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Ressurreição
Sobre o silêncio apagado de luzes,
a noite lentamente estende o escuro manto;
e lá debaixo dele, longe
dos olhos curiosos dos homens,
ela prepara o próximo e veemente
borbulhar de águas,
irromper de plantas,
despertar de almas.
E, quando ela se vai
com um leve gesto erguendo a sombra,
desvendando a vida,
o dia, ainda trêmulo, escapa no horizonte,
e surge o sol,
surge o sol aclarante, inundante!
E na ordem do tempo se revela
a eterna luz,
a eterna florescência!.
(Ruth Salles)

ÉPOCA

O que acontece hoje no mundo
Maria Regina Gianchetta, professora de curso de Formação de Professores.

Fui convidada a escrever algo para o Colibri sobre a Páscoa. O que escrever
se só penso nos acontecimentos do mundo? Pensei em Steiner e ele nos diz
que devemos estar inseridos na vida prática, na nossa época.
O que primeiro me veio à mente foi a nova guerra: Rússia atacando a
Ucrânia. A população não tem nada a ver com isto, é uma guerra de
gigantes...Onde os mandatários como sempre são as grandes potências, que
criaram esta guerra por interesses próprios, ou seja, dominar cada vez mais
uma maior parte do mundo, colocando muitos em risco, mas agindo por trás.
Interesses políticos se sobrepondo ao bem estar de todos. Olhemos quantos
países foram bombardeados e destruídos nos últimos governos - Síria, Iraque,
Afeganistão, Palestina, Líbia, Yemen.... e por aí vai, mas nada teve tanta divulgação como agora, e EUA, França, Holanda, Inglaterra, etc... apoiaram estes
ataques também, por interesses próprios. Países entregando vacinas vencidas
para os africanos - depois de saquearem tudo por lá. Os piores venenos, venenos proibidos em seus países, vendidos para o Brasil e outros, sem dó nem
piedade.... E as milhares de mentiras que escondem o verdadeiro sentido de
tudo o que envolve estas atitudes. Encenações sobre a guerra - os meios de
comunicação já não são confiáveis, não só escolhendo um lado, mas criando
notícias convincentes. O que mais me chocou nestes últimos acontecimentos
foi a divulgação de um dos governos dizendo que era uma encenação o
bombardeamento de um hospital, acreditei e foi difícil encontrar provas sobre
a mentira pois: “Numa guerra a verdade é a primeira vítima” ditado de autoria
desconhecida. Quem manda é o extremo capitalismo, o dinheiro. Enfim... só
um pouquinho do nosso mundo, são acontecimentos da humanidade atual,
isso nos diz como estamos em matéria de ser humano, macro acontecimentos que se apresentam também no micro...e, pensando em Páscoa parece
que voltamos a 2000 anos atrás. O mundo naquela época estava dominado
pelo materialismo. Alguma semelhança?

Capa: Sérgio Beck
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E se Cristo chegasse hoje no mundo? Se nascesse novamente, como seria
recebido? Imaginem um homem simples, divulgando a fraternidade financeira,
liberdade de expressão, de gênero, cultural e religiosa, igualdade jurídico-política? Como seria? Certamente seria taxado de louco, lunático, ou ....
Olhemos os acontecimentos e atitudes de Cristo na época e imaginemos
nos dias atuais: um homem simples sendo ovacionado por suas palavras de
amor fraterno; expulsando comerciantes do templo; discutindo com adversários ideológicos; sermão da montanha, onde orienta a seguir o caminho espiritual sem interesses; unção em Bethânia que representa o reconhecimento
de Jesus como o salvador, pois era uma ação sacramental; lava pés - segue
esta ideia de se colocar humildemente aos pés e a serviço da humanidade;
alimentação dos cinco mil - como alguém pode realizar tal ato sem o menor
interesse, simplesmente para matar a fome de quem precisa? Acreditaríamos
neste ser? Claro que hoje temos um olhar diferente e não seria desta maneira.
Mas, onde vive o espiritual em nós? Como podemos olhar este passado remoto e pensar nas vivências de Páscoa.
Estamos mergulhados no materialismo. ‘O que os olhos não veem o coração não sente’, uma frase atual comum. Podemos viver sem saber de nada,
‘não tomar partido’. Se não nos colocamos no caminho da consciência, se fugimos de saber dos acontecimentos da atualidade, nos colocamos no mesmo
lugar da Idade Média - sem consciência. Mas estamos no séc. XXI, é possível estar neste lugar? Qual a tarefa da humanidade hoje? Qual o sentido da Páscoa?
Emil Bock, em seu livro ‘Os acontecimentos da semana santa’ diz o seguinte:
’Quanto mais terreno ou materialista o ser humano é durante a vida, tanto
mais inexorável será seu exílio no além. Somente aqueles que já se firmaram,
durante a vida terrena, no espiritual, poderão continuar agindo, após a morte, sobre a vida na terra e continuarão auxiliando aqueles que ainda permanecem na terra. Nós só possuímos após a morte tanto poder espiritual sobre
a matéria quanto adquirimos na terra.’
A Páscoa é a festa da ressurreição! Que grande oportunidade o ciclo do
ano nos dá, de revermos nossas atitudes, de nos colocarmos no caminho da
transformação. De ressuscitar em nós os ideais da infância. Pois a criança pequena só tem pensamentos de bondade e amor - ela é o espiritual manifesto.
Tenho dito que só pode se tornar governante quem passou pelo jardim
de infância que prega o desenvolvimento livre, como na pedagogia Waldorf.
4

5

Quem aprendeu a dividir com o coleguinha - dividir o lanche, as roupas,
os brinquedos... quem aprendeu a resolver suas diferenças sem agredir, no
diálogo, a aceitar que “Cada um tem seu jeito, né prof.?”; quem correu para
acudir o colega que caiu; quem aceita a opinião, a ajuda para construir uma
brincadeira ; quem senta ao lado do colega doente, ou triste e lhe dá a mão,
ou enxuga as lágrimas até que o outro se sinta bem novamente; quem brinca
e aceita todos independente de religião, gênero, cor, time de futebol, ou o
que quer que seja diferente....Estes sim serão adultos que podem se tornar
governantes, pois terão uma base de justiça fraterna, igualitária, empática,
solidária. Claro que alguns se perdem no caminho, fazem um desvio às vezes;
o que não lhes tira o que vive fundo em sua alma, e podem retomar seu caminho, pois em algum momento, acredito, isto vem à tona.
Agora, nós adultos podemos pegar as palavras de Cristo: “Vinde a mim
as criancinhas” e fazer disso nosso aprendizado. Estou dividindo ‘irmãmente’?
Estou sendo justo, honesto, esforçado?
Rudolf Steiner nos dá algumas dicas, mas eu direi apenas uma: faça uma
retrospectiva no final do dia, de preferência antes de dormir. Veja que atitudes
tomou, o que você observou? Com quem você se relacionou e como? Qual a
meta para o próximo dia? Três perguntas simples e concretas. Pense nisso, sem
julgamentos, olhe para seu dia e deixe o sono levar. Por que quando dormimos voltamos a ser espiritual, voltamos para a nossa casa do céu e lá podemos
elaborar nossas vivências - se levamos mais organizado nossos pensamentos e
sentimentos pois eles é que moram no espiritual, nosso corpo fica na cama; aí
já temos uma parte trabalhada e o resto teremos a ajuda dos seres espirituais.
Certamente tomaremos um caminho diferente na manhã seguinte.

