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Editorial
Há um ano atrás, demos à luz a nossa primeira 
edição: O Jovem Despertar. Desde então, 
despertos para os impulsos da juventude no 
mundo, demos continuidade a este projeto, 
buscando sempre melhorar nossas habilidades 
de pesquisa, escrita, ilustração e comunicação.
Nesta edição, regida pelo o astro Vênus, 
escolhemos temas que se relacionassem com as 
qualidades venusianas, como o cuidar, acolher e 
harmonizar, dando espaço para algo novo nascer. 
Com uma equipe ainda maior, começamos 
oficialmente a realizar oficinas com convidadas 
incríveis, que muito nos ensinaram, inspiraram e 
encorajaram nesses processos criativos.
Agradecemos a todas as pessoas que acompanham 
nossos textos e histórias e esperamos que nossas 
palavras possam reacender e alimentar a chama 
da confiança e coragem nos corações de cada 
um. Boa leitura!
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No dia mais curto e na noite mais longa do ano, 
celebramos o solstício de inverno no hemisfério 
sul, que anuncia a chegada de temperaturas ainda 
mais frias e dá continuidade ao ciclo da natureza e 
suas estações. Assim como na natureza, podemos 
observar em nossas edições, uma repetição de 
padrões entre os 7 astros e suas influências em 
nossos textos. Essa característica cíclica também 
pode representar a trajetória de desenvolvimento 
dos seres vivos na terra, o que iremos chamar de “A 
Jornada”, partindo da Lua e caminhando em direção 
a Saturno. 
Nesta reflexão*, a “Jornada” acontece em duas 
etapas: a primeira, referente ao corpo físico e mundo 
material, e a segunda, associada à consciência no 
mundo espiritual.
Na primeira parte dessa viagem, ao percorrer a Lua, 
Mercúrio e Vênus, o indivíduo atua no mundo material 
enquanto desenvolve sua Consciência e seu espírito. 
É na Lua, onde há a separação entre mundo material 
e espiritual, o primeiro momento do despertar da 
consciência (representado na primeira edição: 
“Jovem Despertar”). 

A Jornada Simbólica
Texto por: Laila Morais e Yuri Mercante

“Desvendam-se os enigmas da vida
no calor do coração
desejoso pela luz do pensamento.”
Rudolf Steiner, 1908 para Otto Rietmann

Com a consciência despertada, é em Mercúrio que a 
possibilidade de olhar para o mundo se apresenta, 
podendo agora reconhecer a existência do EU, da 
sua identidade (retratado na segunda edição: “Eu 
Contemplo o Mundo”). Então, em Vênus, com sua 
individualidade estabelecida, esse ser se abre para 
ver e compreender o Outro  (característica da edição 
atual: “Eu Contemplo o Mundo”). Por fim, ao alcançar 
o Sol, o ponto de equilíbrio máximo onde mente e 
espírito encontram-se em harmonia, encerra-se esta 
etapa da jornada.
Na segunda parte desta trajetória, encontram-
se Marte, Júpiter e Saturno. Enquanto o ser 
humano atua consciente do mundo espiritual, seu 
desenvolvimento no mundo material acontece de 
forma mais precisa e assertiva. Quando, em Marte, 
adquire-se a força do movimento  e da vontade, e 
em Júpiter, desenvolve-se o discernimento do certo 
e do errado, para poder realizar com firmeza; então, 
quando o indivíduo chega em Saturno, novamente 
o mundo espiritual e material se encontram, e é 
tempo de refletir sobre tudo o que já foi adquirido e 
experienciado nesta caminhada. 
Com o corpo e alma alinhados, esse ser poderá, 
assim, preparar-se para sua próxima jornada, 
aprendendo cada vez mais.
Preparados?

*A  ideia desta imagem  surgiu em uma conversa, durante nosso processo criativo, 
referente ao esqueleto das edições dos periódicos, revelando-se compatível com 
o desenvolvimento dos nossos textos e temas.
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aquela noção, também bem conhecida, de “minha 
família/professores/adultos não me entendem! 
Eu penso muito diferente deles”. Contudo, preciso 
te contar um segredo: essa ideia já foi pensada por 
gerações e gerações, repetidas vezes. 
Nesse momento, a situação não mudou muito. 
Vemos uma juventude que olha para o passado e fala: 
esse modo de pensar está obsoleto, o mundo não 
pode continuar assim. As reivindicações perpassam 
vários âmbitos: oportunidades para todos os 
gêneros, justiça racial, respeito e inclusão de pessoas 
LGBTQIA+ na sociedade, mudança nas abordagens 
climáticas e por aí vai.  
Talvez surja em sua mente uma pergunta: porque 
isso seria relevante agora?
Durante a “história das juventudes’’, observamos que 
grandes movimentos juvenis nasceram após eventos 
marcantes (contracultura, passeata dos 100 mil, 
Diretas Já, March for our lives, primavera árabe…). 
Se olharmos ao nosso redor, podemos ver que 
estamos vivendo um momento histórico marcante: a 
pandemia causada pelo covid-19. Nossas percepções 
estão mudando e mudarão ainda mais. 
Ora, então deve-se esperar que haja revoluções e 
protestos após a pandemia? Isso, só o futuro nos 
dirá, mas uma coisa que podemos ter certeza é que 
algo está mudando no espírito de cada geração 
(principalmente das mais novas) que vive a pandemia. 

Todo movimento juvenil que encara a vida 
com responsabilidade precisa ter uma 
cabeça de duas faces: deve não só pensar nas 
exigências que dirige aos mais velhos, mas 
também nas exigências ainda indefinidas 
que a próxima nova geração levantará 
com toda veemência. Nenhum verdadeiro 
movimento de jovens deve apenas fazer 
oposição aos velhos, mas olhar para frente 
com espírito criativo! Quais são as forças 
vivas que preciso despertar para ter uma 
visão correta daqueles que virão depois de 
mim?1  Rudolf Steiner

“Poxa, eu nasci na época 
errada!” 
Provavelmente, você já deve ter ouvido (ou pensado) 
essa frase. Esse pensamento normalmente surge pelo 
fascínio ou vontade de algo de outro tempo. Talvez 
por causa de um estilo musical, de uma tendência 
da moda, uma vertente filosófica ou até mesmo pela 
vontade de conhecer uma figura famosa. Os motivos 
para desejar ter nascido em outro momento histórico 
são variados mas, hoje, só um deles nos interessa. É 

1 STEINER, Rudolf. Sexta Conferência. IN.: Causas Espirituais do Conflito entre Gerações, Editora 
Antroposófica, 1986, p.65.

Gerações:
O Que Geramos 
Para o Futuro?

Texto por: Indira Terciotti
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Dessa forma, podemos ser perspicazes e olhar para 
trás, para nossa história; assim, aprenderemos com 
o passado, para encararmos um futuro enigmático. 
Para tal aventura, duas pessoas estenderam a mão 
para nos ajudar. Uma delas é Rudolf Steiner. 

