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OUTONO

PENTECOSTES

Orientações sobre ritmo, rotina e
atividades para as crianças da
educação infantil

Diga-me, diga-me outono tão lindo:
Como é que as folhas você vai tingindo?
Alguma tinta vermelha sobrou
para pintar a maçã que acordou?
Você pediu o dourado amarelo
para o Rei Sol em seu alto castelo?
Todas as folhas ficaram douradas
vêm para o chão flutuando embaladas.
Como num sonho, desceram suaves
tal como voam as asas das aves.
Vamos tocá-las, pegá-las na mão?
Ah, mas o vento não deixa mais, não!
Ele vem vindo, as bochechas inchando...
Sopra que sopra, olhe as folhas dançando!

E rodopiam, vermelhas, douradas,
voam e voltam, nem ficam cansadas;
até que dormem no chão bem assim.
Folhas de ouro! Quem compra de mim?
Elas farfalham se eu piso onde estão!
Vamos! Um quilo só custa um tostão!
Um tostãozinho é barato demais
para este ouro que o sol é quem faz!
Martin Tittmann
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A palavra “Pentecostes” vem do grego e
significa o quinquagésimo dia. Esta festa
acontece sempre 50 dias após o domingo de
Páscoa e 10 dias após a Ascensão de Cristo.
Quando Cristo desapareceu nas nuvens (na
Ascenção), a autonomia dos discípulos foi
estremecida. Pois eles estavam muito bem
amparados pela presença do Cristo, então
ficaram atônitos com sua ausência.

Diante disso qual foi a atuação deles? Eles
se uniram! No dia de Pentecostes os
discípulos estavam reunidos e ouviram um
som vindo do céu, veio um vento violento e
um fogo celeste dividiu em línguas de fogo e
cada língua pousou sobre a cabeça de cada
um deles: e ficaram plenos no Espírito
Santo. Os discípulos passaram a falar uma
língua compreensível por todos,
independentemente do idioma.

A partir da experiência espiritual de
Pentecostes, os discípulos puderam anunciar
aos homens a presença do Cristo e despertar
neles experiências semelhantes. Por isso esta
festa é da comunidade.
As forças de Pentecostes atuam na alma de
cada indivíduo, permite a cada um de nós
reconhecer a singularidade de cada ser
humano e a compreensão que é através da
diversidade de cada um que se encontra a
qualidade do Amor Cósmico que une toda a
Humanidade. Em Pentecostes o que importa
é aquilo que é criado em conjunto, que se
procure e que se ache o que é unificador.
Fontes de referência:
Ao longo do ano, de Luiza Lameirão, e
Pentecostes - A festa do futuro, de
Gabriele Kuehn e Vera Orgolini

Qual o impulso que surgiu em Pentecostes?
Como vivenciamos Pentecostes em nossa
época?
Pentecostes é a festa do verter do Espírito
Santo nos discípulos e a fecundação do
Amor Cósmico ao “eu humano” através da
consciência individual. Neste evento o Cristo
uniu-se definitivamente à humanidade e
permeou-se dentro de cada individualidade,
trazendo para dentro de cada um o que
pairava nas esferas espirituais.
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REFLEXÃO
PARA ESTA ÉPOCA
Com a chegada do outono, entramos num período fresco, que nos
conduz ao recolhimento e a reflexão, onde é preciso deixar ir aquilo
que não serve mais, para preservar o que é essencial na vida.
Na época de Pentecostes comemoramos a capacidade do ser
humano de amar, reconhecendo no outro a sua própria humanidade.
É a comemoração da comunidade. Concretizamos a época de
Pentecostes para as crianças através de brincadeiras, histórias e
canções que trazem vivências comunitárias. A intenção é que esta
seja uma comemoração, que demonstre a importância da união das
individualidades para construção de uma harmonia social.
Trazer para a criança a vida da Natureza, apurar nosso olhar para as
constantes mudanças e transformações, é um meio de trazer a força
motriz da vida da Terra.

Hemisfério Sul
Entrar nas profundezas de meu ser:
Estimula um anseio pressago
De me encontrar na autocontemplação,
Como dádiva do sol de verão
Que, aquecendo, vive como germe
Na atmosfera de outono,
Como impulso de forças de minha alma.

Rudolf Steiner. Calendário da Alma
(versão em Português)
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UM OUTONO ESPECIAL
APRENDENDO COM A ROTINA DE CASA

ARTIGO: A criança, o cuidador e a casa: elementos de uma pedagogia

genuinamente humana.

Estar junto da mãe e/ou do pai é um impulso
muito forte na criança pequena. Por ser a
terceira de uma mãe de quatro filhos, médica e
plantonista com uma rotina puxada, desfrutei
pouco do seu tempo. Lembro-me de como era
bom viver este colo e este tempinho exclusivo.
Estar junto dela era o céu.
Nesses dias, lavando os pratos com minha filha
de quase quatro anos, observei suas pequenas
mãos cuidadosas e desapressadas
pressionando esponja, deixando a água
escorrer no prato e segurando o mesmo com
firmeza. Ela estava toda ali. Inteira. Senti uma
alegria de ter tempo de olhar a minha menina
aprender algo que a acompanhará a vida toda.
Desejei que ela preservasse essa habilidade de
estar completamente inteira na vivência.

