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Prezadas escolas, 

É com alegria que anunciamos a primeira edição da Revista FEWB! 

O objetivo deste periódico é divulgar nossas ações nos movimentos Waldorf nacional e 
internacional, valorizar a diversidade social, cultural e local de cada comunidade escolar, bem 
como a sustentabilidade ambiental, e os relacionamentos humanos colaborativos. 
Compartilharemos o trabalho realizado pelas áreas pedagógica, administrativa, jurídica, editorial, 
de políticas públicas, de apoio e orientação às escolas filiadas, em gestação e em processo de 
filiação. 

Por meio das temáticas desenvolvidas, queremos estar mais próximos(as) das escolas, 
colaborando com a capacitação de educadores(as) e gestores(as); de suas  famílias; de famílias 
interessadas em ingressar em comunidades escolares Waldorf; e de estudantes de Pedagogia e 
de Pedagogia Waldorf. 

Nesta primeira edição, mais compacta, trouxemos acontecimentos do último trimestre, bem como 
informações sobre o VI Congresso Brasil que acontecerá em 2023 e em um novo formato em 
relação aos congressos anteriores. As próximas edições serão temáticas e suas tiragens 
trimestrais. Anunciaremos o primeiro tema em nossas redes sociais. 

Convidamos todas as escolas para colaborarem com nossas publicações, nos enviando notas 
sobre ações desenvolvidas nas temáticas de cada edição. Por favor, escrevam para 
maraisa.gardinali@fewb.org.br 

Abraços fraternos, 

Cristina e Maraisa 

  1

Acontece

REVISTA DA FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS WALDORF NO BRASIL                                                              Nº 1   |  DEZEMBRO 2022

mailto:maraisa.gardinali@fewb.org.br


�
REVISTA FEWB Nº 1   |  DEZEMBRO 2022

 

NOVOS TEMPOS! 

O Brasil se renova e a FEWB também!  

Sejam bem-vindos(as) novos(as) 
Diretores(as) e Conselheiros(as)! 

Nos dias 28 e 29 de outubro, a FEWB se 
reuniu de forma híbrida com seu 
quadro de diretores(as) renovado: a 
nova Diretoria, que assumirá seus 
cargos em  01 de janeiro de 2023, 
conta com professores(as) de diferentes 
regiões do país, como Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul.  

No encontro de transição entre diretorias, Denise Seignemartin, após 16 anos de dedicação à 
FEWB, entregou simbolicamente a presidência à nova eleita para o cargo, a professora euritmista 
da Escola Waldorf Micael de Fortaleza, Maria Valéria Nogueira; a professora, fundadora e diretora 
da Faculdade Rudolf Steiner, Melanie Mangels Guerra, foi eleita a vice-presidente para o mandato 
que se iniciará para ambas, bem como para todos(as) os(as) novos(as) membros(as) da Diretoria, 
no próximo ano. 

Durante o evento, a equipe, conduzida por Ana Biglione e Joana Mortari, consultoras para a área 
de captação de recursos e identidade institucional, realizou uma retrospectiva histórica de fatos 
que marcaram a jornada de 24 anos da FEWB. A partir dessa ação, foram identificados os 
principais desafios da instituição para os próximos anos: 
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Avançar no 
reconhecimento dos 
princípios da Pedagogia 
Waldorf junto ao governo 
brasileiro, por meio do 
Ministério da Educação

Estabelecer bases para 
Políticas de Equidade Étnico-
Racial, Interculturalidade e 
Inclusão, bem como ações 
voltadas para a 
sustentabilidade ambiental 
nas  escolas Waldorf 
brasileiras

Estimular os (as) 
professores(as) ao 
desenvolvimento de 
pesquisas e reflexões sobre 
suas práticas pedagógicas

1. 2. 3.

Foto: Ana Biglione
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O Movimento Waldorf Brasileiro cresceu consideravelmente nos últimos anos graças, 
principalmente, à responsabilidade, empenho e dedicação de pessoas comprometidas que 
souberam conduzir a proposta da Pedagogia Waldorf, vinculada à visão de ser humano proposta 
pela antropologia antroposófica. Hoje, ele enfrenta novos e complexos desafios espirituais e 
materiais, mas continua disposto, à serviço da nossa sociedade e da humanidade como um todo. 
A FEWB tem o prazer e a alegria de dar as boas-vindas aos(as) novos(as) membros(as) da Diretoria 
e Conselhos, que em breve serão apresentados à toda comunidade. 