Como Steiner já dizia... 
Em 1922, Rudolf Steiner proferiu uma série de 
conferências para jovens. Essas palestras foram 
reunidas e se transformaram no livro Causas 
espirituais do conflito entre gerações - curso 
pedagógico para jovens. Steiner se dirige aos 
jovens de 1922 e refere-se a uma geração mais velha, 
equivalente aos anos 80 e 90 do século XIX. Contudo, 
nota-se como o que lhes é dito se encaixaria 
perfeitamente nos dias de hoje. Assim, ele começa 
sua palestra:

 “Penso que todos vocês sentem a impossibilidade de 
concordar com aquilo que uma geração mais velha 
tem a dizer ao mundo. (...) Hoje, a nova geração 
e a geração dos mais velhos falam na realidade 
línguas diferentes, mais diferentes do que se pensa. 
(...) Não queremos, pois, acusar; queremos, sim, ter 
consciência de quão diferentes as almas vieram a ser 
no decorrer de apenas dois a três decênios.”2

Ao olhar para os dias atuais, nota-se como a 
linguagem dos jovens é muito diferente da das 
últimas gerações. Novas expressões surgiram por 
causa da internet e muitas delas só se encaixam 
nesse meio cibernético. Além de haver uma mudança 
na estrutura da linguagem, aconteceu também uma 
transformação na forma de se expressar. Hoje, as 
redes sociais são as principais formas dos jovens 
colocarem seus pensamentos no mundo.
Para melhor explicar o hiato percebido na forma 
de se expressar das gerações, Steiner utiliza a 
expressão “frase’’, que foi traduzida da palavra alemã 
“Phrase” com uma conotação de frases pomposas e 
vazias, à qual corresponde em português ao termo 
“fraseomania”.3

“Essa ‘frase’ gera a falta de raciocínio, de atitude 

2 STEINER, Rudolf. Primeira  Conferência. IN.: Causas Espirituais do Conflito entre Gerações, Editora 
Antroposófica, 1986, p. 9
3 Vide: Nota do Tradutor. IN.: STEINER, Rudolf.  Causas Espirituais do Conflito entre Gerações, Editora 
Antroposófica, 1986   

moral e de vontade que tende a aumentar, cada vez 
mais, em nossos dias (...) Quando esta surge, morre a 
verdade vivenciada na alma; e ocorre mais um fato: o 
homem não consegue mais encontrar seu semelhante 
na vida social.”4

“Meus caros Amigos! Quando - como acontece na 
‘frase’- o som que sai da boca carece de alma, um 
homem anda ao lado de outro sem compreendê-
lo. (...) Os homens tornam-se estranhos um para o 
outro. O clamor, com voz cada vez mais alta, por 
impulsos e reformas sociais é sintomático pelo fato 
de os homens se terem tornado anti-sociais. Não 
sentindo mais o social, passaram a clamar por ele. 
(...) A alma que clama por impulsos sociais não o faz 
por estar compenetrada deles, mas porque sente sua 
falta. O homem veio a ser o ente que não está mais 
em nossa consciência; o que domina as relações inter-
humanas é o fato de ninguém sentir a necessidade 
de aproximar-se do outro. Os homens passam um ao 
lado do outro. Cada um está apenas interessado em 
si mesmo. (...) Ouvimos as pessoas dizerem: ‘Este é 
o meu ponto de vista’. Cada um tem o seu ponto de 
vista. (...) Mas hoje em dia os homens não querem o 
que a diversidade dos pontos de vista lhes permite 
apreender; cada um prefere ficar, de forma egoística 
em seu ponto de vista. Isolamo-nos, dessa maneira, 
rigorosamente do nosso próximo.(...) Mas dessa 
maneira não nos aproximamos um do outro. Isso, só 
o conseguimos quando reunimos os diversos pontos 
de vista num mundo comum. Este, porém, é que não 
existe hoje em dia.”5

Imagino que, na sua cabeça, começou a passar um 
pequeno filme de uma cena de alguém dizendo, 
num tom de voz inflamado: “esse é meu ponto de 
vista!”. Mas, será que você conseguiria acessar uma 
memória em que dizia exatamente a mesma frase? 
E, como jovens, quantas vezes batemos o pé sobre 
nossa opinião diante da fala de alguém de outra 
geração? Será que essa seria a forma mais eficaz 
de nos aproximarmos para termos uma conversa 
verdadeira?
No próximo trecho, Steiner cita a Europa Central, 
mas gostaria de propor que você substituísse essas 
palavras pelo nome do lugar (país, região) onde mora. 
4 STEINER, Rudolf. Primeira  Conferência. IN.: Causas Espirituais do Conflito entre Gerações, Editora 
Antroposófica, 1986, p. 11.
5 Idem, p. 12.
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Tesouros
A segunda pessoa que nos estendeu a mão, para 
nos ajudar a desvendar os mistérios da alma 
jovem, foi a dona Ute Craemer, fundadora da 
Associação Comunitária Monte Azul e secretária 
geral da Sociedade Antroposófica no Brasil. Para 
compreender as questões da nossa geração, ela nos 
contou um pouco sobre sua história. Nascida em 
Weimar, na Alemanha de 1938, ela relata como foi 
viver durante a guerra, as dificuldades e os desafios 
que ela e a família passaram. Mas, com seu bom 
humor ímpar, ela conta como as boas memórias são 
mais fortes, como sua família lhe proporcionou tudo 
que ela precisava - uma educação plena.
“Foi uma infância bem feliz. Tinha os vislumbres 
daquilo que não era bom. Mas isso não impregnou 
minha alma. Minha alma foi impregnada pelo fato de 
que o mundo é bom. Mas tinha vivências do não bom, 
que eram as bombas que caiam. (...) Nessa juventude, 
comecei a pensar no porquê de tudo isso e como eu 
poderia fazer algo para melhorar essa situação. Mas 
tudo bem básico ainda, como um sentimento.”

A narrativa continua, com sua juventude e a mudança 
da família para o Paquistão, por causa do trabalho de 
seu pai:

“A questão é nunca esquecer aquilo lá que viveu de 
miséria. Por exemplo: no meu caso, os pedintes que 
vivenciei no Egito, os refugiados do Paquistão. Deixar 

Pois, por mais que ele se referisse a esse determinado 
espaço, suas palavras são atemporais e se encaixam 
nos dias atuais.  

"Há um outro elemento: nós, Humanidade da Europa 
Central, ficamos no decorrer do século XIX bem fracos 
em nossa vontade; o pensar não possui mais a força 
de revigorar o querer de forma que o homem, como 
ser pensante, possa plasmar6 o mundo de acordo 
com os seus pensamentos. (...) Os pensamentos não 
deveriam ser tão impotentes que permanecem na 
cabeça, deveriam ser tão vigorosos que fluíssem, 
através do coração e do corpo inteiro, até os pés; 
pois melhor seria que em nosso sangue fluíssem 
também pensamentos. (...). Mas o mais valioso seria 
pensamentos que tivessem um coração. Mas é isto 
que perdemos totalmente. Não podemos desfazer-
nos dos pensamentos adquiridos durante os últimos 
quatro ou cinco séculos; mas esses pensamentos têm 
de adquirir também um coração7.”8

Aqui, chegamos ao cerne do texto. Entendendo o 
processo de enfraquecimento da vontade e a perda 
do impulso do coração, compreende-se o porquê de 
muitas de nossas ações (das pequenas às grandes) 
terem perdido o efeito. Estamos falando somente 
com a razão, esquecendo que temos um coração 
e que aquele que nos ouve também possui um. Ao 
pronunciarmos essas ‘frases’ vazias e pomposas, 
nossas ações passam a ser vazias e pomposas. Se 
queremos, de fato, agir para mudar e melhorar o 
mundo, para que ouçam a verdade de nossas almas, 
precisamos aprender a usar nossos corações. Caso 
contrário, ficaremos gritando para sempre “esse é 
meu ponto de vista!”. 

“Precisamos aprender a abrir a boca, deixando 
que o espírito nos mova os lábios. (...) Se qualquer 
movimento de jovens pretende ser autêntico e não 
apenas uma ‘frase’, tem de ansiar necessariamente 
pela abertura da boca humana e pela revivificação 
da fala humana pelo espírito, surgindo da nossa 
individualidade.”9

6 ‘Plasmar’: dar forma, materializar.
7 Grifo da autora.
8 STEINER, Rudolf. Primeira  Conferência. IN.: Causas Espirituais do Conflito entre Gerações, Editora 
Antroposófica, 1986, p. 12.
9 STEINER, Rudolf. Quinta  Conferência. IN.: Causas Espirituais do Conflito entre Gerações, Editora 
Antroposófica, 1986, p. 56-57.