Desejei que muitas mães, pais e responsáveis
por crianças pudessem estar igualmente tendo
estes lampejos de presença. De perceber a
beleza de estar em casa e cuidar das crianças.
Longe de ser cor de rosa. Nesse panorama de
tensão e perdas que estamos vivendo, digo que
podem ser pérolas e fontes de amor para nos
nutrir.
Na perspectiva da criança, é maravilhoso ter os
pais. Observá-los, receber seus cuidados, sua
escuta, seu olhar atencioso, aprofundar o
vínculo. Estar junto é o grande "feito".

Este é também, em nossa perspectiva, o
ambiente pedagógico da criança de primeiro
setênio. Uma criança que está verdinha e
ganhando "musculatura" para, no tempo certo,
sair do ninho.
E neste tempo, o trabalho em casa é um
grande professor. As crianças pequenas
precisam conquistar os seus corpos para ter
destreza e saúde. Elas fazem isso quando
exploram e arrumam o espaço onde vivem.
Não vamos pensar em ações mecânicas e
cheias de rigidez. Mas em uma motivação
brincante ao imitar o adulto em seus afazeres.
É bem simples mesmo. Arrumar a cama, dobrar
tecidos, lavar roupas, varrer a casa, peneirar
goma, molhar a massa do cuscuz etc. Teremos
que fazer tudo isso e mais um pouco. Todos os
dias. São trabalhos que vão de gestos mais
amplos, de uma motricidade grossa à um
refinamento desta para a motricidade fina ao
chegar em gestos mais especializados.
Nossas mãos estão ativas. Nossas mãos que
são a extensão de nosso coração, mãos
genuinamente humanas.
As crianças vão nos olhar e acompanhar até
incluir estes gestos, habilidades e hábitos em
seu corpo. E de receber estes impulsos como
uma forma de preparar o sistema neurológico
para o momento do aprendizado formal.
Milhares de conexões são formadas dentro da
criança.
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Este brincar de trabalhar, de forma leve e
desapressada é uma semente para um
trabalho com criatividade no futuro.
Portanto, olhem com carinho para as tarefas
domésticas. Elas representam um conjunto de
cuidados com a família e o espaço em comum.
Espaço em que a criança se move e
experimenta o mundo. O espaço é uma
extensão da criança, portanto, cuidar da casa é
cuidar dos filhos.

Sabemos que precisaremos ocupá-los mais
tempo e podemos investir em detalhes como
cuidar do jardim, mesmo de alguns vasinhos
no apartamento.

Reorganizar cantos, mudar cores,
inventar novas receitas, arrumar
gavetas e investir em nossas
habilidades primordiais.
Que neste tempo as crianças
possam estar ativas e envolvidas
na dinâmica da casa. Para pulsar
vida e movimento. Para pulsar saúde.
Que cada casa possa acolher o florescer de
cada criança.
Maria Júlia Sette,
mãe, jardineira e jornalista

Na pedagogia Waldorf entende-se que, para a criança do primeiro setênio,
participar das atividades domésticas é mais precioso ao seu desenvolvimento
pleno do que as atividades esportivas, artísticas e cognitivas (razão pela qual
as salas de aula da educação infantil "imitam" o ambiente doméstico). Por
isso, abrimos com esse texto a respeito.
No entanto, neste exercício diário de dividir os cuidados entre as tarefas
domésticas e os cuidados com as crianças, as oportunidades dos tempinhos
de folga podem ser aproveitados com alegria e encantamento revitalizantes.
No caso das crianças de jardim, entreguem-se às brincadeiras da infância e
atividades cheias de arte junto às crianças.
Como as que estão a seguir.
Lembramos que a criança de Maternal é um ser ainda mais delicado a se
ancorar no mundo. A sua nutrição anímica acontece através da imitação dos
cuidados prestados ao ambiente e a outros seres humanos pelo adulto que a
acompanha. O brincar não deve ser direcionado, para que a criança pequena
não se distraia dela mesma no seu brincar, para que possa criar a partir de si,
em brincadeiras plenas de sentido.
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VIVENCIANDO
COM AS CRIANÇAS
Atividades manuais


Fazer carimbos com folhas secas (passo a passo na
pág. seguinte)



Desenhar folhas e plantas com giz de cera (tijolinho
ou bastão)



Plantar girassóis em canteiros, jardineiras ou vasos



Cortar pombinhas de papel



Fazer móbiles com folhas secas, cascas e sementes



Fazer colagem de folhas secas e transformar em
árvores ou passarinhos e outros animais



Extrair pigmentos* de sementes e frutas



Tingir tecidos com os pigmentos naturais

*ORIENTAÇÕES PARA EXTRAIR PIGMENTOS
VERMELHO ROSADO » Beterraba. Colocar um pouco de água

quente na beterraba ralada e espreme. Usar na hora.
VERMELHO CINNABARES » Urucum. Molhar com água quente

no dia anterior. No dia do uso, ferver com mais água e
colocar um pouco de bicarbonato para realçar a cor.
LARANJA » Caroço de abacate. Bater no liquidificador com

água.
AMARELO » Açafrão. Ralar, espremer e colocar um pouco de

álcool.
VERDE ESCURO » Espinafre. Basta ferver.
AMARELO-LIMÃO » Folha de sálvia. Ferver com pedra hume.
MARROM » Erva mate. Fazer o chá e coar logo em seguida.
ENTRE VINHO E ROXO » Amora. Vai depender da quantidade

da fruta e da água. Espremer a fruta em um pouco de
água.
VÁRIAS CORES (a escolher) » Flor da íris. Ferver com água e

colocar pedra hume.
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Obs.: encontra-se pedra hume em farmácias de manipulação.