Termino sugerindo um verso para reflexão para esta época que vivemos,
leia-o todos os dias, procure fazer um ritmo, para melhor compreendê-lo e
que ecoe em sua alma.
‘Graças a Deus
estamos vivos nesta época,
em que o Mal se levanta
Para nos defrontar em toda a parte.
E não nos abandonará
Se não dermos com a alma
O maior passo que o Ser Humano já deu.
As coisas agora
Tem a dimensão da alma;
A maior aventura é a investigação de Deus.
Para onde você está indo?
...São necessários milhões de anos para despertar.
Mas, por Deus
Porquê você não desperta?”
Christopher Fry
(Poeta inglês 1907-2005)

Experimentem!
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EDUCAÇÃO

A criança na educação infantil
Silvia Regina Jensen

Estou me dedicando a estudar os elementos das artes visuais que são
basicamente linha, superfície, cores, luz e sombra e volume. Comecei por estudar a linha. Linha que pode ser reta ou curva. Destas duas possibilidades
existe uma gama de variações.
Afinal, o que tem isto a ver com a educação da criança pequena? Gostaria de fazer um convite para vermos as qualidades que tem uma linha reta e
uma linha curva. Imaginem como elas são, desenhe as duas em papel, antes
de prosseguir a leitura.
A linha reta é exata, tem direção clara, parece até cristalina, assertiva. Pode-se dizer que é "fria" se comparada com a linha curva?
E a linha curva? É sinuosa, não se vê direito onde se quer chegar, parece
que o trajeto dela é mais interessante que a meta de chegar a algum lugar.
Podemos dizer que ela é mais "sonhadora" e a linha reta mais "acordada"?
Transportando estas observações para o pensar e o querer, como seria?
Vocês concordam se eu disser que a linha reta é mais ligada ao pensar e a
curva ao querer?
Talvez necessite aqui uma pequena explicação do querer segundo a antropologia antroposófica. Para Rudolf Steiner o querer é uma força que dorme dentro de nós, e é impulsiva ao mesmo tempo. Um exemplo desta força
seria a nossa parte da digestão, que realiza seu processo e não temos consciência do mesmo, salvo se algo não nos fizer bem. O mesmo com o andar,
com o correr. Não temos que pensar qual músculo mover para haver deslocamento. Simplesmente algo que dorme em nós realiza o deslocamento.
Fazendo a ponte agora com a criança pequena e o adulto. Podemos
dizer que a linha reta é mais "adulta" e a linha curva é mais "criança". Por que
eu penso assim?
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O adulto já desenvolveu em si o pensar, a objetividade, segue metas, tem
clareza. Isto não exclui as linhas curvas da sua vida, é claro. Temos sempre que
buscar o equilíbrio.
A criança por sua vez, "dorme acordada", "sonha", acha pedrinhas, flores,
bichos em todos os caminhos enquanto que nós, adultos, na maioria das
vezes só miramos a chegada.
Que bom ter Pais que têm esta retidão dentro de si, que sabem o que é
bom para sua criança e não dependem do que a criança ache o que é melhor para si. Criança é sonhadora, "é linha curva", não deveria ter que decidir,
para isto ela tem seus Pais.

Este convite de Einstein exige que os Pais leiam os contos antes de apresentá-los às crianças, pois nem tudo é adequado para a criança pequena.
Trago aqui um poema de Dom Helder Câmara que retrata muito bem
o que é trabalhar com a imagem, com a analogia, com a força do coração.
Não ensines a teu filho que as estrelas
Não são do tamanho que parecem ter:
Maiores do que a terra!
São lâmpadas que os anjos acendem todos os dias

A criança está construindo seu corpo físico e as mesmas forças que a formam
são as forças que podemos usar para o pensar. Ao exigir que a criança tome
decisões exigimos dela o pensar e “roubamos” força de formação de corpo.

Assim que o sol começa a escurecer...

Será que se sabendo disso dá para continuar deixando na mão do seu
filho o poder de decisão do que é melhor para ele? É o adulto que guia a
criança e não o contrário. O adulto que traz esta segurança.

Que as asas dos anjos

Como eu propicio um mundo "sonhador", de "curvas" para a criança?
Dando a ela uma vida ritmada. Se todos soubessem a benesse de se ter ritmo
no dia a dia, muito da saúde da criança já estava garantida. Promovendo
espaço para a criança se mover, criança foi feita para isto. É através do movimento que ela forma seu cérebro, que ela constrói as sinapses nervosas para
depois ser um adulto que pensa com clareza.
É saber que o brincar infantil é o que de mais sério existe na vida da criança. Onde ela se descobrirá, criará, perdoará, onde travará de igual para igual
seus entraves sociais.

Não diga a teu filho
Só existem na imaginação
Já vi meu anjo em sonho e posso jurar
Que ele tem asas claras
Que até parecem feitas de luz.
Não encha a cabeça do teu filho
Ensinando-lhe hipóteses precárias
Que amanhã de nada servirão.
Povoa de beleza

É saber que ela aprende pela imitação e não com conceitos. O adulto é o
modelo a ser imitado, é do fazer do adulto que surgirá o aprendizado infantil
e não das explicações do adulto para a criança.

O olhar inocente do teu filho.

É ter sempre em mente que criança necessita de tempo, não pode ser
apressada em seu desenvolvimento, não deveríamos imprimir na criança a
pressa que vive no mundo adulto.

Que chegue para a marcha da vida.

Fazer com que a criança sonhe é trazer para ela um mundo rico em imagens de qualidade, que estão presentes em muitas histórias. Como disse Albert
Einstein "se quiser que seus filhos sejam brilhantes, leia contos de fadas para
eles. Se quiser que sejam ainda mais brilhantes, leia ainda mais contos de fadas".
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Dá-lhe uma provisão de bondade
Infundi-lhe na alma o amor de Deus
E tudo mais por acréscimo ele terá.
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Falar usando imagens é outro mundo que se descortina. Não é fácil.
Observar a natureza, ler lindos poemas, isso ajuda muito.
Às crianças respondemos rapidamente que o sol é uma bola de fogo,
muito maior do que a terra; que o bebê surgiu do encontro de espermatozóide
com um óvulo, e assim por diante. Acabou-se o encanto e a criança não entende, pois estas explicações são conceitos e não imagens.
É como olhar um quadro abstrato, conceitual. Necessitamos também do
pensar para compreendê-lo, já um quadro onde a imagem está mais explícita
algo já está mais "digerido".
Este é um pouco do mundo da criança. O mundo das lindas curvas e do
sonho. Deixemos nossas crianças sonharem, a infância é tão curta e a vida
adulta é longa. As retas virão em seu tempo certo.
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PaRa cOntaR

a BOla dOuRada
Hella Krause Zimmer

Era uma vez um lindo jardim, que pertencia a um palácio, onde brincavam muitos príncipes e princesas. O jardim era cercado por um pequeno
bosque, de modo que ninguém podia olhar lá dentro. Além disso, havia
lá uma cerca muito alta, que impedia a entrada de qualquer pessoa que
quisesse entrar.
Mesmo assim, sempre havia muitas crianças das aldeias na cerca, tentando
vislumbrar o brilho do jardim oculto, através das árvores.
Um dia aconteceu algo maravilhoso! Num caminho estreito entre as árvores surgiu um pequeno menino, vestido de seda azul celeste, com longos
cabelos cacheados, carregando uma brilhante bola dourada nas mãos. Diante
dele abriu-se um portão na cerca, que sempre estivera fechada, e ele saiu.
As crianças das aldeias permaneceram em volta dele, boquiabertas. Então
o menino levantou a bola e jogou-a morro abaixo, pois o jardim ficava no
topo de um morro. Quando as crianças se recuperaram de seu assombro,
começaram a perseguir como loucas a bola dourada, correndo morro abaixo. Somente um pequeno menino ficou ali parado, sem tirar os olhos daquele
adorável príncipe e sem importar-se com a bola dourada. O pequeno príncipe,
então, estendeu a mão para ele, e disse: Venha!
O portão na cerca fechou-se atrás deles e de mãos foram caminhando
pelo bosque. O menino de seda azul mostrou ao menino da aldeia todos
os seus lugares prediletos: um banquinho de musgo perto de uma fonte,
um pequeno caramanchão sob as árvores. Depois chegaram num campo
grande, iluminado pelo sol, no qual mais cinco príncipes brincavam alegres.

