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Editorial
O fim do ano vem chegando e com ele, além do 
clima de encerramento de ciclo, temos o prazer 
de compartilhar a segunda edição da Planetária. 
Nesse semestre nossa equipe cresceu e, ao 
longo dos seis meses de trabalho, nossos 
textos e ilustrações foram ganhando forma. Ao 
longo desse periódico, inspirados por Mercúrio, 
trouxemos alguns aspectos relevantes durante o 
ano de 2020 e compartilhamos alguns processos 
internos, que ajudaram a Planetária a encontrar 
sua identidade. Nessa jornada, iremos te levar 
por novos caminhos e esperamos que aproveite 
a leitura!
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O primeiro sol atinge seu ponto mais alto no céu no solstício, 
trazendo mais calor e vida para seus filhos terrenos. Esse sol 
brilha mais agora, aqui no hemisfério sul e nós seguimos seus 
passos: tudo se esquenta e tendemos a olhar para fora, com a 
força e energia que ele nos traz.

O segundo sol chega à noite, como a antiga história conta, num 
burrinho até a manjedoura. Ele (re)nasce todos os anos para nos 
lembrar de sua razão na terra. Esse sol também ilumina todos os 
seus filhos, mas de dentro para fora.

O terceiro sol é aquele que vive dentro de nós. É nossa chama 
interna, que o primeiro e o segundo sol alimentam. Um, nos dá a 
força vital para que sigamos nosso caminho na terra; o outro, nos 
relembra da nossa missão nela. Ambos nunca nos abandonam: 
o sol nasce todos os dias e Cristo vive em cada um de nós. 

Nesse novo início de ciclo, depois de um ano de desafios, olhemos 
para dentro, para nossos sóis. Relembremos dos  momentos de 
luz e sombra, para que nos liguemos sempre ao sol. 

***
Nessa edição dedicada à Mercúrio, que chega no dia do primeiro 
sol, trazemos o movimento e a expansão desse astro. Que essas 
características lhe conduzam em cada capítulo mostrando as 
qualidades mercuriais que podemos trazer para nossa vida.

Nossos Sóis
Texto por: Indira Terciotti

Não mudamos
Nem o Natal
Só o mundo é mudança
Feito a esperança
Como num sonho um sino.
O menino
Face a face
Do oculto renasce
Desfaz errada realidade.
Natal tão mais remoto que o passado
Íntimo mais que o presente
Que o pensar e o sentir da gente
Só igual ao futuro
Amor recomeçado.
João Guimarães Rosa
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Assim como toda boa jornada, seguimos com nossa 
história… 

No final do 1º semestre de 2020, após nossa 
estreia, sentimos um crescente amadurecimento 
e uma necessidade de conquistar nossa própria 
identidade. Durante o mês de julho, trabalhamos 
intensivamente na estrutura da Planetária, agora não 
só um periódico semestral, mas sim uma pequena 
empresa de comunicação com diversas esferas 
de atuação e oportunidades a serem exploradas. 
Quando começamos nesse processo, nos sentimos 
num bote, navegando em alto mar, com algumas 
direções a serem seguidas, mas sem saber por onde 
começar. Buscamos, então, orientação do Paulo 
Roberto Vicente  (Coordenador Técnico Editorial da 
Editora Antroposófica) e do Rodrigo Bergami (um dos 
diretores da Sociedade Antroposófica do Brasil). 

O processo de mentoria durou por volta de três 
meses e, em nossos encontros, Paulinho e Rodrigo 
nos trouxeram as perguntas certas que nos fizeram 
buscar, dentro de nós, aquilo que verdadeiramente 
gostaríamos de fazer no futuro desta empresa. Com 
eles, exploramos as possibilidades de áreas de 
atuação e, dentre elas, escolhemos algumas para ser 
nosso Norte, determinando também uma estimativa 
cronológica desse planejamento a curto, médio e  
longo prazo. Tivemos a oportunidade de criar um 
mapa histórico e estratégico dessas áreas de atuação 
— desde a nossa origem dentro da Seção de Jovens, 
até as novas etapas. Abordamos também assuntos 
mais burocráticos, como CNPJ e patenteação, além 
de temas mais filosóficos, como a instância que 
pertencemos e nossa ética de trabalho. 
Após esses meses, começamos a nos sentir confiantes 
o suficiente para arriscar navegar com menos ajuda, 

Terra À Vista
Texto por: Yuri Mercante

https://www.antroposofica.com.br
http://www.sab.org.br/portal/
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já que agora temos nosso mapa e as direções a serem 
seguidas. Bastava içar as velas e levantar a âncora.
Durante o mês de julho também abrimos nossas 
portas para três jovens entusiasmadas e com o 
“espírito jornalístico”, tendo alguns encontros ainda 
no final do mês para nos conhecermos, iniciando 
em agosto esta nova edição, trazendo novos 
desafios, como o de trabalhar em equipe e encaixar 
harmonicamente todas as ideias e vontades de 
cada um, sem perder a essência da Planetária. Tudo 
isso foi muito inspirador e nos motivou a explorar 
o desconhecido, confiando e dando a liberdade 
para cada um trazer o seu melhor, para juntos 
construirmos esta edição de forma inovadora. 
Para completar a equipe desta edição, tivemos 
a colaboração de Andrea de la Cruz, que está 
trabalhando na área de pesquisa da Seção de Jovens 
no Goetheanum com o (Re)Search; no capítulo de 
Saturno, ela nos trouxe um relato de como o discurso 
dos jovens tem-se desenvolvido desde o início do 
projeto, em 2017, até agora, durante a pandemia. 
“A investigação procura elucidar o impulso espiritual 
dos jovens entre os 16 e 35 anos de idade”.   
Com a intenção de que toda a equipe tivesse um 
melhor entendimento das influências planetárias 
que inspiram a produção desses periódicos além 
dos textos, poemas e estudos trazidos em nossas 
reuniões, contamos com a ajuda da professora 
de euritmia Daniela M. Meirelles, para trabalhar 
de diversas formas essas qualidades, como em 
aquarelas e exercícios eurítmicos. 
Com maior embasamento sobre os astros, cada um 
buscou trabalhar com as características planetárias 
referente ao seu capítulo, dentro do seu tema. 
Gostaríamos ainda de deixar claro para nossos 
leitores e entendedores do assunto que estamos nos 
aprofundando nesses estudos, buscando melhores 
formas de relacionar a escrita e a estética visual de 
cada capítulo com a influência do astro e a essência 
do escritor.  
Quando esse primeiro impulso da Planetária 
apareceu, foi dentro do movimento da Seção de 
Jovens no Brasil . Para finalizar essa etapa da busca de 

identidade, o grupo representante da Seção na época 
e nós, da Planetária, achamos que era necessário e o 
momento ideal para que um movimento se separasse 
do outro, mas continuassem caminhando juntos e se 
apoiando, pois ambos os grupos buscam trabalhar 
com o impulso da juventude, cada um de uma forma. 
Assim como para vocês, nosso semestre não foi 
diferente. Graças ao mundo virtual conseguimos 
reunir uma equipe de diversos locais e regiões do 
Brasil. Tivemos que aprender a lidar com a distância 
e a nos conectar com o outro em direção ao mesmo 
objetivo. Gostaríamos de acrescentar que, se não 
fosse esse respiro que o mundo deu,  de sua rotina 
frenética, não teria havido a oportunidade da 
Planetária nascer e vir para o mundo em tão curto 
tempo. 
Agora, nos sentindo em terra firme, podemos olhar a 
nossa volta e quem sabe para o futuro…
A essa altura vocês devem estar se perguntando: o 
que mais todo esse preparo gerou além desta edição? 
Pois bem, sem dar muitos spoilers, além de estarmos 
construindo novas parcerias, que serão essenciais 
para projetos no futuro, temos a intenção de produzir 
mais periódicos por semestre, que, por sua vez serão 
acompanhados pelos quatro temperamentos. Além 
disso, com o material riquíssimo adquirido nas 
entrevistas, gostaríamos de explorar outros meios de 
comunicação, como, por exemplo, podcasts. 
Nossa jornada está apenas começando, ainda 
temos muitos caminhos para explorar nessa nova 
terra. Esperamos que todos estejam gostando dessa 
viagem e nos acompanhem por muito mais tempo.  
Boa leitura!

https://www.youthsection.org
https://www.youthsection.org
https://secaodejovensbrasil.wixsite.com/sjbr
https://secaodejovensbrasil.wixsite.com/sjbr
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Apesar das adversidades que marcaram o curso do 
ano, a Seção de Jovens manteve seu trabalho ativo 
e encontrou novas formas de promover encontros 
de maneira responsável e que geraram resultados 
mais que satisfatórios. Em junho, realizamos 
nossa primeira Roda de Conversa Virtual, na qual 
adolescentes e jovens adultos de todo o Brasil, 
envolvidos em diferentes práticas da antroposofia, 
puderam se conhecer, compartilhar projetos e trocar 
experiências. O retorno positivo motivou a realização 
de um segundo encontro virtual no mês seguinte. 
Nessa segunda ocasião, o grupo de participantes teve 
a oportunidade de refletir sobre formas de tornar a 
antroposofia mais representativa, em um diálogo 
com pessoas convidadas da Escola Cecília Meireles  
e da Associação Comunitária Monte Azul.
Essas primeiras iniciativas online, ainda que com suas 
limitações, provaram ser imensamente frutíferas 
e foram essenciais para expandir nossa rede de 
contatos e parcerias. Em setembro, em conjunto com 
a direção geral da Sociedade Antroposófica no Brasil, 
a Seção de Jovens reuniu pessoas de diferentes 

gerações na Comemoração de Micael, inovando 
não só na possibilidade de comemorar essa data 
de forma online, mas também no cruzamento entre 
assuntos antroposóficos e temas atuais do âmbito 
social e político com uma linguagem renovada.
2020 foi um ano significativo para o cultivo das 
nossas relações de trabalho e para o estabelecimento 
de novas parcerias. Atualmente, a Seção de Jovens 
colabora na organização de Webinários da Faculdade 
Rudolf Steiner e é parte do MOVEH (Movimento 
pela Educação Humanizadora). Em setembro, a 
Seção coorganizou, junto com o Moveh, a Semana 
pela Educação Humanizadora, evento que discutiu 
práticas de educação humanizada.1 

Este ano também foi uma oportunidade para ampliar 
e amadurecer nosso grupo de trabalho interno. 
Somos hoje 11 jovens, com idades entre 17 e 32 anos e 
de diferentes cidades do país, que formamos o grupo 
gestor. Esse grupo se reúne regularmente para criar 

1Leia o manifesto aqui: https://www.moveh.org/
manifesto

Retrospectiva 2020: 
Seção de Jovens no Brasil
Texto por: Mayumi Matsumiya

Seção de Jovens 
no Brasil

https://valedeluz.org.br/escola-cecilia-meireles.php
https://www.monteazul.org/pt-br/ 
http://faculdaderudolfsteiner.com.br
http://faculdaderudolfsteiner.com.br
https://www.moveh.org
https://www.moveh.org/manifesto
https://www.moveh.org/manifesto
https://www.instagram.com/secaodejovensbrasil/
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e planejar atividades e para compartilhar insights 
em um grupo de estudo. Parte do grupo ainda atua 
com o projeto GreMissão, que articula e auxilia na 
criação de grêmios em diferentes escolas Waldorf 
no país. Para apresentar esse projeto aos alunos, 
participamos da abertura do Flew (Festa Literária 
entre Escolas Waldorf ) e, em outubro, realizamos 
um primeiro encontro virtual, que discutiu o que é e 
como incentivar o apoio a representações estudantis 
dentro das escolas.
Com imenso sentimento de gratidão e com um 
olhar esperançoso para o futuro, pretendemos 
seguir expandindo nossas atividades e aprimorar 
nossas parcerias e plataformas de comunicação. 
Esperamos poder voltar a vivenciar a qualidade 
inigualável dos encontros presenciais, assim que 
estes possam ser realizados de forma segura. 
Desejamos verdadeiramente continuar contribuindo 
nas diferentes áreas do conhecimento antroposófico, 
levando o frescor tão característico da juventude, o 
entusiasmo e a vontade de atuar no mundo.

