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“Amar e educar os filhos, não apenas criá-los, comporta uma enorme gama de
ações. Ações que muitas vezes têm sido delegadas, terceirizadas com sérias
consequências. A família sempre foi o lugar não apenas do ninho, do abrigo,
mas, sobretudo o lugar primeiro da educação, ali onde os seres humanos são
iniciados à sua própria humanidade e à humanidade dos seus semelhantes.
Essa passagem da condição animal à condição humana implica em uma atenção
cotidiana, uma vigilância e escultura das personalidades, sem a qual a condição

animal prevalece, com suas cargas instintivas agressivas e sua ignorância do que
chamamos civilização. ”( Rosiska Darci)
Essa escultura sempre foi primordialmente uma arte feminina porque requer
qualidades que são atributos arquetipicamente femininos, e aqueles que se
dedicarem a esta arte deverão ter desenvolvidas ou em desenvolvimento tais
virtudes, sejam eles homens ou mulheres, todos ocupados em trabalhar a “argila
humana”.
Iniciar nossos filhos à sua própria humanidade, contudo, é algo que só podemos
fazer se formos a um só tempo o barro a ser moldado e artesãos do que estamos
potencialmente destinados a ser ou que sonhamos ser. O que caracteriza o ser
humano é justamente o fato de que não foi criado perfeitamente pronto e
acabado. A afirmação de sua dignidade está precisamente em se elevar acima de
sua natureza inferior e a transformar a serviço de algo maior e mais nobre, a
dimensão ideal, espiritual do ser. Em sua filosofia da Liberdade, diz Steiner:
“Existe no homem a possibilidade de se transformar, assim como a semente da
planta contém em si a possibilidade de evoluir para uma planta completa. A
planta se desenvolverá em função da lei que lhe é inerente; o homem permanece
em seu estado imperfeito, a menos que assuma a si mesmo como uma matéria a
ser transformada por força própria. A natureza faz do homem um mero ser
natural; a sociedade, um ser que age conforme leis; um ser livre somente ele
pode fazer de si mesmo. A natureza abandona o homem em determinado estado
de sua evolução; a sociedade o conduz alguns passos adiante; o último
aperfeiçoamento somente ele pode dar a si próprio”.
O homem não recebe sua qualidade humana como dádiva, mas tem que forjá-la,
tem que conquistá-la. E esta conquista se dá ao longo de um caminho de auto
desenvolvimento.