Foto: Monte Azul
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isso dentro da sua alma. Isso eu nunca esqueci. 
Então eu pensava assim: ‘eu preciso fazer algo para 
melhorar o mundo’. E do outro lado, então, dentro de 
mim tinha o grande desejo, eu falava naquela época, 
de eu me realizar, me autorrealizar. De eu procurar 
meu próprio caminho. De eu casar, de eu viajar, de 
eu poder ler um monte de coisas. Muito voltada para 
mim mesma. Mas não é assim. Eu preciso me voltar 
para o outro! Olhar o mundo. Eu não quero um mundo 
cheio de mendigos, cheio de refugiados e fome. Então, 
parecia uma separação entre aquilo que era para 
mim e aquilo que era para o outro. Era: ‘ou eu sou eu 
mesma, ou eu vou me dedicar ao outro’.”

Dona Ute continua sua história até o ponto em que 
ela chega ao Brasil, em Londrina - PR. Lá, ela começa 
um trabalho voluntário com crianças em uma favela. 
Posteriormente, ela assume uma turma na escola 
Rudolf Steiner, em São Paulo.

“Eu me realizei muito nisso, como professora de 
classe. Até esqueci, naquela época, que eu tinha esse 
problema de fazer algo para mim e para o outro. 
Porque justamente você fazendo algo para o outro 
você se realiza. Mas uma coisa muito importante 
para vocês jovens: não achar que, primeiro eu vou 
me autorrealizar e depois vou fazer algo para o outro. 
Isso não funciona, porque a vida não funciona assim. 
É um junto na medida certa.” (...) “Eu penso que temos 
que gostar da vida, sabe? E gostar da vida, tem que 
fazer experiências e às vezes esquecer essa miséria do 
mundo. (...) Agora, não pode esquecer para sempre, 
tem que ser como se fosse um lugar dentro da mente, 
do coração, que não esquece essa indignação que 
sente quando vemos, por exemplo, uma criança que 
não tem condições e fica pedindo. Temos que guardar 
isso. Porque, no fundo, é como se fosse um tesouro, 
né? (...) Porque agora você tá nesse quarto setênio!10 
Fazer experiências, viajar, conhecer, namorar, tudo 
isso! Isso precisa mesmo! (...) Porque acho que isso 
acontece muitas vezes: as pessoas esquecem porque 
dói, aquilo lá dói. E a gente não quer dor, não quer 
sentir dor. Mas agora é o momento de conscientizar 
o que que foi bom no passado e o que realmente 
não deu certo. E, se isso continuar, vai destruir o 

10 ‘Quarto setênio’: fase da biografia humana que corresponde ao período de sete anos que vai dos 21 
aos 28 anos.

planeta, pela ecologia mesmo, e, dentro disso, o 
próprio ser humano. Porque o ser humano precisa se 
conscientizar de que ele tem algo espiritual também. 
Que tem algo dentro dele, não como religião, mas que 
tem algo que é como uma semente espiritual. E o que 
é essa semente? No fundo é isso: você se doar para 
o outro e ser você mesmo. Ser fraterno, ser livre. Ser 
livre com responsabilidade para o outro. Então é isso: 
se vitalize, vitalizando o outro. Você se nutre, nutrindo 
o outro também.”

Ao final da entrevista, dona Ute responde a pergunta: 
“que conselho a senhora daria para os jovens de hoje?”:

“Achar o seu eixo. Mas como vai achar esse eixo? Bem, 
tem um lado que tem que estudar, por exemplo, a 
antroposofia. Mas esse eixo precisa de experiências. 
Tem que conviver com a realidade. Por exemplo, 
aqui no Brasil, conviver com várias camadas sociais 
e não esquecer os indígenas. Entender com mais 
profundidade aquilo que os indígenas falam, não só 
na parte ecológica, que isso agora falam bastante, 
mas em outras áreas. Eu acho que vocês escolheram o 
Brasil para nascer. Então tem esse lado mais universal 
da Antroposofia, mas também algo mais local. E 
conhecer toda a história do Brasil, antes de 1500! Isso 
junto, vai criar um eixo dentro de vocês para ficarem 
abertos para o que vier do futuro. E resilientes! Vocês 
têm que ser muito resilientes, inclusive fisicamente! 
(...) Então tem que cuidar um pouco para ter força 
física para poder colocar as coisas na vida.”

Por fim, faço um chamado a todos os jovens e a todos 
que conseguem encontrar a juventude dentro de si. 
Duas grandes pessoas nos estenderam a mão para 
mudarmos o futuro. Agora, cabe a nós darmos as 
mãos para seguirmos essa jornada. 
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O impacto do uso excessivo da internet nas pessoas 
é preocupante. A cada dia que passa, mais pessoas 
têm acesso à internet, essa nova e moderníssima 
tecnologia que, mesmo com seus benefícios, toma 
muito do tempo de seus usuários. Muitos consideram 
que o mundo está adoecido, literalmente e de forma 
ética e moral. As relações humanas estão em crise.
Valdemar Setzer1 comenta que a intenção inicial  
[de se criar a internet] era conectar computadores, 
de modo que dados e programas pudessem ser 
compartilhados rapidamente, posteriormente 
virando um sistema de comunicação. Sabemos que, 
hoje, esse sistema de comunicação é um mecanismo 
global e fundamental, com aplicações universais e em 
todas as áreas: pessoais, profissionais, empresariais 
e governamentais.
1Setzer é professor titular sênior do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática 
e Estatística da USP, palestrante, escritor e membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Os 
trechos e citações de Setzer utilizados no texto foram obtidos em entrevista exclusiva para a Planetária. Para 
mais informações acerca de Setzer, vide seu site, disponível em: <https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/>.

Desafios do 
Mundo Online

Texto por: Mariana Vieira

Existem apenas duas indústrias  que 
chamam seus clientes de usuários: a de 
drogas ilegais e a de softwares. 
Edward Tufte  

https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/ 
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Até aqui, tudo parece em ordem, 
mas então qual é o problema?
De acordo com o livro Hipnotizados2, em 1982 
(bem antes da chegada da internet no Brasil) o 
psiquiatra estadunidense Ivan Goldberg anunciava, 
de brincadeira, a chegada de uma nova doença - o 
transtorno de dependência da internet -  e mal sabia 
ele o quão certo estaria. Em 2017, a CID (Classificação 
Internacional de Doenças publicada pela OMS3) 
incluía pelo menos um tipo de dependência digital, 
chamada internet addiction disorder (IAD)4.
As empresas de tecnologia lucram muito às custas 
de seus usuários, em geral por meio de propagandas, 
como explica Setzer: “Caracterizo a propaganda 
como a ciência, a arte e a técnica de influenciar pessoas 
a agirem de tal modo que não o fariam sem essa 
influência. (...) Uma das missões da humanidade é o 
desenvolvimento da liberdade interior, o livre arbítrio. 
A propaganda prejudica esse desenvolvimento”. 
Essas empresas, que trabalham com propagandas, 
utilizam algoritmos implementados em 
computadores, ferramentas capazes de resolver 
problemas computacionalmente. Nas redes sociais, 
os algoritmos são os responsáveis por cálculos 
matemáticos que identificam as interações do 
usuário (curtidas, visualizações de fotos etc, como 
no Instagram, por exemplo) e indicam a ele outras 
contas com conteúdos parecidos com os quais ele 
já está consumindo. Parece inofensivo? Mas não se 
deixe enganar! Aparentemente, encontrar pessoas de 
nosso interesse pode até parecer uma ideia atraente, 
mas os algoritmos analisam nosso comportamento 
e manipulam nossas escolhas. O propósito será 
sempre nos manter passando o maior tempo possível 
conectados.
Em uma entrevista para a BBC News5, Martin Hilbert6, 
pesquisador alemão da Universidade da Califórnia-
Davis (nos EUA), não tem conclusões otimistas sobre 
nosso contexto. Segundo a reportagem, “ele diz 
acreditar que as pessoas não sabem como lidar com 
o poder dos algoritmos, que os governos não sabem 

2 FUCUTA, Brenda. Hipnotizados: o que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2018.
3 Organização Mundial da Saúde.
4 “Addiction”, do inglês, vício e “disorder”, transtorno.
5 Reportagem Raiva e Narcisismo Alimentam Poder das Redes Sociais, Diz Especialista Alemão. Disponível 
em: <https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-54678733>, acesso em 10 maio 2021.
6 Martin Hilbert tem  acompanhado de perto os efeitos digitais nas pessoas. Ele foi funcionário da ONU 
(Organização das Nações Unidas) e é conhecido por seu alerta sobre a coleta de dados da consultoria 
Cambridge Analytica durante a campanha eleitoral do ex-presidente estadunidense Donald Trump.

usá-los a favor de seus povos e que as empresas 
resistem a adotá-los de modo ético”. Hilbert adverte: 
“Isso deveria preocupar especialmente a América 
Latina, ‘líder mundial no uso de redes sociais’. [...] 
Precisamos entender que esses algoritmos não 
afetam todos igualmente: buscam os mais frágeis”.

