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A grande festa dos 
Jogos Gregos

A Figueira 
que Deitou

A Escola de Pais numa 
Escola Waldorf

A arte da cura no 
Jardim de Infância



POR QUEM 
TRABALHAMOS EM 
NOSSA ESCOLA

Assim como os professores, as 
famílias são um pilar fundamental 
de sustentação de uma escola 
Waldorf. É delas que deve vir o 
trabalho voluntário que constrói 
e traz crescimento. Não para a 
estrutura física, mas para a escola 
como organismo vivo, formado 
por todos nós que a integramos. 

Participar de verdade nem 
sempre é fácil. São muitos 
os desafios e conflitos que 
naturalmente surgem dentro 
de uma estrutura dinâmica, 
com responsabilidades 
compartilhadas e formada por 
pessoas que, apesar dos objetivos 
comuns, obrigatoriamente têm 
diferentes visões, concepções de 
mundo, crenças e valores. 

Notem que usamos a 
palavra conflitos. E a usamos 
intencionalmente porque, apesar 
de nos esforçarmos para evitá-los 
na maior parte do tempo, são eles 
que nos fazem crescer, desde que 
saibamos contemplá-los à luz da 
verdade, do amor e do respeito. 
Não precisamos concordar com 
o outro; precisamos ouvi-lo, 
entendê-lo e aceitá-lo em suas 
diferenças. É assim que nos 
unimos, mesmo na diversidade.

Sem a participação de pais e 
mães, sem a diversidade e os 
conflitos, uma escola Waldorf 
jamais será completa. Porque ela 
é, em sua essência, uma escola 
para a família. E pais e mães que 
sejam meros espectadores jamais 
terão a oportunidade de crescer 
plenamente e ajudar de forma 
completa na educação de seus 
filhos.

Por isso nós os conclamamos, 
pais de todas as Escolas Waldorf 
pelo Brasil, pais da Acalanto: 
arregacem as mangas, participem 

“Eis a pedra ao chão lançada,
roguemos seja abençoada.
Que os anjos contemplem a obra 
que aqui fizemos.
De madeira ou de pedra,
pois que seja edificada.
Nossa casa que erguemos
à verdade é dedicada.”  

(Texto adaptado do poema 
“Nossa Casa”, de Caroline Von 

Heydebrand)

Para lembrar quem estava 
presente e contar àqueles que 
chegaram depois, o verso acima 
virou um pequena canção que 
entoamos com amor e alegria 
em uma cerimônia simples e 
significativa que fizemos na 
Acalanto pouco tempo depois 
de nos mudarmos para este sítio 
onde hoje é a sede da nossa 
escola. Solenidade conhecida 
como “Cerimônia da Pedra 
Fundamental”.

Nosso intuito ao trazer à 
memoria este evento é reacender 
aquela chama no coração dos 
professores e pais da escola 
que estavam presentes naquele 
momento tão singular em que 
celebrávamos uma grande 
conquista para Acalanto, que 
foi seu espaço físico, e convidá-
los a compartilhar o que nos 
movia, os desejos para o futuro 
que vislumbrávamos para nossa 
querida escola naquela ocasião. 
Porque muito ainda há para ser 
conquistado e somente nossa 
união em ideal é que tornará essa 
jornada possível.

Com 14 anos de existência, 
nossa escola está em plena 
adolescência, e a combinação da 
segurança e experiência dos que 
chegaram primeiro com a energia 
nova dos que chegaram depois 
certamente fará nossa Acalanto 
atingir seus objetivos no mundo.

dos encontros e reuniões de 
classe, das formações da Escola 
de Pais, dos grupos de estudos, 
dos mutirões, das comissões e 
grupos de trabalho, das festas 
e atividades das escola, dos 
comitês gestores. Participem 
mais e sempre, no limite de suas 
possibilidades.

Mais do que pela escola, vocês 
estarão trabalhando por si 
próprios. E a recompensa 
estará no olhar de admiração 
de seus filhos ao verem os pais 
verdadeiramente engajados na 
construção do segundo lugar 
mais importante na vida deles 
depois da família.