“Eu?” disse o menino surpreso.
Sim, você! Somos seis príncipes e não sabíamos a quem eleger para ser o
nosso rei; então decidimos jogar a bola dourada no mundo, e quem não a
seguisse seria o nosso rei.” E levaram-no a um trono e colocaram uma coroa
na sua cabeça.
Com a coroa na cabeça, ele pode ver o que estava acontecendo no mundo. E ele viu, então, os homens correndo atrás da bola dourada. Mal alguém
tinha a bola na mão por um momento, outro já a arrancava dele. Ninguém
ficava feliz com a bola, todos tornaram-se infelizes, desde que ela rolava entre
os homens. Quanto mais o menino via isso, mais triste ficava. “Os homens não
sabem brincar com a bola dourada”, disse. E depois de uns momentos ele
adicionou: “Quero voltar ao mundo; talvez eu possa ajudar-lhes”.
Mas os príncipes advertiram-no: “Se você for ao mundo, terá que tirar a
coroa e descer para lá, pobre e desconhecido do mesmo modo que subiu
aqui. Se você contar aos homens que é um rei, eles irão rir e caçoar de você.”

Quando viram os dois chegando, correram ao seu encontro e levaram o
menino surpreso para um pequeno trono, montado no gramado. “Você será
o nosso rei!!” , exclamaram.

“Eu quero ir assim mesmo”, disse o menino e se pôs a caminho. O portão
fechou-se atrás dele e ele caminhou morro abaixo para o mundo. Ao se despedir, os seis príncipes ainda lhe disseram: “Nunca esqueça que será sempre
o nosso rei e poderá voltar a qualquer hora. Esperaremos por você.”
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Quando o menino chegou no mundo dos homens, viu que ainda corriam atrás da bola dourada e a arrancavam uns dos outros, não soube como
ajudar-lhes. Não davam atenção ao que lhes dizia e só tentavam tirá-lo do
caminho. Sentou-se triste numa pedra na beira do caminho e observou a correria dos homens no vale atrás da bola dourada. Ele pensou e pensou e não
conseguiu achar uma solução, então viu como a bola, de repente, adquirira
duas pequenas asas, tão douradas quanto ela mesma, e depois elevou-se de
entre os homens e voou em direção ao jardim.
A terra então, escureceu, e os homens que ainda não tinham compreendido o que se havia passado, continuaram a brigar na escuridão. Perseguiam-se e como tinham agido assim por tanto tempo, chegaram a acreditar que
isso fazia parte da vida. Esqueceram completamente a época em que tinham
estado lado a lado, de comum acordo, na cerca de um belo jardim celestial,
esperando que acontecesse um milagre.

você for ao mundo, ou que eu oculte os diamantes atrás da sua testa como o
cintilante mecanismo de um relógio, para que os homens o admirem?”
O menino pensou longamente, depois disse: “Senhor, eu quero ajudar
os homens. Eu não vou ao mundo para que admirem diamantes preciosos
em mim ou queiram tomar o meu coração, por parecer-lhes valioso. Dê-me o
que considera bom para os homens, pois eu quero ir a eles como teu servo.”
O rei então sorriu, afagou o seu cabelo e colocou a coroa inteira na sua
cabeça e despediu-o para que pudesse descer para o mundo dos homens.

Quando o menino percebeu o que acontecera, pôs-se a caminho de
volta ao jardim. No portão, os seis príncipes foram ao seu encontro e o saudaram. Ele perguntou: ”A bola dourada voltou para o jardim?”
“Sim”, disseram os príncipes. “O rei no palácio chamou-a. Ele disse que
não adianta dar presentes aos homens, eles não sabem lidar com eles. Meus
príncipes brincam com a bola dourada desde tempos imemoriais, mas os
homens se matam por causa dela.”
“Mas o que podemos fazer?” perguntou o menino.
“Teremos que esperar até que os homens voltem a lembrar-se de nós”, responderam os príncipes. “Quando eles, como você, quiserem tornar-se nossos
companheiros, então reencontrarão também a bola dourada. Entre, então.”
O menino foi brincar com os príncipes e sentou-se novamente no trono.
Puseram-lhe também a coroa na cabeça e ele viu o que acontecia no mundo.
Não demorou muito para que os homens lhe causassem tanta pena na sua
desgraça e escuridão, que quis novamente descer para lá. “Vocês agora precisam dar-me a coroa”, disse ele aos príncipes, “porque ficou escuro no mundo.
Se eu não tiver nada que irradie luz, os homens não me verão e serei pisado.”
“Leve uma pedra da coroa, se o rei deixar.”
O menino, então, foi falar com o rei no palácio. O rei disse: ”O que você
prefere: que eu deposite o grande rubi da coroa no seu coração, quando
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O rei tentou tudo o que podia pensar, mas o animal simplesmente ficou
parado. O rei não sabia o que fazer. Seu cavalo era tão forte, às vezes, que
podia puxar qualquer coisa; agora nem puxava a carroça.

PaRa cOntaR

Pediu ajuda à aldeia mais próxima. As pessoas vinham com mais cavalos e
todos os tipos de animais mas ninguém conseguia mover a carroça.

uVaS falantES, maÇÃS SORRidEntES

De repente apareceu um porco e disse: "Vossa Majestade, se você me der
a mão de sua filha mais nova em casamento, eu ajudo você a sair da lama."
A boca do rei se abriu de espanto, mas ele não conseguiu dizer uma palavra.

E PÊSSEgOS SOnOROS

Então, sem pensar, ele disse: "Tudo bem. Mostre-me o que você pode fazer."