Acompanhe a Seção de Jovens no Brasil 
nas redas sociais:

@secaodejovensbrasil

Seção de Jovens  no Brasil

www.secaodejovensbrasil.com.br

Seção de Jovens  no Brasil

Clique na imagem e conheça mais sobre a AOA 
(Associação de Odontologia Antroposófica)

Clique na imagem e conheça o instagram do 
'DiQuinta'

https://www.aoantroposofica.com.br
https://www.instagram.com/turmadiquinta/
https://www.flew.art.br
https://www.instagram.com/secaodejovensbrasil/
https://www.instagram.com/secaodejovensbrasil/
https://www.facebook.com/SecaoDeJovensnoBrasil/
https://secaodejovensbrasil.wixsite.com/sjbr
https://www.youtube.com/channel/UCRKJQUxfPNFG5x5Hw3cdBWA?view_as=subscriber
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Na composição desta edição, por nosso astro 
“regente” ser Mercúrio, seu impulso nos levou a 
contemplar e a nos comunicar com o mundo interno 
e externo da Planetária. Além disso, assumimos a 
missão de trazer o movimento da comunicação, a 
expansão do amarelo e a fluidez das relações para 
nossos textos. Mas, como transmitir essas qualidades, 
de Mercúrio,  para o papel? 
Antes que pudéssemos perceber esse “Deus com asas 
nos pés”, já estava a nos levar daqui para ali. Com seu 
amarelo eternamente a se expandir e irradiar, ele nos 
trouxe todas as ferramentas necessárias para esta 
revista. Decidimos abordar o assunto principal, com 
pontos de vista diferentes, trazendo uma visão mais 
ampla sobre o tema, que não poderia ser outro senão 
os efeitos da pandemia e do COVID-19 no decorrer do 
ano de 2020.
Explorando as qualidades do astro Mercúrio, 
propusemos que cada um investigasse um assunto 
que estivesse mais vivo dentro de si. Quando surgiram 
os assuntos, foi difícil de imaginar a harmonia 
para essa edição, mas, conforme as ideias foram 
tomando forma, percebemos que tudo se encaixava 
perfeitamente. Durante os meses de criação, 

exploramos nossa vontade de nos comunicarmos 
com o mundo. Para trazer algo similar em todos os 
capítulos, decidimos que todos teriam que incluir um 
processo de entrevista em suas pesquisas. Montamos 
então uma base com três tópicos para nossas 
escritoras se inspirarem e trazerem suas próprias 
perguntas e questionamentos durante as entrevistas 
com seus convidados, professores, especialistas ou 
grupos envolvidos nos assuntos que cada uma estava 
investigando. Esses três tópicos, foram:

1° O Olhar Para o Mundo:
A intenção desse tópico foi descobrir como era antes, 
como está durante e como poderia ser depois da 
pandemia, para trazer mais informações e aproximar 
o leitor da situação de cada tema escolhido pelas 
escritoras, buscando, também, investigar as medidas 
tomadas por cada entrevistado para contornar a 
situação em que eles se depararam. 

Fluir, 
Transmitir e 
Comunicar
Texto por: Yuri Mercante
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2° Ação Partindo do Indivíduo:
Tendo as informações do primeiro tópico, o que 
poderia ser feito por cada indivíduo para alcançar 
uma mudança?
Essa era a proposta desse tópico: trazer motivação e 
inquietação no leitor, mostrando a ele que a mudança 
talvez pudesse vir de pequenas ações.

3° Ação Partindo do Coletivo:
As informações colhidas nesse tópico tinham como 
propósito saber como essa ação do coletivo poderia  
estar influenciando, positiva ou negativamente, o 
indivíduo, por exemplo: quando um grupo com um 
projeto social como o da Monte Azul, que proporciona 
uma oportunidade de melhoria de vida para tantas 
pessoas, está inspirando positivamente os indivíduos 
ao seu redor, ou quando um governo estabelece leis 
que favorecem financeiramente um pequeno grupo 
de pessoas e menosprezam as necessidades do 
meio ambiente, prejudicando todo um ecossistema, 
refletindo negativamente no coletivo. 
Tendo como base esses três tópicos, foi possível  
manter o Norte para as perguntas e abordar 
características semelhantes em cada entrevista, 
trabalhando assim, não cada astro dentro de 
mercúrio, mas sim mercúrio dentro de cada astro.

“Oi oi! Sou Indira, tenho 19 
anos e sou a mais recente 
integrante do grupo. Estudei 
em escolas Waldorf até 
meus 12 anos e só com 
17 me reconectei com a 
Antroposofia, por meio de 

um voluntariado na escola Dendê da Serra 
(Bahia). Enquanto trabalhava lá, me aprofundei 
nos estudos antroposóficos com o dia a dia do 
trabalho. Algo dentro de mim desejava conversar 
com outros jovens que também estavam nessa 
mesma busca de conhecimento e, como um 
presente do universo, aconteceu uma roda de 
conversa promovida pela Seção de Jovens. A 
partir daí, entrei em contato com outros jovens 
que compartilhavam do mesmo impulso de 
se juntar e promover projetos diferentes. Na 
Planetária, passamos por dinâmicas artísticas 
em que podíamos descobrir mais sobre nós 
mesmos e o outro. Aprendemos como usar as 
habilidades de cada um para que o todo venha a 
progredir. O estudo dos planetas foi fundamental 
para isso; vimos que todos os planetas são 
necessários para que haja equilíbrio. No 
processo de escrita do capítulo de Vênus, vi 
como fui influenciada por suas características 
em todas as etapas: elaboração de perguntas, 
escolha de entrevistados, escrita e até mesmo 
como eu lidava com problemas e críticas! A 
minha sorte é que sou muito venusiana, então 
consegui assimilar esses aspectos na minha vida 
pessoal e equilibrá-los com os outros astros. 
Isso não poderia ser feito sem a presença dos 
meus companheiros, então sou eternamente 
grata por esse encontro de almas”. 
Indira Terciotti

Para ilustrar melhor essas experiências, nossas 
escritoras nos relataram como foi trabalhar com 
seus temas, astros e respectivos capítulos.

https://www.monteazul.org/pt-br/
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“Olá, eu sou a Erika, tenho 
26 anos, sou natural de 
São Paulo/SP, bom como 
dizia minha avó, “nascida, 
criada e crescida”. Sou 
aluna do 2°Semestre de 
Pedagogia da Faculdade 
Rudolf Steiner, ou seja, faço 

parte da geração acadêmica da pandemia.
Faço parte da Seção de Jovens, do Moveh, 
(Movimento da Educação Humanizadora) 
estou envolvida em duas linhas de pesquisa 
da faculdade e na Planetária, lugar que me 
proporciona total liberdade de explorar os 
assuntos mais diversos dentro da Antroposofia, 
onde encontro o impulso e a vivacidade do 
jovem, não só no mundo mas também dentro 
de mim.
Com a Planetária, surgiu o interesse, além 
da necessidade em entender melhor as 
influências dos astros, as suas qualidades e 
suas características. Esse processo foi, sem 
dúvidas, encantador, pois me trouxe um 
autorreconhecimento dentro de cada astro e 
um olhar mais amoroso para minha própria 
biografia, que, inclusive, tem grandes influências 
de Marte”.
Erika dos Anjos

“Oie, me chamo Laila Morais, 
tenho 20 anos e sou natural 
de São Paulo/SP. Em 2016, 
me mudei para Campinas/SP 
e finalizei o Ensino Médio na 
Escola Associativa Waldorf 
Veredas, onde participei 

do grupo Euritmia Sem Fronteiras. Hoje, faço 
parte da Seção de Jovens no Brasil, do Núcleo 
Agrégora e sou co-fundadora da Planetária. Criar 
um projeto como esse me ensinou a acreditar 
que as ideias mais utópicas podem se tornar 
realidade quando há vontade, organização e 
determinação. 
Nesta edição, escolhi escrever sobre um tema 
intrinsecamente antroposófico, amparado 
pelo planeta Sol. As entrevistas trouxeram 
contribuições riquíssimas e foram essenciais 
para a conclusão da pesquisa”. 
Laila Morais

“Oii! Me chamo Geórgia, 
tenho 17 anos, sou aluna 
do 11° ano da Aitiara Escola 
Waldorf, em Botucatu/SP. 
Nasci no Rio Grande do 
Sul, mas moro há uns bons 
aninhos já aqui no Bairro 

Demétria. Conheci a Planetária por meio da Seção 
de Jovens (da qual atualmente faço parte) e me 
encantei com a possibilidade e oportunidade 
de ajudar a construir um ambiente para jovens 
que escrevem no “meio antroposófico”. A 
leitura e escrita sempre foram uma parte 
muito importante da minha vida; participar 
da construção de uma edição da revista foi 
algo riquíssimo, especial e muito único. A cada 
reunião, conversa, troca e processos pela qual 
a Planetária passa, saio com forças renovadas e 
feliz por fazer parte de uma coisa tão diversa e 
bonita chamada ‘juventude’”.
Geórgia Grimaldi

Andrea, Espanha, 31 anos, 
pesquisadora da Seção de 
Jovens no Goetheanum: 
“Achei a primeira edição 
da Planetária tão cheia de 
conteúdo genuinamente 
intrigante e fresco, que foi 

uma honra ser convidada a contribuir com a 
segunda edição! Eu também estava ansiosa há 
algum tempo para ver mais publicações criadas 
por jovens dentro da Antroposofia, então foi 
maravilhoso unir forças com nossos amigos no 
Brasil para trazer este conteúdo a todos vocês”.
Andrea de la Cruz
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Gostaria de te convidar para um passeio. Será 
tranquilo, creio que você não se cansará muito. Não 
te preocupes, que te acompanharei durante todo 
tempo. Iremos passar por alguns lugares e observar 
como tem vivido nesses últimos tempos, quais 
foram seus desafios e aprendizados. Encontraremos 
pessoas diferentes, realidades diferentes. Mas antes, 
preciso te alertar que há uma enfermidade por nossa 
estrada. Ela é fácil de contrair e, às vezes, demoramos 
para perceber que a temos. Mas agora que você já 
sabe, deseja continuar?

Começaremos por um lugar pelo qual todos nós já 
passamos: o nascimento. Esse tão delicado momento 
de nossas vidas tem sido negligenciado por muitos. 
Mas encontramos um lugar onde todos trabalham 
para que haja respeito e amor nesse período. Esse 
lugar é a Casa  Angela, casa de parto humanizado. 
Lá, conversamos com Leonor, obstetriz da casa. Ela 
nos conta com brilho nos olhos a sua motivação para 
todo dia ir trabalhar: vive nela a força para mudar 
a forma de nascer para que assim, o mundo mude 
também. Um mundo onde mulheres e homens 
sejam respeitados igualmente. Ela sabe que é um 
trabalho de formiguinha, mas nos mostra um sorriso 
inabalável e contagiante. Por meio de palavras 
otimistas, descobrimos que todos que trabalham 
na Casa não estão podendo se abraçar o tanto que 
gostariam, não podem abraçar os bebês e as mães o 

tanto que eles merecem. Antes de seguirmos nosso 
caminho, ela nos dá um presente: 
“Para que algumas coisas nasçam, muitas outras 
precisam morrer”. Agradecemos e nos despedimos.

Continuamos nossa caminhada e, a cada passo 
sentimos que algo dentro de nós mudou. Como 
se algo tivesse crescido. Ao longe, avistamos uma 
grande construção no meio da mata: a Escola Dendê 
da Serra. Uma mulher com passo determinado vem 
nos receber. Silvia é o nome dela e através de sua 
calorosa e enérgica fala conseguimos sentir um pouco 
de como a escola tem vivido esses últimos tempos. 
Professores e alunos têm vivido separadamente e 
uma grande dor acometeu cada um deles. Mas isso 
só despertou uma força que eles já tinham e uma 
aproximação diferente foi-se desenvolvendo. Cada 
professor criou um vínculo antes não imaginado com 
seus alunos. Entre ponderações e afirmações, ela nos 
entregou um presente muito valioso: 
 “O grande exemplo para nós hoje é o reino vegetal. Ele é 
a grande fonte de vida. Uma planta que está morrendo, 
ela ainda na morte oferece seu fruto, sua semente, seu 
próprio corpo para virar terra adubada. As plantas 
sempre buscam a vida, a luz e ainda, generosamente, 
oferecem sua vida aos outros seres”.