“Não posso esperar que algo 
mude lá fora na vida social se 
eu mesmo não me puser em 
movimento”.

Rudolf Steiner
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Sois todos Natureza em cada instante
E, a cada dia, brilha um sol em vós.
Sois a nascente, o curso... sois a foz
Dos rios de água pura e saciante!
 
Sois o terreno fértil e abundante
Em que o amor floresce tão veloz!
E das mudanças, como um porta-voz,
Sois o vento que sopra mais vibrante.
 
Meus filhos, não vos percam de vós mesmos,
Pois nesta vida nada ocorre a esmo
E aos vossos passos molda-se o caminho.
 
Segui em paz, sabendo com clareza
Que em vós levais a força e a beleza
Com que haveis de jamais estar sozinhos!

Gilvan Brogini (pai da Clara do maternal)

NÃO VOS 
PERCAM DE
VÓS MESMOS
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A GRANDE FESTA DOS 
JOGOS GREGOS

No quinto ano do currículo 
Waldorf,  os alunos aprendem a 
história da Grécia antiga e têm 
a oportunidade de  vivenciar as 
Olimpíadas como aconteciam 
naquela época. Em 2018, a 
Acalanto teve sua primeira turma 
de 5º ano e pode vivenciar essa 
experiência sediando a edição 
2018 dos “Jogos Gregos”.

Os jogos são representados 
pelo pentlato, composto 
pelas seguintes  modalidades: 
maratona, lançamento de dardo, 
lançamento de disco, salto e luta.

Foi uma grande festa para grande 
alegria dos alunos, que nos dias 
14 e 15 de setembro  receberam 
colegas de oito escolas da 
Pedagogia Waldorf de diferentes 
cidades: Aitiara (Botucatu), Viver 
(Bauru), Rudolf Lanz (Avaré), 
Veredas (Campinas), Novalis 
(Piracicaba), Guimarães Rosa 
(Ribeirão Preto), Vale Encantado 
(Capão Bonito) e Moara (Brasília).

Na abertura do evento, as 
escolas apresentaram trabalhos 
artísticos variados, tais como: 
Música, Ginástica Bothmer, 
Euritimia, Dança, entre outros. 
No dia seguinte as crianças se 
dividiram em cinco grupos, cada 
um representando uma cidade-
estado grega:  Esparta, Atenas, 
Delfos, Olímpia e Corinto. 

Por meio das modalidades 
olímpicas, vivenciaram um dia 
pleno de alegria, garra, coragem, 
união e perseverança. No final 
do dia, cada criança recebeu uma 
coroa de louros, simbolizando a 
conquista da vitória.

O evento foi repleto de 
desafios  e superações, o que 
tornou ainda mais gratificante 
ver a união e o trabalho dos 
professores, alunos  e pais do 
5º ano da Escola Acalanto para 
que tudo acontecesse de forma 
harmoniosa e cheia de momentos 
inesquecíveis.

Que a chama da Pira Olímpica 
mantenha nossos corações 
aquecidos e fortaleça os alunos 
do 5º ano a superar novos 
desafios.

Juliana Filette é professora 
de Educação Física do Ensino 
Fundamental da Escola Waldorf 
Acalanto



A ARTE DA CURA NO 
JARDIM DE INFÂNCIA

de apenas alguns meses brincar 
com suas próprias mãos ou com 
seus pequenos pés? E é uma 
atividade que exige concentração, 
persistência e muita coordenação. 
Ao descobrir o seu próprio corpo, 
sem que desviemos a sua atenção 
o tempo todo com objetos 
externos, ela conquista o seu 
próprio espaço, o seu primeiro 
espaço, o seu corpo físico. 

É somente quando o conquista 
que a criança vai em direção 
ao segundo espaço: o mundo, 
literalmente. Quem nunca viu 
este processo, em que ela rola, 
engatinha, senta, levanta, se 
equilibra e … Coragem! Eis a sua 
primeira grande conquista: o 
andar. Então ela não se limita 
mais ao seu corpo, mas quer 
perceber o mundo ao seu redor, 
através dos órgãos dos sentidos. 
Ela quer comunicá-lo, então fala, 
não apenas balbucia. E ao repetir 
palavras do seu cotidiano, ao 
ouvir a doce melodia de alguém 
que canta, aos poucos, a criança 
forma frases. 

