
 

 

 

 

   Circular de Natal 2016 

 Tempo para silencio, tempo para paz, 
        respirar, estar sem pressa, 
        nossa calma não machucar, 
      deixe nos escutar no silencio. 

 
Queridos amigos, 

Este ano eu passei nove meses no Brasil e foi tão 
maravilhoso acompanhar todo o ano escolar. 
Para vocês isso está expresso nas quatro boletins 
informativos sobre as festas comemorativas. Uma bela conexão para aqueles que 
desejam nos acompanhar. 
Quando estou aqui, muitas vezes, me perguntam: "Por que você gosta tanto daqui? Os 
brasileiros querem ir para a próspera alemã e você vem para um lugar tão carente 
"Minha resposta: "Aqui se está mais perto do céu" Todos escutam atentos! A razão para 
essa resposta, vou tentar explicar: Primeiro, vive-se aqui com muita simplicidade, 
originalmente e ecologicamente, dentro e com a natureza. É impossível escapar das 
impressões esmagadoras da mesma, não se foge, vive-se com elas. O céu claro estrelado, 
por vezes, o calor quase insuportável, o azul pleno e as extensas formações de nuvens, 
aparentemente,  espalhadas pelas mãos de um artista sobre o vasto céu, a brilhante luz 

noturna de cor dourada, bem como a 
vivacidade e leveza no crepúsculo, a delicada 
e tépida brisa soprando através do corpo 
aquecido, a gratidão por uma chuva 
refrescante, benéfica, mesmo quando ela 
inunda o apartamento, a alegria de vivenciar a 
renovação da flora, o frescor do verde e o 
florescer brilhante,  após uma ameaçadora  
estação seca, a proximidade com o reino 

animal, a refrescante espontaneidade e o calor profundo, frequentemente, das pessoas 
mais simples. Sim, tudo isto é possível, apesar de todo o trabalho a ser realizado e dos 
ruidosos alto-falantes brasileiros que, felizmente, por vezes, se calam,  "Hora de 
descansar" e de “ouvir  o silêncio"! 
 
 



Neste boletim, eu gostaria de dar uma visão geral e abrangente do desenvolvimento da 
nossa escola,  do nosso projeto e de tentar enriquecê-lo através de destaques, de pontos 
culminantes e acontecimentos especiais. 
Neste ano letivo de 2016 cuidamos de 120 crianças em dois grupos de- jardim-de- 
infância e nos primeiros cinco anos escolares. Para isto contamos com dezenove 
funcionários permanentes, quatro voluntários e sete visitantes.  O que soa muito 
promissor,  apresenta-se infelizmente, desprezível, diante da situação financeira 
persistentemente precária.   
Dos higlights descritos a seguir, pode-se pressentir o nosso árduo trabalho, mas 
extremamente significativo. 
 
Aqui estão alguns momentos memoráveis deste ano escolar: 

 

 

 

 

 

 

                                          
Primeiro dia escolar 

                     
 

 

                         Ronja 

 

 

 

 
 
Benny com seu 
irmão e o self 
made fogão 

 

 



  
      Fazer cerâmica com Maja e João 

 

 

Época de agricultura 

 

     Época de construção da casa 

 

Trabalho com madeira com Ekkehard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fazer  Pizza 



 

 

 

 

 

 

                                      Visita do grupo alemão com Reiner Meutsch 

 

 

 

 

 

 

                             Excursões locais 

      Teatro de Cavaleiro Jorge  

 

 

 

 

 

 

   Visita à casa de mandioca com Marcia und Fran 

 

 

 

 



Trabalhos artesanais com as mães 

 
 

                         Feira no dia de Portas abertas 

 

 
Self made cavalos de pau como presentes de 
Natal para os alunos do primeiro ano 
 

 

                Jiselle e Eliane com os novos filhos 
 

 

 

 
Nosso grupo de Capoeira 
 

 

                      Vencedor feliz 
                      da boneca Waldorf  
 
          
                                   
 



 
Este trabalho maravilhoso devemos grandemente a muitos funcionários , ou voluntários 
aplicados: 
 
Adauto, Anatiele, Anna, Benny, com o irmão, Dilma, Doris, Ekkehard, Eliane, Euciene, 
Fran, Gevaldo, Jailma, Jane, Jette, Jill, Jisele, João, Josiane, Leidinalva, Marcello, 
Marcia, Maricélia, Maja, Nana Nellyane, Nubia, Rita, Rosiene, Rosiele, Sandra, Silvia, 
Tereza, Zé, 

A muitos amigos particulares, que nos apóiam tanto ideológica como financeiramente. 

À Empresa HELIXOR e aos Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner, que nos 
ajudaram no treinamento profissional em Aracajú. 

Ao Senioren-Expert-Service/ SES,  que possibilitou as duas vindas do Ekkehard, nun 
total de quase seis meses.  

Ao apoio da Prefeitura de Várzea da Roça e 

aos pais, que nos confiaram seus filhos, além de nos ajudarem, dentro de suas 
possibilidades! 
                                            Obrigada de coração! 
 
