MENSAGEM DA ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA
Queridos Amigos da Comunidade Anabá,
Estamos chegando ao final de mais um ano de muito trabalho e
dedicação e queremos, em primeiro lugar, agradecer a todos pela
colaboração, empenho e, também, por acreditarem na nossa escola e em
tudo aquilo que ela representa.
Como todos sabem e vêm acompanhando pelo Colibri e também por
meio de nossas assembleias anuais, estamos seguindo firmes no propósito de
construir a futura escola no nosso terreno novo. Muitos passos já foram
dados e neste momento estamos na fase de elaboração do projeto
preliminar, que, além da definição da locação das edificações futuras, exige,
por parte da escola, um estudo detalhado das necessidades que temos e
teremos nas próximas décadas. Como vocês podem bem imaginar, isso não é
nada simples.
Contamos, porém, com a experiência recente de construção do
nosso Jardim de Infância, e não foi pouco o que aí aprendemos.

A Associação Pedagógica Micael deseja a todos um ótimo final de
ano e que a força renovadora do Natal traga ainda mais impulso para a nova
escola, que, assim como uma criança , agora cada vez mais quer nascer.

Segue uma pequena entrevista que fizemos com o arquiteto Antonio
Couto Nunes, um dos responsáveis pela elaboração do projeto da Futura
Escola Anabá.
Qual o sentimento de vocês frente ao desafio de projetar uma Escola
Waldorf?
É bastante instigante este desafio, uma chance de deixar de lado a
correria e a "mesmice" do mercado imobiliário e parar um pouco para pensar
em uma tipologia diferente da qual estamos habituados a projetar no dia a
dia. Sendo a primeira vez que projetamos uma Escola Waldorf, o maior
desafio é compreender a filosofia da pedagogia e tentar reproduzi-la em
formas.
Do ponto de vista arquitetônico, quais são as grandes questões de um
projeto como o de uma Escola Waldorf?
Como o programa é bastante extenso e variado, vemos como
principais questões relacionar os usos de maneira harmônica, além de tentar
manter o máximo da ambiência natural.
Pelo que vocês já conhecem do terreno e das necessidades, vocês acham que
a obra será muito complicada?
Com as tecnologias atuais não há obra complicada, mas certamente
o novo Anabá deve ser uma obra bastante trabalhosa, devido à topografia
bastante acentuada e as dimensões peculiares do terreno, estreito porém
muito profundo. Obviamente, em uma obra com esta complexidade deve
haver uma grande movimentação de terra, entretanto estamos tentando
manter o máximo da vegetação pré-existente.
Caso queiram fazer mais alguma colocação, fiquem à vontade.
No escritório Mantovani e Rita trabalhamos em equipes, geralmente
dois arquitetos desenvolvem os projetos sob a coordenação do diretor
Roberto Rita. Neste projeto, em especial, temos um membro da equipe que foi
aluno do Anabá em toda sua trajetória educacional, colaborando com
referências teóricas e práticas em relação ao projeto.
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