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EDITORIAL
Queridas famílias,

Estamos atravessando o inverno sem que,
desta vez, pudéssemos ter vivenciado juntos
sua chegada. É mais um momento, uma
época em que somos compelidos a
permanecer com a distância física e
desafiados a manter aceso o calor da
pedagogia Waldorf, essa chama vibrante
que escolhemos para iluminar o caminho de
nossas crianças e jovens, filhos e alunos. É o
ideal que nos une. Neste período, temos
buscado o fortalecimento interior de nossos
professores e funcionários e procurado
promover o mesmo a todas as famílias de
nossa Escola, inclusive com a elaboração dos
cadernos de época e a realização das
palestras do Círculo de Saberes. É nosso
sincero desejo estarmos alcançando este
caminho, diante de todo o contexto adverso.

Firmes na intenção de melhorar a nossa
comunicação com todos os membros da
comunidade, estamos agora na segunda
edição da retomada do boletim A Lanterna.

A edição traz novamente mensagens do
Colegiado de Professores, do Conselho de
Pais, da Comissão Financeira, avisos da
Comissão de Comunicação e da de
Mobilização de Recursos. Relatos de
atividades pedagógicas e artigos e informes
que podem apoiar a melhor compreensão
sobre a Antroposofia (base da Pedagogia
Waldorf) e o processo individual de
autodesenvolvimento, fundamental para
quem está no papel de educador, seja um
pai, mãe ou professor. Ah, não poderiam
faltar os coloridos registros das crianças “em
ação” nas suas casas.

Boa leitura,

Com carinho,

Comissão de Comunicação
ESCOLA WALDORF RECIFE

Boletim
EDIÇÃO 0224 de julho de 2020

Volta à Escola: uma Aliança 
com a Comunidade

Outra vez estamos nos dirigindo a vocês,
caros pais e familiares da Escola Waldorf
Recife. Desta vez para informar como
estamos caminhando para um possível
retorno às aulas presenciais.

Para pensar no retorno à Escola, o
Colegiado de Professores começou a traçar
um caminho de estudo e observação da
imagem da vida social que se produz no
mundo nos tempos de hoje.

Em meio à pandemia de Covid-19, o medo
tem sido fortemente disseminado. Diante
disso, devemos ficar atentos e não
alimentar este sentimento, pois o lar de
uma criança, o seio familiar, deve gerar
confiança e proteção.

Temos nos perguntado: por que um vírus se
torna patogênico? Por que tantas pessoas
estão com seu sistema imunológico
enfraquecido? Como fortalecer nossos
alunos? Como prepararmos a estrutura
física da Escola para atendermos às suas
necessidades? Como estamos interiormente
nos preparando para enfrentar esses
desafios?

(...)

Perseverar é aprender,

aprender é praticar,

praticar é repetir,

repetir é ganhar experiência,

experiência é crise,

crise é prova,

prova é fortalecimento,

fortalecimento é liberdade,

liberdade é criar do nada,

criar do nada é transformar,

transformar é caminho e fim 

ao mesmo tempo.

Rudolf Steiner

”

”

A Lanterna
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Mensagem do Conselho de Pais

Exercício de sustentabilidade e solidariedade
Entramos no mês de julho com as escolas de Pernambuco
ainda fechadas e sem previsão de volta às aulas presenciais.
O distanciamento social permanece, com reabertura de
alguns segmentos, mas ainda distante da situação de
normalidade na economia. Diante disso, continuam
necessários os esforços da Escola voltados à redução de
despesas e ao acolhimento das famílias que vêm solicitando
prorrogação da redução das suas mensalidades.

A Comissão Financeira da Escola Waldorf tem atuado na
prorrogação, mês a mês, dessas reduções. A solicitação da
prorrogação deve ser feita mediante envio de mensagem
para financeiro@escolawaldorfrecife.org. Até o momento,
em decorrência da pandemia, as reduções concedidas
totalizam R$ 107 mil.

As ações para diminuição de despesas continuam neste mês
de julho, com redução do aluguel das unidades, suspensão
dos contratos de trabalho dos professores de matéria e
funcionários no grupo de risco, e redução da jornada de
trabalho dos professores de classe e funcionários que não
são do grupo de risco. Toda a comunidade está empenhada
e colaborando na sustentação da Escola Waldorf Recife.

Esse esforço é percebido e agradecemos de coração.
Estamos pondo em prática a fraternidade econômica e
sairemos fortalecidos, enquanto comunidade, a partir desse
exercício solidário.