Carimbos de folhas secas
• Juntar algumas folhas secas;
• Pintar as folhas com tinta
aquarela ou guache;

• Colocar as folhas pintadas
entre duas folhas de papel;
• Pressionar com um rolo de
pão ou garrafa;
• Separe as folhas de papel.

Brincadeiras e vivências


Brincadeira de dedos



Pula-corda



Amarelinha



Pedra, papel e tesoura



Cirandas



Piqueniques na varanda ou no jardim de casa



Montagem de cabanas
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Culinária


Sopas, caldos



Salada de frutas



Biscoitos



Chás

2 RECEITAS

CALDINHO DE GRÃO-DE-BICO
(ou FEIJÃO, ou LENTILHA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 xícaras de grão-de-bico (ou feijão, ou lentilha);
1 dente de alho;
1 folha de louro;
100 g de cenoura;
50 g de cebola;
50 g de abobrinha;
50 g de mandioquinha, macaxeira ou batata doce;
1 talo de 6 cm de salsão;
4 xícaras do caldo do cozimento do grão;
2 colheres (sopa) de salsinha.

Cozinhe o grão-de-bico (ou feijão, ou lentilha) com o
dente de alho e o louro;
Retire a folha de louro e despreze-a. Reserve o caldo;
Bata no liquidificador (ou processador) o grão com o
caldo (aos poucos);
Coloque em uma panela;
Acrescente os legumes, a cebola e a raiz pré-cozidos;
Deixe ferver;
Tempere com sal e pimenta do reino;
Adicione a salsinha e sirva.

BISCOITO DE AVEIA

•
•
•
•

5 bananas maduras;
3 xícaras de aveia em flocos finos;
Castanhas e passas a gosto;
Canela a gosto.

Misture tudo;
Monte os biscoitos numa assadeira;
Asse em forno médio.
*Com raspas de limão ou laranja ficam
ótimas

Receita extraída do livro
O grão e a luz
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RITMO
Ritmo como organizador da vida e promotor de saúde
Sandra Stirbulov e Rosemeire Laviano, A arte de educar em família

Para pensar: o tempo é mesmo absoluto? Por
qual razão determinados momentos se
arrastam, ao passo em que outros parecem que
passaram voando? Isso acontece porque o
tempo é relativo, é uma das dimensões do
mundo em que vivemos. Mas o relógio que nos
acompanha dia a dia não mede esse tempo de
forma precisa. Medir as horas é uma criação
humana. O relógio é um artefato para orientar
dentro dessa complexa medição do tempo. O
tempo e o espaço são as dimensões que
determinam e direcionam os seres humanos.
Para a criança, a compreensão das dimensões
do nosso mundo não é inerente, ela deve ser
desenvolvida. Isso é mais fácil de perceber
quando pensamos nas dimensões espaciais –
largura, altura e profundidade, ou
direita/esquerda, frente/atrás, em
cima/embaixo. Leva algum tempo até que a
criança tenha a noção de distância, aprenda a
se localizar no espaço e, depois, adquira a
noção do tempo. Essas são as primeiras
dimensões aprendidas: tempo e espaço.
Estabelecer relação entre essas duas
dimensões, tempo e espaço, é o que nos dá
ritmo. O que é melhor para nos mostrar que é
ritmo senão a própria natureza? Observem a
alternância entre dia e noite, as marés, as fases
da lua. Até nós somos guiados pelos ritmos,
por exemplo: a respiração e os batimentos
cardíacos. O ritmo é essencial para que a via se
desenvolva na superfície terrestre.

