser chamadas de “Flor-de-São-João”. Talvez
por trazer, como João Batista trouxera, a plenitude da força do verão anímico
dentro de si...
Não importava ter flor ou ter folhas vermelhas. Importava trazer luz, fogo,
beleza como certeza no amanhã tal como o outro João, aquele que é Éfeso,
vivera uma vida tão longa que se tornara um verdadeiro mito, uma imagem
e um mensageiro da Eternidade.

A planta não recebera folhas vistosas, mas as suas folhas, aquelas que
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PARA LER

SOBRE EDUCAR E DEIXAR BRINCAR
Silvia Jensen, professora do Jardim

Com alegria, recomendo o livro “Criança
brincando! Quem a educa?”, escrito
por Luiza H. T. Lameirão. Ela nos lembra
de que são nos primeiros sete anos da
criança que o brincar prepara as bases e
tem sua expressão mais importante para
o desenvolvimento do ser humano. Esse
livro vem em boa hora, uma vez que
muitas crianças estão com área limitada
para brincar ou estão sem companhia
infantil para isso, porém brincar é
necessário e vital. Luiza nos mostra isso nesta leitura, que tem como grande
valor falar da visão antroposófica sobre o tema, porém com um vocabulário
compreensível para qualquer leitor que ainda não tenha conhecimento
dessa ciência. Uma boa leitura!

“Quem brinca ainda não perdeu o céu
Quem exercita ainda não o esqueceu
E quem trabalha luta para reconquistá-lo.”
Dito popular

Rogier van der Weyden, "Visitação" (Maria e Isabel), entre 1435 e 1440, óleo e têmpera
sobre carvalho. Museum der bildenen Künste, Leipzig.
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ASTRONOMIA

O CÉU DO INVERNO/2020

Figura 1 (Florianópolis, 08-Ago-2020, 20:00): Céu no início da noite em
meados da estação. Júpiter e Saturno poderão ser acompanhados durante
todo o inverno. Observe como a distância aparente entre eles praticamente
não muda no decorrer dos três meses da estação e como eles se distanciam
de Capricórnio e se aproximam das estrelas mais brilhantes de Sagitário.

Figura 2 (Florianópolis, 08-Ago-2020, 05:00):

Céu do amanhecer em meados da estação. Marte e Vênus surgem no céu
da madrugada. Observe Júpiter e Saturno se pondo próximo do horizonte.
Marte estará em Peixes durante toda a estação; Vênus estará em Touro no
início de Julho em linda conjunção com Aldebaran e em setembro já terá
ultrapassado Gêmeos em direção a Câncer.

Imagens: www.stellarium.org
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INFORME DA ASSOCIAÇÃO
A Associação Pedagógica Micael é a mantenedora jurídica da Escola Waldorf Anabá. Queremos compartilhar uma imagem que possa trazer inspiração para agir com confiança nestes momentos tão incertos da atualidade.
Por Bernard Lievegoed :
“Vamos supor que uma escola tenha dez classes e dez professores
de classe. Estes trabalham juntos no sentido espiritual, com base na
Antroposofia. Esforçam-se por realizar o melhor possível, tendo por
fundamento as obras de Rudolf Steiner e agindo a partir do apreço e
da estima recíprocos.
Ainda que o professor esteja sozinho diante de sua classe, ele pode
agir a partir do apoio do grupo de professores. Uma tal influência
espiritual sobre as crianças não é apenas dez, mas cem vezes maior
do que a de um professor isolado. As forças de todos amparam, e
ele ajuda a amparar todos os demais. Isso pressupõe um grupo onde
reine confiança de pessoa para pessoa.
Poderemos enfrentar com coragem os anos vindouros. Haverá um
turbilhão das mais diferentes forças nas ciências, na vida social, na
educação — em suma, em todos os domínios. Se esperarmos para ter
a firme convicção de que o que fazemos é bom, não moveremos um
dedo sequer. Nós temos de dominar situações a partir da intuição
e só mais tarde querer aprender. Para resistir a Árimã e suas forças,
precisaremos pertencer a um grupo de pessoas cujos membros
tenham confiança mútua, considerem-se e respondam uns pelo
outros. Então as forças do bem poderão atuar."
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Respostas do "Quiz" Anabento da página 47
1 – Resposta: Isabel Cortesi, a professora Bel. Ela veio de São Paulo, convidada pelos
fundadores, para juntos realizarem o sonho de criar uma escola com pedagogia
Waldorf em Florianópolis. Assim, em 1980, nasceu a Escola Anabá.