Durante todo este processo que 
vai até os três anos, ela imita 
os gestos humanos, sempre, 
especialmente no brincar. 
E corre, pula, sobe, salta, se 
movimenta o tempo todo, por 
uma necessidade instintiva de 
“tomar posse de seu próprio 
corpo”. É assim que, aos poucos, 
adquire suas habilidades físicas 
e experimenta o mundo. Após os 
três anos transforma todo este 
movimento e as imagens que 
lhe chegaram pelos órgãos dos 
sentidos em imaginação (imagem 
+ ação). Então brinca com seu 
melhor amiguinho, na relação 
com o outro. Por fim, por volta 
dos cinco anos, descobre o grupo 
e reapresenta o mundo que ela 
experimentou e imaginou.

Assim, aos poucos o brincar 
sadio, a torna inteligente. E você 
me diz: mas como, se ela só 
brincou? Eu digo: ela brincou 
como Einstein a desvendar 
os efeitos físicos. Ou como 
Leonardo da Vinci a percorrer 
os caminhos do corpo humano. 
Ou como Carl Gustav Jung a 
adentrar os recônditos da alma. 
Todos os gênios da humanidade 
foram extremamente criativos, 
conseguiram ver o que ninguém 
via, duvidaram dos conceitos 
e das teorias ou defenderam 
o que parecia impossível. Do 

A cura é verdadeiramente uma 
arte. Não de tratar os sintomas 
ou a doença, mas o ser humano 
que está doente e de olhá-lo de 
maneira integral observando que 
suas doenças são reflexos de sua 
alma. O artista é aquele que olha 
para além do horizonte e que 
cria (provavelmente aqui caberia 
o verbo crear), que transforma, 
que vê o novo, aquilo que está 
fora e também está dentro. E 
há a educação que faz a criança 
adoecer, mas há também a que 
cura. Há a educação que repete 
e reproduz, mas há também 
a que cria, que possibilita e 
a transforma num processo 
artístico, vivo.

Quando adentramos um Jardim 
de Infância Waldorf e olhamos 
atentamente, vemos rostos 
corados, o silêncio a permitir 
que os sons dos pássaros façam 
sua sinfonia, o olhar atento do 
professor, os cabelos soltos 
ao vento, os pés que tocam o 
chão, força nas pequenas mãos 
amassando o pão, o medo indo 
embora ao subir um pouco mais 
alto numa árvore, o equilíbrio de 
cavaleiros ao andar em caminhos 
estreitos, a alegria genuína nos 
passeios matinais, a vontade que 
impulsiona estes pequenos a 
ajudar em tarefas diárias, a areia 
que escorre entre os dedos e os 
leva aos desertos mais distantes, 
o acalento no cuidado com os 
bebês (feitos de pano), uma 
ciranda que os reúne a girar, o 
afago quando um pequeno se 
põe a descansar, os contos de 
fadas que os levam a sonhar e 
a enfrentar seus dragões mais 
íntimos.

Neste pequeno recanto, neste 
jardim com delicadas flores, há a 
arte da cura. E porque afirmamos 
que esta é uma educação que 
traz em si a arte da cura? A 
resposta é simples: porque ela 
respeita a infância e segue as 
fases do seu desenvolvimento. 
Não antecipa e nem apressa. 
Cada aprendizado em seu tempo, 
com a roupagem necessária: do 
brincar, do processo artístico, do 
mundo dos conceitos.

E a infância é o tempo do 
brincar. E o brincar tem fases: da 
experimentação, da imaginação 
e da representação. Até os três 
anos a criança experimenta a si e 
depois o mundo que a circunda. 
Quem nunca viu uma criança 

mesmo modo que os melhores 
profissionais de nossa sociedade. 
E onde cultivamos essa 
criatividade e essa maneira de 
ver o mundo por outro ângulo? 
Observando, experimentando 
a si e ao mundo, imaginando 
e o reapresentando. É isso 
que a criança faz ao brincar, 
completamente entregue e 
concentrada. 