Uma característica que também devemos
ressaltar quando falamos em ritmo é a
alternância de duas polaridades, e a expansão
intermediada pela pausa. Esta é a base da
respiração. Uma vida ritmada nada mais é do
que sintonizar nossa frequência com a da
natureza. Esta sintonia é capaz de diminuir o
desgaste de qualquer um, pois gera vitalidade.
Outra característica importante do ritmo é a
repetição: essa cadência permite que a pessoa
tenha segurança no futuro. Recorramos mais
uma vez à natureza. As estações do ano são
uma grande prova de como o ritmo influencia o
nosso viver. Basta observar. Depois do outono,
com o seu céu azul, já nos encapotamos para
passar o inverno. E que bom é saber que,
depois do frio, despontarão as flores da
primavera e escutaremos o canto do sabiá. Em
seguida, chegam os dias de calor e nos
preparamos para ir às praias. Depois,
percebemos as folhas caindo e o céu de um
azul límpido, ou seja, novamente o outono.
Como diz o ditado: “Nada melhor que um dia
após o outro”, “tudo o que vai, volta”.
Esta segurança é fundamental para que um ser
humano consiga atuar no mundo de forma
mais tranquila e equilibrada. Isso acalma,
porque estamos em um fluxo de vida. Equilíbrio
está diretamente relacionado com calma
interior. Notar estas repetições cíclicas no
mundo chega a ser fácil. Mas deixar que elas
influenciem as nossas vidas está cada vez mais
difícil.
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No tempo dos nossos avós, deitava-se com o
cari da noite e levantava-se com o cantar do
galo. Mas as coisas não são mais as mesmas.
Os avanços tecnológicos fizeram com que o
homem perdesse a sintonia com os ritmos
naturais, passando a viver de forma mecânica.
Assim, sem perceber, tornamo-nos reféns do
tempo e do espaço, aprisionados pelo relógio.
Aplicando às nossas vidas as mesmas
repetições cíclicas que se vê na natureza, seus
movimentos de contração e expansão devem
refletir em nossas agendas. Isso significa que
são necessários momentos de introspecção,
calma ou simples pausa no nosso acelerado
cotidiano.
Quando se fala em ritmo, frequentemente vêm
à cabeça noções de rotina. Aliás, vale uma
pausa para reflexão. Quando se pensa em
rotina, vem logo à cabeça um ciclo que pode
tornar-se desgastante e levar à mecanização
dos atos. Entretanto, a rotina ordena a vida e é
saudável, se prestarmos atenção às coisas que
fazemos repetidas vezes. Ritmo e rotina são
diferentes, mas ambos são importantes,
complementares e proporcionados pela
repetição. Vamos fazer uma analogia com o
compasso e a melodia de uma música:
enquanto a rotina ordena, dá o compasso, o
ritmo traz uma respiração, é a melodia.

Veja na tabela abaixo as principais diferenças:
ROTINA COM RITMO
• Orgânica
• Revitaliza
• Proporciona maleabilidade
• Está relacionada à vida
ROTINA SEM RITMO
• Mecânica
• Desgasta
• Causa endurecimento
• Não passa de repetição idêntica

Graças a sua dinâmica, uma vida com rotina
ritmada traz mais maleabilidade, ou seja, o que
chamamos de “jogo de cintura”. No caso da
criança, a rotina com ritmo diminui a
ansiedade e traz segurança. Toda situação nova
gera um “friozinho na barriga”. Imagine, no dia
a dia, a criança nunca saber o que vai
acontecer em seguida. Ficará o tempo todo
com a sensação: “O que será que vem agora?”.
A criança que possui uma vida com rotina
ritmada se sente segura e tem a possibilidade
maior de adaptar-se às novidades, quando
surgem.
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Relação entre ritmo e rotina
Sandra Stirbulov e Rosemeire Laviano, A arte de educar em família
A vida e a natureza humana já vêm providas de
ritmos, e aí que vive a grande possibilidade
para a renovação. Temos que aprender a não
contrapô-los, a respeitar o tempo, não forçar a
fazer antes, nem procrastinar, deixando para
depois. Ou pior ainda: fazer várias coisas ao
mesmo tempo. Quando você vive com ritmo,
equilibrando as verdadeiras necessidades
interiores, a vida fica mais fácil e saudável.
Cria-se uma sintonia entre a natureza interior
e exterior, gerando o equilíbrio e a calma tão
importantes para a saúde física e emocional.
Precisamos fazer ajustes e adaptações, para
pautar o dia de acordo com os ritmos da
natureza exterior e interior.
Vamos parar e observar: hoje em dia, temos
diversos instrumentos e tecnologias para
facilitar a vida e economizar tempo (veículos,
eletrônicos, internet, eletrodomésticos e
outros). Entretanto, uma das queixas mais
frequentes é a falta de tempo, o cansaço e a
sensação de nunca dar conta do recado...
O desafio que estamos vivendo hoje é aprender
a viver entre os variados ritmos e as
solicitações da época atual, preservando o
nosso equilíbrio interior. Sofremos uma pressão
externa que nos impõe o que devemos fazer,
sem nos darmos conta do que realmente
somos e quais são as nossas reais
necessidades. Isso desgasta nossa vitalidade,
parece que sempre estamos na reserva da
nossa energia.