Tradução do inglês, Silvia Regina Jensen

Ele apertou a mão do porco e disse: "Se você me ajudar a sair daqui, prometo que lhe darei minha filha mais nova."

um cOntO da hungRia

Era uma vez um rei que tinha três lindas filhas, um dia ele foi ao mercado,
mas antes de sair perguntou às filhas: "Digam-me meninas, o que vocês gostaria m que eu trouxesse do mercado
-Por favor, me compre um vestido dourado, disse a filha mais velha. -Eu
gostaria de um vestido prateado”, disse a filha do meio.
-"E o que você gostaria?" o rei perguntou à princesa mais jovem. "Meu
querido pai", disse ela, "traga-me algumas uvas falantes, maçãs sorridentes e
pêssegos sonoros."
O rei coçou a cabeça.
-"Hmmm, eu nunca ouvi falar deles, mas eu certamente vou trazê-los para
você se eles existirem."
Com isso, o rei foi ao mercado. Ele comprou um vestido dourado para a
filha mais velha e um prateado para a filha do meio, mas uvas falantes, maçãs
sorridentes e pêssegos sonoros não foram encontrados em nenhum lugar
do mercado.
Ele estava triste por não poder cumprir o desejo de sua querida filha.
- "Infelizmente", disse para si mesmo, "assim que eu chegar em casa, anunciarei ao reino que quem trouxer alguns uvas falantes, maçãs sorridentes e
pêssegos sonoros devem vir ao meu palácio e serão recompensados com
riquezas por toda a vida.”
Nesse momento sua carruagem de repente estremeceu e parou. Ela estava
presa na lama - tão presa que o cavalo não conseguia movê-la de forma alguma.
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O porco imediatamente colocou o focinho na lama sob as rodas da carroça, deu um empurrão e a carroça saiu da lama em pouco tempo, e o cavalo
levou o rei para casa num piscar de olhos, galopando todo o caminho.
Quando de volta ao castelo, ele deu o vestido dourado para a filha mais
velha e o de prata para a filha do meio e então ele disse para sua filha mais nova
-"Por que você também não pediu um vestido? Eu não consegui encontrar uvas falantes, maçãs sorridentes e pêssegos sonoros em lugar nenhum."
As palavras mal haviam saído de seus lábios quando ele ouviu o porco se
aproximando. Ele olhou pela janela e com certeza, lá estava o porco no portão.
Ele inclusive trouxera consigo um carrinho de mão para colocar a princesa dentro. Ele gritou para o rei: "Vossa Majestade, estou aqui para levar sua
filha para casa comigo."
"Seu porco horrível", pensou o rei.
"Eu sei o que vou fazer", disse para si mesmo.
Rapidamente vestiu a criada com belas roupas de seda e a mandou para
baixo, mas o porco logo percebeu que havia sido enganado e gritou
-"Vossa Majestade, esta não é sua filha. Dê-me sua filha verdadeira".
O rei estava fora de si de remorso por ter sido tão descuidado a ponto de
prometer sua filha querida a esse porco feio. Inclusive apertou as mãos dele
reforçando a promessa!
A princesinha ficou muito chateada. As lágrimas caíram por seu rosto e
ela chorou tão alto que todo o palácio tremeu.
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Ela disse que preferia morrer a casar com um porco. O rei também estava
em lágrimas quando disse
- "Eu prometi que te daria a ele, então você deve ir."
Mas antes ele tentou outra ideia. Eles vestiram a princesa com um vestido
feio, velho, cinza e sujo, esperando que o porco não a desejasse mais.
Mas eles estavam enganados.
O porco se alegrou quando viu a princesa. Ele gentilmente a colocou em
seu carrinho de mão e a levou embora.
-"Não chore, princesinha; você vai ser feliz comigo", disse ele. Mas a princesa apenas chorava e chorava.
-"Não chore, princesinha, estaremos em casa em breve." disse o porco.
A princesa chorou ainda mais quando o porco parou no chiqueiro, a levou
para dentro e a mandou sentar no feno sujo.
-"Esta é a minha casa, princesinha", e ele lhe deu um pouco de milho para
comer. A princesa chorou até dormir.
-"Durma, princesinha, amanhã sua dor logo se transformará em felicidade
", disse o porco.
Ela dormiu e dormiu até o meio-dia e quando ela abriu os olhos - oh que
maravilha - tudo estava brilhando ao seu redor. Ela tinha adormecido em um
chiqueiro e acordara em um palácio!

Eles continuaram e, oh que maravilha, havia uma macieira coberta de
pequenas maçãs vermelhas sorridentes.
Enquanto continuavam a andar, de repente o ar se encheu com o som
de muitos sinos. "Olhe para aquela árvore", disse o príncipe, -"ela tem pêssegos que tocam."
Bem, você pode imaginar como a princesa estava feliz; ela chorou e riu
ao mesmo tempo.
-"Veja, eu tenho tudo o que você desejou aqui no meu jardim", disse o
príncipe.
- "Você ficará comigo e será minha esposa?"
Abraçando-o, ela respondeu.
-"Ficarei com você e permaneceremos juntos para sempre".
Então o jovem disse a ela que ele havia sido um príncipe, mas uma feiticeira o transformara em um porco e assim deveria permanecer até que
aparecesse uma donzela que desejasse uvas falantes , maçãs sorridentes e
pêssegos sonoros.
Convidaram o pai da princesa, o rei, com toda a sua corte e celebraram
um grande casamento.
Eles viveram por muito tempo e, se ainda não estão mortos, ainda
vivem felizes.

Ela deitara-se na palha e acordara em lençóis de seda.
Quando ela abriu os olhos, uma dúzia de donzelas veio perguntar-lhe
como poderiam servi-la. Trouxeram lindos vestidos de prata e ouro para ela
usar e depois a acompanharam até o refeitório.
Lá, a mesa já estava posta com comida, e um belo príncipe veio em sua
direção, Ele a conduziu até a mesa e falou
-"Por favor, sente-se, linda princesa. Tudo o que seus olhos podem ver
aqui pertence a você, até eu serei seu se você assim o desejar."
-"Mas quem é você?" ela perguntou.
-"Eu vou lhe contar tudo. Venha comigo para o jardim."
E enquanto eles caminhavam, eis que um galho de videira roçou nela,
seu cacho de uvas falou, dizendo: “Leve-me, linda princesa”. "Estas são as uvas
que falam", disse o jovem.
20
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RELATO

ANABÁ 42 ANOS
José Irieneu, professor de matemática e tutor do 9º ano.

Foi me solicitado que escrevesse esse texto por ocasião do aniversário
da nossa Escola, já que faço parte da vida dela – e ela da minha – desde há
muito tempo.
Graças a uma criança, eu conheci a Escola Anabá e a Pedagogia Waldorf.
Quando eu conheci minha esposa, sua filhinha frequentava o Jardim de Infância. Tudo ainda estava bem no início; não havia a Escola, apenas o Jardim
de Infância. Havia muito trabalho em comunidade e também uma vida cultural
bastante ativa por meio das reuniões de classe, palestras e grupos de estudos.
Eu, que já era professor na Escola Técnica Federal (atualmente Instituto Federal de Educação), estava cada vez mais certo que tinha surgido algo na
minha vida que queria abraçar, um lampejo de luz no meu fio vermelho da
vida, naturalmente hoje muito mais consciente do que naqueles dias.