 Agradecemos aos(as) professores(as) que deixarão seus cargos a partir de janeiro de 2023, pelo 
trabalho voluntário de dedicação às atividades da Diretoria da FEWB: Denise Seignemartin  
(Escola Waldorf Francisco de Assis, São Paulo - SP) Emerson Rocha (Escola Waldorf Veredas, 
Campinas - SP), Jean Felipe Gomes (Escola Waldorf Arcanjo Micael, Poá – SP, e Colégio Micael de 
São Paulo - SP), Silvia Jensen (Escola Waldorf Anabá, Florianópolis - SC), e Silvio Tambará  (Escola 
Waldorf São Paulo - SP e Colégio Micael de São Paulo – SP). 
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Impulsionar a formação 
continuada dos 
professores(as) Waldorf 
ampliando o alcance de suas 
ações em parceria com o 
Fórum das Formações em 
Pedagogia Waldorf

Apoiar o desenvolvimento de 
comunidades escolares 
saudáveis em suas práticas, 
ouvindo mais de perto suas 
necessidades ampliando 
estratégias de capilarização 
das ações por meio dos 
Territórios Educacionais 
Waldorf em parceria com o 
Fórum dos Tutores

Estimular grupos de 
estudos e manter os 
princípios da antropologia 
e entendimento das fases 
do ser humano fundantes 
desta pedagogia e do 
desenvolvimento saudável 
da criança e do jovem

4. 5. 6.

Denise Seignemartin

Emerson Rocha

Jean Felipe
Gomes

Silvia Jensen
Silvio Tambará
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Agradecemos também aos(as) professores(as) que, voluntariamente, colaboraram enquanto 
conselheiros da FEWB: Glauce Kalish (Escola Livre Areté, São Paulo-SP) e Ute Craemer (Associação 
Comunitária Monte Azul, São Paulo-SP), Conselho Consultivo, e Edson Aragaki (Escola Waldorf 
Manacá, São Paulo - SP), Conselho Fiscal.  

A FEWB tem o prazer e a alegria de dar as boas-vindas aos(as) novos(as) membros(as) da Diretoria 
e Conselhos que, em breve, serão apresentados à toda comunidade. 

VI CONGRESSO BRASIL DE PEDAGOGIA WALDORF 
 
Estamos muito felizes em anunciar a realização do VI 
Congresso Brasil de Pedagogia Waldorf !! 

Com base no tema O Eu dialógico: manifestações 
na cultura brasileira, debateremos sobre a 
estrutura educacional nacional e a diversidade 
cultural brasileira, compreendendo como esta 
relação está posta na Pedagogia Waldorf.  

Outra novidade é o estímulo e valorização da 
investigação na prática pedagógica de sala de 
aula, trazendo as pesquisas que nossos(as) 
professores(as) têm desenvolvido dentro do tema 
interculturalidade para aplicação nos currículos de 
suas respectivas escolas. 

As apresentações de trabalhos serão no formato 
painel de congresso.  

Os trabalhos poderão ser inscritos 
individualmente ou em grupo, a partir de três 
categorias: a) Relatos de Práticas Pedagógicas, b) 
Estudos de Aprofundamentos, e c) Pesquisas 
Acadêmicas.  

O VI Congresso Brasil contará ainda com 
palestras, mesas temáticas, e oficinas artísticas.  
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Glauce Kalish
Ute Craemer Edson Aragaki
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Em breve, estará disponível no site da FEWB o Guia para a Estruturação dos Trabalhos 
Acadêmicos VI Congresso Brasil, um manual que orientará os(as) professores(as)-
pesquisadores(as) na organização e elaboração de seus trabalhos. 

O VI Congresso Brasil será presencial e acontecerá na segunda quinzena de julho de 2023, 
entre os dias 18 a 23/07, no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Será o 
terceiro Congresso em parceria com Universidades Públicas brasileiras!! 

Encontros preparatórios para o VI Congresso Brasil 
de Pedagogia Waldorf 

Em fevereiro de 2023 acontecerá o Workshop: 
Escrevendo Sua Pesquisa para os(as) interessados(as) 
em apresentar seus trabalhos no VI Congresso Brasil 
de Pedagogia Waldorf.  