Propor um retorno total a uma época que já
passou, ou negar-se a viver os avanços que a
atualidade nos proporciona seria uma
insanidade. Porém, cada vez são mais comuns
as queixas de distúrbios de sono, depressão,
stress, transtorno de déficit de atenção, crises
de pânico, ansiedade, agitação e outras
manifestações. Poderíamos dizer, por vezes,
que a origem destes problemas pode estar na
falta de uma vida com rotina ritmada.
Mas como ter uma vida ritmada para nós e
nossos filhos, e não cair na aceleração? Está aí
nosso grande desafio: saber lidar com as
cobranças e solicitações, buscando um ponto
de equilíbrio entre o tempo e o espaço, entre o
ritmo exterior e o ritmo interior. O
balanceamento entre o ritmo exterior e o ritmo
interno garante a reposição da vitalidade. Mas
estabelecê-lo exige determinação por parte dos
adultos. Já nas crianças, o processo é mais fácil
se o adulto estabelecer o ritmo saudável para
ela. Quanto menor for a criança, maior é a
capacidade de internalizar ritmos.
Além do ritmo, existem outras três formas de
repor a vitalidade para o desenvolvimento
saudável: sono, alimentação e afeto.
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O ritmo diário
Todos os dias o sol “acorda” e “adormece”. A
contração e a expansão também acontecem nas
atividades realizadas em casa e tipos de brincar.
Neste embalo, eis uma ideia de ritmo diário
regular:
Ao acordar, arrumamos a cama com a criança e
estimulamos a autonomia em trocar de roupa e
dobrar o pijama.
Contamos com ajuda para colocar a mesa e
preparar o café da manhã.
Após o café, a criança deve ter um momento de
brincar livre dentro de casa. A sala ou o quarto
podem se transformar. É interessante oferecer
panos (podem ser lençóis) para a construção de
cabanas, prendedores de roupa, fitas, cordas, bolas
de lã ou de meias, tocos de madeira, entre outros
elementos (naturais, de preferência).
A rotina de arrumação da casa começa e a criança
pode colaborar e brincar livremente no entorno. Se
possível, ir para o quintal ou um ambiente externo
para a criança pular corda, correr livremente, se
movimentar. Ou adaptar este brincar em espaços
na casa. Em alguns casos será inviável sair para a
rua ou algum espaço aberto. Assim, a expansão
pode se dar ao arrastar os móveis para as crianças
terem um espaço amplo, dançar, cantar, pular, dar
cambalhota, fazer circuitos, brincar de circo etc.

Pode haver um momento na cozinha com as
crianças: fazer um pão, um bolo simples,
biscoitos, preparar algo com as raízes ou
frutas, uma sopa, um chá etc. Ou pode haver
uma atividade de pintura, desenho livre.
No meio da tarde, um lanche. E em seguida,
novo momento de brincar livre.
Continuando, organizar a casa, tomar banho*
e se preparar para o jantar. A partir desse
período é interessante embalar a casa para
um recolhimento: apagar um pouco as luzes,
falar mais baixo, diminuir os estímulos...
Vem o jantar, que pode ser “temático”,
especial: jantar do silêncio, jantar da alegria,
jantar à luz de velas... usar a criatividade.

Em seguida, é importante a criança ajudar a
organizar os brinquedos para se preparar para o
almoço.

Finalizando o ritmo, é importante se cultivar
um ritual de adormecer. Contar uma história
e/ou fazer uma oração. Nesse momento pode
ser feita uma massagem com óleo de lavanda,
por exemplo. Obs.: para as crianças de
maternal, é indicado incluir um ou dois
cochilos no ritmo. Algumas dormem um pouco
no fim da manhã, outras após o almoço. Tudo
vai depender da hora do acordar e da rotina
estabelecida na família.

Almoço em família – nesse momento podemos
fazer um agradecimento. Depois da refeição,
retirar a mesa do almoço, lavar a louça, varrer a
sala e descansar um pouco. As crianças participam
em alguma medida.

*O momento do banho também deve se
encaixar no ritmo em um momento regular, o
que ajuda a criança a não criar resistência,
sendo um momento de asseio, limpeza,
alegria e relaxamento.
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ARTIGO: Como decidir o que os filhos devem saber?

Ouvi uma historia recente de uma criança
pequena, cuja mãe achava importante ela ouvir
as noticias na televisão para saber o que está
acontecendo. Fiquei com um desconforto
estranho, pensando sobre como cada família
escolhe - e isso, logicamente, deve ser
escolhido por cada família - o modo de falar
sobre determinado assunto com os filhos.
O que faz alguém achar importante para uma
criança de quatro anos ver uma cena onde
várias valas foram cavadas em um cemitério
para receber dezenas de mortos chegarem. O
que me conforta, de certa forma, é que a
crueza de uma cena dessas pode ser vista com
a cortina da fantasia, que se interpõe entre
uma criança pequena e a aridez de muitas
cenas cotidianas. Ainda assim, penso nos pais.
Tento absolutamente não julgar, mas entender.
Como então decidir o que os filhos devem
saber?
Em um mundo desprovido do sentimento do
sagrado das coisas, da natureza e do ser
humano, as coisas podem realmente se tornar
banais. Mas, mais que tudo, “eu tenho que
dizer a verdade para eles", é uma frase que
precisa ser melhor compreendida. Qual é a
verdade do mundo para uma criança pequena?
A confiança na vida.
Podemos ver como uma criança pequena
confia nas coisas, acredita. A verdade, para ela,
é tudo o que acontece, tudo que seus pais lhe
contam, todas as histórias que ouve.

O sapo que virou príncipe, a moça que do sono
eterno foi acordada com um beijo, a carruagem
que virou abóbora. Essas imagens alimentam a
criança positivamente. Eu não preciso explicar
para uma criança que uma carruagem é feita
de ferragens e a abóbora é um fruto que nasce
no chão. Não é esse tipo de informação que a
criança pequena precisa ouvir, por um simples
motivo: saber que um sapo não vira príncipe na
vida real ela vai descobrir no tempo certo. Mas
uma moça despertando do sono eterno por um
ato de amor vai trazer para ela uma imagem
que carregará por toda a sua vida. A imagem
do que o amor é capaz de fazer.