Comissão Financeira

O Conselho de Pais continuou com suas reuniões de forma
remota. Tivemos reuniões nos dias 29/06 e 13/07, onde
fizemos estudos sobre a época de São João e uma
meditação guiada pela psicóloga Fábia Siqueira, também da
comunidade de pais. Representantes de cada sala contaram
como está sendo a condução - por parte da professora e do
grupo de pais - das demandas pedagógicas e emocionais do
momento e trocaram dicas para ajudar em questões
específicas de cada constelação. Seguindo a frequência
quinzenal, a próxima reunião do Conselho será na segunda
dia 27/07, na mesma hora de sempre, das 19h30 às 21h.
Esperamos encontrar todos lá!

Mobilização de recursos: NOSSA LOJINHA

Diante desse cenário, iniciamos um estudo com Kátia
Galdi, tutora da nossa escola, e temos realizado leituras
semanais de textos médicos/pedagógicos, que nos têm
ajudado a entendermos melhor essa situação inusitada.

Também nos voltamos para o preparo interior do professor,
mas sempre levando em conta a legislação do nosso
estado, a posição do governo federal e os protocolos
necessários e adequados.

O Governo do Estado publicou, recentemente, o protocolo
setorial relacionado à volta às aulas. Estamos estudando e
debatendo os pontos. No entanto, a situação demanda
uma reflexão muito mais ampla e estamos nos
aprofundando nela.

Na primeira etapa do estudo, estavam presentes os
professores. Agora, seguiremos com a inclusão de médicos
parceiros da nossa escola e por fim, na terceira etapa,
convidaremos as famílias para se unirem ao grupo.

Assim, acreditamos que construiremos o retorno às aulas
em comunhão, tomando as decisões necessárias para a
garantia da saúde física e emocional das crianças e
adolescentes e da comunidade, sempre confiantes na
ajuda do mundo espiritual.

Unidos pelos corações,

Com afeto,

Colegiado de Professores

Como sabem, a Escola Waldorf Recife é uma instituição sem
fins lucrativos que tem por base os fundamentos da
pedagogia Waldorf, os quais não condizem com a existência
de muitas turmas e de salas lotadas de alunos (gerando
ganho de escala em termos de receitas). A pedagogia
também se fundamenta no princípio da fraternidade
econômica, tema abordado com regularidade em reuniões e
mensagens da Comissão Financeira.

Para ajudar no equilíbrio orçamentário e proporcionar que
melhorias físicas e investimentos na capacitação dos
profissionais possam acontecer mais e melhor, precisamos
adotar outras formas de mobilizar recursos. Atualmente, as
vendas dos produtos da Lojinha da Escola são a única ação
neste sentido.

Dependemos do apoio de voluntários para tocar outras
ideias. Quem puder se integrar, é só mandar mensagem
para o dricaesporte@gmail.com, de Adriana Sérvula, mãe da
nossa Escola, que vem cuidando da Lojinha com muito
carinho.

Em relação à Lojinha, para que não fique parada neste
período em que o espaço físico está fechado, foi montado
um catálogo com os produtos disponíveis, para venda
remota. A entrega é combinada com Adriana. O catálogo
será enviado às turmas em breve. Uma novidade são as
lindas peças em vitrofusão (adornos e peças de decoração)
da Mirarte Ateliê, trabalho dos artesãos Rodrigo e Noelis,
pais da Escola. Confiram e apoiem a Lojinha, é uma chance
de adquirir produtos de qualidade, com sentido e um bom
propósito.
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O QUE É ANTROPOSOFIA?

É muito provável que todas as famílias que ingressam em
uma escola Waldorf já tenham ouvido falar em
Antroposofia, visto que a Pedagogia Waldorf é uma das
práticas antroposóficas – assim como são a medicina
antroposófica, a agricultura biodinâmica, o aconselhamento
biográfico, a educação terapêutica, entre outras. Mas o que
é realmente a Antroposofia? Apesar de guardar relação
direta com a Escola Waldorf, não é necessário conhecê-la
para nela ingressar. As crianças não sabem do que se trata,
não faz parte do conteúdo lecionado. A Antroposofia
simplesmente constitui a base, o fundamento da Pedagogia
Waldorf, a sua sustentação. Vamos tentar explicar o porquê
disso.

A Antroposofia surgiu no início do século XX e foi
desenvolvida pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. Em
grego antropos significa homem e sofia, sabedoria. Então
se pode dizer que a Antroposofia não apenas busca o
conhecimento do ser humano, mas a sabedoria sobre o ser
humano, ou seja, vai além do que nossos conhecimentos
científicos podem traduzir. Através dela pretende-se
compreender o ser humano e sua relação com o universo,
entendendo que este não é apenas constituído de matéria e
energias físicas, que podem ser reproduzidas em
experimentos laboratoriais.