O evento terá o intuito de estimular e auxiliar os(as) 
professores(as)-pesquisadores(as) na escrita de suas 
práticas pedagógicas cotidianas em cada uma das 
modalidades sugeridas pelo Congresso. 

Tragam suas propostas!!!! 

Para mais informações, acompanhem nosso site e 
nossas redes sociais. 

NOVA SEDE DA FACULDADE RUDOLF STEINER 

A Faculdade Rudolf Steiner realizou o lançamento da 
Pedra Fundamental, inaugurando uma nova etapa do 
processo de construção de sua sede na Rua Irineu 
Marinho, 124, no Alto da Boa Vista, zona sul da capital 
paulista.  

O evento ocorreu no último dia 29 e reuniu cerca de 120 
pessoas, entre membros da comunidade acadêmica, 
como alunos, docentes, colaboradores e lideranças da 
instituição, além de representantes de organizações 
ligadas à Pedagogia Waldorf, metodologia de 
aprendizagem que propõe um olhar para o 
desenvolvimento humano de forma integral e que vem 
sendo implementada no país há seis décadas. A 
cerimônia ainda contou com homenagens, como 
declamação de poema e apresentação musical dos 
estudantes. 
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Foto: Divulgação Faculdade Rudolf Steiner
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Atualmente situada no espaço da Escola Waldorf Rudolf Steiner, a instituição iniciou em abril 
desse ano as operações de fundação do seu novo prédio de 2.700m², infraestrutura que terá 
diversas características sustentáveis, entre elas a preservação de uma grande mangueira existente 
do terreno.  

No canteiro de obras, onde ocorreu à cerimônia, foi 
depositada, no fundamento da edificação, uma caixa 
repleta de intenções positivas e votos para que o espaço 
destinado à educação de adultos possa cumprir sua 
missão sem dificuldades. A previsão é de que a nova 
infraestrutura da instituição de ensino superior seja 
inaugurada em 2023.  

A diretora da Faculdade Rudolf Steiner, Melanie Mangels 
Guerra, aproveitou o momento para agradecer a 
todosque colaboraram com a trajetória da instituição e os 
que continuam contribuindo com o papel de educar. 

“Temos muita gratidão por todos que passaram e aos que 
estão conosco. Essa é uma casa para a educação, uma 
instituição que quer ser inclusiva, quer dialogar e trazer a 
diversidade para dentro e que quer ser um caminho para a 
educação do nosso país com liberdade. Como Rudolf Steiner dizia, liberdade veiculada ao amor. 
Agradeço tudo que conseguimos edificar com tantas ajudas e que lindamente está sendo 
conquistado”, afirmou. 

Diante de estudantes, pais e educadores, o diretor da Associação Pedagógica Rudolf Steiner 
(APRS), entidade sem fins lucrativos mantenedora da faculdade, explicou o trabalho da 
organização no impulsionamento e ampliação do reconhecimento da Pedagogia Waldorf no país. 

“A missão da APRS é possibilitar o acesso à Pedagogia Waldorf ao maior número de brasileiros. E, 
com essa faculdade, atingimos esse grande objetivo, pois passamos a ensinar e a gerar novos 
conhecimentos. A instituição de ensino superior permite que o mundo também nos traga ideias, 
pois a pedagogia não é estática, ela está sempre em renovação”, esclareceu Fernando Schutt. 

Vera Cacciacarro, representante do comitê da nova sede, compartilhou a atuação do grupo em 
diversas etapas da concretização do projeto da Faculdade Rudolf Steiner.  
 
“Nossa missão foi selecionar o melhor projeto de arquitetura, constituir um grupo técnico e definir 
fornecedores que pudessem desempenhar o trabalho com seriedade e com os melhores 
recursos. Agora, estamos na etapa de materializar a experiência interna desse edifício. Aportar 
nossas experiências e saberes para que o projeto se concretize, também representa contribuir 
para a educação brasileira através da formação de melhores professores, inspirados pela 
Pedagogia Waldorf”, afirmou a integrante do comitê. 