Einstein afirmava que “O brincar 
é a mais elevada forma de 
pesquisa”. E dizia mais, que “a 
imaginação é mais importante 
que o conhecimento”. Todo 
pesquisador, todo gênio brinca, 
imagina e cria, ou melhor, é 
creativo, faz algo novo. Muitas 
vezes, eliminamos este processo 
presenteando nossos filhos 
com brinquedos sofisticados, 
mecânicos, prontos, pedagógicos 
(com um fim), esquecendo-nos 
que o brincar tem um fim em si 
mesmo.

É por isso, que afirmamos: o 
brincar e a brincadeira, no Jardim 
Waldorf, acontecem de forma 
sadia. Nossos brinquedos são 
simples, feitos de material natural 
e com as próprias mãos, muitas 
vezes diante da criança. Assim 
a criança pode acompanhar 
todo o processo de construção 
e sentir o calor que emana 
das mãos do adulto. Além de 
perceber, através dos órgãos dos 
sentidos: a textura, o tamanho, 
o peso, a forma, dentre outros. 
E também experimentar de 
diferentes formas um mesmo 
objeto: observando, imaginando 
e recriando. Não intervimos 
constantemente, possibilitando 
principalmente a concentração 
e a persistência. O limite do 
próprio corpo e a persistência 
desenvolvem-se especialmente 
no brincar fora: ao correr, 
pular, subir, descer, abaixar-se, 
pendurar-se, escorregar-se, 
balançar-se. 

Hoje se fala muito que as crianças 
não tem limite, invadem o espaço 
do outro. É aqui, na primeira 
infância, através do brincar, que 
ela conquista suas primeiras 
noções de limite.

O dia-a-dia acontece de forma 
rítmica, com atividades que 
ora contraem e ora expandem. 
Intercaladas, com tempo e 
repouso. É repetitivo, mas não 
cansativo, pois traz o ritmo e 

não a rotina mecânica. Seguindo 
o ritmo cardíaco-respiratório. 
Quando o ser humano respeita 
essa pulsação ele se insere 
no ritmo natural das coisas e 
adquire saúde física e emocional. 
O ambiente se torna tranquilo, 
seguro, trazendo a confiança 
para a criança. Todos os dias, 
ao chegar, elas encontram os 
brinquedos no mesmo lugar e 
as atividades ocorrem sempre 
no mesmo horário e da mesma 
forma. Ao final de cada atividade 
tudo volta ao seu lugar, com 
o auxílio da criança. E do caos 
surge novamente a ordem. 
Imagine você chegar a cada dia 
em casa, e tudo está diferente, 
em lugares opostos? O fogão 
no quarto, a cama no banheiro 
e o chuveiro na cozinha? Você 
sentiria insegurança, ansiedade 
e aos poucos nervosismo. É 
assim também com as crianças. 
Quantas vezes escutamos 
que as crianças estão mais 
nervosas, inseguras e ansiosas? 
A falta de um ritmo diário, 
semanal e mensal, além da 
desorganização ou mudanças 
frequentes, são alguns dos 
fatores desencadeantes destes 
sentimentos.

Ritmo e repetição nos levam aos 
rituais. E as crianças adoram 
rituais. Elas se sentem seguras e 
num universo mágico. 

No Jardim de Infância Waldorf 
tudo acontece como num grande 
ritual, ou numa cerimônia. A 
transição de uma atividade para 
outra é sempre acompanhada 
com a mesma música entoada 
pelo professor, ou pelo badalar 
de um pequeno sino. As refeições 
são iniciadas com o verso de 
gratidão ao alimento. Nos dias de 
aniversário há sempre a mesma 
música, a mesma roda, a mesma 
história, os mesmos gestos. As 
histórias são contadas após os 
dedos percorrem as cordas de 
um instrumento musical. As 
crianças se aproximam para a 
roda ao ouvirem uma cantiga 
antiga… 