Estamos muito felizes com o nosso jardim-de-infância e com a possibilidade de um  
trabalho amoroso de base! O lidar com crianças e jovens está cada vez mais difícil e 
notamos, com alegria, a diferença entre as crianças novatas e aquelas, que estiveram, 
desde o início conosco, até à preparação para a escola. Infelizmente tem se elevado mais 
e mais o uso dos "brinquedos" eletrônicos, sem que os pais se sintam culpados por isto. 
Não é incomum, que os alunos vindos "de fora", dificilmente possam ser integrados no 
contexto da classe dificultando grandemente o processo de ensino. Déficit de atenção, 
falta de interesse, falta de limites, incapacidade de concentração, falta de respeito ... 
aumentam aqui consideravelmente e os pais não percebem a própria responsabilidade 
sobre este fato  ou já estão sobrecarregados com a educação! Nós gostaríamos de 
ajudar nesta questão, mas sem profissionais adequados ficamos sobrecarregados. Temos 
de aprender a reconhecer e nomear nossas limitações, para trabalhar com o problema 
educacional com os nossos meios, de baixo para cima e com a ajuda dos pais. 
 
Sinais claros da transição do primeiro para o segundo setenio também são vistos na 
nossa escola! Os primeiros dentes caem, novos desafios precisam ser superados, novas 
tarefas e valores estão em foco, o nosso desenvolvimento continua. Que bom, poder 
verificar este fato, através desse ponto de vista! 
 
 
 
 
 



Nossa conclusão do ano letivo, que é, ao mesmo tempo, a festa de Natal levou-me a 
refletir animadamente a partir deste ponto de vista! É como um espelho que mostra o 
que está lá e o que está por fazer no futuro: 
 

Com amor, devoção e união de forças - alguns foram 
levados ao seu limite - nossos funcionários adentraram as 
noites quentes de verão, com a maior dificuldade, para 
preparar uma festa inesquecível e de significado 
profundo. 

O festa,  em si,  teve início, com uma hora de atraso, ao 
anoitecer,  até que as crianças e os pais chegaram. O 
primeiro ano da escola e as crianças do jardim-de-infância 
apresentaram ansiosos, orgulhos e animados suas 
pequenas danças de Natal, cada qual em seu ambiente 
familiar.  Fotografar e filmar entusiasticamente  foi a 
tônica de muitos pais neste evento, e apenas alguns 
participaram do espírito do Natal. Depois disso, a grande 

festa  escolar,  com cerca de 300 
participantes, teve início ao ar 
livre – devido à falta de um 
auditório - com um cânone de 
professores, objetivando a 
celebração do silêncio da época do 
Natal. Após a saudação de boas-
vindas e um breve discurso sobre  

o conteúdo e significado do Natal, dirigimo-nos para as 
performances das classes escolares. Nossas três velas 
foram, em seguida, acesas ao som da música "Levanta-te 
e seja luz". Desde o início do Advento cantamos, toda 
manhã, junto com os pais, antes do início das aulas, 
músicas do Advento e de Natal,  as quais mais uma vez, 
soaram em conjunto. Isto após a canção “ouçam a clara 
música dos anjos" ser entoada pelo anjo natalino, que 
surgiu da escuridão nos fundos, aclamando os convidados 
para participarem da comemoração. Nesse momento 
surge um bando animado de crianças, quase impossível 
de ser controlado. Elas seguiam curiosas o chamado do 
anjo  que  as  levava,   através  dos  extensos  jardins  e  
 
 

 
 



 
 
terrenos da escola, para o pequeno e pobre esconderijo 
de Maria e José - Eu creio, não existir um anjo, que 
tenha suportado, como o nosso, tamanha agonia e calor 
(30 °)! - Uma vez no “estábulo”, todas as crianças 
queriam estar o mais próximo possível da Sagrada 
Família. Com os olhos arregalados elas participavam, 
então, da pequena encenação do balançar da criança por 
José e Maria, cantando as vivas músicas natalinas 
brasileiras somadas a algumas de nossas músicas do 
teatro da Natividade, que, nesse meio tempo, já fazem 
parte do repertório musical da escola. Maria e José são, 
em seguida, levados, pelo anjo, para o nosso centro das 
comemorações – "Que ricos e pobres se alegrem!" - para 
que possam encerrar, em conjunto, aquele presépio vivo. 
Antes da distribuir os presentes - cada professor havia 

confeccionado, juntamente com alguns pais, um belo brinquedo para cada criança – foram 
trazidos, pelos pais, deliciosos salgadinhos e bebidas. 
Satisfeitos e felizes algumas famílias se colocaram a caminho de casa, infelizmente, 
durante o sorteio da boneca Waldorf de Natal e mesmo antes da tradicional  canção 
"Noite feliz".  
 