Reconhecida pelo curso de Pedagogia aprovado com nota máxima no Ministério da Educação 
(MEC), a Faculdade Rudolf Steiner é a primeira instituição de ensino superior no Brasil que 
capacita e forma pedagogos para atuarem na Pedagogia Waldorf e, também, em outros âmbitos 
da educação em território nacional.  
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Foto: Pipo Gialluisi
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Ela prepara educadores com as habilidades necessárias para trabalhar em diferentes frentes do 
ambiente escolar e de ensino em empresas, sistema profissional e hospitalar. Na pós-graduação, 
forma especialistas na Pedagogia Waldorf aptos para as áreas de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Artes, Educação Musical, entre outros segmentos. 

Valorizar o cultivo da arte, a cultura e a vida em sociedade é uma das premissas da instituição de 
ensino, que também oferece qualificação nos eixos de extensão e ampliação cultural e pesquisa 
científica. Mais informações pelo portal: https://frs.edu.br/. 

 
ENCONTRO DA IASWECE 
NO PAQUISTÃO 

Aconteceu no último mês de outubro na cidade de 
Vilnius, Lituânia, dois importantes eventos para a 
Educação Infantil: o encontro da IASWECE e o 
Encontro Internacional de Professores de 
Seminário Infantil Waldorf.  

Estiveram presentes representantes de 26 países, 
incluindo o Brasil, com a participação da professora 
Waldorf e diretora da FEWB, Silvia Jensen. 

O segundo encontro da IASWECE de 2022 
trabalhou o tema Diversidade Cultural a partir da 
realidade étnico-social da República Tcheca, mais 
especificamente a relação da sociedade tcheca 
com os Ciganos. A vivência artística foi fundamental para compreensão das relações humanas 
com as diferenças, e se deu por meio de uma atividade com cera de abelha, que mostrou o poder 
do calor gerado pelo interesse genuíno e pela vontade. Ao final da atividade, cada participante 
tinha em suas mãos uma forma diferente das demais. Relacionando a atividade, seu resultado, aos 
conflitos contemporâneos, viu-se que interesse, vontade e calor são fundamentais para o 
estabelecimento relações humanas fraternas. As diferentes formas impressas na cera, 
simbolicamente, demonstraram aquilo que cada um pode fazer pela humanidade a partir de si, do 
seu interesse, da sua vontade e do seu calor.  

Ainda dentro da temática Diversidade, as representantes da Bélgica trabalharam Gênero com o 
grupo de participantes. Abordaram questões como movimento LGBTQIAPN+, mudança de 
gênero e crianças que apresentam características diferentes de gênero, ou seja, diferentes do que 
cultural e socialmente compreendemos enquanto características femininas e masculinas. Por meio 
de exercícios os(as) participantes buscaram identificar como as qualidades femininas e masculinas 
vivem em cada um(a), inclusive em objetos, e refletiram sobre como lidam com estas qualidades 
nos Jardins de Infância, sobre seus ambientes, materiais, brincadeiras oferecidas, sobre a 
diferença entre arquétipos e estereótipos, entre outros aspectos. Discutiram também sobre a 
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Foto: Silvia Jensen
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possibilidade de termos dado início, enquanto humanidade, à dissolução da polaridade dos 
gêneros feminino e masculino como culturalmente construídos e reproduzidos até hoje. 

Encontro Internacional de Professores de Seminário de Educação Infantil Waldorf 

O Encontro Internacional de Professores de Seminário de Educação Infantil Waldorf trabalha 
aspectos relacionados à formação dos(as) professores(as) em Educação Infantil. O tema central 
deste encontro foi o Transformando-se em tempos de crise: trabalhando com influências 
contemporâneas na nossa vida interna e externa, e a partir dele foram discutidos os subtemas:  
Alienação da natureza e de nós mesmos, e O desafio da era digital como uma chamada para o 
fortalecimento da nossa vida anterior. Nos Grupos de Trabalhos os(as) participantes se detiveram 
em como trabalhar a vontade nos(as) alunos(as) em relação aos conteúdos teóricos da formação, 
tornando suas palestras trimembradas e não apenas voltadas ao pensar. 

Nossa representante, Silvia Jensen, participou ainda de um dos Grupos de Trabalho que tratou 
das Celebrações Festivas. As festividades possuem relação com a comunidade, devem promover 
um momento diferente no cotidiano dos(as) alunos(as), serem cuidadosamente preparadas, 
esperadas, e oferecerem experiências físico-sensórias. Mas como realizá-las, considerando as 
muitas vertentes religiosas e o ateísmo? Desse modo, o grupo refletiu sobre como são preparadas 
as celebrações nos seminários de formação de professores(as) Waldorf, quais festas são 
celebradas, quais são suas relações com a cultura local, com a natureza, época do ano, e como 
despertar o sentimento de reverência nos(as) alunos(as) em relação às festividades.  