Ainda temos um bom caminho a percorrer, então 
precisamos continuar. Nossa próxima parada é outra 

O Caminho da 
Juventude e os 
Projetos Sociais
Texto por: Indira Terciotti

http://www.casaangela.org.br 
https://www.dendeserra.org.br 
https://www.dendeserra.org.br 
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escola, rodeada por vida: vemos piquetes, bananais 
e o roçadinho. Quem nos recebe agora é Aldo, um 
jovem professor. Conseguimos sentir em sua fala 
sua força vital e o carinho por aquele lugar. Com uma 
conversa leve e objetiva, ouvimos como a escola 
tem intensificado sua vivência com a arte e como, 
devido às circunstâncias atuais, as matérias têm-
se complementado, de modo que belas produções 
foram feitas. Olhamos ao redor, para apreciar a 
beleza do lugar, e Aldo nos conta que a escola sempre 
cuidou deles e que, agora, era hora de retribuir isso. 
Professores, pais e alunos têm-se voluntariado 
para cuidar da escola em revezamentos. Essa ação 
despertou em cada um, um sentimento antes 
adormecido, um carinho e veneração pela escola. 
Aldo se despede de nós com um presente: 
“Eu preciso acreditar naquilo que faço. E fazer da 
melhor forma possível. Tudo que eu fizer, devo fazer 
com o coração limpo, para transparecer aquilo que 
realmente sinto, desde as aulas até o trabalho no 
campo”. Agradecemos mais uma vez e seguimos 
nosso caminho.

Paramos para respirar. O tempo está a nosso favor e, 
para chegar em nosso próximo lugar, passamos pelo 
mar e pela areia. A última escola que visitaremos 
é o Jardim do Cajueiro. Quem vem nos receber 
é uma mulher animada e gentil. Josiane  narra 
os altos e baixos que ela e a escola têm vivido. Por 
sua fala, vemos que a escola passou por mais altos 
do que baixos, pois sempre há algo para aprender 
e melhorar. Com lágrimas nos olhos, ela nos revela 
como tem se sentido motivada ao ver as devolutivas 
dos alunos sobre as atividades pedagógicas que ela 
tem enviado. Equilibrar a atividade certa e ver como 
os alunos estão dando retornos positivos, mantém 
sua chama acesa. Em nossa despedida, ela nos 
presenteia com uma pérola: 
“Quando voltarmos a dar aulas presenciais, sei que 
serei uma professora diferente. Não posso continuar a 
ser a mesma pessoa que era antes. Tudo que vivemos 
nesse tempo nos ensinou muito e temos que levar essas 
mudanças para a sala de aula também”.

Continuávamos por nossa estrada e aquele 
sentimento que estava dentro de nós só aumentava. 
Sentíamos uma força vital nos preencher. No meio 
da estrada, encontramos um homem com longos 
cabelos e um sorriso no rosto. Reinaldo interagia com 
crianças, adultos e anciãos. Por meio da Pedagogia 
da Emergência, ele exerce seu poder mágico: a 
cura através da leveza, brincadeira e risada. Nossa 
conversa é direta, porém, com muito bom humor.  
Ele nos alerta sobre um outro perigo: muitas pessoas 
estão passando fome nesse momento. E temos que 
pensar em meios para que elas possam se alimentar 
de forma digna. Mas também devemos pensar num 
outro tipo de alimento: o da alma. Como alimentar a 
alma dessas pessoas? Como alimentar a nossa alma? 
Com um sorriso no rosto, ele não se cansa de nos fazer 
refletir sobre o assunto: quando essa grande pausa 
passar, devemos tomar cuidado com as crianças e 
pensar em como alimentar suas almas, em vez de seus 
cérebros. Reinaldo escondeu um presente dentro de 
nossas bagagens, que só percebemos tarde demais 
para agradecer: 
“Solidariedade não é dar as roupas que você não usa 
mais, é compartilhar o que você tem de melhor com 
os outros. Então, se o seu melhor é cantar, cante! Se o 
seu melhor é fazer pão, faça! Se o seu melhor é contar 
histórias, conte! O que para você é ‘só isso’, para o outro 
pode ser muito”. Partimos com nossos corações cheios 
de força e esperança.

Caminhamos por belas estradas, até encontrarmos 
nosso último destino. Nele, conhecemos Thais, uma 
jovem com extensa bagagem de vida e conhecimento.  
Esse encontro é muito simbólico pois nos mostra o real 
motivo de nosso trajeto. Nascemos, crescemos e agora 
chegamos na juventude em sua plenitude. A vontade 
de agir e viver o mundo como ele é desponta em nós 
como uma planta que brota do chão. Observamos 
o lugar onde estamos, rodeado por uma grande 
floresta, mas as árvores aqui são muito diferentes 
das que vimos antes. Altas e silenciosas, elas se 
diferenciam muito da mata da Dendê. O clima é mais 
frio, o que nos convida a entrar nas aconchegantes 

https://en.jardimdocajueiro.com.br
http://pedagogiadeemergencia.org
http://pedagogiadeemergencia.org
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Pedagogia de Emergência
A pedagogia de emergência foi criada em 2006, quando 
Bernd Ruf, professor Waldorf alemão especializado 
em crianças com deficiência, esteve no Líbano em 
meio à guerra entre Israel e o Hezbollah. Com a missão 
de fortalecer, por meio de recursos pedagógicos e 
terapêuticos, a resiliência em crianças e jovens em 
situação de psicotrauma, vítimas de catástrofes, 
de violência física e emocional ou em condição de 
vulnerabilidade social, a pedagogia de Emergência 

chegou no Brasil em 2011.

Escola Waldorf Rural Turmalina
Escola Waldorf Rural Turmalina, localizada na Cidade 
de Paudalho- PE, surgiu no ano de 2016 apenas com 
turmas de ensino fundamental II (6º e 7º ano), e hoje, 
conta com turmas desde do jardim de infância até o 
ensino médio, o qual terá fechamento pleno no ano de 

2021, com a turma do 12º ano.

Escola comunitária Jardim do Cajueiro
O Jardim do Cajueiro é uma escola comunitária baseada 
na Pedagogia Waldorf, existente há 14 anos no vilarejo de 
Barra Grande, na Península de Maraú, litoral Sul da Bahia. 
Atualmente atende aproximadamente 100 crianças do 

Jardim ao 6° ano.

Escola Dendê da Serra
A Dendê da Serra existe desde de 2001, em Serra Grande –BA. 
A Missão da Dendê é promover o desenvolvimento integral 
do ser humano através de uma ação educativa baseada nos 
princípios da pedagogia Waldorf e propiciar a convivência 
de crianças de diferentes origens sociais, atendendo 
prioritariamente às necessidades das famílias menos 

favorecidas.

Casa Angela
A Casa Angela foi inaugurada em 2009, por iniciativa da Associação 
Comunitária Monte Azul. Mas a história da Casa começa bem 
antes, na década de 1980, com o trabalho de humanização do 
parto realizado pela parteira alemã Angela Gehrke da Silva na 
comunidade do Jardim Monte Azul, na zona sul de São Paulo. 

Desde 2009, mais de 2.000 bebês nasceram na Casa Angela.

Colônia de Férias Araucária
A Colônia de Férias surgiu na Alemanha, com o pastor Zimpel, da 
Comunidade de Cristãos. Lá, eram realizados acampamentos para 
crianças, em moldes antroposóficos. Esse mesmo pastor trouxe 
para o Brasil a Colônia de Férias, que  teve sua continuidade por 
meio de     inúmeros outros pastores. A Colônia Araucária possui três 
versões: a Colônia Araucária, a Colônia Solidária e a Familiar. Em 
2011, a Comunidade de Cristãos voltou a atuar junto com o Grupo de 
Jovens (monitores e coordenadores), responsável pela organização 
e realização das colônias que acontecem hoje em dia. O grupo tem 
o compromisso de promover colônias com uma proposta lúdica, 
pedagógica e antroposófica, nas quais crianças de diferentes idades,  
independentemente de sua classe social, possam viver plenamente 

sua infância.
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casas que estão à nossa volta.  Thais nos conta um 
pouco sobre a Colônia de Férias Araucária, projeto 
em que ela é voluntária. A Colônia recebe crianças 
de várias realidades e para isso, ONGs ajudam o 
projeto. Enquanto ela e o grupo que atua na Colônia 
não sabiam por quanto tempo teriam que ficar longe 
das crianças, planos de ajuda foram elaborados. 
Ela ressalta que não queriam impor nada a essas 
pessoas, e sim, ver o que elas realmente precisavam. 
Em conversas com as ONGs, foi constatado que, num 
primeiro momento era necessário arrecadar dinheiro 
para necessidades básicas. Num segundo momento, 
as ONGs pediram ferramentas que aproximassem as 
crianças da experiência que elas viviam na Colônia. 
Prontamente, o grupo se organizou para enviar 
brincadeiras, músicas, histórias e atividades manuais. 
Thais ressalta que para começar uma brincadeira 
é preciso muito pouco ou quase nada; então, 
podemos usar a nossa criatividade para promover 
tais momentos com as crianças. Sentimos que nosso 
tempo está acabando e, em nossa despedida, ela nos 
entrega um presente: 
“Olhar no olho de uma criança e ver que ela tá presente, 
sem se preocupar com outras coisas é muito inspirador. 
Às vezes, essa boa memória que estamos dando para a 
criança pode motivá-la pelo resto da vida, dá o poder 
de escolha”.

Nosso caminho juntos chegou ao fim, mas a jornada 
individual não. Agora, cada um seguirá seu caminho. 
Recebemos vários presentes e, agora, cabe a cada 
um de nós decidir o que fazer com cada um deles.  
Com a força da juventude dentro de nós, agora é o 
momento de agir. 
Lembra-se da enfermidade, que eu te disse que 
encontraríamos pela estrada?  Esse mal é o mal do 
esquecimento. Com nossas vidas corridas, acabamos 
nos esquecendo daquilo que é realmente essencial 
para nós. Agora, passamos por uma grande “pausa”, 
não para relaxar, mas para parar e tentar lembrar 
do que verdadeiramente importa para nós. Se nos 
esquecermos do que verdadeiramente importa, 
esqueceremos qual é o nosso caminho no mundo.

Leonor nos contou sobre como sente que os abraços 
e beijos no seu trabalho criavam um vínculo especial 
com as pacientes. Esse afeto, que, às vezes, nos passa 
despercebido, pode ajudar e, muitas vezes, curar. O 
quanto você demonstrava esse carinho antes? O 
quanto você deseja demonstrar?
Silvia nos lembra da relação professor-aluno e como 
foi possível dedicar mais atenção individual para o 
aluno e família. Será que nos esquecemos disso? 
Será que nos perdemos em grandes exibições e não 
olhamos a fundo para a criança? Ela também nos 
ajudou a olhar para aquele ser vivo que nos dá vida: 
as plantas.  Cuidar, olhar e venerar a existência desses 
seres pode nos trazer grandes sabedorias.
Aldo nos recorda daquelas coisas que sempre 
estiveram conosco: nossas escolas, casas e famílias. 
O quanto temos honrado àqueles que estão 
diariamente conosco? E o que podemos fazer?
Reinaldo nos chama a atenção para aquelas coisas 
que realizamos e não damos o devido valor. O que 
é pouco ou nada para você, pode ser muito para 
o outro. Além disso, nos encoraja a sermos mais 
solidários. O que há de melhor em você que poderia 
ser compartilhado? 
Thais é aquela que, com sua força da juventude, nos 
chama para a ação, relembrando que precisamos de 
muito pouco para começar uma brincadeira. Será 
que nos perdemos com grandes ações? Será que com 
o pouco, com o essencial, não conseguimos fazer 
uma grande mudança na vida de alguém?
Josiane nos faz pensar no futuro e planta em nós a 
pergunta de como seremos na nossa “volta”. 
Assim, voltamos para nosso primeiro ‘presente’ e 
fechamos nosso ciclo:
 “Para que algumas coisas nasçam, muitas outras 
precisam morrer”. O que você deixará morrer para que 
outras nasçam?

Esse ensaio foi baseado em seis entrevistas. Agradecimentos 

especiais  a cada  pessoa que  contribuiu com  seu relato 

precioso.

https://coloniaraucariaa.wixsite.com/pedagogiawaldorf 
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Alecrim é uma marca criada por uma ex-aluna Waldorf 
chamada Jade. É pensada e sentida afim de ser uma ma-
neira prática e colorida de organizar seus dias com produtos 
costurados à mão. Toda a estamparia da marca é  inspiradas 
nos tons da natureza! Conheça mais, e apoie o trabalho de 
uma mulher artesã em @alecrim_docampo no instagram 
ou peça o catálogo através do whatsapp (48) 99913-2533.

Você está lendo isso? 

Então este anúncio deu certo!