O universo é então descortinado em várias estruturas que
vão desde concepções físicas até concepções espirituais,
formando um todo uno, onde matéria e espírito se
interligam e se conectam, sendo a matéria originada do
espírito. Tal concepção teve forte influência da prática
científica do escritor alemão Goethe, que determinou o
método de investigação espiritual de Steiner. Divergindo
das ideias científicas da época, Goethe concebeu a visão da
natureza como uma totalidade orgânica e viva, e não um
mecanismo frio e sem alma, constituído apenas por matéria
e movimento.

Então a Antroposofia, também concebida como uma ciência
espiritual, torna-se o caminho de conhecimento para se
chegar ao que realmente há de ser humano dentro de nós,
que revela não apenas o que os olhos veem, mas o que
Steiner chamava de oculto, ou seja, o que não é visível aos
nossos sentidos. Assim, o homem não é apenas corpo físico,
é também alma e espírito. E dentro dessa alma, há o
pensar, o sentir e o querer, que impulsionam o físico e
revelam o espírito. O corpo físico seria uma condensação do
ser espiritual que vive em cada um, conectado com o
Cosmo. E todo ser humano tem dentro de si, de maneira
latente, órgãos que, se desenvolvidos, são capazes de
enxergar o que é oculto. Para desenvolvê-los, há que se
buscar o autodesenvolvimento, pois um dos objetivos da
Antroposofia é trazer consciência e liberdade. Esta última é
aquela que leva o ser humano ao seu caminho de forma
independente, sem interferências exteriores, mas atento ao
bem estar do todo.

Importante deixar claro que a Antroposofia não é uma
religião, sendo cultivada em grupos de estudos abertos a
quem se interessar e nas instituições onde ela é vivenciada.
Também não é uma sociedade oculta, sendo todos os seus
conhecimentos divulgados através das palestras de Steiner,
hoje reproduzidas através de vários livros disponíveis para
venda na Lojinha de nossa escola.

Mas a Antroposofia não estava destinada a ficar restrita a
grupos de estudo e conceitos epistemológicos. Era
necessário levar ao mundo essa nova maneira de ver o ser
humano, de ver o mundo e o universo e, dessa forma,
transformar esse mundo de modo a torná-lo um lugar
melhor. Ela foi desenvolvida em uma época onde a Primeira
Guerra estava por eclodir. Steiner já visualizava que muitos
problemas sociais tinham origem na maneira equivocada
de compreender o ser humano, o universo e a
espiritualidade. Por isso a Antroposofia precisava ser levada
como atuação prática no mundo. Daí surgirem as práticas
citadas no início – a Pedagogia Waldorf, a Medicina
Antroposófica, Aconselhamento Biográfico etc.

Assim, com essa visão completa do ser humano em sua
plenitude, tanto do que é sensório quanto do que é
suprassensório, foi possível desenvolver uma pedagogia,
que atendesse às demandas de cada fase da criança,
considerando todas essas potencialidades. Os professores
da primeira Escola Waldorf, que surgiu em Stuttgart, na
Alemanha, foram treinados em um Seminário
Antropológico, onde o desenvolvimento do ser humano era
o principal objeto de estudo, além do compromisso com o
autoconhecimento. Hoje os professores, além dos
conteúdos cognitivos estabelecidos pelos órgãos de
educação, identificam o que é necessário para a criança
atingir sua plenitude como ser humano, no âmbito do
pensar, do sentir e do querer, em cada etapa de sua vida,
assegurando a formação de um ser completo e conectado
com o social e com o universo.

Graças ao desenvolvimento da Antroposofia, estamos aqui
vivenciando as maravilhas dessa pedagogia, reconhecendo
nos trabalhos desenvolvidos pelas crianças e no atuar delas
o reflexo de uma formação integral.

Quem desejar se aprofundar nesses conhecimentos pode
participar dos grupos de estudo que existem na escola. As
reuniões do Conselho de Pais, que são abertas a qualquer
membro da comunidade, iniciam-se com estudos
antroposóficos. E ainda há as reuniões do Ramo Cristalos,
que ocorrem toda primeira sexta-feira do mês, na Escola
Waldorf Recife (no momento estão sendo virtuais).

