
 
 
 
                                          

                    
                 Circular de Páscoa 2016 
 
 

    Queridos amigos, 
 
   em   meados  de janeiro  retornei  a Várzea da  
   Roça, juntamente com Ekkehard Sommer, o qual  
   nos acompanhará e aconselhará, durante três  
   meses. Desta vez graças à ajuda da SES. Foram  
   tantas mudanças, que não me foi possível  
   atender, individualmente, aos questionamentos,  
   de como iriam as coisas por aqui. Portanto, aqui  
   segue, como uma saudação de páscoa,  o meu  
   pequeno relatório. 
 

Fomos recebidos com uma abençoada semana de chuva. A grande represa, quase 
vazia, que abastece toda a região, está, agora, preenchida novamente quase pela 
metade. 
 
Mal eu havia me adaptado à nova realidade e 
superado o jetlag, surgiu a primeira 
aventura desafiadora: Uma viagem para 
Botucatú, juntamente com Dirce e Alajaque. 
Ambas são experientes administradoras de 
uma grande fazenda local de economia 
alternativa  e gerenciadoras de projetos de 
permacultura em nossa área, além de terem 
integrado a nossa escola, no ano passado, no 
projeto "Águas de Jacuipe". Queríamos 
vivenciar, juntas, um trabalho de agricultura 
biodinâmica. No seminário local foi-nos 
apresentado, pelo palestrante, Dr. Peter 
Guttenhöfer, como uma nova pedagogia pode 
ser gerada pela cooperação entre a 
agricultura e a escola. 
 
 



 
Uma operação já 
experienciada por Ekkehard, 
a qual pode ser muito 
interessante para as nossas 
crianças brasileiras e 
integrada a nossa escola. 
Ficamos conhecendo lá, 
também, Hermann Pohlmann 
e várias iniciativas 
associadas ao CSA (Comunit 

Suported Agriculture). Tratam-se de associações, financiadas por seus membros e 
beneficiários, através de contribuições regulares para o  trabalho alternativo do 
agricultor, que trabalha independentemente em relação às condições climáticas, 
permitindo, assim, um trabalho constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Brasil, as férias de verão ocorrem a partir de meados de dezembro até o início 
das atividades escolares do ano seguinte. Dependendo do estado e da área este 
início é postergado. Decidimos começar, este ano, independentemente das demais 
escolas públicas, logo após o carnaval. 
 
O ano escolar começa sempre com uma 
semana de preparação educacional para 
os professores. Uma vez que, 
infelizmente, ainda não podemos 
financiar um tutor e nem podemos 
contar com o auxílio de apoiadores 
brasileiros, tivemos que ajudar uns aos 
outros. Neste aspecto o Ekkehard pode 
usar de seus conhecimentos exampla 
experiência.  



 
Como europeus, falta-nos, muitas vezes, a organização e visão voltadas para o 
futuro. Ekkehard procurou, novamente, clarear os elementos básicos da educação 
Waldorf e ampliar a consciência para estruturas claras de trabalho. As 
expectativas dos brasileiros e dos alemães são muito diferentes e só em 
cooperação com sensibilidade se torna possível trabalhar aos poucos as estruturas 
desejadas e necessárias . 
 
O desejo de Nubia era criar uma nova atmosfera na sala de aula da primeira série, 
que, até então, era  fria. Assim foi esta a primeira classe da escola a receber, 
pouco antes do início do ano letivo, paredes com um tom acolhedor de amarelo-
laranja-vermelho. 
 

Depois de uma primeira reunião de pais, com muitos 
participantes, demos início às aulas no dia 10 de 
fevereiro, dando continuidade ao quinto ano escolar. 
A atmosfera neste primeiro dia de aula foi exultante! 
Sentia-se na alegria das crianças, o quanto elas 
gostam de vir até nós. O nosso número de alunos - no 
Brasil, os alunos são re-matriculados anualmente em 
todas as escolas - também revela que o ceticismo 
geral sobre nossa pedagogia diminui e, gradualmente, 
se espalham os comentários sobre tudo o que se 
aprende na Escola Anael. 
Infelizmente, muitos pais ainda só procuram outra 
escola, depois de vários anos de escolaridade sem 
sucesso por parte de seus filhos, de modo que as 
classes da Anael se iniciam pequenas e vão crescendo 
gradativamente. 

 
 

 

 
 



 
Quando da cerimônia de boas-vindas aos alunos do primeiro ano escolar, no dia 

seguinte, recebemos 
um belo presente de 
surpresa: 

 
 
Lorena, a nossa estimada última voluntária do ano passado, 
veio visitar-nos, sem aviso prévio. Um grande Olá! 
 