Sobre sua participação nos dois últimos eventos em Vilnius, Lituânia, Silvia Jensen, representante 
da FEWB e do Movimento Waldorf Brasileiro, relatou que 

[...] Um ponto muito claro deixado por Rudolf Steiner é o de que temos que ter abertura para 
o novo, de temos que descobrir o que cada época requer, o que pede de cada um de nós. 

Nós, representantes da IASWECE, estamos revendo nossa missão, essência e modo de 
trabalhar. 2023 será o meu último ano como representante da FEWB na IASWECE e agradeço 

a oportunidade de representar a Federação das Escolas Waldorf no Brasil neste fórum 
internacional. 

FEWB NO GOETHEANUM 

No último mês de setembro aconteceu em 
Dornach, Suíça, o Colóquio Interculturalidade e 
Currículo, que reuniu 20 participantes de diversos 
países como África do Sul, Nova Zelândia, Israel, 
Argentina, Inglaterra, Alemanha, Suíça e Brasil. O 
evento foi organizado por Constanza Kaliks e Philip 
Reubke, ambos representantes da Seção 
Pedagógica do Goetheanum.  
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O tema trabalhado foi Interculturalidade e Currículo – como adaptamos o currículo em cada 
situação cultural e regional?, que constitui uma das seguintes frentes de trabalho da Seção 
Pedagógica: 

O Colóquio promoveu reflexões sobre temas atuais e suas implementações nos diferentes países, 
especialmente em relação à criança contemporânea e aos currículos dos cursos de Formação de 
Professores na Pedagogia Waldorf. Também se discutiu sobre os esforços do International Teacher 
Education Project (ITEP) a partir do documento produzido pelo grupo e traduzido para o português 
como A caminho da criatividade pedagógica: orientações de ensino para a formação de professores Waldorf . 1

A Faculdade Rudolf Steiner integra o grupo de estudos e trabalho do ITEP. 

 https://www.goetheanum.org/fileadmin/paedagogik/Taetigkeitsfelder/ITEP_A_caminho_da_criatividade_pedagoigica.pdf1
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Formação de Professores(as): voltada sobretudo à 
aspectos como a necessidade do contínuo diálogo 
com questões contemporâneas; como estimular 
professores(as)-pesquisadores(as); como manter a 
criatividade e o impulso pedagógico vivos nos 
professores(as); qual é a importância da 
autoeducação para o(a) professor(a); entre outros;

Natureza e tecnologia: voltada à 
questões sobre como atuar em uma 
sociedade cada vez mais digital, 
buscando atender as necessidades 
das crianças contemporâneas e das 
futuras gerações;

Interculturalidade e 
Currículo: voltado a 
atender e valorizar as 
indicações curriculares 
vinculadas aos diferentes 
locais em que a PW se 
encontra representada.

Educação e Saúde: voltada ao 
papel do(a) professor(a) na 
manutenção da saúde do 
grupo de si mesmo, e à 
questão sobre como fomentar 
a resiliência em nossos 
tempos.

1. 2.

3. 4.

Autoeducação e processo 
meditativo do professor: 
Frente de trabalho 
transversal, presente em 
todos os demais temas 
elencados 

5.

Fotos: Cristina Velasquez

https://www.goetheanum.org/fileadmin/paedagogik/Taetigkeitsfelder/ITEP_A_caminho_da_criatividade_pedagoigica.pdf
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Cristina Velásquez, Articuladora Pedagógica da Federação das Escolas Waldorf no Brasil (FEWB), 
foi convidada pelo Goetheanum para apresentar como as escolas Waldorf brasileiras têm 
desenvolvido seus currículos, a partir das perspectivas do multiculturalismo, da interculturalidade 
e de seus respectivos contextos histórico-culturais locais. Com base nos dados étnico-raciais 
levantados pela FEWB em 2021, observou a baixa presença de alunos(s) e professores(as) 
afrodescendentes e indígenas nas escolas associativas: entre 10% e 12%, apenas. Demonstrou 
que o mesmo não ocorre nas escolas Waldorf Sociais, ou seja, naquelas que possuem como 
missão institucional gratuidade no atendimento a crianças e jovens em vulnerabilidade 
socioeconômica, e que funcionam por meio de parcerias público-privadas: nas escolas Waldorf 
Sociais, a representatividade afrodescendente e indígena entre alunos(as) e professores(as) 
configura-se entre 60% e 80%.  