10 – Resposta: A Ana Beatriz, professora de espanhol do Ensino Médio, foi aluna
da Cristina Hering na turma que iniciou o 1º ano em 1990. Já o seu irmão Rafael, professor de música, entrou no Jardim da professora Rosângela Thiesen. No
Fundamental, ele foi colega do professor Gabriel, de Jogos, que entrou em 1994,
no 2º ano da turma conduzida pelos professores Luciano Mateus e Sérgio Beck.

2 – Resposta: A pequena casa de pescador, primeira sede da escola no bairro de

A Amira também foi colega do Rafael no Jardim, mas foi para o 1º ano em 1994,

Itaguaçu, abrigou a primeira turminha da jardineira Isabel Cortesi, a Bel, com cinco

com a professora Sandra Beck. A Leise foi aluna do Jardim da Margareth Batalha

crianças.

e, a partir de 91, do Fundamental do professor Fernando Penteado.

3 – Resposta: Há 28 anos, teve início o Arco de Flores, como o que tivemos neste ano,

11 – Resposta: Em 2015, a Bernunça viajou com treze professores de nossa escola

com a professora Denise Lopes, acolhendo a turma do 1º ano. Anteriormente

para Cali, Colômbia (veja na pág. 4 do Informativo). Os professores fizeram uma
apresentação artística, resultante de três anos de estudos, do conteúdo da Décima Palestra do livro “Antropologia Geral”, no XII Congresso Ibero-Americano de
Pedagogia Waldorf. Ao final os participantes do congresso dançaram ao lado da
figura folclórica que também faz sucesso com nossas crianças nas apresentações
de Boi de Mamão do 4º ano.

era feito apenas um pequeno ritual na porta da sala de aula. No total, desde que
iniciou o 1º ano do Ensino Fundamental, o Anabá já teve 33 turmas.
4 – Resposta: A professora Cristina Hering assumiu sua primeira turma em 1990 e a
conduziu até o 8º ano, em 1997. Antes dela, os professores Leuzi, Verônica e José
se revezaram na condução da primeira turma que chegou ao 8º ano.
5 – Resposta: Isabel Cortesi (primeira professora da escola), D. Leonore Bertalot (primeira tutora da escola), Luiz César Caldeira (médico e fundador), Endre Paulo Kiraly (fundador), Sérgio Beck (professor e fundador), Simone de Faveri (professora
e fundadora), Taisa Bourguignon (mãe e fundadora), Leuzi Soares (professora),
Leda Araújo (professora), Cristina Hering (professora), Raquel Moro (professora
de Jardim).

12 – Resposta: Os alunos do professor Rafael surpreenderam lojistas e consumido-

res no Shopping Beira-Mar (veja na pág. 3 do Informativo) ao se reunirem sem
aviso prévio no piso térreo e cantarem a plenos pulmões. O flashmob foi uma
divulgação da Mostra de Corais no Teatro Pedro Ivo, da qual o grupo da escola
participou no dia seguinte.
13 – Resposta: 380 tijolinhos compunham as cotas para a campanha que tinha por

6 – Resposta: A primeira turma de 8o ano, sob a regência do professor José, encenou
a peça “Sombra do Rei”, de Bernt Von Heiseler, no teatro do Colégio Barddal, na
Trindade, no ano de 1996.

objetivo arrecadar os R$ 190.000,00, que ajudaram na construção do prédio que
hoje abriga nosso Ensino Médio. Lançamento de livro, apresentações musicais,
Espaguete Solidário, diversas campanhas e eventos foram realizados pela comunidade escolar para o levantamento de fundos que possibilitou a concretização des-

7 – Resposta: A primeira turma que chegou ao 9º ano, em 1997, foi conduzida pelo
professor José Zafalon. Ele assumiu a classe no 6º ano. Antes dele, a turma teve a
professora Leuzi, nos 1º e 2º anos, e a professora Verônica do 3º ao 5º ano.

te sonho. A Campanha dos Tijolinhos durou do final de 2015 a meados de 2018.
Bônus: Confira aqui — na página 03 do Informativo de Setembro de 2017 — quantos tijolinhos usamos para construir as salas de aula do Ensino Médio!