Uma criança de três anos não tem a mesma
percepção e consciência de um adolescente de
17 anos. Ela não precisa ainda ter uma crítica
aos eventos malucos desse mundo. Mas ela
pode, sim, receber algo que traga consistência
para o seu desenvolvimento como ser humano,
que prepare sua confiança, sua bondade, sua
generosidade. Isso dificilmente se aprende
vendo as notícias na televisão.
Tudo tem o seu tempo, mas a infância passa
logo. Por isso, é tão importante preservar a
criança pequena da realidade crua do mundo,
como as muitas mortes desta triste pandemia,
e dar a ela, no lugar, as brincadeiras e a
fantasia que trarão sabedoria, confiança e
equilíbrio na vida jovem e adulta.

Sergio Spalter,
pediatra antroposófico
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O contar histórias e a importância da repetição
Sandra Stirbulov e Rosemeire Laviano,
A arte de educar em família
A repetição diária do conto é importantíssima para que a
criança possa aproveitar plenamente o que a história tem para
lhe oferecer, ajudando na compreensão do mundo e de si
própria. A história é um alimento anímico para as crianças,
alimentando a alma da criança, tendo grande importância
para a sua formação ética e moral e também para o
desenvolvimento da linguagem e da imaginação.
O narrador precisa preparar-se, com um trabalho interior,
antes de contar uma história, para conseguir transmitir com
profundidade, serenidade e respeito a imagem representada
por ela. A história embala a época e se repete por quatro
semanas o mesmo conto.
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Joãozinho semente de maçã
Era uma vez, um menino chamado Joãozinho,
ele gostava muito de comer maçãs e ficava
muito feliz ao ver as pequenas sementinhas
marrons e lustrosas que dormiam lá dentro.
Um dia sua mãe lhe contou que cada uma
dessas sementinhas poderia transformar-se
numa macieira, se fosse posta na terra,
aquecida pelo sol, regada pela chuva e
abençoada por Deus. Joãozinho então começou
a juntar as sementinhas e todo o mundo
chamava-o Joãozinho Semente de Maçã.
Quando já havia juntado uma boa porção,
pediu a sua mãe: Por favor, mãezinha, costurame uma bolsinha para que eu possa guardar as
minhas sementes! A mãe pegou um retalhinho
de pano e costurou uma bolsinha onde
Joãozinho os as sementes. Quando a bolsinha
ficou cheia, ele foi falar com sua mãe: Por favor
mãezinha, costure uma bolsa maior para
minhas sementinhas! A mãe pegou um retalho
maior, costurou uma bolsa maior r Joãozinho
pôs as sementinhas nela. E quando essa bolsa
também ficou cheia, Joãozinho foi pedir mais
uma vez à sua mãe: Por favor, mãezinha,
costure uma bolsa maior para minhas
sementinhas! Depois que a bolsa ficou cheia
ele foi pedir mais uma vez à sua mãe, e ela
então pegou um pano bem grande e costurou
um grande saco. Quando este saco ficou cheio,
Joãozinho já era João, um jovem, e disse à sua
mãe: Agora irei pelo mundo e plantarei as
sementes, para que todas as crianças possam
se alegrar com as maçãs.

Para crianças a partir dos 3 anos de idade
E preparou-se para a viagem: sapatos ele não
tinha, mas estava acostumado a andar
descalço e as solas de seus pés estavam bem
grossas; na cabeça pôs uma panela; numa mão
levou um bastão; e no ombro o saco com as
sementes. Mas levava também um livro cheio
de orações e histórias santas para pedir a
benção de Deus. assim disse adeus à sua mãe
e saiu cantando:” O bom Deus cuida de mim,
eu vou cantando assim: Agradeço seus
presentes. A chuva, o sol e as sementes”. Por
onde João Semente de Maçã passava, ele
plantava as sementinhas. Às vezes, ele passava
a noite numa fazenda ou ficava uns dias
ajudando por lá. Quando se despedia
espalhava as sementinhas de maça em volta
da casa. Eles teriam um belo pomar um dia! Ele
continuou caminhando, caminhando,
caminhando, sempre seguindo o sol, até que
um dia não pôde continuar: ele havia chegado
ao mar e o saco estava vazio. Durante o
inverno ficou morando com uns amigos e na
primavera quando tomou o seu caminho de
volta para casa, a primeira plantinha de maça
que encontrou já havia crescido e não era
maior que seu dedo mindinho. As próximas
plantinhas já tinham o tamanho de seu dedo
anular, outras estavam como o dedo médio e
algumas já tinham o tronco da grossura do seu
polegar. Continuou andando e foi encontrando
árvores cada vez maiores, primeiro do tamanho
de sua mão, depois do comprimento do seu
antebraço, e do comprimento do braço todo. E
cada vez maiores estavam, até que ele chegou
em casa. Lá as árvores estavam da altura dele.
Sua mãe ouviu-o chegar cantando: “o bom
Deus cuida de mim e vou cantando assim:
Agradeço seus presentes a chuva, o sol e as
sementes.” Ela correu a encontrá-lo e deu-lhe
uma maçã que havia amadurecido nas suas
árvores. Essa e a história de Joãozinho
semente de maçã.
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Para crianças a partir dos 3 anos de idade