Rede Social, a maior praça 
pública
Muito se ouve falar do quanto nossa saúde mental 
está diretamente ligada com o uso de redes sociais. 
Uma geração inteira já tem demonstrado ser mais 
ansiosa, mais frágil e mais deprimida.
Conforme descrito no livro Hipnotizados (FUCUTA, 
2018, p. 51), no início de 2018, o Facebook7, a maior 
empresa de redes sociais do mundo, contava com 2 
bilhões de usuários; o Whatsapp, com 1,5 bilhão, e o 
Instagram, com 800 milhões. 
Todo dia, somos confundidos por uma “realidade” 
fake na internet, pois as pessoas mostram apenas 
o que gostariam de ser e de ter e acabamos nos 
comparando a elas, mesmo sem termos a menor 
intenção. Tudo é perfeito, queremos ser todos iguais 
e isso está acabando com as culturas e diferenças 
responsáveis pela identidade de cada indivíduo, um 
processo que acontece desde o surgimento da TV. A 
mídia tenta nos vender a imagem de uma felicidade 
em 100% do tempo. 
A psicóloga Patrícia Zimermann8 diz que o alvo 
7 Mark Zuckerberg, dono do Facebook, está entre os cinco homens mais ricos da face da Terra, segundo a 
revista Forbes. (DOLAN, Kerry A. Os 25 maiores bilionários do mundo em 2021. Forbes Money. Disponível 
em: <https://forbes.com.br/forbes-money/2021/04/os-25-maiores-bilionarios-do-mundo-em-2021/> 
Acesso em 28 abril 2021.)
8 Patrícia Vaz Zimermann é  psicóloga  (CRP: 04/12.869) com formação em  Pedagogia Waldorf e curso de 
extensão em Antroposofia.  Os trechos e citações de Patrícia  utilizados no texto foram obtidos através  de 

https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-54678733
https://forbes.com.br/forbes-money/2021/04/os-25-maiores-bilionarios-do-mundo-em-2021/
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dessas projeções, na grande maioria, são os 
adolescentes e, muitas vezes, eles não têm a menor 
capacidade de crítica. Os quadros de depressão e 
ansiedade aumentam a cada dia, principalmente em 
meninas e mulheres com uma percepção corpórea 
totalmente dissociadas da realidade, em padrões 
de beleza e estética acentuados. Patrícia também 
aponta o quanto nossos valores foram deturpados 
em busca de aceitação da sociedade: “por que é 
tão importante o número de likes em uma foto?”, 
questiona a psicóloga.

Uma terra sem lei?
Muitas pessoas acham que a internet é uma terra 
sem lei,onde são livres para ofender umas às 
outras... Apesar de ainda em construção, o conceito 
de ‘cidadania digital’ tem seu código ético baseado 
em ideais conhecidos desde a revolução francesa, 
de liberdade (de expressão e de movimento), 
fraternidade (empatia e respeito aos outros) e 
igualdade (de direitos), conforme consta em 
Hipnotizados (p 110).
Grande parte do que circula nas redes sociais é 
praticamente inútil, como observa Setzer, que explica 
como os meios eletrônicos produzem distração e, 
quanto mais uma pessoa se distrai, mais quer se 
distrair, conforme muitas pesquisas já mostraram. 
“Isso prejudica a capacidade de concentração, e 
sem ela não é possível estudar, resolver problemas 
(...) Nicholas Carr [autor de ‘A geração superficial’] 
mostrou que com adultos, é possível recuperar a 
capacidade de se concentrar, mas o que acontece 
com crianças e adolescentes que não chegaram a 
desenvolvê-la?”. Setzer prevê um futuro trágico para 
a atual geração, viciada em internet. Como qualquer 
vício prejudica a força de vontade, as pessoas 
perdem a capacidade de se controlar e de se esforçar, 
principalmente intelectualmente.
Neste mundo tecnológico e moderno, estamos 
completamente submersos no âmbito do pensar. 
Setzer chama atenção para o fato dos computadores 
serem máquinas algorítmicas, forçando uma lógica 
e linguagem formais e um pensamento lógico-
simbólico. Esse tipo de pensamento é totalmente 
inadequado em crianças, pois acelera indevidamente 
o desenvolvimento intelectual. As crianças e 
uma entrevista exclusiva para a Planetária, realizada em 17 de março de 2021.

adolescentes deveriam estar desenvolvendo também 
o sentir e o querer,  bem como a coordenação motora 
e, assim, a capacidade de abstração formal mais 
lentamente.
Muitos problemas físicos são gerados com esse uso 
excessivo, inclusive na infância. A utilização de meios 
eletrônicos por crianças é uma questão delicada. 
Patrícia explica que a Sociedade Pediátrica Americana 
recomenda o uso de eletrônicos a partir dos dois anos, 
mas, como psicóloga infantil, ela recomenda uma 
espera maior. De acordo com ela, ao ter acesso aos 
meios eletrônicos, as crianças começam um processo 
de formação de imagem que não são impulsionadas 
por elas mesmas - são imagens fornecidas prontas, 
que não permitem um desenvolvimento de 
criatividade, imaginação e fantasia. 
O uso destes aparelhos pelas crianças não é saudável, 
nem para seu desenvolvimento mental, nem para 
o  físico. De suas vivências no consultório, Patrícia 
relata ter observado a chegada de seus pacientes 
completamente desvitalizados, sem energia, com 
a parte psicológica completamente deteriorada.  O 
apelo das telas é muito grande; muitas vezes, as 
pessoas não se conscientizam do bombardear de 
estímulos visuais e auditivos. “A gente vê crianças 
roendo unha da mão, unha do pé, arrancando 
cutícula, se mordendo, mas o que é isso?:  ela quer o 
contato físico, ela precisa ser abraçada, ser acolhida, 
de correr, de se movimentar, de cair, de se machucar... 
tem que ter essas vivências sensoriais que um 
eletrônico não permite”, diz a psicóloga.
Setzer diz já estar provado o quanto os videogames 
e filmes violentos diminuem a sensibilidade social, 
a empatia a curto prazo e conjectura um acúmulo e 
o mesmo efeito a longo prazo. Patrícia comenta que 
enquanto a criança está apática e imóvel diante das 
telas ou em um jogo eletrônico, a energia dela está 
se acumulando e logo precisará ser extravasada de 
alguma maneira - assim, muitas vezes as crianças são 
tachadas de hiperativas fora das telas.
Não foi só a ansiedade que aumentou - o quadro de 
alergias também teve um boom nos últimos tempos 
e está diretamente associado com o sistema nervoso 
e também com o imunológico, justamente o que 
mais precisamos ter saudáveis neste momento…
Será possível que parte do aumento de violência no 
mundo se deva aos eletrônicos?
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Da era da informação para a era 
da desinformação 
Para completar essa lista de malefícios causados 
pelo uso compulsivo das redes, um estudo do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) aponta o 
fato de fake news se espalharem seis vezes mais 
rápido do que notícias verdadeiras… daí já é possível 
calcular o prejuízo em um país como o nosso.

