Nova Iniciativa
Para dar início a uma Escola Waldorf é de extrema importância compreender que sua
Pedagogia baseia-se na Antroposofia – ciência espiritual elaborada por Rudolf Steiner e que tem como finalidade, dar vida a uma realidade social concreta que tenta fazer
conhecer e aplicar em toda sua concepção e didática a imagem do ser humano como
entidade tríplice: física, anímica e espiritual.
Não sendo a Pedagogia Waldorf reduzível a um método, ela se apoia no caminho de
desenvolvimento dos adultos (educadores e pais) no seu processo de autoeducação a
partir de constante estudo e vivência.
Por isso é importante que a fase de realização seja precedida por um trabalho de
conhecimento e vivência dos fundamentos da Pedagogia Waldorf. Trabalho este que
deve ser abraçado por um grupo de pessoas que com o tempo consigam amadurecer e
consolidar as forças necessárias para sustentar a iniciativa da fundação de uma nova
escola. Eles terão a tarefa de aprofundar o conhecimento na Antroposofia e estarem
conscientes acerca da validade dos impulsos que desta irão irradiar para a renovação
dos processos pedagógicos e culturais. Não é necessário que os pais tenham
conhecimento sobre a obra de Rudolf Steiner para entregar seus filhos aos cuidados da
uma Escola Waldorf, mas alguns deles participarem deste processo será muito
saudável. Ajudará muito neste processo se um professor Waldorf com muitos anos de
experiência possa acompanhar os estudos e fazer as orientações necessárias ao grupo.
Sugerimos também que este grupo visite em vários momentos alguma Escola
Waldorf, por exemplo: uma festa semestral onde os alunos se apresentam
artisticamente, um bazar de natal onde acontece a exposição pedagógica de todas as
turmas ou talvez uma palestra com algum tema voltado para os pais.
Podemos ainda indicar a leitura do livro “Filhos Felizes na Escola” de Helena Trevisan e
pesquisar no site da FEWB onde encontrará links para todas as escolas do Brasil.
Por mais bem intencionado que seja o grupo, querer apressar a fundação de uma nova
escola pode levar a uma precipitação e desacertos ao longo da biografia desta
iniciativa. Este cuidado e paciência nas fases iniciais levará o grupo a lançar bases
sólidas para uma iniciativa que atuará na vida de inúmeras crianças. Da mesma forma
que as escolas Waldorf são organizações sem fins lucrativos - não são criadas para o
benefício financeiro de qualquer indivíduo - a sua fundação também deve ter um
elemento de altruísmo ao invés de serem criadas para beneficiar certas crianças e suas
famílias. Sabemos que isto pode ser uma coisa difícil de se ouvir, mas o ritmo de
desenvolvimento é provavelmente o único fator mais importante para determinar a
futura solidez ou fraqueza de uma escola.
Muitas comunidades foram criativas ao satisfazer as necessidades de suas próprias
crianças antes da fundação de um jardim de infância. Realizavam as festas anuais
regularmente para as famílias, organizavam teatrinhos de contos de fadas, aulas de
pintura, histórias e outras atividades.

Gostaríamos ainda de lembrar que uma iniciativa em seus primeiros momentos deve
se intitular “escola Waldorf em formação”, pois isto dará uma segurança ao grupo que
não terá o peso de cumprir com responsabilidades que ainda não estão preparados e
aos novos pais que não cobrarão aspectos que o grupo ainda não se propôs em colocar
em prática.
Estamos ao seu dispor para conversas e esclarecimentos.

Atenciosamente