A lenda do girassol
Contam os livros antigos uma lenda que fala do
amor de uma estrela pelo sol - a lenda do
girassol.
Dizem que existia no céu uma estrelinha tão
apaixonada pelo sol que era a primeira a
aparecer de tardinha, no céu, antes que o sol se
escondesse. E toda vez que o sol se punha ela
chorava lágrimas de chuva.
A lua falava com a estrelinha que assim não
podia ser, que estrela nasceu para brilhar de
noite, para acompanhar a lua pelo céu, e que
não tinha sentido este amor tão desmedido!
Mas a estrelinha amava cada raio do sol como
se fosse a única luz da sua vida, esquecia até a
sua própria luzinha.
Um dia ela foi falar com o rei dos ventos para
pedir a sua ajuda, pois queria ficar olhando o
sol, sentindo o seu calor, eternamente, por
todos os séculos. O rei do vento, cheio de
brisas, disse à estrelinha que o seu sonho era
impossível, a não ser que ela abandonasse o
céu e fosse morar na Terra, deixando de ser
estrela. A estrelinha não pensou duas vezes:
virou estrela cadente e caiu na terra, em forma
de uma semente.
O rei dos ventos plantou esta sementinha com
todo o carinho, numa terra bem macia. E regou
com as mais lindas chuvas da sua vida. A
sementinha virou planta. Cresceu sempre
procurando ficar perto do sol. As suas pétalas
foram se abrindo, girando devagarzinho,
seguindo o giro do sol no céu. E, assim, ficaram
pintadas de dourado, da cor do sol.

O mingau doce
Irmãos Grimm
Era uma vez uma menina pobre e piedosa que
morava com sua mãe, e as duas já não tinham
mais nada para comer. Então a menina foi à
floresta. Estando lá, veio ao seu encontro uma
velha que sabia de sua miséria.
A velha lhe deu uma panelinha à qual ela devia
dizer: “Panelinha, cozinha!”. E ela então fazia
um gostoso mingau doce de milho miúdo. E,
quando se dizia “Panelinha, para!”, ela parava
de cozinhar.
A menina levou a panela para casa, deu à sua
mãe, e agora elas estavam livres da pobreza e
da fome e comiam mingau doce sempre que
quisessem. Uma vez, a menina saiu, e a mãe
disse: “Panelinha, cozinha!”. Ela cozinhou, e a
mãe comeu até se fartar. Nisso, ela quis que a
panelinha parasse de cozinhar, mas não sabia
que palavras dizer.
Então, a panelinha continuou cozinhando, e o
mingau derramou-se da beirada da panela
para fora e encheu a cozinha, e a casa toda, e
mais a casa vizinha e mais a rua, como se
quisesse que o mundo inteiro comesse até se
fartar. E foi uma complicação, e ninguém sabia
o que fazer para ajudar.
Por fim, quando só faltava uma casa para
encher de mingau, a menina chegou de volta, e
foi só ela dizer “Panelinha, para!”, que a
panelinha parou de cozinhar; mas quem
quisesse ir à cidade, precisava abrir caminho
comendo.

É por isso que os girassóis até hoje explodem o
seu amor em lindas pétalas amarelas,
inventando verdadeiras estrelas de flores aqui
na Terra.
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O lobo e os sete cabritinhos

Para crianças a partir dos 4 anos de idade

Irmãos Grimm
Era uma vez uma velha cabra que tinha sete
cabritinhos e os amava, como uma boa mãe
pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao
bosque para as provisões do jantar, chamou os
sete filhinhos e lhes disse:
- Queridos pequenos, preciso ir ao bosque;
cuidado com o lobo; se ele entrar aqui, comevos todos com uma única abocanhada. Aquele
patife costuma disfarçar-se, logo o
reconhecereis, porém, pela voz rouca e pelas
patas negras.
Os cabritinhos responderam:
- Podeis ir sossegada, querida mamãe,
ficaremos bem atentos.
Com um balido, a velha cabra afastou-se
confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta,
gritando:
- Abri, queridos pequenos; está aqui vossa
mãezinha que trouxe um presente para cada
um!
Mas os cabritinhos perceberam, pela voz rouca,
que era o lobo.
- Não abrimos nada, - disseram - não é a
nossa mamãe; a mamãe tem uma vozinha
suave; a tua é rouca; tu és o lobo!
Então o lobo foi a um negócio, comprou um
grande pedaço de argila, comeu-o e assim a
voz dele tornou-se mais suave. Em seguida,
voltou a bater à porta, dizendo:
- Abri, queridos pequenos; está aqui a vossa
mãezinha que trouxe um presente para cada
um!
Mas havia apoiado a pata negra na janela; os
pequenos viram-na e gritaram:
- Não abrimos, nossa mamãe não tem as patas
negras como tu; tu és o lobo.
O lobo correu, então, até o padeiro e lhe disse:
- Machuquei o pé, queres esparramar-lhe em
cima um pouco de massa?