Maria Inácio
Professora do Jardim de Infância da Escola Waldorf Recife
e Diretora Geral da Associação Pedagógica Waldorf Recife

Colaboração de Inocência Wanderley
Fundadora da Escola Waldorf Recife e
Diretora de Desenvolvimento da Associação Pedagógica
Waldorf Recife

Edição 2020 - 02



Compostagem em casa

Com a suspensão das aulas, não foi possível realizar a
atividade de plantio prevista para o 3º ano. No entanto,
para cultivar a relação com a terra e as plantas, foi sugerida
para as famílias a atividade de compostagem. Num curso
oferecido aos pais pela professora Raíssa (euritmista da
nossa escola e também formada em agricultura
biodinâmica), foram dadas as orientações para preparar
uma composteira, seja em casa ou apartamento. O
propósito é que, além de se envolverem no processo de
transformação que ocorre na compostagem, as crianças
também possam preparar o composto para enriquecer a
terra de suas plantas ou, quem sabe até adubar a terra do
plantio que faremos no retorno às aulas presenciais.
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NOSSO VÍDEO INSTITUCIONAL:  
vamos espalhar!

Nos últimos dias finalmente pudemos lançar ao mundo o
vídeo institucional da nossa escola. Até lá foi preciso cuidar
das autorizações de imagem, razão da espera.

O vídeo traz uma síntese do que é a Pedagogia Waldorf
vivenciada pelo nosso grupo de professores, funcionários e
famílias. Uma lindeza só.

Assistam! Divulguem! Quanto mais pessoas assistirem,
mais espalharemos a beleza do que é a Pedagogia Waldorf,
com a colorido e os sotaques da nossa gente. Uma forma
de apoiarem essa divulgação é via Instagram e Facebook:
entrar no perfil da Escola (/escolawaldorfrecife), curtir a
postagem; de lá, compartilhar o vídeo em seus stories ou
feeds; e ainda, escreverem comentários na postagem.

Contamos com vocês!

Com gratidão,

Comissão de Comunicação

Edição 2020 - 02

A ÉPOCA DO PLANTIO NO CURRÍCULO 
WALDORF

Na pedagogia Waldorf, a época do Plantio é vivenciada no
3º ano do Ensino Fundamental, quando as crianças estão
por volta dos 9 anos – período do rubicão. Nesta faixa
etária, é fundamental terem contato com a terra, na
atividade da agricultura, como uma forma de lhes dar
mais segurança e confiança na vida terrena, de
compreender que o homem é capaz de cultivar e produzir
o seu próprio alimento. As tarefas relacionadas ao plantio
(como a compostagem) trazem a criança para perto desta
experiência. Ao vivenciarem eles próprios estes processos,
percebem, ainda que de modo sutil, toda a força de sua
presença na Terra (agora com maiúscula) e a riqueza
existente nos frutos desta interação tão orgânica.
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Antroposofia na Saúde

O grupo de Educação Continuada Recife - Antroposofia na
saúde atua desde 2015 no aprofundamento de conteúdos
antroposóficos através de aulas e atividades de estudo,
voltadas inicialmente para o grupo que participa da
formação básica em saúde e medicina antroposófica.

Desde o início do isolamento, o grupo compreendeu qual 
seria sua atuação com a comunidade e vem convidando os 
docentes a trazerem temas antroposóficos, mais amplos do 
que geralmente são tratados nos módulos mensais, mas 
igualmente essenciais para todos neste momento.  Não 
apenas os participantes da formação são convidados, mas 
todos aqueles que buscam esses conhecimentos.

Assim, todas as semanas são apresentadas aulas,
gentilmente doadas pelos palestrantes, proporcionando luz,
fortalecimento, amor e confiança às almas e corações
daqueles que buscam respostas nesse momento tão
incomum no qual todos estamos vivendo.

Existe um canal do Youtube onde se encontram essas
palestras, permitindo serem vistas por aqueles que não
puderam estar presentes. É o Educação Continuada Recife
– Antroposofia na Saúde. A última palestra editada foi “A
época de João – Preparação do Caminho” com o sacerdote
da Comunidade de Cristãos Carlos Maranhão. Este é o link:
https://youtu.be/wbbrNJxXXiE

RITMO E VIVÊNCIAS – para amenizar a saudade!
As professoras têm recebido relatos e registros que são um calorzinho para os corações saudosos. São partilhas de
momentos em que as crianças estão brincando em casa e também experimentando o ritmo e as atividades que fariam na
Escola e sugestões propostas nos cadernos de época. Para quem está há tantos dias longe, é sempre uma alegria ter
boas notícias assim. Vejam um pouco disso aqui.
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