E a cada estação, o espaço 
ganha as suas cores e seus 
movimentos. No inverno, tempo 
de recolher-se, os anões chegam 
ao ambiente trazendo os cristais, 
as pedras preciosas. A história da 
“Menina da Lanterna”, contada 
diariamente nos diz que no frio 
rigoroso de nossa alma há uma 



lanterna para ser acesa. Já na 
primavera, as sementes brotam, 
as fadas despertam os botões nos 
presenteando com o colorido das 
flores e nossa alma desabrocha. 
E assim, chega o verão, onde 
somos convidados a sair de 
nossos casulos e ir ao encontro 
do outro. Por fim, o outono nos 
traz o tempo da mudança, onde 
a morte é necessária para uma 
nova vida. As folhas caem, tudo 
parece começar a morrer, eis que 
a borboleta sobrevoa o ambiente 
após sua transformação. E tudo 
recomeça.

A criança vivencia as estações nos 
recônditos do seu ser, com toda 
plenitude se reconecta aos ciclos 
da vida. Que tem repetição, que 
são rítmicos, que tem seus rituais 
e por isso nos proporcionam 
segurança, confiança e o cultivo 
de bons hábitos.

A primeira infância é a fase por 
excelência da imitação. Este é o 
tempo em que os hábitos criam 
raízes profundas em nosso 
corpo. É o momento de cultivar 
bons hábitos. E se a criança 
aprende através da imitação e 
da repetição, do gesto e não da 
fala? E se ela segue especialmente 
o adulto, que para ela muitas 
vezes lhe parece “um deus”, assim 
como as sociedades antigas viam 
os deuses? O cultivo dos bons 
hábitos inicia necessariamente no 
adulto que está diante dela. Este 
é um dos motivos de prezarmos 
a autoeducação constante do 
professor. 

O educador deve estar ciente 
da sua responsabilidade diante 
da criança, especialmente nesta 
primeira fase, onde tudo lhe entra 
sem nenhum filtro, sem objeções. 
Dizemos que a criança está no 
subconsciente, no sono, a dormir. 
E tudo que lhe chega invade o 
corpo e a alma. É este o motivo 
de darmos tanto valor a tudo 
que oferecemos para a criança: 

os brinquedos feitos de material 
natural, a música que emana 
do professor, os gestos ao fazer 
qualquer atividade, as imagens 
que lhe trazemos nas histórias, 
o alimento integral diariamente, 
o silêncio enquanto ela brinca… 
Tudo, inclusive a postura do 
educador, diante deste ser que 
está dando os primeiros passos 
em sua vida terrestre.

Este é o motivo que também 
justifica o nosso espaço físico, 
o qual nos leva ao arquétipo da 
casa, do lar, do lugar onde há o 
cultivo do “bom”: aconchegante, 
calorosa, onde existe vínculo 
entre as pessoas que a habitam. 
Em ambientes pequenos, com 
poucas crianças a brincar. Onde 
o adulto está constantemente 
fazendo algo com suas mãos, 
ou com seu corpo, atividades 
dignas de imitação. E olhando 
atenciosamente cada criança. 
Além disso, um lugar onde ela 
possa ouvir diariamente histórias 
arquetípicas, como os contos de 
fadas por exemplo. Essas imagens 
guardadas pela humanidade e 
que nos preenchem a alma, nos 
auxiliando a adentrar a floresta 
sem medo, a enfrentar nossos 
monstros, a saciar-nos com a 
doçura do mingau, a sermos 
precavidos diante do perigo e a 
acreditarmos que temos forças 
suficientes para encaramos 
qualquer mal.

E depois de muito brincar, 
seguro e firme em seu corpo, 
como o alicerce de uma casa, a 
criança abre caminho, aos sete 
anos, para a construção das 
paredes, ao aprendizado pela 
arte, vivenciando tudo o que 
experimentou na sua infância. 
Todo professor do ensino 
fundamental sabe, por prática, 
que os alunos apreendem 
melhor o que vivenciam. E o que 
já trazem como marcas em seu 
próprio corpo, através dos órgãos 
dos sentidos, especialmente 

do tato. E isso qualquer teórico 
da educação defende. Só o que 
não sabemos, ou melhor, que 
não damos devido atenção, é 
que nossa alma se abre aos 
conteúdos que são dados de 
maneira artística, por pessoas 
que nos são queridas. Tem uma 
sede por tudo aquilo que é belo. 
Quem já não se apaixonou ou 
teve um amor desmedido pelo 
professor ou professora? Isto nos 
faz lembrar o livro do Ziraldo, “A 
professora maluquinha”, onde 
toda menina quer ser um dia 
como a professora e todo menino 
quer crescer para se casar com 
ela. E esta paixão faz com que os 
conteúdos, ensinados de maneira 
bela, adentrem o nosso espaço 
íntimo.