E, afinal, o que Rudolf Steiner 
poderia dizer sobre as novas e 
moderníssimas tecnologias? 
Em uma live sobre o “Novo normal” e a Pedagogia 
Waldorf9 nesse contexto, proferida pelo canal do 
YouTube “Antroposofia e Política”10, foi abordada 
a questão do uso de eletrônicos por crianças e 
adolescentes. Na ocasião, realizou-se também uma 
leitura, com o intuito de imaginar o que Rudolf 
Steiner teria a dizer sobre as novas invenções: 
“Rudolf Steiner diz, em muitos casos, que não se deve 
evitar o  progresso tecnológico. Perguntaram a Rudolf 
Steiner ‘O que você acha das máquinas de escrever, 
telégrafos sem fio e todos esses outros dispositivos?’ 
E ele respondeu dizendo como é importante que essas 
coisas venham, porque elas nos desafiam a aprender 
a dominá-las”. 
Na visão de Setzer, Steiner diria que o uso dessas 
máquinas deveria ser contrabalançado por um 
intenso trabalho interior espiritual.

E o que podemos esperar do 
futuro?
Setzer comenta ter esperança de que boa parte da 
humanidade perceberá os males causados pelos 
meios eletrônicos, do mesmo modo como começou 
a perceber a tragédia da poluição; o problema é 
o fato de justamente a dependência pela internet 
prejudicar a força de vontade [para reagir]…

9 A Pedagogia Waldorf busca integrar em crianças e jovens o desenvolvimento físico, espiritual, 
intelectual e artístico. Desenvolve-se indivíduos livres, integrados, socialmente competentes e 
moralmente responsáveis, tendo como base o conceito de que o desenvolvimento de cada ser humano é 
diferente e individual.
10 ANTROPOSOFIA E POLÍTICA. "Novo normal" e a Pedagogia Waldorf no contexto. Youtube, 18 mar 2021. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=z5dGLez-oq4>. Acesso em: 04 mai 2021. A live foi 
ministrada por Josef David Yaari (psicólogo e pedagogo, fundador do Colégio Waldorf Micael - SP) e Alan 
do Amaral (pedagogo e educador).

Tantas causas para acolher, tanta 
gente precisando de ajuda… 
Como usar todo esse potencial da 
internet para algo bom?
Vários comportamentos prejudiciais para a 
humanidade já foram proibidos. Setzer aponta as 
bombas atômicas; Shoshana Zuboff,11 o mercado de 
órgãos e escravos humanos: “Foram proibidos porque 
eles têm consequências destrutivas inevitáveis”. Ela 
também concorda em uma proibição aos mercados 
de meios eletrônicos, devido a tão séria situação.
É inegável o fato de um contínuo desenvolvimento 
tecnológico, o mundo continuará consumindo essa 
tecnologia e novas virão, mas não se trata de fugir 
delas: trata-se de aprender a lidar com elas para o 
bem da humanidade. Segundo Setzer, a tecnologia 
está destruindo a natureza e a humanidade e não há 
maneira mais certeira de corromper o ser humano do 
que destruindo crianças e adolescentes.
A última geração, conhecida como geração Z ou 
simplesmente os centennials, enfrenta problemas 
nunca vistos antes. Felizmente, essa  também é uma 
geração de muitas mudanças boas: nunca antes as 
lutas por direitos foram tão abraçadas - os centennials 
são reconhecidos como multiculturais, multirraciais 
e multigênero. 
Estamos em um marco histórico, revendo conceitos,  
descobrindo o que realmente importa. Hoje sabemos 
que as tecnologias, por mais desenvolvidas e 
evoluídas, nunca substituirão o calor humano, um 
carinho. Isto porque elas não são seres humanos, 
apesar de terem sido projetadas e dominadas por eles. 
Mas afinal as estamos dominando ou sendo 
dominados pelas tecnologias? 

“A grande diferença com o mundo dos 
adultos é que, hoje em dia, nossa vida 
está aberta para o mundo e, quando os 
adultos tinham a nossa idade, a vida 
era o que estava ao redor deles.”  Frase 
extraída de Hipnotizados (FUCUTA, 2018, p. 93).

11 Shoshana Zuboff  é  PhD em psicologia social, professora emérita na Harvard Business School e autora 
de “The age of Surveillance Capitalism”. Citação extraída do documentário da Netflix, o Dilema das Redes.

https://www.youtube.com/watch?v=z5dGLez-oq4
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Um Pequeno Passo 
para Fora da Caverna

Texto por: Helena S. Oliveira

“Oh! Ela ensina a tocha a ser mais luzente. Diria que está pendente da face da noite, 
tal qual jóia na orelha de uma rainha etíope. Bela demais para o uso, e muito cara 
para a vida terrena. Como pomba ao lado de gralhas tagarelas, anda no meio das 
demais donzelas. Meu coração, até hoje, conheceu o amor? Mas que simpleza! 
Nunca soube até agora o que é beleza” Romeu e Julieta - ato I, cena V
William Shakespeare 
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a um ambiente. A Beleza dela está no modo como 
ela consegue ser delicada e forte ao mesmo tempo, 
sua elegância natural. A “ideia da rosa”, como diria 
Platão1. É possível que o mesmo aconteça com 
pessoas. Porém, beleza passou a significar um enfeite, 
uma mercadoria, quando deveria ser muito mais. 
Talvez, se esse fosse um pensamento mais comum, 
os padrões estéticos se tornassem menos relevantes, 
pois o Belo estaria nas singularidades de cada ser, 
não no padronizado.
A partir do momento em que você enxerga sol no 
olhar de um, noite na alma de outro e um pedaço de si 
no fogo, a vida passa a fazer mais sentido e passamos 
a sentir que realmente pertencemos a esse mundo.
Quando só prestamos atenção no mundo material, os 
corpos se tornam produtos, a beleza se torna seletiva 
e opressiva, e as pessoas se tornam cegas, mundanas, 
e não conseguem enxergar a verdadeira Beleza nem 
que ela esteja embaixo do seu nariz. Com o tempo, 
escondem essa essência individual tão fundo dentro 
de si, até não se reconhecerem mais. Isso afeta de 
forma direta a autoestima das pessoas, que jamais 
vão estar satisfeitas consigo mesmas. Essa falsa 
beleza apaga o brilho dos olhos e mata estrelas de 
sorrisos, podendo levar a problemas diversos, físicos e 
psicológicos, como distúrbios alimentares, depressão 

1 Platão foi um filósofo grego que viveu entre os anos 428 a.C e 347 a.C (aproximadamente). Desde jovem, 
interessou-se por filosofia e política, chegando a ser discípulo de Sócrates (outro importante filósofo 
grego). Sua filosofia era baseada na existência de duas realidades: o mundo dos pensamentos, das ideias, 
e o mundo físico, que seria apenas uma cópia dessa realidade ideal.