Considerando que a população brasileira é constituída por 56% de afrodescendentes, Cristina 
apontou o quanto ações políticas são urgentes em nossas comunidades escolares e como temos 
desenvolvido ações a partir desta consciência. Relatou ao grupo alguns exemplos de práticas 
interculturais introduzidas nos currículos de nossas escolas pelos(as) professores(as)-
pesquisadores(as) Glauce Kalish (Escola Livre Areté - SP) e Luciana Sapia (Casere - SP); bem como 
pelas equipes pedagógicas das escolas: Escola de Resiliência Horizonte Azul (São Paulo - SP), 
Associação Comunitária Monte Azul (São Paulo - SP); Jardim Murundu (Palmeiras - BA); Escola 
Dendê da Serra (Serra Grande - BA); e Colégio Micael de São Paulo (São Paulo - SP). Apresentou a 
Rede de Organizações Sociais na Pedagogia Waldorf , que conta com o trabalho de 27 2

instituições sociais localizadas pelo país. No âmbito das Formações de Professores(as) em 
Pedagogia Waldorf, falou sobre o Programa 
Mainumby, estruturado e organizado pela Associação 
Comunitária Monte Azul que, por meio de um 
currículo bastante inovador, dialoga com educadores 
populares de toda comunidade Monte Azul e é 
aberto para professores(as) da rede pública.  

Cristina Velásquez, em consonância com as falas dos(as) professores(as)-pesquisadores(as) Neil 
Boland e Marie G Hauptle (África do Sul), Paula Edelstein e Laura Schulze (Argentina), Charlotte 
Goddard (povo MAORI, Nova Zelândia), Ida Oberman (EUA) e Gilad Goldschimidt (Israel), 
destacou a necessidade do debate decolonialista em nossas comunidades escolares, como meio 
para que a diversidade étnica, racial e cultural, torne-se base dos currículos das escolas Waldorf 
no mundo. 

O evento apontou a necessidade de se trabalhar a Pedagogia Waldorf a partir das perspectivas 
do multiculturalismo e da interculturalidade nos diversos países nos quais elas são realidade. 
Reconheceu-se que a interculturalidade no currículo é um dos temas mais importantes 
atualmente, um desafio para a Pedagogia Waldorf, e que o estímulo à pesquisa-ação e à formação 
de professores-pesquisadores é o caminho para a mudança estrutural necessária. 
Pesquisadores(as) do tema Interculturalidade e Currículo estabeleceram metas para que esta linha 
de ação do Goetheanum se dê de maneira integrada e incentive outros grupos do Movimento 
Waldorf Mundial em suas próprias experiências curriculares interculturais.  

 http://fewb.org.br/pw_sociais.html2
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O grupo elaborou uma agenda de trabalho 
para o próximo ano e pretende organizar uma 
publicação sobre como o currículo Waldorf 
tem avançado na direção intercultural. A 
publicação será apresentada em abril de 2023 
no Congresso Mundial de Professores, em 
Dornach, Suíça. 

 

LIVROS LANÇADOS 

No último mês, tivemos a publicação do livro Olhares para as crianças e seus tempos: caminhos, 
frestas e travessias, que reúne artigos de 18 autores sobre o ingresso da criança no primeiro ano 
do Ensino Fundamental aos 6 anos de idade no Brasil.  

As escolas Waldorf foram diretamente afetadas pelo 
corte etário e pela determinação do Supremo Tribunal 
Federal (STF) da adoção de um parâmetro único, 
nacional, sobre o corte etário. A lei do corte etário 
estabeleceu o ingresso das crianças com 6 anos de 
idade completos até 31/03 no 1º ano do Ensino 
Fundamental.  