8 – Resposta: A Daura chegou na escola em 1988. Logo depois veio a Sarinha (1989),
Agapito (2000). Joice e Gillard (2007), Andrea (2014), Adilson (2016), Claudia
(2017), Johnny e Indiamara (2018).
9 – Resposta: Para a comemoração do aniversário de 30 anos da Anabá, Mauro
Barardi, ex-professor de Jogos, compôs uma música especial que acabou se tornando um hino de nossa escola, tendo sido inclusive a música tema do vídeo
representativo da Festa Anual deste ano.
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Construindo Pontes
Consultoria – Desenvolvimento Organizacional e Pessoal

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

BELEZA E SAÚDE

Família Lorenzi
Pães Artesanais

Farmácia Weleda Similibus
Farmácia Magistral e
Homeopática

Tradição italiana. Produção caseira, sem conservantes. Rua Rui Barbosa, 256, Agronômica. (48) 3228
0441.

Orgânicos e Eventos Pergalê
Espaço Pergalê é um local para
eventos junto à natureza, em Ratones, onde também plantamos produtos orgânicos certificados. Vendas semanais sob encomenda. Mais
informações pelo whatsapp (48)
99983-1702 (Gabriela).

ARTESANATO

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

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

Homeopatia e Antroposofia. orcamento@similibus.com.br|(48)
3234 3692 e 99908 9039. Rua Lauro Linhares, 1.849 - loja 4. Trindade.

Veda Shala - Ayurveda e Yoga
Práticas de saúde integrativa para
sua reconexão com seu estado natural de contentamento, paz e harmonia. Diagnóstico Ayurvédico,
prescrição de dietas reequilibrantes, massagens Abhyanga, Shirodhara e Yoga. Rod. Dr. Antônio
Luiz Moura Gonzaga, 3141 - Rio
Tavares. Tel. (48) 99933 1525/1545
@vedashalaayurvedayoga www.
vedashala.com.br

HOSPEDAGEM

Pousada Casa da Lagoa
Localizada no coração de Floripa,
na Lagoa da Conceição, em uma
tranquila rua residencial, a Casa
da Lagoa tem acomodações amplas e confortáveis com as principais amenidades disponíveis. A
gestão é familiar e o ambiente é
muito amigável e tranquilo, para
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que você se sinta em casa. Laura e
Cristopher - (48) 3269-9569 e (48)
99990-0620 - www.pousadacasadalagoa.com.br

VESTUÁRIO

Raiz Natural Design
Estamparia Natural
e Manualidades
Roupas, acessórios e oficinas em
impressão botânica e tingimento natural. Ateliê-loja aberto para
desenvolvimento e execução de
projetos em artes manuais. Nirvani (48) 99650 5614 - Instagram @
raizdesign

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

Cocriaação Mkt Digital
Da ideia, Comunicar Para Realizar. Planejamento de Comunicação; Logomarcas e sites; MKT de
Mídias Sociais; Copywriting; Inbound; SEO; Ux Design; GOOGLE
Analytics, FB e IG e Youtube ADS;
Reflexão sobre a tecnologia: "Ame
bem o mal" Santo Agostinho e Maniqueus. "Uma ação livre só pode
partir de um pensar livre", Valdemar W. Setzer/2011. (41) 997589460 - Elinise

Gestão financeira, serviços de gestão terceirizada. Visão financeira
atualizada; Consciência financeira
em tempo real; Planejamento estratégico para tomada de decisões;
Redução do retrabalho nas rotinas
dos processos financeiros; Otimização das dinâmicas administrativas
e financeiras (48) 98432-1871. elisa@construindoponte.com.br

Espaço Atená
Centro de Transformação
Pessoal e Artística
Terapia Artística, Meditação, Grupos de estudos, Oficinas artísticas, Terapia naturais. Rio Tavares.
(48) 98406-9331. espacoatena@
bol.com.br

Kathia Possa - Adestradora
Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento
para problemas 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,
seguros, aluguel de carro, grupos.
(48) 3365 8336 e 99101 8336. luisa@sodre.tur.br.

gral Antroposófica. “Promover a
saúde dos dentes e da gengiva;
prevenir e tratar as recessões gengivais; cuidar da boca cuidando do
Ser” (48) 99976-0856. contato.
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.