O que é a Beleza?
Essa é uma pergunta que a humanidade faz há 
milênios. Ninguém, porém, conseguiu respondê-
la de forma totalmente satisfatória. Sabemos que o 
conceito de beleza muda de acordo com a cultura, 
a época e as circunstâncias em que está inserido. 
Porém, é ela algo apenas cultural?
 O ideal de beleza grego é, talvez, o que mais 
influencia nossa cultura até hoje. Eles buscavam 
uma explicação maior, a Beleza em si, que para eles, 
estava na harmonia. Já o padrão físico, para eles, era 
corpos atléticos e simétricos.
Para os romanos, o belo estava na virilidade, no 
masculino, na força; é uma cultura que também  nos 
influencia a todo instante. Na Idade Média, com a 
forte influência da religião, o modelo de beleza era 
a castidade, a pureza e pouca atenção para o corpo 
físico em geral.  Na era renascentista, com a volta da 
influência grega-romana antiga, o padrão voltou a 
ser um corpo atlético e viril para os homens, e para as 
mulheres, sobrepeso, e assim vai.
Em épocas e regiões de pouca fartura, o belo é ter 
excesso de gordura, mostrando que essa pessoa tem 
comida de sobra e etc. Devemos sempre lembrar que, 
dificilmente, um padrão de beleza, seja lá qual for, 
estará  ligado à saúde.
Ou então, se a Beleza não é uma questão meramente 
cultural, existe uma espécie de senso comum entre 
nós? Algo na natureza humana, que diga o que é 
Belo ou não? Pois, se não for assim, como pode, por 
exemplo, a Ilíada ser bela, mesmo escrita há mais de 2 
mil anos atrás? De uma coisa podemos ter certeza: os 
humanos sempre estiveram em busca do Belo, seja 
lá o que “ele” for. Procuramos na arte, na religião, nas 
ciências, em nós mesmos… mas sempre procuramos 
por essa “Beleza com letra maiúscula”.
Acredito que tudo que é natural possui essa Beleza e 
só é possível vê-la se nos permitirmos olhar além do 
que os sentidos podem captar. Enxergar, ao invés de 
apenas ver, ir além da nossa parte animal.
Pode soar fantasioso e infantil, mas deixe-me dar 
um exemplo: a rosa é uma flor que, para mim, é  
incomparavelmente bela. Mas eu não a vejo como 
um acessório, algo belo para acrescentar um detalhe 
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e até suicídio. Mesmo pessoas que aparentam ter 
uma boa autoestima e estão completamente dentro 
do padrão, podem ser tão inseguras quanto as outras 
e nem percebem, pois o mundo realmente as fez 
acreditar que um corpo perfeito e bens materiais são 
o suficiente para fazê-las felizes, quando estão vazias 
por dentro. Infelizmente, é esse tipo de beleza que 
dita muitas das regras da sociedade, em especial com 
a ascensão do capitalismo, que nos leva a desejar 
ter sempre mais e mais, sem saber o que realmente 
buscamos.
Isso, por consequência, afeta nossos relacionamentos, 
pois o que não vemos em nós, buscamos no 
próximo, gerando dependências emocionais e 
relacionamentos tóxicos, onde a insegurança de um 
afeta o outro. 
Hoje, temos também, o problema da internet, que 
mais do que nunca tem ajudado a fortalecer esses 
padrões. Nela, tudo é muito rápido, de fácil acesso e 
superficial, e a aparente perfeição amplifica todos os 
problemas já existentes fora das telas. Online, vemos 
das pessoas apenas o que elas querem que vejamos.
Tudo isso pode ser comparado com o Mito da 
Caverna, de Platão. Segundo o mito, a humanidade 
estaria presa em uma caverna. Só o que podia ver 
eram as sombras do mundo exterior, refletindo na 
parede, e achavam que aquilo era tudo que existia. 
Certo dia, um homem se libertou das correntes que 
o prendiam no escuro. De primeira, ao sair, ficou 
ofuscado com a luz do sol e a vivacidade das coisas, 
que nunca havia visto até então.  Ao ver que o mundo 
era muito mais do que pensara, resolveu retornar à 
caverna e libertar seus companheiros. Entretanto, 
estes não acreditaram no homem, julgando-o louco, 
e permaneceram no escuro. 
Estamos todos acorrentados na caverna, vendo 
somente  a sombra do mundo real. Podemos trazer 
a questão da internet para esse contexto, pois, se 
pensarmos bem, nela só podemos ver a sombra de 
uma pessoa real. Ou, talvez, a sombra da sombra de 
alguém, uma vez que nem cara a cara mostramos 
nosso verdadeiro “Eu”. Uma cópia da cópia da 
verdadeira Beleza. Esse é o problema de basearmos 
toda nossa vida nas redes sociais. Com isso, estamos 
nos contentando em viver apenas com as sombras do 
mundo real.
E claro, como o homem do mito, quem ousa ser 

diferente é mal visto, acabando por ceder a esses 
padrões para não acabar sozinho, como acontece em 
grupos animais. Todos nós já, em algum momento, 
embarcamos em alguma "modinha" e, após algum 
tempo, nos perguntamos o porquê, uma vez que 
nem é algo que combine conosco. Por muito tempo, 
na natureza, ser diferente foi sentença de morte. Mas 
somos seres pensantes e as regras de sobrevivência 
se tornaram mais brandas exatamente pela nossa 
capacidade de raciocinar para vencer obstáculos. 
Mas nós, seres humanos, que nos achamos tão 
superiores ao resto dos animais, ainda temos atitudes 
extremamente primitivas, como essa.
Também não podemos falar de padrões estéticos 
sem citar, pelo menos por alto, o papel do machismo 
nesse teatro. Claro que isso é um tema muito amplo e 
difícil de discutir, pois está tão enraizado em nós, que 
é difícil saber onde ele começa e onde termina. Mas 
podemos dizer que isso afeta não só as mulheres, 
mas também os próprios homens. Fomos ensinados 
que meninas devem ser delicadas e sensíveis, como 
o “sexo frágil”, e os meninos, para serem “machos 
alfas”, sempre no controle, racionais e agressivos, o 
que é desumano. Esses estereótipos estão na base de 
quase todos padrões estéticos  e são, como o exemplo 
anterior, primitivos, animalescos e, definitivamente, 
já não são aceitáveis em pleno século XXI.
Devemos ter em mente também que esses padrões  
não se aplicam somente à estética física. No mundo 
em que vivemos, o que importa é o modo como 
parecemos ser, como nos mostramos para o mundo. 
Nessa era de imagens, o que somos de verdade é 
irrelevante, desde que você mantenha as aparências 
e finja ser perfeito. Padrões de inteligência, de peso, 
de cor, de classe social... tudo pode ser um motivo de 
exclusão. O importante é sempre a “aparência”, seja 
ela física ou não.
Isso empobrece a sociedade, empobrece a cultura 
e afeta de forma direta a evolução, principalmente, 
mesmo que não exclusivamente, de crianças e 
adolescentes, que perdem o espaço de se expressar 
de acordo com sua individualidade, gerando pessoas 
superficiais e fechando horizontes. Liberdade na 
educação é essencial para crescermos como seres 
humanos completos. Permitir que cada indivíduo 
possa expressar seu Eu interior, sua Beleza única, é o 
caminho para um mundo mais sensível, mais plural, 
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e, portanto, mais colorido.  Como antes mencionado, 
quebrar esses padrões é muito difícil e quem tenta 
costuma apanhar muito da vida, pois levam as pessoas 
a se questionarem, algo que, citando a psicóloga Ana 
Paula Verly Coelho2, “muitos não querem, muitos não 
conseguem e muitos não podem”.
Por isso, sugiro que repensemos nosso conceito de 
beleza. Não podemos reduzir algo tão profundo 
e primordial a uma mera mercadoria. O Belo está 
na pluralidade, na liberdade de ser você mesmo. 
Quando nos sentimos completos com nós mesmos, 
somos mais abertos aos outros e podemos amar sem 
cortar a liberdade do próximo.
 Cada parte de nosso corpo é como uma miniatura 
do nosso mundo. Temos galáxias nos olhos e um 
coração que se contrai e expande como o universo, 
bombeando vida ao se expandir. Pensando assim, 
podemos dizer que temos um “pequeno infinito” em 
2 Ana Paula Verly Coelho é psicóloga infanto juvenil, psicoterapeuta corporal e antroposófica.

nós,  tornando cada pessoa atemporal e ilimitada. Se 
isso não é Belo, então, o que seria?
 Mas há quem diga que o mundo está melhorando; 
que a cada dia os jovens se questionam mais e lutam 
para se sentirem mais livres dentro da sociedade, e 
que devemos todos fazer a nossa parte.
 Devemos sim, cuidar da nossa beleza física, pois o 
corpo é a morada da alma, mas devemos fazer isso 
por nós, e não para nos encaixar em um padrão irreal 
e inalcançável. Essa beleza física definhará e morrerá 
um dia, mas a verdadeira Beleza estará sempre no 
cerne de cada ser humano. Devemos manter a cabeça 
no céu e o corpo na terra, lembrando que cada pessoa 
é um novo universo, com galáxias e estrelas únicas, 
que jamais devem ser apagadas.
Assim como começamos, devemos terminar o texto 
com uma pergunta. Pois afinal,  ainda não podemos 
dizer com certeza, o que é a Beleza?