Tenho muita convicção de que o decisivo, o que realmente importa nesses
momentos tão significativos em uma biografia humana, são os encontros
que a vida nos oferece. Lembro-me muito bem de uma passagem numa reunião entre famílias e professores. Eram os primeiros tempos da escola no Itacorubi. Conversávamos sobre um montão de coisas de que iríamos precisar e
ainda não tínhamos. Estava presente um casal de professores de uma Escola
Waldorf da cidade de Bergen, na Noruega, e que fazia uma viagem ao Brasil
em seu ano sabático. Em certo momento Terje e Wenche se puseram de pé
e falaram: “Um piano é algo que não pode faltar de modo algum em uma
Escola Waldorf. Nós ainda não sabemos como consegui-lo, mas prometemos
a vocês que conseguiremos uma doação para a compra dele junto à comunidade da escola em Bergen”. Pouco tempo depois estávamos, minha esposa
e eu, fazendo a formação em Pedagogia Waldorf na Alemanha e esses dois
professores noruegueses nos ajudaram imensamente em muitas das dificuldades que encontramos por lá. A eles sou muito grato.
Quando regressei ao Brasil a Escola Anabá já tinha até o 5º ano e cinco
novas salas de aulas estavam construídas. Planejava-se dar continuidade ao
Ensino Fundamental até o 9º ano e fui convidado para assumir o primeiro
6º ano da Escola, o qual conduzi como professor de classe até o 8º ano. Em
seguida assumi épocas diversas em várias classes de 6º a 8º ano; aprendi na
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prática o quão valioso é nessa fase da vida que crianças e jovens desenvolvam forças próprias pelo exemplo do professor, de seu esforço, muito mais do
que por um professor especialista que já sabe de tudo. Também tive minhas
primeiras experiências com os pequeninos no começo de sua vida escolar
ministrando aulas de Ensino Religioso Livre, assim como é feito nas Escolas
Waldorf. E aprofundei essa experiência com os pequenos como professor de
classe, conduzindo uma turma desde o 2º até o 6º ano.
A fundação do Ensino Médio era uma questão de tempo. Mas durou,
heim! Finalmente começamos com a primeira turma. No início fui professor
de Matemática e de Física no 9º e 10º anos e paralelamente tinha uma turma
de Ensino Religioso que estava em seus primeiros anos do Ensino Fundamental. Para alguns colegas parecia quase impossível estar com os jovens maiores
e as crianças pequenas, às vezes saindo de uma sala e na aula seguinte estando com outros de idades tão diferentes. Eu adorava essa experiência! Mal
sabia que justamente essa turma de crianças viria ser a classe da qual agora
eu sou tutor no Ensino Médio.
Mais uma prova que a gente não sabe bem o que nos espera, o que o
mundo espera da gente. Muitas vezes eu havia dito para meus colegas nas
reuniões de colegiado que ser tutor de uma turma não seria mais para mim.
Isso nunca significou, porém, que eu fechasse o coração para o que a vida
trouxesse ao meu encontro. E para a surpresa de muitos eu me dispus a assumir a tutoria deste 9º ano, turma que eu conduzi como professor de Religião
desde o 1º ano escolar. Houve surpresa por parte de meus colegas, mas
simultaneamente um caloroso acolhimento à minha decisão, assim como
também o sinto dos jovens desta classe e de suas famílias.

24

PluRalidadE E diVERSidadE

mulhERES E infÂnciaS Em mOVimEntO
“Não percas a compaixão, mas teme tudo que te conduz
a negar-te a palavra, a esconder quem és,
tudo que te obrigue a abrandar-se
e te prometa um reino terrestre em troca
de um sorriso complacente.”
Gioconda Belli
O primeiro encontro no Grupo Anabá Plural de 2022 aconteceu em fevereiro e nele tivemos a ideia de construir a pauta para as próximas discussões
e estudos em conjunto. Os dias foram passando e percebemos que o dia 8
de março logo se aproximava. Decidimos, então, focar no assunto “Dia Internacional da Mulher”. Ideias foram surgindo e logo estávamos planejando um
encontro presencial, com dança, poesia e uma maravilhosa e poderosa convidada para expandir nossos conhecimentos. E assim aconteceu, 9 de março,
no Ensino Médio, o primeiro encontro presencial do Grupo Plural. Uma noite
muito rica, com entrega, com consciência, com história, com emoção e com
muita força. Karen Veras, professora de yoga e dança, iniciou a noite com
movimentos e uma linda e intensa dança, pois “Quem não se movimenta,
não sente as correntes que o prendem” (Rosa Luxemburgo). Corpo solto e
aquecido, mente pronta para expansão. Após o movimento com Karen, a
professora de pedagogia da Udesc, pesquisadora, mestre em cinema e doutora em educação com ênfase nas ciências sociais e nas artes, Adriana Rio, iniciou a roda de conversa com um poema de Gioconda Belli (1948), intitulado
“Conselhos para a mulher forte”. Segue um trecho desse poema.
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sobre quem é essa mulher de 8 de março de 2022, sobre quem são as que
nos antecederam e sobre a futura geração, as crianças, que são nosso legado
e a potência das possibilidades que temos com elas. A troca entre as mulheres
foi enriquecedora e alimentou não apenas nosso corpo, como também a
alma e o espírito. Assim, como o espaço que abrigou a conversa, o grupo de
mulheres que estava presente nessa noite chegou marcando seu lugar de fala,
trazendo um 8 de março que transpassa a ideia de flores e chocolate, embora
gostássemos, muito, mas a real ideia. A ideia que nasceu num chão de fábrica
no século XIX, de luta, de militância, de força. O Dia da Mulher não é um dia
para se comemorar, mesmo que digam que todo dia é dia da mulher, mas
um dia de comungar a importância de falar, de bravejar, se assim for preciso, e
encontrar em nós mesmas a força para quebrar as correntes que nos prendem.
Com a certeza de ter provocado muitas reflexões e microrrevoluções, nosso Grupo Plural se sente fortalecido para continuar conversando, estudando
e aprendendo sobre as pluralidades de nossas existências.

“Se és uma mulher forte
te protejas das hordas que desejarão
almoçar teu coração.
Elas usam todos os disfarces dos carnavais da terra:
se vestem como culpas, como oportunidades, como preços
que se precisa pagar.

Nossos encontros acontecem quinzenalmente, online. Entre os assuntos
que tratamos estão o antirracismo, anticapacitismo, diversidade LGBTQIA+ e
todos os tipos de inclusão. Caso você sinta o chamado de estar junto, entre
em contato conosco.
Um grande abraço,!
Seguimos!
Grupo Anabá Plural

Te cutucam a alma; metem o aço de seus olhares ou de seus prantos
até o mais profundo magma de tua essência
não para alumbrar-se com teu fogo
senão para apagar a paixão
a erudição de tuas fantasias.”
Mulheres com olhares atentos ouvindo um poema tão potente e se relacionando com ele. Adriana trouxe consigo muitas amigas, escritoras do
feminismo, e um escritor que se juntou às vozes das mulheres para auxiliá-la
a caminhar pela história do 8 de março, com uma maravilhosa exposição de
livros. Trazendo temas como 'feminagem', Adriana nos levou a uma viagem
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POR ONDE ANDA?
Íris Palo