Consultórios Médicos e
Terapêuticos Antroposóficos

(Antiga Clínica Vialis)
Atende crianças, adolescentes e adultos. Rua da Macela, 80 – Rio Tavares.
(48) 3338-2977 e (48) 99671-1224.
“Conhecendo o mundo, o ser humano
encontra a si próprio, e conhecendo a
si próprio, o mundo se lhe revela.” Rudolf Steiner

Melissa Figueira Nagashima
Fonoaudiologia
Método Padovan ou Reorganização
neurofuncional. "Aquele que segue
o que a sábia natureza nos mostra
e ensina tem menos chances de errar", Beatriz Padovan. Rod. Admar
Gonzaga 755, sala 405. Itacorubi
(em frente ao Jardim Botânico) (48)
99918-1716.

Dra. Luciane Morais Viana
Cirurgiã-Dentista – cro sc 13974
Periodontia – Odontologia Inte-
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Francisca Cavalcanti
Musicoterapeuta, Cantoterapeuta
Orientação antroposófica e Pedagogia Waldorf. Aplicada a distúrbios
no sono, respiração, voz, comunicação, organização e harmonização.
Adolescentes e adultos. Próximo à
UFSC. Edifício Comercial Madison
Center. Rua Des.Vitor Lima, 260
sala 512. (48) 988110233 - www.
franciscacavalcanti.com

Taisa Bourguignon
Pedagoga
Pedagogia Terapêutica e Psicomotricidade. Rua Lauro Linhares,
2123, Trindade Center, torre A, sala
608. (48) 99116-0200.

Fernanda Rotolo Caldas
Psicóloga
Psicoterapia Relacional Sistêmica
– atendimento 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 Antroposófica. “A Terapia Artística
pode ser aplicada a todos os casos de doenças, desarmonias ou
como processo de autoconhecimento e desenvolvimento”. Atendimentos: Trindade e Rio Tavares, Florianópolis (SC) | (48) 99669 1234 ou
3338 2977

Manika Bebhinn Ramsay
Trabalho Biográfico
Venha descobrir quem você é na
essência por meio de trabalhos
de acompanhamento biográfico
e imersão na natureza, em Santo
Antônio de Lisboa e na eco-casa
Morpho Azul, na Costa da Lagoa.
Trabalho individual ou em grupo.
(48) 99101-7291 (whatsapp).

Simone De Fáveri
Terapeuta
Terapia Artística – Ateliê Paulo
Apóstolo. Rua Hermínio Millis, 42,
Bom Abrigo, Florianópolis. (48)
3249 8498 – simonedefaveri@
gmail.com.

MARCENARIA

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

Eu que Faço
Reparos residenciais, restauração de pequenos móveis, projeto
e construção de móveis em MDF e
madeira como escrivaninhas e nichos organizadores. Jucelei (48)
98438 3813.

FORMAÇÃO

ESPORTES

Garagem 2020

Centro Equestre Cantagalo
- Agora em Ratones -

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

IDIOMAS

Bliss House
Inglês e Muito Mais
Uma escola que tem como um de
seus valores o respeito aos diferentes processos de aprendizagem. Vivências na língua Inglesa, preparação 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

Aulas de equitação, equitação lúdica, colônia de férias e aulas de volteio para crianças, jovens e adultos. Novo endereço: Estrada Bento Manoel Ferreira, 1040, Ratones.
Agende uma aula experimental:
Juliana (48) 98407 9633.

LIVROS

Letraria Livros
Livros infantis, pedagogia Waldorf,
literatura nacional e estrangeira.
Loja 1: Multi Open Shopping - (48)
3371 1114 e 99836-3404 (Whatsapp). Loja 2: Boulevard 1432 (Aeroporto) - (48) 99632 1432 (Fone/
Whatsapp).

ANO 30 – Nº 2 – SÃO JOÃO – 2020
Boletim da Escola Waldorf Anabá
Publicação sem fins lucrativos, financiada pelos apoiadores que divulgam aqui
seus produtos e serviços.
Disponível também 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: Giselli Neder, Luciana Dutra, Márcia Martins, Marli Henicka,
Patrícia Campos, Paulo Karam, Rondon Porto Júnior, Sandra Beck e Sérgio Beck.
Agradecemos a todos os que colaboraram com esta edição.

The Secret Garden
English School
Do 1º Ano ao Ensino Médio. Imersão na língua Inglesa, com material
britânico, vivências artísticas, música, jogos, teatro, horta e literatura.
Rua Aldo Queiroz, 423 – Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis. secretgarden.lucy@gmail.com| (48)
3235 3245 e 99971 8023.
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Para apoiar o Colibri
e entrar para a lista
de contatos da nossa
comunidade, fale com
o Rondon Júnior: (48)
99981-7742.

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
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