E mais tarde, próximo aos catorze 
anos, podemos verificar que 
os jovens estão sedentos pelos 
conceitos e por análises críticas. 
É a construção do telhado. O 
jovem quer pensar e julgar sobre 
tudo que ficou registrado em seu 
corpo e que habitou sua alma. 
Buscam incessantemente pela 
verdade. Enfrentam o mundo, 
assumem ideologias, retiram 
máscaras.

E como estamos vendo alicerces 
construídos apressadamente, 
com paredes frágeis e telhados 
superficiais! Tudo desconectado. 
O querer, o sentir e o pensar 
estão em desarmonia. Essas 
“casas” levantadas sem o respeito 
à infância e à compreensão das 
fases do desenvolvimento da 
criança fazem com que muitos 
adultos venham a “desabar”. 
E depois, com muito mais 
dificuldade, terem que desfazer e 
refazer as suas casas, ao invés de 
decorá-las, de imprimir no mundo 
a sua individualidade.

É por tudo isso que identificamos 
a arte da cura no Jardim de 
Infância Waldorf. Um lugar que 
propicia o desenvolvimento sadio 

da criança. E que enche a camisa 
de cada criança, com muitas 
moedas de ouro, deixando-a rica 
por toda a vida, como a menina 
do conto “Moedas-Estrelas”, dos 
Irmãos Grimm. Uma riqueza que 
fica registrada em toda criança 
que teve o direito à infância.

No corpo físico, a consciência 
corporal com o desenvolvimento 
de habilidades, tais como: 
o equilíbrio, o domínio da 
lateralidade, a noção de limite, a 
conquista da coordenação fina e 
grossa, a orientação espacial. O 
ritmo proporciona a aquisição de 
hábitos saudáveis que alimentam 
a vitalidade da criança pequena. 
A morada dos sentimentos 
é preenchida com o calor do 
ambiente familiar, das histórias 
e das músicas. E no seu espírito, 
que é único e imortal, leva a plena 
confiança na vida, ao vivenciar o 
que é bom, belo e verdadeiro.

Gisele Becker e Alberto Ferreira
Fonte: Pedagogia Waldorf Joinville 
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A FIGUEIRA 
QUE DEITOU
Por Rute Esaguy

preferida
É nossa árvore amiga
Nossa árvore querida

Balanço, trepa-trepa
Até sombra para o crochê
Bela figueira deitada
Nós amamos você

Ela deitou e agora
Brincar é seu plano
E tem um segredo
Junto com o segundo ano

Tá bom, vamos contar
Assim chegamos ao fim
Numa brecha dessa árvore
Há uma portinha: é a casa do 
anão Alecrim

Num lugar nem tão distante
Havia uma árvore num canto
Ela olhava as crianças
Que brincavam na Acalanto

Eu queria estar lá embaixo
Suspirava a figueira
Ao ver as crianças sorrindo
No meio da brincadeira

A figueira só olhava
Ir para baixo não podia
Suas folhas foram baixando
Ó meu Deus que triste dia!

Ao vê-la de copa baixa
Parada ali tão tristinha
Reuniram-se num galho
Gafanhoto, mede-mede, besouro 
e joaninha

Depois de muito cochicho
Tiveram a ideia perfeita
– Não fique aí parada!
– Acha um jeito e se deita!

Disse logo o mede-mede
– Tenha espírito aventureiro!
Deita logo, não demora
Quer uma fronha, um 
travesseiro?