Sabem, eu não cheguei como a maior parte dos meus colegas, passando
pelo alento do arco de flores, com a metáfora do barco e sendo recebida
pelo sorriso gentil de quem me acompanharia pelos próximos oito anos escolares. Cheguei meio de supetão, no quarto ano, vinda de outro estado, de
outras linguagens, tudo outro. Foi um começo daqueles cheios de incertezas,
mas que a gente não quer transparecer: aos dez anos, quis parecer resolvida. Fui descobrindo, adaptando, usando a solda dos anos mais jovens pra
derreter as coisas em comum e grudar nas diferentes. O Anabá foi estrutura.
Ainda hoje, 13 anos depois de ter me formado no nono ano (naquele
tempo não tinha ensino médio), alguns de meus amigos mais próximos vieram daqui, e quando alguém que foi tomar outros caminhos em outras cidades, estados ou até continentes vem visitar. Grande parte da turma ainda se
reúne. A gente se acompanha pelo Instagram, torce pelas conquistas, vibra
junto mesmo que timidamente
ali, pelas reações nos stories. A
solda aguenta, como deve ser
quando é bem feita e cuidadosa.
Escolhi me graduar em História, ali na UDESC. Era um tempo
que eu gosto de chamar de “primavera das licenciaturas”, o ano
de 2013. Entrei pretendendo
seguir carreira, mas a desvalorização dos profissionais das ciências
humanas e professores era um
plano colocado cada vez mais
em vigor no nosso cenário nacional. Tenho colegas de profissão que foram meus professores
na graduação, excelentes, e que
hoje disputam vagas com recém
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graduados para lecionar no ensino básico, onde o salário normalmente não
supre as necessidades de uma pessoa. Fui me virando, dando aulas particulares. Eu adoro estar nesse espaço, adoro a sala de aula, mas ao mesmo tempo
estava amargurada. Resolvi então focar em dois outros lados meus muito
fortes: a literatura e a ilustração.
O desenho foi algo que nunca deixei morrer, mesmo optando por uma
graduação que não fosse voltada pra isso, estava (e estou) sempre desenhando. É um momento de muito autocuidado. Lembro com muito carinho das
aulas com o professor Sérgio, que tem um olhar atento pra ensinar as proporções, as cores e suas questões, e principalmente a textura. A textura que
dá alma pra arte, e isso eu levo literal e figurativamente. Durante as aulas na
faculdade eu desenhava pra me concentrar - acreditem, funcionava - e depois em casa finalizava. Às vezes, postava.
Fui encorajada a fazer uma página só pra desenhos, fui aceitando encomendas, já ilustrei livro infantil, fiz mural em várias lojas, na minha casa, na
casa dos meus pais, na casa de amigos. Aí um deles me chamou pra aprender a tatuar. E eu fui. Hoje sou artista fixa no estúdio dele (inclusive, me sigam
lá no @irispalo.ink hehe)
Já a literatura, eu escolhi como caminho acadêmico. Fiz meu mestrado em Ciências da Linguagem, usando as críticas literárias para a grande
autora Conceição Evaristo, fazendo uma análise delas e de seu aporte te29

órico, procurando compreender se a influência de um repertório que discute raça, classe e gênero tem grande impacto na leitura que fazemos de
uma obra (spoiler: tem). Usei meu mestrado pra falar da importância que é
aprendermos sobre teoria, cultura e linguagens fora do eixo Estados Unidos
e Europa, e quais são os impactos sociais e particulares que isso tem.
Não consigo guardar muito pra mim, então fico sempre compartilhando
o que concluo, descubro ou ainda estou digerindo, e por isso a Cynara (que
também tem esses faniquitos) já me chamou pra conversar sobre algumas
questões com o ensino médio, e foi delicioso estar nessa posição dentro da
sala do Anabá e ver como os estudantes são perspicazes, sensíveis e inteligentes - saí querendo que meus professores da época nos vissem assim
também, será? Tomara!
É por aqui que a Íris anda hoje em dia. Metade acadêmica, metade artista. Às vezes elas se fundem, ou passeiam de mãos dadas. Mas, uma vez ou
outra, uma dorme no sofá. Faz parte (?).

PESquiSa E EStudOS

a imitaÇÃO cOmO POntE EntRE
a cRianÇa E O adultO
Amanda Prado, professora de Educação Infantil.

Steiner nos trás a reflexão de que até os sete anos é como se a criança estivesse inspirando o caráter do mundo para dentro de si e esse processo é feito
pelo sistema neurossensorial que funciona de uma maneira ainda muito plástica, sendo influenciado pelas referidas impressões de maneira inconsciente.
O que é percebido deságua na circulação sanguínea, no sistema respiratório
e nos sistemas que ainda estão se formando como os tecidos, os músculos e
os ossos (STEINER, 2008).
Por sua vez, a criança nos revela isso e faz viver em seu ser estas influências
e as devolve para o mundo através do processo de imitação. Em sua origem
no latim, a palavra deriva de imitari que significava “criar alguma coisa na
semelhança de outra” (https://www.dicionarioetimologico.com.br/imitar/). É
interessante analisarmos como dentro do próprio significado da palavra é
utilizado o conceito Criar, apesar do gesto imitativo conter em sua origem a
busca por reproduzir aquilo que vêm do outro, a própria ação de selecionar,
mesmo que inconscientemente no caso das crianças, aquilo que inspira e a
maneira como isso será expresso no mundo, deriva de uma particularidade
do ser que está imitando.
A imitação é um gesto genuíno que orienta toda a criança no seu processo
de aprendizado ao longo dos sete anos. A imitação é uma ferramenta de elaboração do vir a ser da criança ao observar e absorver o mundo e nele se colocar.
Cada ser humano é formado pelo encontro daquilo que carrega da vida
pré-terrena, mais sua constituição genética, a qual também sofre transformação, a ver, por exemplo, pelo que ocorre nos processos de febre, somado
ainda por todo o ambiente físico e anímico que a circunda.

30

31

Depois de olharmos para essa composição que diz respeito a essa maravilhosa diversidade que é cada humano, seja adulto ou criança, temos o processo do encontro desses universos, que é o local da origem da imitação. É muito
bonito como Steiner traz a pergunta do porquê esse encontro se dá: “Será
que foi justamente você - e esta pergunta surge diante da alma especialmente
quando se tem uma creche, pois isso tem a ver com todas as possíveis crianças
que para lá são levadas” (STEINER, 2008, p. 117), justamente você e essa criança que foram ‘destinadas’ a estar juntas? E dentro dessa relação o que de mim,
do meu fazer, do meu pensar será levado para o processo imitativo da criança?

Percepção: A criança pequena chega ao mundo totalmente aberta, até
mesmo os seus ossos demonstram isso. A região da moleira ou fontanela, da
parte de trás leva, em média, dois meses para se fechar. Já a moleira localizada na frente da cabecinha do bebê, por ser a maior, demora mais tempo para
fechar e isso tende a acontecer entre doze a dezoito meses (Equipe Danone
Baby, 2017, On-line). Já nos joelhos, o osso chamado Patela, não existe. Somente após dois anos, quando as crianças já caíram e se levantaram muitas
vezes e enfim dominaram totalmente a arte de andar, é que a cartilagem do
joelho vira osso (HOLLANDA, S/ano, On-line).

O estudo da neurociência revelou que possuímos em nosso cérebro os
chamados neurônios espelhos que

Essas características que são demonstradas no físico revelam a flexibilidade com a qual a criança chega ao mundo para que seu desenvolvimento se
dê, uma vez que ele depende das experiências externas.

“desempenham uma função crucial para o comportamento humano.
Eles são ativados quando alguém observa uma ação de outra pessoa.
O mais impressionante é o fato desse espelhamento não depender obrigatoriamente da nossa memória. Se alguém faz um movimento corporal complexo que nunca realizamos antes, os nossos neurônios-espelho
identificam no nosso sistema corporal os mecanismos proprioceptivos e
musculares correspondentes e tendemos a imitar, inconscientemente,
aquilo que observamos, ouvimos ou percebemos de alguma forma. Mas
esses neurônios-espelho permitem não apenas a compreensão direta das
ações dos outros, mas também das suas intenções, o significado social
de seu comportamento e das suas emoções.” (LAMEIRA, 2006, On-line)

Através desse estudo neuronal é possível comprovar cientificamente o
que a Antroposofia vem afirmando: a criança imita não só o que fazemos,
mas o que pensamos e sentimos, por isso o trabalho do educador do primeiro setênio tem o foco na autoeducação e na estruturação do ambiente que
refere-se não só ao espaço físico em torno da criança, mas ao espaço anímico. Mas como se dá esse processo de imitação?