Anuncie seu negócio em nossa próxima edição. 
Para saber mais entre em contato com a Planetária 
por email:
contatoplanetariabr@gmail.com

https://www.instagram.com/alecrim_docampo/
mailto:contatoplanetariabr%40gmail.com?subject=
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“Temos que erradicar da alma todo medo e temor 
do que o futuro possa trazer ao homem. Temos 
que adquirir serenidade em todos os sentimentos e 
pensamentos a respeito do futuro.
Temos que olhar para a frente com absoluta 
equanimidade para com tudo o que possa vir. 
Temos que pensar somente que tudo o que vier, nos será 
dado por uma direção mundial plena de sabedoria. 
Isto é parte do que temos que aprender nesta era: 
Viver com pura confiança sem qualquer segurança na 
existência. 
Confiança na ajuda sempre presente do mundo 
espiritual. 
Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. 
Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar 
interior, todas as manhãs e todas as noites”.
Rudolf Steiner

A Pandemia de 
2020 à Luz da 
Antroposofia
Texto por: Laila Morais
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O ano de 2020 começou com força total, cheio de 
projetos e expectativas. A humanidade vivia em um 
ritmo frenético, sem pausas, sem tempo para ouvir 
a natureza, sem consciência das consequências de 
suas próprias ações.
Foi em novembro de 2019 que os primeiros casos de 
pessoas infectadas com um novo vírus, até então, 
transmitido apenas entre animais, apareceram 
em Wuhan, na China. Esse vírus sem precedentes, 
quando em contato com humanos, rapidamente se 
espalhou por todo o mundo. 
Quando em meados de fevereiro de 2020 os primeiros 
casos de Covid-19 foram detectados no território 
brasileiro, o assunto não saia da boca do povo, o que 
já era de se esperar. Só se falava sobre a doença. 
Em março, a OMS declarou estado de Pandemia 
devido ao novo Coronavírus. “Fiquem em casa”, eles 
disseram. 
Inúmeros países, cada qual a seu tempo, renderam-
se às quarentenas, isolamento social e a interrupção 
da “vida normal”.
E foi assim que, mais uma vez, a humanidade se 
encontrou à beira de um colapso, e uma enfermidade 
altamente contagiosa assumiu o protagonismo dos 
capítulos seguintes.
O que sabemos sobre esta doença?
Oficialmente chamada de Sars-Cov-2 – sigla em 
inglês significa: “Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2”, em tradução livre: Síndrome 
Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2” – ficou 
mais conhecida pelo seu “sobrenome”: coronavírus. 
Este termo, na verdade, é o nome da família do 
vírus que tem-se espalhado pelo mundo. Também 
são coronavírus o Sars, que atingiu a China e foi 
identificado em 2002, e o Mers, que causou uma 
epidemia em 2012 no Oriente Médio. É justamente 
por já existirem outros coronavírus que o causador 
da atual crise é chamado de “novo coronavírus”.1

A origem da transmissão desse novo vírus é 
proveniente de morcegos, assim como a maioria 
dos vírus da família “corona”. Atualmente, já se sabe 

1 Para mais informações, vide: <https://saude.abril.
com.br/medicina/as-diferencas-e-semelhancas-
entre-o-sars-cov-2-e-outros-coronavirus/ >

que houve uma mutação, possibilitando a infecção 
de seres humanos. Pesquisas concluem que essa 
alteração genética do vírus foi um processo natural, 
sem interferência humana.
Os principais sintomas associados ao diagnóstico 
dos pacientes afetados pelo Covid-19 são: febre, dor 
de garganta, tosse, dificuldade de respirar e perda do 
paladar e do olfato; as complicações podem  causar 
insuficiência respiratória e falência múltipla de 
órgãos, causando a morte de 2,8% dos infectados 2e 
aumentando o risco de mortalidade em pessoas com 
doenças cárdio-respiratórias . O Brasil já alcançou 
o triste marco de mais de 164 mil mortos pelo novo 
coronavírus. Enquanto uma vacina não chegar, esse 
número, infelizmente, tende a aumentar. 
A morte de muitas pessoas por covid-19 pode ser 
evitada se cada um de nós seguir as recomendações 
de distanciamento social e de proteção com máscaras 
e práticas de higiene.
Com um panorama geral da situação da pandemia 
de 2020, iremos dar um passo para trás, em busca 
de enxergarmos a situação por um ponto de vista 
diferente.

² Fonte: Site Coronavírus Brasil. Disponível em <https://
covid.saude.gov.br>. Acesso em novembro/2020.

https://saude.abril.com.br/medicina/as-diferencas-e-semelhancas-entre-o-sars-cov-2-e-outros-coronav
https://saude.abril.com.br/medicina/as-diferencas-e-semelhancas-entre-o-sars-cov-2-e-outros-coronav
https://saude.abril.com.br/medicina/as-diferencas-e-semelhancas-entre-o-sars-cov-2-e-outros-coronav
https://covid.saude.gov.br
https://covid.saude.gov.br
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As reflexões a seguir se baseiam nos textos de Rudolf 
Steiner, em comentários dos textos de Steiner e 
em entrevistas realizadas exclusivamente para a 
Planetária, com Drª. Ana Paula Cury (Médica de 
formação antroposófica, co-fundadora da Escola de 
Pais na Escola Waldorf Rudolf Steiner) e Maria Lúcia 
Caldas (Psicóloga Clínica, com especialização em 
Psicologia Antroposófica, Terapia Artística, Futuro da 
Aprendizagem e criadora da Constelação Biográfica  
e da Formação em Matriz de Nascimento).

Doenças parasitárias: a quem elas servem?
Rudolf Steiner, em suas palestras, fala  mais de uma 
vez a respeito de doenças que envolvem a proliferação 
de vírus e bactérias dentro de outros seres vivos, e 
como elas têm relação direta com causas anímico-
espirituais, neste caso com Ariman.
Algumas características das forças Arimânicas são 
a mentalidade materialista, o medo, o egoísmo e as 
próprias entidades parasitas.
Em seu texto sobre Epidemias, Drª Ana Paula pondera: 
“Podemos, portanto, dizer que, no nível físico destas 
doenças envolvendo vírus e bactérias e igualmente o 
presente intelectualismo materialista têm sua fonte 
no reino anímico-espiritual. Num sentido superior 
estas duas coisas se equivalem”. 
Em outro trecho no texto Epidemias À Luz da 
Ciência Espiritual também da Drª Ana Paula Cury, 
podemos observar que, historicamente “os casos de 
epidemias ou pandemias foram sempre precedidos 
ou ocorreram próximos a situações que geraram 
apreensão e negatividade em escala mundial e 
a população sofreu grande influência da opinião 
pública, despertando o medo e o temor em relação 
ao futuro”.
Como exemplos, temos, a Gripe Espanhola, em 1918, 
após a primeira Guerra Mundial; a Gripe Aviária, em 
2004, após o ataque à Nova York (EUA) e Guerra do 
Iraque, e, mais recente, em 2009 a Gripe Suína, que 
sucedeu a Crise Financeira Mundial da época.

Os vírus são sintomas e não causas de 
doenças
A presença de vírus ou bactérias no organismo humano 
só é possível quando o “habitat é propício”; isso quer 
dizer que quando uma ou outra doença infecciosa se 
manifesta no nosso corpo, é porque já encontrou ali 
condições propícias para o desenvolvimento dessas 
criaturas microscópicas dentro em nós. Há um 
desequilíbrio pré-existente que faculta um estado de 
suscetibilidade. Se assim não fosse, todas as pessoas 
igualmente expostas aos agentes infecciosos teriam 
de adoecer, o que não é o caso.
A invasão de bactérias, quando vistas sob um 
olhar mais aprofundado, não é a causa primária 
do surgimento de patologias, mas contribui para o 
aparecimento de doenças.
Aqui podemos observar a diferença entre a 
Patogênese ( que estuda a origem das doenças) e a 
Salutogênese ( que busca a origem da saúde)1. 

Educar e Curar
Rudolf Steiner em As Manifestações do Carma, nos 
diz: “Devemos reconhecer como legítima a seguinte 
afirmação: quando uma epidemia irrompe em 
algum lugar, com ela é trazido algo que o homem 
decididamente procura para compensar alguma 
coisa em si próprio. E podemos admitir que ele é 
introduzido em determinadas situações a fim de 
sofrer uma lesão para, superando-a, aproximar-se da 
perfeição”. 
Em seus livros, Steiner relaciona o aparecimento 
de doenças e epidemias como consequência do 
comportamento do ser humano, que ressoam tanto 
no campo do mundo físico, como no mundo do 
supra-sensível.

O que causa a doença então? 
“A coisa é multifatorial. Por um lado, é a exposição ao 
germe – a ciência médica convencional atribui tudo 
a isso – mas é claro que isso é apenas um aspecto, 
porque existem pessoas que, mesmo expostas, 

³ Leia mais sobre esse tema em: <https://www.weleda.
com.br/bem-estar/saude-holistica/salutogenese>                                                                                                                                  

http://www.fewb.org.br/imagens/covid/epidemias.pdf 
http://www.fewb.org.br/imagens/covid/epidemias.pdf 
<https://www.weleda.com.br/bem-estar/saude-holistica/salutogenese>                          
<https://www.weleda.com.br/bem-estar/saude-holistica/salutogenese>                          
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não adoecem. Então o que faz essa diferença? É 
a disposição interna dela, que tem a ver com a sua 
imunidade”, diz Dra. Ana Paula Cury, respondendo à 
nossa pergunta. 

Ao explicar a imagem acima, Ana Paula complementa: 
“O interesse é o primeiro gesto de altruísmo”. 
Então, quando há um altruísmo anímico, há um 
egoísmo fisiológico, isto é, um estar fechado às 
potenciais ameaças externas e isso nos fortalece 
imunologicamente.
As doenças fazem parte do carma individual/coletivo 
da humanidade e, quando elas se manifestam, 
sempre podem ensinar algo de que necessitamos 
para nos elevarmos espiritualmente. 
Quando tentamos eliminar uma doença, para evitar a 
dor e o sofrimento estamos interrompendo processos 
de aprendizado no nível anímico-espiritual. Ter um 
antídoto para uma doença não significa que esta será 
eliminada, mas sim “postergada”, pois a tendência 
a adoecer permanecerá na organização anímica 
daquele indivíduo, que foi privado da experiência 
que a doença lhe causaria. Essa descompensação, 
causada pela renúncia desse aprendizado, só seria 
equilibrada caso educássemos espiritualmente as 
pessoas, para que a mentalidade materialista não 
mais fizesse parte do cotidiano, só então haveria uma 
diminuição da tendência a adoecer.

O aumento da consciência espiritual, é igualmente 
proporcional à diminuição das forças destrutivas do 
universo. Isso quer dizer que, se conscientemente 
contribuirmos para a evolução do coletivo através 
da realização da nossa missão conforme a tarefa 
de desenvolvimento condizente com a época que 
estejamos vivendo, as forças de destruição, como 
certas doenças, seriam diminuídas e não mais 
precisaríamos ir em busca de remédios2 ou da 
remissão3 das enfermidades.

O que esta doença, em específico, tem a nos 
ensinar?
Em nossa entrevista, a Drª. Ana Paula Cury nos diz: “A 
gente recebeu a possibilidade de adoecer. (...) Toda 
doença, na verdade, já é em si uma possibilidade de 
aperfeiçoamento (...) Ela (a pandemia) vem, talvez, 
pela falta de atitudes fundadas em uma consciência 
que já deveria ter sido conquistada, pelo menos, 
por um número suficiente de seres humanos. Uma 
consciência espiritualizada da vida e do ser humano”.

⁴ Retorno ao caminho do meio.
⁵ Retorno a sua missão.

Interesse pelo ser 
humano e pelo 

mundo.
Dedicação a metas 

e tarefas.

'Eu biológico'
Autoconhecimento.

Impulso para a Saúde

Desinteresse pelo 
ser humano e pelo 

mundo.
Tendência ao 
egocentrismo

Altruísmo biológico.
Dedicação ao mundo.

Tendências à Doença

Vida pensante/
consciente

Vida corpórea/
inconsciente
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Alimentando a doença
Como já comentei, doenças parasitárias 
representam as forças arimânicas atuando em nossa 
organização corpórea e equivalem aos pensamentos 
materialistas, egocêntricos e medrosos, provenientes 
de nossa relação inadequada com essa mesma 
força. Considerando isso, entendemos que, quando 
cultivamos pensamentos materialistas, estamos 
alimentando os microorganismos doentios.
Se, quando nos isolamos da sociedade por medo 
estamos alimentando tendências ao adoecimento, 
nossa atitude deve provir do “amor”, e altruísmo 
com o próximo, nos transformando de ameaças 
em protetores. Quando, conscientemente, estamos 
abertos para o mundo através de ações altruístas, 
nós nos fechamos para as doenças.