Joaninha tão graciosa
E bem mais educada
– Vai querida, deita ali
Ficarás bem arrumada

E o besouro cascudo
Não via solução
– Nunca vi árvore crescer
Assim deitada no chão

De súbito num galho alto
Diz um gafanhoto baixinho
Consulte outros amigos
Que tal um passarinho?

Passarinho que passava
Logo deu o seu palpite
– Só te falo o que fazer
Se tiveres bom alpiste

Mas a Figueira esperta
Vendo longe um vendaval
Gritou assim bem alto:
Sobre bem forte! Não faz mal!

E depois de um forte sopro
A árvore ficou deitada
E no dia seguinte ao vê-la
Dona Leonice ficou muito 
assustada

Hoje a figueira tem muitos nomes
Dorminhoca, a deitada, a 

E foi então que na minha época 
de Horta, Pomar e Jardim, no 2º 
ano, tive a ideia de homenagear 
nossa querida figueira deitada. E 
assim nasceu o texto “A Figueira 
que deitou”, que as crianças 
recitaram com tanto entusiasmo 
para os pais em uma linda 
apresentação realizada ao lado 
da árvore.

Rute Esaguy é professora de classe na 
Escola Waldorf Acalanto desde 2017 
e atualmente conduz uma turma no 
2º ano.

Como nasceu 
essa história
Há algum tempo, visitando a 
Escola Waldorf Acalanto, me 
deparei com a “árvore caída”. 
E fiquei surpresa ao constatar 
que, apesar de supostamente 
ter caído, a árvore mantinha sua 
folhagem tão verdinha e parecia 
tão cheia de vida.

Naquele instante pensei: estou 
diante de uma história infantil!

Com o passar do tempo, percebi 
que a história já circulava 
entre as crianças. Meus alunos 
garantem que na árvore vive 
um homenzinho com quem as 
crianças conversam, a quem dão 
flores e pedrinhas de presente. 
Tem até quem conte seus 
segredos para ele. A árvore é 
a casa desse homenzinho e é 
também amiga das crianças.

Esse amor pela árvore me faz 
ouvir todos os dias a pergunta: 
“Professora, podemos brincar na 
árvore caída?” 

No começo deste ano (2018), 
conquistei a atenção das crianças 
ao explicar: “A árvore não caiu. Ela 
se deitou. Ela olhava lá de cima 
tantas crianças brincando que 
quis participar dessa alegria. E 
generosamente se deitou”.

Desenhos dos alunos da escola.
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A ESCOLA DE PAIS 
NUMA ESCOLA 
WALDORF

O interesse pela Pedagogia 
Waldorf aumenta no mundo 
todo. E muitas vezes, as novas 
famílias que chegam às escolas 
tiveram pouco contato anterior 
com a Ciência Espiritual chamada 
Antroposofia e com a própria 
Pedagogia, e gostariam de 
aprender mais. Daí a necessidade 
de se formar uma Escola de Pais.  

O impulso de criação dessa 
Escola de Pais na Acalanto nasceu 
de um sentimento individual 
meu de profunda devoção ao 
conhecimento disseminado 
por Rudolf Steiner por meio da 
Antroposofia. Esse conteúdo 
teórico-espiritual tem promovido 
em meu ser uma profunda 
transformação íntima. É a partir 
dessa vivência que venci o 
sentimento de medo e numa 
reunião de Comissões da Escola, 
pedi a palavra e me propus a 
reativar a Escola de Pais.

A partir desse impulso, muitas 
coisas mudaram em minha vida. 
Conheci a professora Marijke, a 
antropósofa Rosa Schoenmaker e 
a mãe Daniela Piasecki, às quais 
sou imensamente grato, e muitos 
outros antropósofos e amigos da 
Escola Acalanto. 

O trabalho foi árduo durante 
os anos de 2017 e 2018, mas 
hoje conto aproximadamente a 
realização de 15 encontros com 
a comunidade Acalanto e com 
simpatizantes. Todo o esforço foi 
recompensado. Fizemos grandes 
reflexões acerca da Antroposofia 
e da Pedagogia Waldorf, nos 
divertimos junto às nossas 
crianças com a peça teatral 
natalina que contou sobre o 
nascimento de Jesus, e ainda pais, 
professores e amigos puderam 

participar de dois encontros 
biográficos nascidos dentro 
dos eventos da Escola de Pais, 
que proporcionaram profundos 
encontros e verdadeiros laços de 
amizade e irmandade.