A esse estado de percepção pleno Steiner comparou, como se todo o
corpo da criança fosse “integralmente olho”, ou em outra frase que é repetida
muitas vezes em sua obra “a criança é, em sua totalidade, um órgão sensório”
(2013, p. 25). Em relação à analogia com o olho ele se refere ao fato de que
o corpo da criança tem o impulso de acompanhar quando surge um som,
um movimento para vivências a percepção a partir de todo o seu ser. Como o
olho, também o desenvolvimento humano vai da circulação sanguínea para
o impulso neurológico, isto é, primeiro a criança capta para daí transformar,
por isso também a relação com a ação do olho que se fecha para se proteger,
seja da luz do sol, seja para dormir (ação inclusive que nos primeiros anos de
vida ocupa muito tempo, aos poucos gradativamente diminuindo), a criança
também recebe essas percepções e se fecha para o outro estágio, chamado
interiorização.
Interiorização: A interiorização é, como o próprio nome diz, o que acontece no interior da criança após receber essa chuva de percepções.

Segundo os estudos da Professora Maria Regina Giachetta (2010), a Imitação é o método pelo qual as crianças aprendem e essa é uma capacidade
trazida de nossas vivências antes do nascimento, onde nos movimentávamos
pelos impulsos dos seres espirituais e é algo que carregamos até próximo dos
nossos nove anos. Imitar antecede o aprendizado intelectual trazendo uma
troca por meio de três estágios:

A criança do primeiro setênio, conforme já explicado, está realizando uma
grande tarefa que é permear seu Corpo Físico, se apossando dele com o seu
Eu. Portanto o primeiro lugar onde essas impressões são interiorizadas são
no seu físico, Steiner também traz uma imagem aqui, como se a organização neurossensorial que é o canal que traz as percepções fosse uma cera
que é moldável, por isso interiormente o ritmo da circulação sanguínea, a
segurança que está ligado ao sistema respiratório, o crescimento dos tecidos,
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formação de músculo, do sistema ósseo e, até mesmo o funcionamento do
sistema digestivo, todos eles recebem de alguma forma essas interiorizações.
Ele afirma que “O corpo da criança se torna uma estampa do ambiente, principalmente do ambiente moral, por intermédio do sistema neurossensorial”
(STEINER, 2008, p. 46).
Também existe um trabalho complexo, no qual Steiner faz um comparativo entre certas impressões não benéficas e como elas podem reverberar em
forma de doenças, após os 35 anos (STEINER, 2013).
Essa interiorização, porém, não se dá somente pelo fato literal que ela
percebeu, essas impressões são absorvidas de forma sonhadora e vive na
criança o que inconscientemente ela sentiu como coragem para a vida, comportamento ético, veracidade, pureza e amor.
Portanto, a criança reproduz toda essa atmosfera ampla que a circunda e,
“não obstante, tais imagens interiores, não são meras imagens, são ao mesmo
tempo, forças que organizam física e plasticamente a criança em seu interior”
(STEINER, 2013, p. 10).

Impulso: É o que leva a criança a imitar. Acontece de forma totalmente
espontânea e natural, isto é, a criança não tem consciência que está imitando
e tão pouco pode ser forçada a isso.
A imitação pode se manifestar de diferentes formas, pelo o que a criança
fala, ou até mesmo pelo jeito de falar. Por mais de ano, recebi relatos de famílias de que seus filhos contavam a história em casa com o mesmo sotaque
que eu. O gesto com que pega algo, como anda, como porta seu corpo
físico diante um desafio, um confronto. Steiner cita um exemplo na qual fala
que, se a criança pisa com o calcanhar inteiro ou somente com as pontas dos
pés no seu processo de andar, isso também deriva muitas vezes do processo
de imitar (STEINER,2013).
O brincar por sua vez é um dos impulsos mais genuínos da infância: “o
brincar representa a liberação do que quer sair do ser humano” (STEINER,
2008 p. 27). Dentro do brincar podemos observar com clareza a manifestação da expressão das impressões que se elaboraram interiormente e que
passam a ser representadas por imagem e ação, seja pelo objeto que ganha
uma função, uma madeira, por exemplo, que vira uma espada, ou o jogo dos
personagens, onde os corpos assumem papel como do cachorro, do cavalo,
da mãe, etc., em um grande jogo de imitar o que a circunda e a toca.

Figura 1: Criança imitando gestos da professora com plena atenção
durante uma roda rítmica.
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PaRa lER

“A Sombra Do Vento”
O livro "A Sombra Do Vento", de Carlos Ruiz Zafón,
me cativou já em seu título e a cada página ficava mais
curiosa. Conta a história de Daniel Sempere que, quando
menino, foi apresentado ao Cemitério Dos Livros Esquecidos, onde exemplares raros são protegidos e escondidos. Lá ele encontra "A Sombra do Vento", livro que mudará o rumo de sua vida. Na busca por pistas do autor
desaparecido, Daniel se vê em um labirinto de intrigas,
segredos tão profundos que parecem nunca se revelar
completamente. Se eu pudesse, contaria mais, pois em
poucas palavras não é possível trazer tudo o que senti
ao lê-lo, mas se contar um pouquinho mais vou acabar estragando as surpresas.
Recomendo muito esse livro para quem gosta de suspense; é impossível não ler
mais de um capítulo.

Laura Prade de Mesquita, aluna do 12° ano.
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• Métodos de educação e ensino baseados na Antroposofia / Rudolf
• Julgar e pensar conforme a idade o desenvolvimento do pensar lógico / Dieter
Gerth e Isabel Schievenin
• Fermentação / Isabel Schievenin
• Como se fosse dinheiro / Ruth Rocha
• Coraline / Neil Gaiman
• O Jardim secreto / Frances Hodgson Burnett
• James e o pêssego gigante / Roald Dahl
• Diário de Pilar na Índia / Flavia Lins e Silva
• A sereiazinha e outras histórias / Hans Christian Andersen
• Ópera do malandro / Chico Buarque
• Quem Tem Medo De Dentista / Fanny Joly
• Quem Tem Medo De Lobo / Fanny Joly
• Quem Tem Medo De Tempestade / Fanny Joly
• O Apanhador no Campo de Centeio / J. D. Salinger
• Meia-Noite Na Lua / Mary Pope Osborne
• Uma Tarde Na Amazonia / Mary Pope Osborne
• Tigre-Dentes-De-Sabre Ao Por-Do-Sol / Mary Pope Osborne
• Minhas Plantas - Paisagismo Para Todos / Carol Costa
• Didó / Sonia Hirsch
• Uma Tarde Na Amazonia / Mary Pope Osborne
• Tigre-Dentes-De-Sabre Ao Por-Do-Sol / Mary Pope Osborne
• Os meninos da Rua Paulo / Ferenc Molnár
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aStROnOmia

O cÉu nO OutOnO/2022
Prof. José Irineu Zafalon
constelações Zodiacais

Nas três figuras seguintes podemos observar o “andar da carruagem”
com as constelações zodiacais durante os três meses da estação, sempre
no anoitecer. No começo dela (Fig. 1) ainda vemos constelações típicas do
verão, como Touro e Gêmeos, a caminho do poente. Leão, uma constelação

do outono, já aparece alto no céu. Nessa mesma noite com o passar das
horas as constelações se movimentam na linha da eclíptica (caminho
aparente do sol orbitando a terra, do ponto de vista geocêntrico) de leste
para oeste: Touro e Gêmeos vão desaparecer no oeste; Virgem, Libra,
Escorpião e Sagitário vão subindo a partir do leste.
Observe: em maio (Fig. 2) Touro já terá desaparecido, Virgem estará mais
alta e Libra começará a aparecer no horizonte leste. Finalmente, no último
terço da estação percebe-se claramente Leão declinando ao poente,
Escorpião e Sagitário surgindo no nascente (Fig. 3). Nessas noites, por volta
da meia-noite, pode-se observar Antares bem alta no céu, passando muito
próxima do zênite (ponto da esfera celeste na vertical do observador,
sobre a sua cabeça).