Para a Pedagogia Waldorf, o critério de prontidão da 
criança para o Ensino Fundamental, deve ser 
considerado, uma vez que garante a preservação da 
primeira infância. Acreditamos que ao longo da vida 
escolar, dificuldades decorrentes desta antecipação 
prejudicarão o desenvolvimento pleno do indivíduo. 
Neste sentido, a FEWB trabalha a questão do corte 
etário para o Ensino Fundamental por meio de um 
Fórum Jurídico constituído especialmente para 
estabelecer este diálogo com o Poder Público. 
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O assunto é delicado, destacando a importância da obra Olhares para as crianças e seus tempos, que 
traz tanto compreensões de profissionais que respaldam a lei, quanto aquelas que problematizam 
seu conteúdo. O objetivo dessa reunião de artigos especializados é enriquecer as análises e 
debates sobre a temática. 

Um dos lançamentos do livro se deu em Recife - PE, no último dia 09 de novembro, de forma 
hibrida, nas dependências da Escola Waldorf Aquarela. Foi organizado por Cristiane Santana, 
Representante da Regional de Educação Infantil Nordeste, contou com a presença das autoras 
Luiza Lameirão (online) e Vanda Elisa Farias, e teve importante apoio de professores e de 
membros da mantenedora da escola anfitriã. 

PROGRAMA RELAÇÕES RACIAIS E INTERCULTURALIDADE NAS 
ESCOLAS  

Inscrições abertas para os Workshops do 
Curso Pedagogia Waldorf e Educação 
Antirracista! 

Acesse: fewb.org.br/educacaoantirracista 

Para participar dos Workshops é necessário que 
se inscrevam juntos(as), representantes do 
pedagógico e da gestão de uma mesma escola, 
com pelo menos um(a) representante de cada 
uma destas áreas. Nesta etapa, pedagogico e 
gestão trabalharão em parceria nas atividades 
propostas pelos Workshops. Desse modo, o 
objetivo é que os(as) interessados(as) constituam 
um "coletivo" provisório para este momento do 
curso, podendo o mesmo vir a se tornar um 
grupo oficial para o tema Diversidade em sua 
comunidade escolar. 

 

Caso sua instituição já possua um coletivo oficialmente formado e ativo, 
poderão se inscrever os(as) representantes dos mesmos. 
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INSCRIÇÕES 
ABERTAS ATÉ 
20/02/23

http://fewb.org.br/educacaoantirracista
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COLABORADORAS:  

Cristina Velasquez é professora Waldorf e Articuladora Pedagógica da Federação das Escolas 
Waldorf no Brasil. 

Denise Seignemartin é professora Waldorf, euritmista e presidente da Federação das Escolas 
Waldorf no Brasil. 

Melanie Mangels Guerra é professora Waldorf, fundadora e diretora da Faculdade Rudolf 
Steiner, diretora da Federação das Escolas Waldorf no Brasil e representante internacional do 
Brasil no Círculo de Haia (Suíça). 

Silvia Jensen é professora Waldorf, diretora da Federação das Escolas Waldorf no Brasil e 
representante brasileira no IASWECE.  

EDITORAS RESPONSÁVEIS: Cristina Velasquez e Maraisa Gardinali 

EDITORA DE TEXTO: Maraisa Gardinali 

PROJETO GRÁFICO: Andrea Munhoz 

REVISÃO: Cristina Velasquez, Melanie Mangels Guerra, Maria Valéria Nogueira 

INSTITUCIONAL 

Diretoria: Denise Seignemartin, Emerson Rocha, Maria Valeria Nogueira, 
Maria Apparecida Pagenotto, Jean Felipe Gomes, Silvio Tambará,  
Eduardo Américo, Melanie Guerra, Silvia Jensen. 

Equipe Executiva: Alcir Rodrigues, Alynne Nunes, Andrea Munhoz, 
Cleide Barreira, Cristina Velasquez, Júlia de Carvalho, Lilian Ogawa, 
Maraisa Gardinali. 
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Siga-nos nas rede sociais 

Instagram 

Facebook 

YouTube 

fewb.org.br

https://www.instagram.com/_fewb/?igshid=1mx8hj359kvr3
https://www.facebook.com/FEWB1/
https://www.youtube.com/channel/UCJpn34XOLcSe63VA-bGwCKQ
http://fewb.org.br
https://www.instagram.com/_fewb/?igshid=1mx8hj359kvr3
https://www.facebook.com/FEWB1/
https://www.youtube.com/channel/UCJpn34XOLcSe63VA-bGwCKQ
http://fewb.org.br