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.

https://www.instagram.com/wax_green_produtos_naturais/
https://www.instagram.com/alecrim_docampo/
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A Luz da Estrela 
da Manhã

Texto por: Erika dos Anjos

Uma vez um professor me disse: "Nós andamos todo 
dia como se fosse em cima de um muro, uma linha. Em 
alguns momentos, a gente sai dessa linha, tropeça e 
fica triste, fica alegre ou com raiva e depois voltamos 
para o muro. Quando uma pessoa não consegue 
voltar, ou seja, o estado dela é fora dessa linha de 
equilíbrio, caracteriza-se a doença, só que ela pode 
ser permanente ou não”.
Assim, a Educação Terapêutica atua para dar 
sustentação para quem está caminhando fora “dessa 
linha”. O acompanhante terapêutico, profissional 
dessa área, é quem vai estar  perto “do muro”, 
assistindo a pessoas com dificuldades, para que 
possam encontrar o seu equilíbrio e estar plenas 
dentro de suas capacidades, desenvolvendo suas 
habilidades e, assim, se colocarem no mundo com 
mais autonomia.

A cada fim de tarde o céu ganha novo tom
mistura de cores, mistura de pensamentos
Entre todos, um só se delineia com clareza
a esperança de também contemplar um 
novo amanhecer. Edite Lima

O Sentir no Acolhimento
Começarei falando sobre o termo “Pedagogia 
Curativa”, que tem uma definição diferente, quando 
comparado com a "Pedagogia”, pois quando se 
fala sobre este segundo termo, há um significado 
embutido, uma estrutura, uma base, há um currículo 
bem determinado. Já a Educação Terapêutica, outro 
nome para essa metodologia, está voltada a pessoas 
que necessitam de um maior cuidado, em especial, 
àquelas que saem “dessa curva” de desenvolvimento, 
as pessoas com deficiência.
Imagine que estamos caminhando em um jardim, 
grande, amplo e muito florido. Lá há  plantas de 
todo jeito, de toda cor, algumas isoladas por suas 
diferenças. Lá há canteiros e caminhos. Lá existe 
acolhimento. Todos os dias é depositado cuidado 
nas sementes que por lá estão brotando.
Um belo dia, uma moça com um cesto de frutos, veio 
visitar este jardim. Era Paula Mourão, que trazia em 
sua cesta um presente. A vontade que te faz buscar 
aquilo que se quer. Ela, então, nos contou uma 
história:
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“O Steiner diz que a pessoa com deficiência têm esse 
“Eu” sempre preservado, mas alguns impedimentos 
fazem com que esse mesmo “Eu” não seja manifestado, 
como cortinas que o acompanhante terapêutico 
vai desvendando. Pois existem impedimentos nas 
capacidades da alma, no pensar, no sentir e no 
querer”, nos conta Paula.
Esses impedimentos podem atuar nos 3 corpos: 
físico, etérico e anímico. Quando a deficiência é no 
corpo físico, resulta na má-formação de alguma parte 
do corpo material. Já quando está relacionado ao 
corpo etérico, afeta o funcionamento de algum órgão 
ou membro. Já quando o impedimento é intelectual, 
atuando no anímico, prejudica os sentidos, como a 
visão e a audição.
Até a fase dos 14 aos 16 anos, a criança se desenvolve 
e passa a ter uma certa autonomia como ser, como 
indivíduo. Nesse momento, o acompanhante 
terapêutico se torna um auxiliar, nesse caminho, ele 
segue atrás, dando apoio, para evitar queda brusca. 
Após essa fase, o acompanhante terapêutico passa 
a caminhar lado a lado, sendo uma mão amiga, 
companheira, que permite que o assistido dê os seus 
próprios passos em busca do seu caminho, mesmo 
com algumas adversidades.
Em resumo, todo jardim precisa de um jardineiro, de 
acolhimento, de alguém para zelar por esse cuidado.
Mas, todo acolhimento também tem de ser acolhido. 
Nesse caso, o acompanhante terapêutico precisa 
buscar o seu equilíbrio, pois o seu corpo etérico e 
o seu corpo anímico atuam sobre o assistido, lhe 
emprestando sua vitalidade e a sua consciência. E 
esse processo de autocuidado, é denominado de Lei 
Pedagógica.
Antes de sua partida, Paula deixou um presente sobre 
o banco, a meditação do terapeuta ou a meditação 
do ponto e círculo, criada por Steiner.
“Nós somos seres, criaturas de Deus ou desse mundo 
espiritual. Essa meditação é assim, são dois círculos 
e dois pontos, o primeiro é um círculo azul com um 
ponto amarelo e o segundo um círculo amarelo com 
um ponto azul. O primeiro é “Deus está em mim'', 
e eu falo isso à noite, antes de dormir. E, na manhã 
seguinte, “Eu estou em Deus''. Então, durante o sono, 
o terapeuta recebe esse cuidado, estando entregue 
como criatura, e durante o dia ele leva esse cuidado 
consigo, estando entregue a criação.”

O Querer no Cuidado
Paula se despede e quem chega é Cristina Sorregatti, 
que veio nos visitar. Juntos, começamos uma 
caminhada e chegamos no cuidado.
O Cuidado é um alimento para as plantas, a Cristina já 
alimentou muitas delas, na Parsifal, uma Associação 
Beneficente1, onde atuou como professora de classe.
As plantas, em seu crescimento, são nutridas de 
aprendizagem no caminho em busca do sol. Elas se 
esticam, concentram toda sua força, para, então, 
tentar compreender o que há do lado de fora.
Toda planta vem de uma semente e ela permanece 
viva e acesa dentro de todos os seres. Os cuidadores 
deste jardim, buscam olhar especialmente para essa 
luz interior, tirando todos os véus e impedimentos, 
dando a elas a oportunidade de conhecer novos 
territórios, pois há aquelas que germinam antes da 
hora, que se partem e se racham no processo ou que 
não brotam por inteiro.
O cuidado vai à frente, em qualquer processo 
educativo que busca ver seus assistidos além de 
suas potencialidades intelectuais ou físicas. A busca 
por uma educação baseada no cuidado, no afeto 
e na empatia tem algo mais profundo, mais sutil, e 
está sedimentada na vontade de aproveitar aquilo 
que todo ser humano tem de melhor, seu potencial 
criativo, dinâmico, amável e delicado. A delicadeza 
tem de ser entendida como uma capacidade 
extraordinária de ouvir, de perceber nos detalhes, 
nos gestos e no trato diário, por onde potencializar 
o que de mais bonito há no outro. A capacidade de 
amar, de superar os desafios e, portanto, de aprender 
com o coletivo.
1 Saiba mais no capítulo Realizando em Comunidade e no site da Parsifal, disponível em:<https://parsifal.
org.br>.