Fig. 1: Constelações zodiacais no início
da estação (Florianópolis, 5-abr-22, 19:00)

Imagens: www.stellarium.org
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Curiosidades: – Acompanhe Regulus, a estrela mais brilhante de Leão.
Ela “anda” sempre sobre a linha da eclíptica. – Nos últimos dias de maio e
primeiros dias de junho, às 24:00, Antares estará praticamente no zênite. –
Veja Saturno surgir no horizonte leste a partir do final de maio, à meia-noite.

E o Cruzeiro do Sul?

A figura 4 ilustra sua movimentação no decorrer da estação em três
situações, sempre no início da noite. A constelação gira ao redor do
polo sul celeste (PSC) no sentido horário. No início da estação ela está a
sudeste apontando o PSC da esquerda para a direita. No final do outono,
já próximo ao solstício de inverno, ela estará na sua máxima elevação
indicando o PSC e o Sul geográfico (S) verticalmente de cima para baixo.

Fig. 4: Cruzeiro do Sul em 5-Abr, 5-Mai e 18-Jun às 19h
Fig. 2: Constelações zodiacais no meio da estação
(Florianópolis, 5-mai-22, 19:00)

No decurso de uma noite o Cruzeiro também gira em torno do PSC (Fig. 5).
Ao anoitecer ele estará à esquerda (SE), passará pelo cume na metade da
noite e na madrugada estará quase se pondo, a Sudoeste.

Fig. 5: Cruzeiro do Sul na noite de 5/6-Mai, às 19h, 22h e 5h
Os Planetas

Fig. 3: Constelações zodiacais no final da estação
(Florianópolis, 5-jun-22, 19:00)

Só nas madrugadas! Como na do dia 23
de maio, junto com a Lua Minguante, que
estará na constelação de Aquário (Fig. 6).
Fig. 6: Lua Minguante e Planetas
na madrugada de 23-Mai, às 5h
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Associação Pedagógica Micael
Mantenedora da Escola Waldorf Anabá
O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,

Queremos seguir com um olhar e impulso que identifique os novos
horizontes da Escola Waldorf Anabá. Para isso, na primeira ASSEMBLEIA
GERAL do ano, que se realizará no DIA 23 DE ABRIL, desejamos compartilhar estes anseios.
Fica aqui o convite para a ASSEMBLEIA GERAL a todos as famílias, professores, trabalhadores e carregadores do impulso da Pedagogia Waldorf
em Florianópolis. Contamos com o apoio e entusiasmo de cada um!

aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem.
Guimarães Rosa

42 anos da Escola Anabá são também os 42 anos da Associação Pedagógica Micael. Porque elas nasceram do mesmo impulso social que reconhece a educação como área espiritual cultural livre. Assim constituiu-se
uma associação sem fins lucrativos para proteger os ideais de uma educação voltada para o ser humano e seu desenvolvimento. Associação e Escola
caminham de mãos dadas e amadurecem conforme a dedicação daqueles
que se sentem responsáveis por elas. Um trabalho social para o social. Um
trabalho em grupo.
A Associação Pedagógica Micael retornou às suas reuniões presenciais na Escola nas segundas-feiras, após dois anos de trabalho on-line. Com
uma configuração nova de Diretoria e Conselho Fiscal, após a eleição de
outubro de 2021, o impulso de maior participação tem ganhado força.
Neste início de trabalhos nosso objetivo está sendo identificar, estabelecer e planejar novos passos em relação ao futuro da Escola. Temos uma
visão comum? Quais as prioridades? Como realizaremos? Temos recursos?
Como se dará no tempo?
Estas perguntas exigem a interação de todas as instâncias. Com esta
intenção, temos dialogado com o Conselho Pedagógico, com o Conselho
de Mães e Pais, o Ensino Médio, Fundamental e Infantil.
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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

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

Melip
Loja de Mel, Muito Mel!
Loja online com tudo o que é das
abelhas: mel orgânico, própolis,
paninhos de cera para embalar alimentos, giz de cera Apiscor, cosméticos naturais. | www.melip.com.br
(48) 99194 5916.

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.

BELEZA E SAÚDE

Farmácia Weleda Similibus
Farmácia Magistral
e Homeopática
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
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hospedagem

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

Kathia Possa
Adestradora

Além da Boca
Odontologia Integrativa

Zootecnista/Especialista em comportamento animal. Treinamento
para problemas comportamentais,
terapia com Florais de Bach, passeios,
atendimento domiciliar. (48) 99619
9262. kathiapo@yahoo.com.br.

"Dos dentes ao Ser … Odontologia aliada ao autoconhecimento"
Dra. Vanuce Torres / Dr. Aleto Silva
Rua Dom Jaime Câmara, 179
Sala 401. Centro. (48) 99928-8789

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
que você se sinta em casa. Laura e
Cristopher - (48) 3269-9569 e (48)
99990-0620 - www.pousadacasadalagoa.com.br

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) 99758-9460 - Elinise

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

Dr. Gabriel Amado
Especialista em Homeopatia
e Clínica Médica. CRM-SC 14.246
"Procuro uma abordagem fenomenológica e Vitalista do Ser, perscrutando
de sua Vida o que então é digno de ser
curado."Agendamentos: (48) 984672576
/ (48) 4141-0407 (Whatsapp)

Espaço Atená
Centro de Transformação
Pessoal e Artística

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.

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 cuidando do Ser” (48)
99976-0856. contato
lu.morais@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.” Ru-

dolf Steiner.

Terapia Artística, Meditação, Grupos
de estudos, Oficinas artísticas, Terapias
naturais. Rio Tavares. (48) 984069331. espacoatena@bol.com.br
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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.

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

simone de FáVeri
teraPeuta
Terapia Artística – Ateliê Paulo
Apóstolo. Rua do Lamim, 2905,
Canasvieiras, Florianópolis.
(48) 99673 9458
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

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

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.

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).

sur liVraria
Livraria independente. Literatura,
infantil, juvenil arte, alimentação,
saúde e bem estar. Garimpamos
seu livro. Alimente sua Alma.
Mercado São Jorge – Rua Brejaúna, 43. surlivraria@gmail.com

ANO 32 – Nº 1 – PÀSCOA – 2022
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.
Contato: colibrianaba@gmail.com
Sugestões são sempre bem-vindas.
Equipe desta edição: Ana Beatriz Camorlinga, Celina Luiza de Souza,
Danielle Micheline Wagner, Guilherme Audi Bernardo,
María Laura Mosquera, Marli Henicka,
Renata Vieira de Oliveira Aguiar e Silvia Alcover.
Agradecemos a todos os que colaboraram com esta edição.

ProF° maurício goBBi
Aulas de inglês, violão e ukulele. Aulas ONLINE ou PRESENCIAIS
para todas as idades. Professor alinhado com a Antroposofia. Experencie. WhatsApp: (48) 99654 5040

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.
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Apoie o Colibri
Divulgue seus serviços,
sua loja ou empresa
e ajude a financiar
a publicação deste
periódico tão especial
para a nossa Escola.
Escreva para:
colibri@anaba com.br
e fale com a Comissão
de Comunicação.

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
@escolaanaba |

@escolawaldorfanaba
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