Entendendo o contexto e a época que 
estamos vivemos:
Em seu livro: Os Fundamentos Espirituais do Mundo 
Exterior, Steiner se refere a nossa época da seguinte 
forma: “Os tempos atuais exigem muito, infinitamente 
mais do que outros tempos exigiram; os tempos 
atuais exigem dos seres humanos justamente o que 
eles menos querem ter: compreensão científico-
espiritual”.
Como disse Maria Lúcia Caldas, em nossa entrevista: 
“Estamos vivendo a época da Alma da Consciência, 
na qual somos chamados a nos individualizar (ter os 
nossos próprios pontos de vista), e ao mesmo tempo 
nos libertarmos das forças do egoísmo”.
A individualização espiritualizada permite a 
encarnação do Eu na consciência, e a cooperação 
com as hierarquias espirituais, na construção da 10ª 
Hierarquia, Humana, do amor e da liberdade.

Qual a importância da individualização? 
Maria Lúcia Caldas responde a essa pergunta da 
seguinte forma: “Um processo de individualização 
dissociado de uma perspectiva onde a Cosmogonia4 
orienta a Antropologia nos levaria a um confronto 
6 Conjunto das teorias, doutrinas, princípios ou 
conhecimentos que se dedicam à explicação sobre 
origem do universo; cosmogênese.

fatal com as diferenças (...) Guerra de todos contra 
todos”.
“Essa individualização materialista nos afasta das 
regras do coletivo, nos reduz aos nossos pontos de 
vista e nos faz reativos a outras perspectivas. Nos 
tornamos pequenos ditadores, reféns das forças do 
egoísmo e do mal”. Idem.
Precisamos cuidar para “não ficarmos presos na 
nesga que nossos olhos veem”, buscando entender 
que sempre haverá outros pontos de vista.
Steiner falava que para ver, precisaríamos “olhar 
cada fato de 12 pontos de vista”. Isso nos convoca  
para a tarefa de plasmar essa percepção ampliada  
da realidade, na “comun-unidade” a partir da  
contribuição de cada um, em conexão viva  com seu 
“Eu Espiritual”.

O que aprendemos com tudo isso?
Podemos concluir que as doenças vêm para nos 
ensinar algo. Em tempos desafiadores, nossa 
coragem, fé e empatia são mais do que necessárias 
para a superação das crises de forma coletiva. 
Quando olhamos para a existência humana além 
desta encarnação, onde a vida na terra faz parte da 
nossa evolução cósmica, entendemos que muitas 
vezes, teremos que passar por determinadas 
experiências terrenas para, só então, nos elevarmos 
espiritualmente. Para isso ser possível, é preciso 
transformar o conhecimento em comportamento. 
Como já dizia J. Guimarães Rosa: 

“O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem”.

Este texto é apenas um resumo de alguns aspectos 
dos conhecimentos antroposóficos relacionados a 
pandemia deste ano.
Agradecimentos especiais à Drª. Ana Paula Cury e 
à Maria Lúcia Caldas, que prontamente aceitaram 
participar de nossas entrevistas e nos presentearam 
com pérolas de conhecimento.
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A educação em nosso país é um tema que  
recorrentemente gera polêmicas, assim como todos 
os outros que envolvem políticas públicas e suas 
ações ou a falta delas.
Com a pandemia, tivemos que adaptar as nossas vidas 
em nossos lares, tivemos que adaptar a comunicação, 
as relações e as nossas tarefas cotidianas ao meio 
virtual e online. E a escola, como fez essa adaptação? 
Será que todos têm acesso ao ambiente virtual? E 
como os estudantes estão lidando com o Isolamento 
Social? 
A partir dessas questões e de vivências próximas, 
voltamos nosso olhar ao coletivo e em como está 
sendo desafiador aos jovens ter a sua jornada 
educativa interrompida. Esse fator e a somática da 
quarentena, acabou por se tornar um momento de 
solidão, uma ponte sem acesso, muitas vezes, a casa 
do vizinho ou até mesmo a porta de saída da escola.
A desigualdade social, nesse momento pandêmico, 
ganhou mais visibilidade e consciência e trouxe para 
o meio virtual muitas discussões e debates, destaques 
a diversas ações que foram promovidas em prol da 
criança e do adolescente e da democratização do 
acesso à educação.
Como podemos pensar que o acesso à educação em 
tempo de pandemia pode acontecer?
Esse texto vem com as influências de Marte, ele, que 
é o quarto planeta mais próximo do Sol e o segundo 
menor planeta do sistema solar, depois de Mercúrio, 
sendo consideravelmente menor que o planeta Terra. 
Marte está ligado à mitologia romana, como o Deus 
da Guerra, filho de Júpiter,  e, na mitologia grega, ele 

é Ares. De toda forma, o questionador e o violento.
Contudo, sobre a falta de ações e as consequências 
severas que esse momento causou na educação e 
para os grupos que atingiu, dentre os mais vulneráveis 
estão os jovens. 
A partir disso, surgiu uma questão: como estão 
lidando os jovens do ensino médio com toda essa 
situação? E a escola, como vem auxiliando esses 
jovens? Será que a família está recebendo apoio 
mútuo? 
Uma vontade minha, de virar uma mosquinha e ir 
à casa de cada um deles, descobrir a resposta para 
essas questões, se transformou em um formulário, 
com o intuito de ouvi-los e entender suas vivências 
com a escola no ambiente virtual, além de buscar 
compreender o que essas ações acarretam durante 
esse período. 
As perguntas foram as mais diversas, com o objetivo 
de fazer um apanhado, principalmente, de como eles 
têm-se sentido e como estão se relacionando com o 
mundo na experiência do ensino remoto. 
Faço uma observação de que essa pesquisa foi feita 
com alunos do ensino médio de escolas Waldorf, para 
que houvesse uma visão mais aprofundada e ampla 
da diversidade que existe nesse contexto e levantar 
a percepção da singularidade de cada um, jovens de 
diferentes regiões, vivências e realidades sociais, e 
compreender os efeitos causados no seu dia-a-dia.
Alguns pontos interessantes levantados durante a 
pesquisa foram a obrigação de ser bem visto pelos 
pais e a cobrança que parte do meio familiar. A 
falta de interação social e material foram também 

A Educação e o 
Ensino Remoto: 
Como Aproximar?
Texto por: Erika dos Anjos
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empecilhos. Alguns tiveram que sair da escola por 
questões financeiras, outros sentem dificuldade no 
aprofundamento de disciplinas por não conseguirem 
tirar as dúvidas ali na hora. Ainda, falta disposição para 
fazer a tarefas, não há um incentivo muito positivo 
em ficar na frente do computador e, por isso, esse ato 
também se torna muito cansativo. A dificuldade em 
seguir rotinas e manter uma disciplina também é um 
fator. O mais interessante é que, em unanimidade, 
há o reconhecimento do esforço dos professores, 

que têm facilitado essa ponte; os alunos relatam que 
se sentem apoiados nessa relação e compreendem 
a dificuldade no manuseio das tecnologias e dessa 
readaptação, além dos malefícios conhecidos pelo 
uso intensivo das mesmas em nossas vidas. 
No intuito de melhor ilustrar o recolhimento desses 
dados, trarei alguns gráficos a vocês. 
Percebe-se que boa parte das respostas vieram do 
Sul do Brasil:
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Da aula à tela: uma experiência 
sem tato
Entrevista com: Karla Neves

Quero começar o relato dessa entrevista com uma 
imagem.
Gostaria que você se imaginasse na frente do 
computador e que estivesse assistindo a uma aula 
de matemática para o ensino fundamental de uma 
escola waldorf, onde se faz necessário a criação 
artística e lúdica como forma de aprendizagem, 
despertando o potencial do aluno numa pedagogia 
viva. Durante a aula, a professora irá te mostrar um 
objeto. Irei descrevê-lo para você: é normalmente 
utilizado como artigo de decoração, é um artesanato 
que muito remete à cultura nordestina, um boi-
bumbá colorido, com cerca de uns 12 centímetros, 
que aparenta ser leve. Seu material parece ser argila 
e, no meio dele, há uns detalhes em alto relevo; ele 
tem um formato arredondado, como uma mini-oca e, 
na parte interna, há um sininho, que parece também 
ser feito de argila. Gostaria que você se imaginasse 
segurando esse objeto. Pense no peso dele, na 
textura, na temperatura e agora pense em como 
descreveria a alguém que também não irá segurá-lo 
pessoalmente.
Observe toda a descrição. Como você, eu não obtive 
contato físico com esse objeto; tive que me aproximar 
desse artefato de maneira deduzível, imaginando 
como seria o seu material, as suas cores, a sua textura, 
o seu peso e tudo mais. 
Foi a partir dessa imagem que a Professora Karla Neves 
compartilhou a sua experiência com suas turmas do 
Ensino Fundamental e Superior, além de suas tutorias 
aos professores do Ensino Fundamental. Ela nos 

contou um pouco mais sobre essa experiência, com 
o intuito de manter o ensino remoto mais próximo, 
nesse momento onde as aulas virtuais tomam o lugar 
da sala de aula, visto que muito se perde na frente da 
tela do computador, principalmente a sensibilidade, 
o tato, essas percepções mais sutis daquilo que nos 
rodeia e que a pedagogia Waldorf tanto incentiva.
“O virtual não promove uma possibilidade real de 
interação”. Com essa colocação, a professora Karla, 
nos traz a importância e a necessidade da experiência 
no processo formador de aprendizagem da criança. 
Ela complementa dizendo: “quando a gente fala de 
educação, e educação básica de crianças e jovens, a 
gente tá falando de experiência, antes de mais nada, 
até porque as matérias de física e química dependem 
unicamente da experiência e não em ver um vídeo 
de uma, onde não se terá o cheiro, a temperatura, o 
sentido”. 
Com essas colocações, fica evidente que o que a 
professora quer nos mostrar é que não há vivacidade 
no meio virtual; os alunos e quem mais está 
utilizando esse meio de comunicação no momento 
estão numa ilusão de proximidade, de experiência, 
mas não estão, de fato, vivenciando-as. Ela dá como 
exemplo os vídeos que rolam na rede, de flores 
desabrochando, e a diferença de ver na sua frente 
uma flor abrir naquele exato instante, com a mágica e 
o encantamento envolvidos.
Nesse sentido, ela também aborda a importância da 
condução do professor e suas adaptações, diante 
desses desafios tecnológicos, e pontua: “o professor 
deve balancear, buscar um equilíbrio no virtual, pois 
uma ligação com o espiritual é a criação artística. O 
que de artístico você como professor, está promovendo 
ou propondo para os alunos fazerem?” 
O(a) aluno(a) deve sentir, deve estar em contato com a 
natureza, com os elementos, deve experienciar, criar, 
agir. Essa é a sua principal tarefa, esse é o momento 
adequado e a escola é o seu espaço de crescimento. 
Como proporcionar isso através do meio virtual?
Questionar tudo isso foi o que permeou essa aula, 
que foi muito mais do que apenas um bate-papo com 
a professora Karla Neves. Como ponto de finalização 

Além do formulário, pude contar com ilustres 
depoimentos, em entrevistas com alguns convidados. 
São eles: uma professora do Ensino Fundamental, 
um pai de dois alunos do Ensino Médio e uma aluna 
do 12º, que acaba de se formar durante a pandemia.
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A casa, o Outro e o Coletivo
Entrevista com: Pai Milton Tortella