Quando o padeiro lhe espargiu a massa na
pata, correu até o moleiro e disse:
- Espalha um pouco de farinha de trigo na
minha pata.
O moleiro pensou: "Este lobo está tentando
enganar alguém" e recusou-se a atende-lo. O
lobo, porém, ameaçou-o:
- Se não o fizeres, devoro-te!
O moleiro, então, se assustou e polvilhou-lhe a
pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O
malandro foi, pela terceira vez, bater à porta
dos cabritinhos, dizendo:
- Abri, pequenos, vossa querida mãezinha
voltou do bosque e trouxe um presente para
cada um de vós!
Os cabritinhos gritaram:
- Mostra-nos primeiro a tua pata para que
saibamos se és realmente nossa mamãezinha.
O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a
janela e, quando viram que era branca,
acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta.
Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos,
amedrontados, trataram de se esconder. O
primeiro escondeu-se debaixo da mesa, o
segundo meteu-se embaixo da cama, o terceiro
correu para dentro do forno, o quarto foi para a
cozinha, o quinto fechou-se no armário, o sexto
dentro da pia e o sétimo na caixa do relógio de
parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não
fez cerimônias; engoliu-os um após o outro. O
último, porém, que estava dentro da caixa do
relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito,
o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no
gramado fresco do prado e não tardou a ferrar
no sono. Não tardou muito e a velha cabra
regressou do bosque.
Ah, o que se lhe deparou! A porta da casa
escancarada; mesa, cadeiras, bancos, tudo de
pernas para o ar.

18

A pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros
arrancados da cama. Procurou logo os
filhinhos, não conseguindo encontrá-los em
parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após
o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar,
por fim, o menor de todos, uma vozinha
sumida gritou:
- Querida mamãezinha, estou aqui, dentro da
caixa do relógio.
Ela tirou-o de lá e o pequeno contou-lhe que
viera o lobo e devorara todos os outros.
Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus
pequeninos! Saiu de casa desesperada, sem
saber o que fazer; o cabritinho menor saiu-lhe
atrás. Chegando ao prado, viram o lobo
espichado debaixo da árvore, roncando de tal
maneira que fazia estremecer os galhos.
Observou-o atentamente, de um e de outro
lado e notou que algo se mexia dentro de seu
ventre enorme.
- Ah! Deus meu, - suspirou ela - estarão ainda
vivos os meus pobres pequenos que o lobo
devorou?
Mandou o cabritinho menor que fosse correndo
em casa apanhar a tesoura, linha e agulha
também. De posse delas, abriu a barriga do
monstro; ao primeiro corte, um cabritinho pôs
a cabeça de fora e, conforme ia cortando mais,
um por um foram saltando para fora; todos os
seis, vivos e perfeitamente sãos, pois o
monstro, na sanha devoradora, os engolira
inteiros, sem mastigar.
Que alegria sentiram ao ver a mãezinha!
Abraçaram-na, pinoteando felizes como nunca.
Mas a velha cabra lhes disse:
- Ide depressa procurar algumas pedras para
encher a barriga deste danado antes que ele
desperte.
Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a
pouco voltaram com as pedras, que meteram,
tantas quantas couberam, na barriga ainda
quente do lobo. A velha cabra, muito
rapidamente, coseu-lhe a pele de modo que ele
nem chegou a perceber.

Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo
levantou-se e, como as pedras que tinha no
estômago lhe provocassem uma grande sede,
foi à fonte para beber; mas, ao andar e mexerse, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo
um certo ruído. Ele então pôs-se a gritar:
Dentro da pança,
que é que salta e pula?
Cabritos não são;
parece pedra miúda!
Chegando à fonte, debruçou-se para beber;
entretanto, o peso das pedras arrastou-o para
dentro da água, onde se acabou afogando
miseravelmente. Vendo isso, os sete cabritinhos
saíram correndo e gritando:
- O lobo morreu! O lobo morreu!
Então, juntamente com a mãezinha, dançaram
alegremente em volta da fonte.
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E as pessoas ficaram em casa
E leram livros e ouviram
E descansaram e se exercitaram
E fizeram arte e brincaram
E aprenderam novas maneiras de ser
E pararam
E ouviram fundo
Alguém meditou
Alguém orou
Alguém dançou
Alguém conheceu sua sombra
E as pessoas começaram a pensar de forma diferente
E pessoas se curaram
E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes,
Perigosas, sem sentido e sem coração,
Até a Terra começou a se curar
E quando o perigo terminou
E as pessoas se encontraram
Lamentaram pelas pessoas mortas
E fizeram novas escolhas
E sonharam com novas visões
E criaram novos modos de vida
E curaram a Terra completamente.

Kathleen O'Meara
(1839-1888)
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ORAÇÃO NOTURNA

“Da cabeça aos pés sou a imagem de Deus
Do coração às mãos sinto o sopro de Deus
Se falo com a boca, sigo a vontade de Deus
Quando Deus avisto em todas as partes,
Em meu pai e em minha mãe,
Em todas as pessoas queridas.
No animal e na flor, na árvore e na pedra,
Não sinto medo de nada
Só amor a tudo que está ao meu redor.”

Rudolf Steiner
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