 

Também nossos grupos de jardim-de-infância 
começaram novamente bem cheios e puderam saudar 
com rostos alegres o ano novo. Diariamente ouve-se 
o som animado proveniente das atividades em cada 
classe. Jiselle, uma de nossos líderes de grupo e dos 
funcionários pioneiros, está grávida! Alegramo-nos 
com ela pela maternidade! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poucos dias após o início das 
aulas recebemos visitas da 
Alemanha e de Portugal: As duas filhas de Ekkehard, que vieram conhecer o Brasil 
e rever, por alguns dias, seu pai, Maja e João, um casal de artistas 
 



Alemão/Português, que, infelizmente, puderam permanecer apenas três semanas - 
queríamos na verdade, não abrir mão deles tão facilmente! 

 
 
Depois de poucos, mas muito belos 
dias turísticos em Salvador e na 
Chapada Diamantina demos início ao 
trabalho com cerâmica.  

 
João construiu a partir dos 
materiais mais simples, em curto 
espaço de tempo, vinte rodas de 

oleiro e 
duas 

bancadas 
resistentes. Maja providenciou argila nas olarias das 
proximidades. Começamos: Alunos e professores ficaram 
entusiasmados com a nova professora de cerâmica.  Alí 
surgiram florestas com animais e, até mesmo, o primeiro 
copo. Infelizmente, faltou o forno! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

As bancadas do João foram imediatamente 
utilizadas para o trabalho com madeira na quinta 
série. Ekkehard pode introduzir o trabalho com a 
serra, assim como a escultura de colheres de 
madeira. Mesmo os alunos, inicialmente, desajeitados 
e evasivos, levaram,  por fim, entusiasmados, peças 
bem sucedidas para casa. 
 
Também as aulas de música de Adauton puderam ser 
continuadas sob a orientação de Ekkehard. No 
primeiro ano escolar tentamos transmitir a fina 
sonoridade da lira. Um empreendimento incomum, 

que foi enriquecido com o 
acompanhamento da grande 
lira para as crianças.  
 
 
 
Marcello, um residente na Várzea, jornalista, que ajudou, por alguns meses, 
voluntariamente, também foi orientado, por Ekkehard, na metodologia  Waldorf do 
ensino de Inglês. Ele dá aulas, no primeiro semestre, no quarto e quinto anos. 
 
 
 



 
Como pontos centrais, apresentamos, nas reuniões semanais, o trabalho 
educacional e estrutural. Percebe-se que o "segundo setênio“ de nossa escola raiou 
e que seu design interior vai sendo aprofundado! Foi muito impressionante a 
apresentação de Ekkehard sobre a parte da ciência humana geral 
(Menschenkunde), que fora deixada de lado por parte de Rudolf Steiner e 
posteriormente resgatada por Herbert Hahn, que trata da ligação do colegiado 
com o mundo espiritual, o que chamou-nos a atenção para o trabalho interior em 
conjunto e deu impulso para novas atitudes conscientes. 
 
Durante a Semana Santa Ekkehard e eu participaremos junto com nove membros 
de nossa escola do seminário Waldorf em Aracaju e aproveitamos a oportunidade 
para consultar junto à gerencia e aos professores sobre de projetos e 
oportunidades futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nossos funcionários "silenciosos" ou 
ocultos, também criativos, sem os 
quais a escola não poderia existir, 
devem ser mencionados aqui: Benny, 
o voluntários atual, alguns dos 
voluntários da escola e do jardim-
de-infância, os funcionários da 
cozinha e limpeza pessoal, Zé, o 
nosso zelador e Gevaldo,  que, quase 
despercebidamente, assume muitas 
tarefas administrativas. 
 



 
E, infelizmente, tenho de denunciar mais uma vez que a nossa situação financeira 
ainda é miserável. Devido à perda da renda de um aluguel a partir do começo do 
ano, faltam-nos em torno de  R$ 4.000, - mensais. Minha pergunta, a cada mês, é  
se poderemos pagar os salários mínimos. 
                                 Por favor, pense em nós! 
 
 
Finalmente um acaso agradável, que nos foi relatado, de manhã, por parte de uma 
de nossas professoras: 
Em Várzea há um curso, de tempo parcial, para a formação profissional de 
estudantes de Pedagogia. Uma professora desse curso, que sempre manteve nossa 
pedagogia por muito questionável, fez uma pesquisa sobre alfabetização, para a 
qual entrevistou alunos. Várias crianças foram filmadas e mostradas para os 
estudantes. Coincidentemente, uma menina de nossa escola foi entrevistada e 
filmada. Com entusiasmo a mesma relatou que não há escola melhor do que a sua e 
demonstrou o que ela já havia aprendido e o que sabe fazer agora .... seu elogio não 
seria sobrepujado e garantiu que iria ficar nesta escola até o final. 
Pode haver uma confirmação mais bonita do nosso trabalho? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Aqui nossos ajudantes de coelho de Páscoa! 
 
 
 
 
 



 
 
  
Agora  despeço-me com um pensamento 
pascoal sobre a nossa situação mundial 
 
 
„Ao despertarmos  
                     para o sofrimento do outro, 
   reconhecemos a nossa tarefa no mundo. 
Deixemos que este sentimento  
                                  apodere-se de nós!” 
 
 
Cordialmente 
Doris  
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