Pai de três jovens, dois deles sendo um casal de 
gêmeos alunos do ensino médio de uma escola 
Waldorf em São Paulo, Milton Tortella nos conta um 
pouco da adaptação dos seus filhos com a educação 
remota e sua rotina nesse momento, em relação ao 
meio familiar, suas mudanças e desafios.
Milton começa falando dos desafios, pois ele diz que 
“é muito desafiador mantê-los envolvidos”. O pai 
conta que vem acompanhando de forma distante 
as aulas dos filhos, mas percebe, pelo entusiasmo 
ou pelo desânimo, como eles estão respondendo às 
aulas à distância. Ele pontua que o professor precisa 
de um preparo para essa nova fase, para se adaptar, 
tanto quanto os alunos. Para obter bons resultados, 
necessita de um caminho. Ele declara: “o professor 
que conseguiu declarar suas intenções, conseguiu ter 
um acordo com seus alunos(as)”. 
Na vida domiciliar, ele também retrata um pouco da 
personalidade de cada um dos seus filhos estudantes; 
enquanto um se voltou à diversas atividades, o outro 
ao contrário, se fechou e se mostrou mais recluso. 
Milton reparou o comportamento deles e percebeu 
que, como pai e junto à sua companheira, precisaria 
atendê-los de maneira diferente, com atenção e zelo 

ao que cada um requer. Ele complementa, dizendo 
que “o trabalho do professor é saber valorizar a 
individualidade de cada um, conforme suas propostas 
pedagógicas, para que haja o desenvolvimento de 
uma relação rica e crescente para ambas as partes”.
Ele então levanta uma questão: “como levar essa 
relação de casa e das aulas ao professor?”
A partir dessa pergunta, ele traz essa reflexão de que 
“se faz necessário criar lugares de troca e dar lugar 
de escuta ao professor, ao pai e a mãe e sobretudo ao 
jovem”, pois o envolvimento da família e do jovem é 
de extrema importância, ainda mais nesse momento 
de pandemia. 
“Os jovens tentam falar”, é a colocação que ele faz, 
criticando a ausência de espaço de escuta a eles, que 
são os principais envolvidos nesse processo. “Como 
não ouvi-los no momento da vida em que o jovem está 
sendo estimulado a pensar?”
Onde está o lugar desse jovem? O que é o coletivo? 
Onde esse jovem está inserido no coletivo? 
Questionamentos que surgiram ao longo da conversa.
“A grande potência da vida é a questão”.  Milton traz 
essa frase de provocação e reflexão, pois compreende 
que o  impulso do jovem é o movimento e, muitas 
vezes, não é reconhecido ou é ignorado. Com isso, 
ele deixa claro que “a escola é o lugar de todo mundo”.
Contando um pouco mais sobre a relação familiar, 
Milton diz que, juntos, promoveram diversas 
atividades: fizeram sarau, festa junina, rodas de 
conversas. Ele relata que, nessas atividades, houve 
resgates de memórias e lembranças de sua infância 
e juventude e que observou o aprendizado em sua 
própria trajetória. Ele então comenta: “eu tenho 
muito orgulho dos meus filhos e é muito bom poder 
acompanhar de perto os seus potenciais”.
Por fim, eu lhe fiz a pergunta de um milhão de dólares: 
“E no pós-pandemia, como o coletivo agirá?” Milton 
então nos diz: “Não existe coletivo sem a expressão 
do individual. Afinal como fazer a diferença sem o 
autoconhecimento, sem o conhecimento da sua 
origem e da sua ancestralidade? Hoje essa conexão 
se faz mais necessária, ao invés da conexão com a 
tecnologia”.

ela também comenta a importância da interação da 
escola com as famílias, visto que, nesse momento, 
o(a) aluno(a) precisa de um vínculo mais particular 
e amoroso e o papel do professor(a) nessa ponte é 
informar, trocar, ouvir e auxiliar.
Para encerrar, fiz uma pergunta, que deixei para 
todos os convidados: “como você vê o futuro no pós 
pandemia?” Ela então cita Hannah Arendt, em A Crise 
da Educação e diz: “educar é tomar responsabilidade 
daquilo que você faz”. Ela completa dizendo que, 
nesse sentido, educar é ter “entusiasmo para agir, 
para viver. E o futuro? É confiar que eu tenho que me 
preparar para ser, pois o ser é estar presente para um 
futuro que ainda virá”.
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O teatro está vazio, mas o 
espetáculo ainda não acabou
Entrevista com: Cecília Varella Katz Mattone

Você tem visto as lives de entretenimento? Os shows 

de músicos e artistas? Exposições de arte? Peças de 

teatro? Costumava fazer isso no presencial? Sente 

falta agora que não se  pode mais ir? A Cecília, nossa 

entrevistada, também – e eu também me incluo nesse 

grupo. Mas agora imagine uma peça teatral produzida 

inteiramente para o Youtube pelo 12º ano da Escola 

Associativa Waldorf Veredas. Você assistiria?

Essa foi a apresentação de teatro da turma da Cecília, 

que também nos contou um pouco mais sobre a sua 

experiência remota e sobre suas expectativas no 

último ano da escola.

“Não é difícil, mas você tem que ficar muito tempo na 

frente do computador e tá ficando bem cansativo”. 

Com essa frase, pode-se imaginar a rotina que teve 

de ser estabelecida. Em família, tiveram alguns atritos 

com relação a horários e às tarefas de casa, pois, 

com todos em casa, essas tarefas aumentaram e a 

readaptação virtual ocupou bem mais do seu tempo. 

Com organização e divisão dos afazeres, Cecília e 

suas duas irmãs conseguiram conciliar a agenda de 

cada uma juntas: “Estamos sabendo administrar”. 

Cecília fala um pouco do papel dos professores(as), 

diz que foi excepcional: “no começo, alguns 

professores(as) nos ensinaram a mexer nas 

ferramentas”. Ela, diz que ainda os alunos(as) tiveram 

um espaço aberto para levar aos professores seus 

anseios sobre a quantidade de atividades e o excesso 

de exposição ao computador.

Para a nossa conversa, algumas perguntas foram 

enviadas para :à Cecília, para termos uma direção. A 

partir disso, ela diz que uma das perguntas a marcou 

muito: “como que a Pedagogia Waldorf pode ser 

transmitida pelo ensino remoto?”. E ela complementa: 

“A gente reclama entre alunos, mas deve estar ainda 

mais desafiador para os professores(as)”. Em uma 

pedagogia em que se preza por evitar esse uso 

tecnológico, não houve outra opção.

Mas, apesar dos pesares, essa época e esse meio de 

comunicação não foi de todo ruim. Cecília conta que 

acompanhou o processo de formação da irmã mais 

velha, que é ex-aluna Waldorf, e que estava ansiosa 

para quando chegasse sua vez. Mas viu que, esse ano, 

teve a oportunidade de participar de diversos projetos 

de outros estados. Na “apresentação do TCC, teve 

muitas pessoas de locais diferentes” e, assim surgiu 

a ideia da apresentação de teatro do 12º. “Talvez, 

daqui pra frente o teatro possa ser transmitido de 

outra forma”, diz Cecília.

Outro pont que ela trouxe foi que, na disciplina de 

Artes, eles tiveram que fazer uma cabeça de argila, 

representando a chegada do “eu”. Ela disse que foi 

de extrema importância fazê-la com suas próprias 

mãos, sem interferências externas, e o quanto 

foi importante esse processo de total imersão na 

produção da sua cabeça.

Em resposta à pergunta de encerramento, “como você 

vê o futuro pós-pandemia?”, Cecília diz que vê um 

futuro cheio de oportunidades e de ressignificados 

em diversas áreas, principalmente no campo das 

artes.

Ela está se preparando para prestar os vestibulares 

no começo do ano e pretende cursar Ciências Sociais. 

Mais uma etapa a ser vivenciada em meio à pandemia.

Com isso, encerro esse texto fazendo menção a outras 

qualidades de Marte, a da renovação, da mudança e 

do movimento, pois só não muda aquilo que não se 

move.
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Uma iniciativa com base na 
Antroposofia.

LAMBRETA CAFÉ teve seu início em 2015
atuando dentro da Sociedade Antroposófica
administrando o espaço café para seus 
membros
e frequentadores.
   Após uma longa temporada, em 2018 
surge a nova versão LAMBRETA FRESH 
LAB com o
intuito de um espaço multifuncional, com 
cafeteria, atividades artísticas, terapias 
holísticas, acunpuntura e hospedagem.

Instagram:
@lambretacafe

Email:
lambretacaffe@hotmail.com

Contato:
+5511987778588

Endereço: Rua da Fraternidade 130
São Paulo/SP
CEP: 04738020

https://www.instagram.com/lambretacafe/
mailto:lambretacaffe%40hotmail.com?subject=
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“A principal ameaça à vida em meio à diversidade 
deriva do hábito de pensarmos em termos de 
monoculturas, o que chamei de ‘monoculturas 
da mente’. As monoculturas da mente fazem 
a diversidade desaparecer da percepção e, 

consequentemente, do mundo. Adotar a diversidade 
como uma forma de pensar, como um contexto de 

ação, permite o surgimento de muitas opções”.
Vandana Shiva

Escrever sobre a atual situação ambiental em nosso 
país e em nosso planeta é algo extremamente 
desafiador. Para somar a qualquer dificuldade em 
organizar ideias, expor dados e trazer algo frutífero 
a quem irá ler tais pensamentos, quem escreve 
também se encontra em um mar de sentimentos. É, 
decerto, fácil mergulhar no desespero, na indignação 
e angústia e deixar a folha em branco sobre a mesa. 
Por vezes, a frustração em deparar-se com mais 
perguntas do que respostas cria obstáculos no 
processo de escrita. Começando a esboçar um texto, 
uma pessoa poderia não encontrar um caminho que 
não por meio de uma pergunta. “Como chegamos 
aqui?” - pensa. “Como nos dirigimos a este momento, 
em que criou-se algo chamado Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável?”.
 
Tal agenda - continua - declara em sua introdução:
“ 3. Nós decidimos acabar com a pobreza e a fome em 
todos os lugares, até 2030; combater as desigualdades 

dentro dos países e entre eles; construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos 
humanos e promover a igualdade de gênero e o 
empoderamento de mulheres e meninas; e assegurar 
a proteção duradoura do planeta e de seus recursos 
naturais. Resolvemos também criar condições para o 
crescimento sustentável, inclusivo e economicamente 
sustentado, a prosperidade compartilhada e o 
trabalho decente para todos, tendo em conta os 
diferentes níveis de desenvolvimento e as capacidades 
nacionais.”
Será possível atingirmos tal ilustre futuro dentro de 
dez anos?  É um longo documento, quarenta e uma 
páginas de PDF com visões, objetivos e previsões 
projetadas para o futuro. É um oceano de ideais e 
palavras, que foi cuidadosamente pensado e escrito. 
Onde está o compromisso com todos os planos 
tão longamente elaborados? É interessante como 
nos dias atuais, há uma forte propensão a sermos 
pessoas críticas com cada palavra utilizada para 
compor um documento como esse, tomemos esse 
trecho como exemplo: “Objetivo 14. Conservar 
e usar sustentavelmente os oceanos, os mares 
e os recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável”.
Vamos colocar em destaque o termo usar 
sustentavelmente. ‘Usar sustentavelmente’ e a 
palavra ‘recursos’ (neste caso, recursos marinhos), 
certamente causam um impacto profundo nas 
pessoas amantes das palavras. A sugestão de usar 

Por que 
Estamos em 
Silêncio?
Texto por: Geórgia Grimaldi

https://sdgs.un.org/goals 
https://sdgs.un.org/goals 
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o oceano já é, por si só, absurda, ainda que venha 
acompanhada do termo ‘sustentavelmente’, como 
que para amenizar. Afinal de contas, o que estamos 
tentando sustentar? Um modo de viver que se 
sustenta na exploração desse incrível organismo 
que nos permeia? Quando iremos encontrar “a 
perene, insuspeitada alegria 
de con-viver”,  que Drummond 
menciona em seu poema “O 
Homem; As Viagens”?
Seria possível ficar horas 
divagando e analisando 
documentos como este. É 
impressionante, por exemplo, 
como se falou tão pouco – 
alguém ouviu? – sobre o Acordo 
de Escazú, que é o Acordo 
Regional sobre Acesso à Informação, Participação 
Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais 
na América Latina e no Caribe .
Nos meses que antecederam sua ratificação, o abaixo-
assinado do Acordo “rodou” mais nas redes sociais 
em contas não latino-americanas. Vocês já pararam 
e se perguntaram: o que está acontecendo em nosso 
país e continente? É aquela velha história: ficamos 
cientes, majoritariamente, dos assuntos que nos 
interessam ou que captam “a atenção” das mídias 
(sociais). Florestas estão queimando por conta de 
nossa atuação no mundo, mas nos atentamos a esse 
fato somente quando algo a respeito é postado.
Agendas e Acordos vêm e vão. Queimadas e desastres 
naturais, dentre todos os incidentes que poderiam 
ser aqui citados, vêm e deixam uma grande ferida 
em nossa casa, nosso planeta. Algo importante a ser 
abordado nesse momento, com o fim deste ano tão 
atípico se aproximando, é um valioso aprendizado 
que podemos carregar conosco durante a próxima 
década. Com a pandemia, muitas pessoas perceberam 
o poder e a facilidade em adaptar-se que o ser 
humano apresenta; muitos de nós disseram coisas 
como “precisamos nos adaptar”. A humanidade tem 
medo das palavras mudar e ‘mudança’ e teima em 
admitir que precisa mudar. Mudar completamente. 