Entendo a Escola de Pais como 
um espaço de aprendizado aos 
pais que escolheram a Pedagogia 
Waldorf para formação de seus 
filhos. Ela é muito importante, 
pois a proposta Waldorf oculta 
um impulso social chamado por 
Rudolf Steiner de Trimembração 
do Organismo Social. 

Como o próprio Steiner proferiu 
em certa ocasião: “A humanidade 
não terá mais o que dizer se não 
estruturar o seu organismo social 
no sentido da Trimembração” 
(Fonte: GA 296, palestra de 
9/8/1919, p. 18.) 

O entendimento desse impulso 
pelos pais é imprescindível 
para que a comunidade escolar 
Acalanto se fortaleça a cada dia. 

E o que realmente está por traz 
da proposta da Pedagia Waldorf? 

Nada menos do que o futuro 
social de toda a humanidade. 
Para além da preparação de 
nossos filhos para uma vida de 
sucesso e conforto, estamos 
sendo chamados para algo 
imensamente maior, estamos 
sendo chamados a vivenciar 
o que é liberdade e amor, 
duas qualidades humanas 
imprescindíveis para o futuro 
social.

É com esse impulso de liberdade 
e amor que queremos imbuir 
nossos encontros na Escola de 
Pais. 

Encerro com um pequeno texto 
de Steiner:

“Se cada pessoa age por si, cria-
se desarmonia. Se, em nosso 
campo, os indivíduos que atuam 
a partir de algo não caminham 
juntos, não se encontram, não 
surge Antroposofia dentro da 
humanidade. Antroposofia 
exige, como um fato, uma real 
fraternidade humana até as 
profundezas da alma. (...) Na 
Antroposofia deve-se dizer: ela só 
cresce com base na fraternidade; 
ela não pode mesmo crescer 
de outra forma, a partir de sua 
natureza, senão da fraternidade, 
onde o indivíduo dá ao outro o 
que ele tem e o que pode”. Fonte: 
GA 211, palestra de 11/6/1922 
proferida em Viena. Rudolf 
Steiner

Que em 2019 nossa Escola 
Waldorf Acalanto possa crescer e 
se fortalecer através de laços de 
fraternidade.

Fidelis Neto, pai da Laís (2º ano), 
coordena a comissão Escola de Pais.
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“Nossa mais elevada tarefa deve ser a de 
formar seres humanos livres que sejam 
capazes de, por si mesmos, encontrar 
propósito e direção para suas vidas.” 

Rudolf Steiner

Maternal, Jardim de infância e
Ensino Fundamental.
Matutino e Integral.

Agende uma visita!

Mapa de localização
Holambra - SP
Estrada Municipal HBR 20 - km 1,5 
(Estrada para o B. Pinhalzinho)
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A Escola Waldorf Acalanto, há 
14 anos, iniciou na cidade de 
Holambra sua proposta de 
educação baseada na Pedagogia 
Waldorf, a partir da soma de 
vontade e esforços de famílias 
que tinham como convicção 
oferecer uma educação que fosse 
integral e com um olhar individual 
para cada criança, respeitando 
seu desenvolvimento natural. Em 
um espaço próprio de 20.000 m2, 
acolhe crianças do maternal ao 
Ensino Fundamental. 

A Pedagogia Waldorf é uma 
referência mundial em Educação. 
Foi apontada pela Unesco como 
sendo um modelo de pedagogia 
capaz de responder aos desafios 
educacionais contemporâneos.
Além disso, atende plenamente 
o objetivo do Departamento de 
Políticas de Educação Infantil e 
Ensino do Ministério da Educação 
ao tratar a gestão democrática 
da escola, os materiais 
didáticopedagógicos e a formação 
do professor como fatores 
determinantes para a qualidade 
na educação.

Acalanto
Escola Waldorf