Um Natal brasil-várzeano-alemão? Pelo menos não foi uma idéia alemã, o enfoque sobre o 
silêncio e o espírito de Natal, bem como sua vivência em conjunto! Não foram também as 
forças vitais trepidantes e sal picantes do verão do hemisfério sul, que tornaram esta 
celebração quase impossível! São, principalmente, o espírito do tempo, a sociedade de 
consumo, a satisfação 
impensada e confortável 
das necessidades pessoais, 
os quais se espalham cada 
vez mais, dispersando os 
pais do acompanhamento 
amoroso e responsável dos  
próprios filhos. A escola é 
o espaço dos filhos e os 
pais a olham de fora para 
dentro. Uma festa é 
entretenimento; seus participantes se entretém e se divertem, tal como seria de se 
esperar diante dos programas televisivos ou nos diversos festivais de música popular. O 
foco, na verdade, que passa a ser secundário, qual seja os próprios filhos - a coisa mais 
preciosa que temos e nosso futuro - fica à mercê de muitos interesses incontroláveis. 
 



Não só no Natal, sofremos com este desenvolvimento. Como uma linha vermelha este 
problema se extendeu continuamente ao longo de todo o ano escolar e os nossos 
professores tiveram que estar despertos cada vez mais diante deste fato. 
Se quisermos educar "para a liberdade", temos que trabalhar muito mais com os nossos 
pais! Os alunos não podem ser entregues na escola e vivenciar, em casa, um ambiente 
completamente oposto! Precisamos trabalhar de forma consciente, mostrando o que 
fazemos de forma diferente e PORQUE, além de incluir os pais, tanto quanto possível, 
em nosso trabalho. Um trabalho muito cansativo, pois temos que nadar contra a 
correnteza, contra muitos costumes e contra as opiniões formadas pelos meios de 
comunicação. Isto é particularmente difícil aqui, no isolamento dos sertãos. E como 
exemplo, precisamos seguir a risco a indicação explícita de Rudolf Steiner para a auto-
educação no seu sentido mais 
estrito. 
Este é o meu desejo ideal de Natal: 
Que todos aqueles, envolvidos em 
nosso trabalho, possam percorrer 
este caminho, cada vez mais 
conscientemente, com e para os 
nossos filhos! Então a luz do Natal 
passará a brilhar dentro e fora de 
nossos corações! 
 
Meus desejos materiais para o futuro eu gostaria, de nomear, pelo menos com palavras-
chave, de modo a deixar transparecer nosso modo de pensar: 
Estabilização das classes escolares existentes, do trabalho educacional e administrativo, 
da situação financeira. Pensar no acompanhamento das crianças na parte da tarde ou em 
uma escola integral. Criação de um trabalho biológico agrícola ou hortigranjeiro. A 
expansão dos espaços muito restritos disponíveis: salas para aulas individuais ou em 
grupo, depósito para materiais escolares, pequena expansão da casa para os voluntários,  
escritório/oficina para o zelador, depósito para móveis, um portão de entrada, com 
delimitação do terreno da escola e um auditório ou um espaço coberto para atividades 
culturais diversas, com uma transmissão de som, com instrumentos musicais - piano. 
Um bilhete com desejos para muitas outras festas Natalinas. 
 
Com uma parte das palavras de R. Steiner para a pedra fundamental da Sociedade 
Antroposófica e um pequeno lírio que floresceu, depois de uma tempestade tropical, 
sobre o túmulo de Wolfgang, no meio do solo arenoso - Que presente lindo, 
prognosticando futuro! - enviamos, com grande gratidão, as mais sinceras saudações de 
Natal para o mundo inteiro! 
 
Doris com nossos Várzeanos 
 
 

 



 

 

 

 

Na virada dos tempos, 

Entrou a luz-do-espírito-do-cosmo 

Na corrente terrestre do ser; 

Treva-da-noite 

Deixara de imperar; 

A clara luz do dia 

Resplandeceu nas almas dos homens; 

Luz 

Que aquece 

Os pobres corações de pastores; 

Luz 

Que ilumina 

As sábias cabeças de reis. 

 

Luz divina, 

Cristo-Sol, 

Aquece 

Nossos corações; 

Ilumina  

Nossas cabeças; 

Que se torne bom 

O que nós, 

A partir do coração 

 Queremos fundar, 

 O que nós,  

A partir da cabeça 

Queremos conduzir. 

 

                          Rudolf Steiner 

  
 

 

 
 
 
 
 



 
 
Com a forte serenidade de nossas meninas desejamos a todos os nossos amigos de perto 
e de longe 
                                          Sorte para o Ano Novo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ( Em Alemanha existem porquinhos de sorte!) 
 
 

www.projuventutebahia.org 

 

Por favor, doações para 
 

                   Associação Pedagógico Waldorf de Várzea da Roça 
                                              Rua Aramari s/n 
                                44635-000 Várzea da Roça – Bahia 
                                       CNPJ: 09456155/0001-01 
                              BRADESCO, Agencia 5244, Conta 1139 

 
  Fornecer, por favor, o endereço eletrônico! 

 
 
 