O aprendizado, as grandes perguntas que podemos 
carregar ao longo dos próximos anos são: “Por que 
não estamos mudando? O que temos medo de 
perder?”
Adaptar-se às situações já não é suficiente se nossa 
meta é viver em harmonia com a natureza, pois 

adaptar é como aceitar uma 
nova realidade e integrá-la em 
nossa vida. Precisamos mudar 
nossa postura e nos dedicar ao 
compromisso que temos com o 
meio ambiente.
A pandemia do COVID-19 não 
veio com leveza em direção 
ao meio ambiente. Apesar 
da redução na poluição nos 
primeiros meses, devido à 

rigidez da quarentena e do distanciamento social, 
quando diminuiram os carros nas ruas “liberando” 
combustíveis fósseis, assistimos o vírus atingir 
intensamente as comunidade indígenas. De acordo 
com o TNC (The Nature Conservancy) Brasil, “34,1% 
dos indígenas e comunidades tradicionais residem 
em municípios com alto risco para a epidemia de 
COVID-19” e “os povos indígenas têm um ‘papel 
estratégico’ no combate às mudanças climáticas e 
proteção da biodiversidade na Amazônia”.1 
“Papel estratégico”? Não soa como algo que podemos 
encontrar em algum livro de história, em um capítulo 
que trata de disputas por posse de território, posição 
geográfica estratégica comercialmente ou durante 
guerras? Que capítulo é esse que estamos escrevendo 
agora?
Todas as questões atualmente em pauta estão 
intrinsecamente conectadas e formam (dão vida a) 
uma crise muito mais ampla do que qualquer crise 
que já tenhamos experienciado. São muitos assuntos 
e termos permeando as discussões e os debates: 
crise climática, aquecimento global, desmatamento, 
queimadas, privilégio branco, racismo, antIrracismo, 
feminismo, machismo e a lista se estende.
1 Para mais informações, vide: <https://www.tnc.org.
br/conecte-se/comunicacao/artigos-e-estudos/
indigenas-e-coronavirus-julho2020/ >

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf
https://www.tnc.org.br/conecte-se/comunicacao/artigos-e-estudos/indigenas-e-coronavirus-julho2020/ 
https://www.tnc.org.br/conecte-se/comunicacao/artigos-e-estudos/indigenas-e-coronavirus-julho2020/ 
https://www.tnc.org.br/conecte-se/comunicacao/artigos-e-estudos/indigenas-e-coronavirus-julho2020/ 
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É difícil expressar o quão especial e riquíssimo foi todo esse processo de pesquisa 
e escrita. Sinto que cresci muito com toda essa experiência, desde entender qual 
mensagem eu queria passar, até conseguir “desempacar” minha escrita. Com toda 
a bagagem de leitura, foi realmente desafiador começar a escrever. Percebi que já 
carregava comigo expectativas muito endurecidas de como eu achava que o texto 
deveria ser. Com qual tom deveria contar tudo aquilo que estava fervilhando dentro 
de mim? Um dia consegui mudar minha postura, “mudar de sentimento”. Estava 
sentada na minha cama quando pensei: “e se fingisse que não estou escrevendo para a 
Planetária? E se eu simplesmente escrevesse um desabafo sobre o tema que escolhi?” 
E foram esses pensamentos que me libertaram. Abri as notas do meu celular e escrevi, 
“numa tacada só”, esse desabafo que vocês acabaram de ler.  Senti medo. E se tudo 
que escrevi soasse “revoltado” demais? Estava cheia de dúvidas.
Eu me senti segura e acolhida depois de ler o texto para o grupo, essas pessoas incríveis, 
esta nova família, amorosa, que está florescendo.
Consegui realizar as entrevistas somente depois de escrever o texto. Nunca havia 
conduzido uma entrevista, foi mais um aprendizado extremamente gratificante que 
a Planetária me proporcionou. Convidei Lorena, aluna do 12º ano da Aitiara Escola 
Waldorf, a quem sempre admirei por conta de seu incrível estudo de aves brasileiras e 
por partilhar da crescente preocupação com a situação ambiental que estamos vivendo. 

Não é apenas uma crise climática. Não é apenas o 
clima que está em colapso. É a nossa casa “pedindo 
socorro” porque essa estrutura que demos a ela 
está despencando sobre nós: destruindo-a. Como 
construir um mundo em que não tratamos uns aos 
outros como recursos, como coisas que podemos 
usar?

Não será possível acabar com a crise climática, se não 
lutarmos pelos direitos das mulheres e conquistarmos 

igualdade entre os gêneros. Não será possível acabar 
com a crise climática enquanto perpetuarmos um 
sistema racista, que se beneficia da opressão de 
pessoas negras e comunidades indígenas. 
Mudar e conviver, ao invés de sustentar e adaptar.
Imagine que sua casa está pegando fogo, não 
metaforicamente, mas literalmente. Nossa reação 
natural, ao perceber as chamas se alastrando, seria 
gritar e fazer algo a respeito, tentar apagar o fogo.
Por que estamos em silêncio? 

Isso, a diversidade, que seria 
riqueza. Mas estamos vendo 
riqueza em outras coisas.
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Entrevistei também Stefanie, querida madrinha, boa de conversa, entusiasmada 
e sempre “ligada” no que vem acontecendo no mundo. Durante nosso bate-papo, 
pensamos sobre mil coisas. Conversamos sobre incertezas e a incansável busca pela 
verdade, sobre a falta de acesso à informação e sobre como nos dividimos, como os 
ambientes sociais e políticos estão polarizados, ainda mais neste momento caótico e 
atípico. Em meio a tudo isso percebemos que existem pessoas despertas e indivíduos 
ainda adormecidos. Como acordar para o que está acontecendo?

“A pandemia trouxe uma possibilidade da gente rever algumas questões que fazia 
tempo que a gente precisava dar uma olhada, na questão de como a gente encara a 
saúde pública, de como a gente encara a economia (...) ”  Stefanie

Refletimos sobre como este momento de pandemia vem proporcionando um despertar 
e novo olhar diante de algumas questões. Podemos rever nosso sistema econômico, 
nosso modo de consumo e perceber que vamos “sair” dessa vivência mais resilientes. 
Devido ao isolamento social, está mais desperta uma consciência do coletivo e um 
senso de responsabilidade. “Como que eu afeto o outro?”
O isolamento social nos fez mais conscientes sobre nosso impacto no mundo, como 
indivíduos, e acordou em nós uma maior sensibilidade no que diz respeito à convivência. 
“Como posso ser livre e ainda assim conviver com minha responsabilidade perante 
outras pessoas?”
Conversamos sobre diversidade, biodiversidade. Sobre o futuro e sobre a juventude. 
Compartilhamos tristezas e esperanças.

“(...) a gente tá aqui no país de maior biodiversidade do mundo, e a gente quer produzir 
soja.”

“A gente conhece muitos contos de fadas, mas eu não conheço, quase, histórias 
indígenas, isso é muito triste.”

“que a gente (juventude) possa seguir nossos sonhos (...) não ser dependente de medo, 
de receio de seguir nossos sonhos, porque a gente não tá conseguindo mudar o mundo. 
De pensar na gente e no mundo ao mesmo tempo. É nosso papel, como mais jovens, 
conciliar essas duas coisas.” Lorena

Foram muitos pensamentos e reflexões que permearam nossas conversas. Tudo isso 
me fazia retornar ao início, à frase de Vandana Shiva sobre as “monoculturas da mente”. 
Meu maior desejo é que todas as pessoas que lerem o que escrevi busquem, a cada dia, 
a cada semana, a cada mês e a cada ano, fazer a diversidade em suas vidas florescer. 
Isso, a diversidade, que seria riqueza. Mas estamos vendo riqueza em outras coisas.



32

O homem, bicho da terra tão pequeno
Chateia-se na terra
Lugar de muita miséria e pouca diversão,
Faz um foguete, uma cápsula, um módulo
Toca para a lua
Desce cauteloso na lua
Pisa na lua
Planta bandeirola na lua
Experimenta a lua
Coloniza a lua
Civiliza a lua
Humaniza a lua.

Lua humanizada: tão igual à terra.
O homem chateia-se na lua.
Vamos para Marte - ordena a suas máquinas.
Elas obedecem, o homem desce em Marte
Pisa em Marte
Experimenta
Coloniza
Civiliza
Humaniza Marte com engenho e arte.

Marte humanizado, que lugar quadrado.
Vamos a outra parte?
Claro - diz o engenho
Sofisticado e dócil.
Vamos a vênus.
O homem põe o pé em vênus,
Vê o visto - é isto?
Idem
Idem
Idem.

O homem funde a cuca se não for a júpiter
Proclamar justiça junto com injustiça
Repetir a fossa
Repetir o inquieto
Repetitório.

Outros planetas restam para outras colônias.
O espaço todo vira terra-a-terra.
O homem chega ao sol ou dá uma volta
Só para tever?
Não-vê que ele inventa
Roupa insiderável de viver no sol.
Põe o pé e:
Mas que chato é o sol, falso touro
Espanhol domado.

Restam outros sistemas fora
Do solar a col-Onizar.
Ao acabarem todos
Só resta ao homem
(estará equipado?)
A dificílima dangerosíssima viagem
De si a si mesmo:
Pôr o pé no chão
Do seu coração
Experimentar
Colonizar
Civilizar
Humanizar
O homem
Descobrindo em suas próprias inexploradas 
entranhas
A perene, insuspeitada alegria
De con-viver.
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Uma crise desperta-nos. Onde estava a nossa 
atenção antes da pandemia? O que estava escondido 

que agora está externalizado? As necessidades 
básicas, o sentido mais íntimo do ser humano, são 
agora visíveis, urgentes. E será que acordamos? 

Porque é que acordamos?
Participante do (Re)Search, idade desconhecida, 

Brasil, 2020. 

O (Re)Search1  é um esforço para elucidar o significado 
por iniciativa própria dos jovens. Que significado 

1 (Re)Search é um estudo social contínuo sobre 
a juventude realizado pela Seção de Jovens no 
Goetheanum. É conduzido por jovens pesquisadores 
que coletam os depoimentos de jovens e adultos entre 
16 e 35 anos de idade. O projeto começou com 40 
entrevistas profundas de jovens de 23 nacionalidades, 
de origem antroposófica e não-antroposófica. Desde 
sua primeira publicação, em 2019, o estudo ampliou 
seu alcance abrindo dois novos ramos de pesquisa: (Re)
Search na América Latina, com entrevistas atualmente 
em processo) e (Re)Search em Tempos de COVID-19. Mais 
informações sobre todas as atividades ligadas ao projeto 
em: <www.youthsection.org> 

Juventude na Encruzilhada:
A FORMA como lidamos com as crises moldará o mundo
Observações do projeto (Re)Search: O Impulso Espiritual da Juventude, Moldando a Nossa Realidade pela 
Seção de Jovens no Goetheanum.

Texto por: Andrea de la Cruz, Novembro de 2020

encontramos – ou damos – aos acontecimentos em 
que nos vemos ENVOLVIDOS, quando contemplamos 
e questionamos o Eu e o mundo? 

No (Re)Search, tentamos viver com perguntas 
e encontrar as suas respostas e, no entanto, as 
respostas que temos encontrado até agora têm 
muito a ver com o questionamento.2 Parece, que as 
nossas respostas abrem sempre novas portas a novas 
perguntas, como se estivéssemos “a despetalar 
camadas de uma rosa, a chegar ao seu centro e a nos 
interrogar sobre o mistério do broto que produziu 
tal beleza – mas como?”.3 Surgem cada vez mais 
perguntas, todas interligadas, mais profundas a cada 
nível, esclarecendo a direção e o destino individual 

² “Nos reunimos com um grupo de pessoas para 
compartilhar perguntas que vivem em nós.  Essas 
perguntas podem ser quaisquer, não importa de que tipo 
sejam, desde que você passe pela experiência de viver 
com elas. Quanto mais próximas da sua realidade, mais 
existências as questões se tornam”. Participante do (Re)
Search, 22 anos, Alemanha [2020].
³ Citação do participante do (Re)Search, 22 anos, Nova 
Zelândia [2018].

http://www.youthsection.org
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de quem pergunta.4 
Pensando no que perguntamos, como o perguntamos 
e o significado que encontramos no processo de 
questionamento, revela o conhecimento sobre 
nós próprios. Isto, por sua vez, “fortalece” a nossa 
participação no mundo. “Conhece-te a ti próprio” 
é a máxima do projeto – com a perspectiva de que, 
quando nos conhecemos a nós próprios, somos mais 
capazes de compreender os nossos motivos de ação, 
tornando-nos gradualmente mais livres. 

Desde que o (Re)Search começou a ser publicado 
pela Secção de Jovens no Goetheanum, em 2017, a 
juventude de todo o mundo tem assistido a alguns 
acontecimentos espetaculares para a humanidade, 
a natureza e as sociedades em que vivemos: o 
movimento das “Fridays for Future”; os debates 
sobre as alterações climáticas e numerosos incêndios 
em todo o mundo; o aumento do feminismo da 
quarta onda e os movimentos LGBT+; o aumento 
da polarização política, pelo menos nas sociedades 
ocidentais; a crise COVID-19 e os acontecimentos 
desencadeados pelo assassinato de George Floyd nos 
EUA. Estes, entre outros, tornar-se-ão possivelmente, 
marcos da nossa época e da nossa juventude adulta. 
A forma como participamos desses eventos irá 
moldar a realidade futura.

Desde antes da maioria desses marcos poderosos 
começarem a emergir, estávamos preocupados com 
as histórias de vida dos jovens de todo o mundo e, em 

⁴ “Para que serve este projeto? Para dar um rumo à 
minha vida. Fazer parte desta pesquisa me ajudou a ser 
mais claro em minha mente. Eu já estava fazendo algo, 
reciclando, ajudando os outros, mas ao me concentrar 
na questão, ficou mais claro para mim o que eu estava 
fazendo e por que o estava fazendo. Eu me perguntei 
"isto está bem? Isto é algo que eu quero? O que acontece 
a seguir se eu agir assim?” Não o faço necessariamente 
pelo resultado, mas o farei porque acredito nele. Fazer 
parte desta pesquisa me ajudou a me concentrar, a ver 
claramente o rumo de minhas ações, de minha vida”. 
Citação do participante do  (Re)Search em Tempos de 
COVID-19, 35 anos, Itália [2020].

particular, com a forma como se direcionavam para o 
futuro, navegando pelos desafios e incertezas da vida. 
Dentro dessa paisagem especial em que vivemos, 
perguntamo-nos: quais são as transformações 
interiores que temos vindo a atravessar na nossa 
juventude? Como temos vivido os nossos próprios 
objetivos e desafios? Qual significado demos ou 
encontramos nos acontecimentos pelos quais 
passamos? O que tem ocupado as nossas almas 
nesses tempos de agitação e de possibilidade? 
Para enfrentar estas questões, recolhemos longas 
histórias de vida, em entrevistas, respostas curtas 
por escrito, diários criados ao longo de meses – todo 
o tipo de reflexões de centenas de jovens nos últimos 
três anos. 

Na primeira publicação desse estudo (2019)5, já 
salientamos como a juventude vivia conscientemente 
através de processos de “tornar-se”. Tudo – eles nos 
disseram – está em transformação, em fluxo, incluindo 
o seu próprio eu.6 Os jovens que compreendem isso 
levam as suas vidas sabendo que temos de nos 
manter de pé, prontos para embarcar em jogos de 
equilíbrio – como se estivéssemos a caminhar sobre 
uma corda apertada! A realidade exige de nós que 
estejamos acordados, conscientes, que não fiquemos 
petrificados,7 que nunca deixemos de nos mover. 

“A vida foi tomada por uma crise incerta, que afetou 
todas as incertezas já existentes na humanidade. 

⁵ Disponível gratuitamente em <www.youthsection.org/
research>. Uma nova publicação está agendada para o 
final de 2021.
⁶ “Tudo é constante, você entende o que quero dizer? 
Está tudo em movimento, está tudo em constante 
movimento e isso é a constante”. Citação do participante 
do (Re)Search, 29 anos, Reino Unido [2018].
“Não podemos ver o passado ou o futuro, é apenas 
um contínuo, é o movimento que eu posso sentir, está 
vivo”. Citação do participante do (Re)Search, 23 anos, 
Alemanha [2019].
⁷“É tão importante neste momento, em nossa situação 
atual, que não nos deixamos petrificar”! Citação do 
participante (Re) Search em Tempos COVID-19, 16 anos, 
Alemanha [2020].
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De repente, a nossa experiência coletiva foi a de 
experimentar a vulnerabilidade, e isso requer 
coragem”.8

Enquanto antes de 2020 esta era uma ideia que 
sustentava os jovens através de momentos de 
dificuldade ou desconforto, esse ano trouxe a 
realidade de lidar com crises, mudanças e incertezas a 
um nível totalmente novo. Podemos ter sido capazes 
de ignorar os desafios anteriores, mas a COVID-19 
não foi opcional, tivemos de enfrentá-la. Esse novo 
desafio irrompe nas nossas vidas, como uma força 
que rompe todas as fronteiras e penetra até ao canto 
mais íntimo do nosso ser. Trouxe-nos a experiência 
de ter de enfrentar, de uma forma cármica, a questão 
da liberdade9. Como disse um participante: “COVID 
não é sobre o mundo, é sobre como lidamos com 
os nossos próprios medos e demônios. Trata-se de 
nós”.10

Quando olhamos para as narrativas ao longo de três 
anos de processos de investigação, podemos ver 
como as questões de moralidade, ética e liberdade 
se tornam cada vez mais pertinentes à medida que o 
tempo passa. Em finais de 2017 e 2018, deparamo-nos 
principalmente com testemunhos individualizados, 
onde os jovens falavam sobretudo de experiências 
individuais, anseios e desafios que os preocupavam 
individualmente. Observamos três áreas claras que 
apareceram em respostas individuais e que eram 
comuns à maioria, áreas que os jovens desejavam 
desenvolver no futuro. A primeira tinha a ver com 
a capacidade de ser autêntico para si próprio; 

⁸ Citação do participante (Re)Search, idade 
desconhecida, Brasil [2020].
⁹ “Provavelmente para muitos de nós, pela primeira vez 
em muito tempo, houve uma sensação real de liberdade. 
A tarefa era ficar em casa e cuidar de seus filhos. Qualquer 
consumo desnecessário no ‘mundo exterior’ deveria ser 
evitado, os contatos deveriam ser mantidos ao mínimo. 
Não é estranho que se fale de liberdade, mesmo sendo 
de alguma forma restritiva?”. Citação do participante do 
(Re)Search em Tempos de COVID-19, 17 anos, Alemanha 
[2020].
1⁰ Citação do participante do (Re)Search em Tempos de 
COVID-19, 27 anos, Alemanha [2020].

a segunda, com estabelecer laços significativos 
consigo próprio, com os outros e com o mundo. Em 
terceiro lugar, uma busca de entendimento, como 
um participante o colocou “com ‘E’ maiúsculo”. 11

Mais tarde, em 2019, alguns pontos em comum 
começaram a surgir, sendo os temas mais populares 
a crise ambiental e a experiência de polarização na 
sociedade, ou, como um participante lhe chamou, 
a experiência de “viver em bolhas”. 12Esta última, 
torna tremendamente difícil para a juventude 
distinguir a verdade do erro e em que acreditar e em 
quem confiar já não é claro. Até 2020, era evidente 
que as nossas jovens almas estavam cada vez mais 
preocupadas com problemas semelhantes, mas 
a forma como lidamos com eles continuava a ser 
diferente, de acordo com cada um de nós. Foi por 
isso que começamos a estudar as motivações por 
detrás das ações, interrogando-nos sobre a fonte da 
qual os jovens extraem os motivos para os seus atos. 
Neste ano, quando nos foi pedido para enfrentar 
a mesma crise, foi ainda mais fácil distinguir as 
diferentes crenças e pensamentos que inspiraram a 
nossa atividade.

Nessa encruzilhada, como se transformou o 
esforço espiritual da juventude? Tornou-se mais 
intenso. E a intensificação ocorre nas áreas da vida 
que mais preocupam a juventude: a formação 
de relações e como conectar-se a si próprio e aos 
outros;13 a construção da própria identidade e o 

11 Citação do participante do (Re)Search, 26 anos, 
Estados Unidos [2017].
1² Citação do participante (Re)Search, 26 anos, Áustria 
[2019]. 
1³ “COVID-19 nos fez mudar totalmente a maneira de 
como estávamos acostumados a viver, uma doença que 
nos obriga a pensar uns nos outros, que depende da 
colaboração de todos para que tudo isso passe o mais 
rápido possível”. Citação do participante do (Re)Search 
em tempos de COVID-19, idade desconhecida, Brasil 
[2020]. "Somos parte de algo maior do que nós, maior 
do que qualquer história pessoal e compartilhamos 
muito mais com a natureza e outras espécies do que com 
computadores ou raiva e medo". Citação do participante 
do (Re)Search em Tempos de COVID-19,18 anos, Romênia 
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autoconhecimento; questões de moralidade e de 
como querer o bem.14  Se há uma coisa a destacar 
sobre nós e as mudanças que tiveram lugar para 
nós, é como a questão da ética e da moral, que antes 
aparecia esporadicamente nos nossos discursos, se 
tornou um ponto central: a questão agora é o que é 
bom e como o encontro. 
 
“Como é que se reconhece uma boa ação? Bem, na 
minha perspectiva, uma boa ação está no momento 
em que a ação é feita com amor, não apenas porque 
é moral fazê-la, ou porque outros estão habituados a 
fazê-la. Faz-se essa ação porque se sente que a outra 
pessoa receberá o seu apoio e o seu amor, tem de ser 
verdade. Precisa de ser feito com amor”.15

 
“Não sei se há uma coisa que uma pessoa pode dar 
e que será tida como benéfica pelo resto do mundo; 
pois aquilo que uma pessoa recebe com gratidão, 
como água no deserto, outra pode rejeitar como 
um insulto. Em qualquer caso, o que eu posso dar é 
o meu tempo, quando parece que estamos ficando 
sem água. E por mais insignificante que possa ser o 
tempo de uma pessoa, é aquilo com que me posso 
comprometer e que desejo que todos possamos 
atingir uma dimensão de maior consciência”. 16

Estamos finalmente no ponto da virada em que, 
incapazes de escapar ao fato de que seremos 
definidos pela forma como lidamos com as crises, 
a questão “o que desejamos ver em nós próprios 
e no mundo” tornou-se mais importante do que 
nunca. Saber o que se quer, compreender os próprios 
motivos ou falhar nesses processos determinará 
se nos limitamos a reagir às circunstâncias ou a 

[2020].
1⁴ “Cabe a todos nós colocar e direcionar a energia para 
os impulsos certos”. Citação do participante do (Re)
Search em Tempos de COVID-19, 16 anos, Alemanha 
[2020].
1⁵ Citação do participante do (Re)Search em Tempos de 
COVID-19, 19 anos, Romênia, [2020].
 1⁶ Citação do participante do (Re)Search em Tempos de 
COVID-19, 27 anos, Espanha [2020].

responder às circunstâncias.17 E parece que, cada 
vez mais os jovens estão a despertar para uma nova 
ideia: não se trata de fazer mudanças, mas de querer 
o bem: 
“Quero fazer boas ações, não mudanças, porque as 
mudanças também podem ser más. Quando penso 
em mudança, é algo vago, algo que não sei por onde 
começar. Contudo, quando imagino boas ações, já 
tenho muitos princípios por onde começar, é muito 
mais eficaz e real”. 18

 
Nos tempos em que estamos vivendo (a era 
Micaélica), somos recordados da necessidade de 
despertar o nosso entusiasmo e coragem face à 
incerteza. Inspirados nas palavras de Rudolf Steiner,19 
armemo-nos de duas ferramentas poderosas para 
nos ajudar na viagem que espera a humanidade e que 
devemos aprender a navegar com plena consciência: 
a primeira ferramenta é o amor pelo bem e a segunda 
é a confiança uns nos outros. Apesar de nunca ter 
sido tão difícil abraçar a realidade do outro, devido 
à separação que está a ser imposta, não percamos a 
confiança nos outros que também estão negociando 
seus próprios caminhos, paralelos aos nossos. Talvez, 
o (Re)Search possa nos ajudar a fazer isso, de alguma 
forma:

“O que eu diria a alguém sobre o projeto de pesquisa 
é que aqui poderíamos preservar a nossa própria 
personalidade e ainda ligar-nos aos outros, ligar-nos 
às diferenças”.20

1⁷ Quando falamos de Reação, nos referimos a uma ação 
causada por um evento desencadeante externo; quando 
falamos de Resposta, queremos dizer uma ação livre, ou 
seja, uma ação que brota do Eu na situação em questão.
1⁸ Citação do participante do (Re)Search em Tempos de 
COVID-19, 17 anos, Romênia [2020].
1⁹ Cf. Steiner, R. GA217 “The Young Generation”, 
Palestra VI. Nessa palestra, Rudolf Steiner falou aos 
jovens professores sobre a importância de um tipo de 
pedagogia que encorajaria a próxima geração a encontrar 
interiormente um amor pelo que é ético e a confiança uns 
nos outros.
²⁰ Citação do participante do (Re)Search em Tempos 
COVID-19, 19 anos, Romênia [2020].
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