https://parsifal.org.br
https://parsifal.org.br
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O Pensar no Caminho
Adentramos em uma área especial do jardim, pois lá 
tem plantas raras, únicas e cuidadores diferenciados. 
Mas então, como incluir todos num só lugar? 
A inclusão é extremamente importante, mas tem de 
estar embasada dentro da realidade de cada espaço 
e de cada ambiente. A inclusão, principalmente 
com as crianças, deve ser feita com adaptação e 
aprendizado. “Ainda hoje no mundo, há crianças e 
até adultos com deficiências, que não saem de casa, 
por conta do medo em relação ao mundo”. Assim, 
encontramos Márcia Coutinho, atual Coordenadora 
Pedagógica do “Caminhando Juntos”, nome do 
NAISPD (Núcleo de Apoio à Inclusão Social para 
Pessoas com Deficiência) que faz parte da Associação 
Comunitária Monte Azul e atende a 84 jovens a partir 
dos 14 anos.
Os cuidadores dessa área especial também são 
chamados de “acompanhante de destino” e fazem 
um atendimento através de oficinas, com jovens 
e adultos da comunidade, pessoas que buscam 
esse núcleo pessoalmente ou pessoas que são 
encaminhadas a ele através do canal da prefeitura.
Conhecendo mais sobre este jardim, surgem algumas 
questões :
Por que não há assistência igualitária e de qualidade 
para todas essas pessoas? É necessário que haja um 
espaço específico para pessoas com deficiência? 
Dessa premissa já não se parte de exclusão social? 
Como pessoas com deficiência podem ser assistidas 
dentro das comunidades?

O núcleo que a Márcia cuida é o único da região2, 
no bairro Monte Azul e suas proximidades, e 
atende jovens com deficiências leves e moderadas. 
Então, outras questões seriam:Como ampliar essa 
assistência? Como podemos acessibilizar esse 
2 A Associação Monte Azul fica localizada no bairro de mesmo nome, na Zona Sul de São Paulo.

atendimento? A escola pública, seria uma saída? 
Como incluir isso aos profissionais da área da 
educação? Uma formação, uma vivência? Como 
incluir essa ideia ao contexto geral escolar e a troca 
dessas experiências?
Ela respondeu, apenas: “Falta impulso, falta 
informação!” 
“Cada lugar tem uma realidade diferente para abarcar 
e a partir desse reconhecimento e da vontade, é que 
virá a construção de algo.”
O aprendizado da criança acontece na vivência. 
Márcia relata que “quando a criança vê uma pessoa 
com deficiência, ela entende de alguma forma que o 
outro tem alguma diferença em relação a ela, surge 
uma curiosidade e os olhos atentos àquela diferença, 
mas vem a compreensão e a empatia, o acolhimento 
do outro por ser igual a mim”.
E Márcia fecha nos dizendo que, diante de 
dificuldades e impedimentos, Segundo Steiner, “o 
indivíduo tem uma liberdade na construção do corpo 
físico, sendo assim, o trabalho do acompanhante de 
destino não é só para aquele momento, é um preparo 
para uma longa caminhada, no que se acredita 
que vai acontecer, para que, o assistido encontre 
sua autonomia, encontre na vontade de dar os seus 
próprios passos, o domínio. É dar forma, é emprestar 
o seu movimento ao outro, é caminhar juntos”. 
Percorremos um caminho inverso, onde o sentir 
atua na vontade, o querer no cuidado, e o pensar no 
caminho, na tentativa de representar a nuance da 
sensibilidade de uma pessoa com deficiência. 
Todos esses processos fazem parte da jornada de 
todo indivíduo, pois naquele “muro”, todos nós 
deslizamos, todos nós somos suscetíveis a cair e não 
conseguir voltar; temos que ter a sutileza de tirar os 
véus de nossos olhos e de nossas almas para nos 
conhecer e reconhecer a nós mesmo. Com isso, voltar 
o olhar para as pessoas com deficiência tem muito 
mais a ver com identificação do que diferenciação. 
O nosso corpo funciona, nesse ciclo que conhecemos 
e confiamos, como o dia e a noite, a inspiração e a 
expiração, como a alegria de contemplar a luz da 
estrela da manhã, àquela mais brilhante no céu, 
vizinha do sol, a mais reluzente do espaço, aquela 
que chamamos de Vênus, a beleza personificada 
do amor e do cuidado, a profundidade no verde da 
esperança, a aurora ao nascer do dia.
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Eu conto histórias porque são as 
histórias que nós escutamos que 
moldam a forma como vemos o mundo 
e quem nos tornamos. Nina Gualinga 1

Por Onde Começar?
Chegamos a um momento crucial da história, em que, 
de uma forma ou de outra, todos nós conseguimos 
perceber a tangente necessidade de mudança. 
Mudança e transformação são palavras que evocam 
diferentes impulsos, anseios e sensações em cada 
indivíduo. Mas, independente de como elas chegam 
até nós, sempre nos levam ao mesmo caminho, em 
direção à pergunta: “Por onde começar?”
A juventude encontra-se desamparada nesse abismo, 
1 Nina Gualinga é uma ativista equatoriana. Ela faz parte da comunidade de língua Kichwa e luta pela 
proteção da Amazônia Equatoriana e pelos direitos indígenas.

dentre toda a esperança que as gerações mais velhas 
vêem e depositam em nós e as angústias perante 
um futuro tão incerto. Carregamos tantos conflitos 
internos e, sobrecarregados com cada vez mais 
pressões e responsabilidades, mudar o mundo, por 
vezes, parece coisa demais para abraçar.
Como abraçar um mundo que muitas vezes 
não abraça a gente? O que podemos fazer para 
transformar esta história que, em primeiro lugar, 
não nos acolhe? Meninas e mulheres, jovens 
LGBTQIA +, pessoas negras, pessoas indígenas, 
pessoas asiáticas, pessoas com deficiência, pessoas 
neurodivergentes, pessoas que de alguma forma se 
encontram fora do padrão: quantas de nós não nos 
enxergamos em nossos livros, filmes, séries, músicas 
e jogos favoritos? 
É por não nos enxergarmos nesta história que surge 

Que Rastro 
Vocês Querem 

Deixar no Mundo?
Texto por: Geórgia Grimaldi
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um anseio ainda mais forte em contá-la. Em criar para 
nós e para todas as outras pessoas que compartilham 
desse universo conosco, um espaço, onde possamos, 
então, falar e especialmente ouvir.
É incrível como mesmo em meio a uma narrativa 
histórica excludente e tanto trauma, ainda assim 
imbuídos de coragem, nos perguntamos: “Por onde 
começar?”

Nossas Perguntas
Conversando com Luciana Betti2 sobre todos 
os conflitos e perguntas que temos carregado 
internamente, ela me diz: 
“Esses conflitos, a gente carrega na nossa alma. A 
cabeça, ela pensa e resolve muito rápido o que é 
certo e o que é errado. O corpo conversa com a gente: 
tá doendo, não tá doendo, toma um remédio, faz a 
compressa. Com a alma a gente às vezes não sabe 
o que fazer. É lá que a gente vive essas ansiedades 
todas, essas questões todas. E a alma, ela se expressa 
através da linguagem simbólica. (...) Essa linguagem 
simbólica, é algo que a arte traz embutida em si. (...) 
Se eu tô sentindo um vazio interno ou uma tristeza, eu 
posso trabalhar com a cor azul, eu não preciso falar 
‘estou triste’.”

A arte pode ganhar esse espaço curativo em nossas 
vidas, assim como pode vir a ser uma ferramenta, 
um caminho sobre o qual construiremos nossas 
narrativas. Toda essa jornada, de lidar com nossos 
traumas e com todo um legado histórico confiado 
a nós pelas gerações anteriores, é em si, parte 
dessa história que iremos contar. Com nossa 
mochila nas costas, cheia com toda a bagagem que 
nossos antepassados deixaram, começamos nossa 
caminhada. Nosso primeiro passo será encontrar 
perguntas. As nossas perguntas são como chaves, 
que abrem as mais variadas portas e nos permitem 
prosseguir: bordar, tecer, escrever e pintar todo o 
caminho. O nosso próprio era uma vez ...

“Somos como a heroína que é chamada a sair da sua 
zona de conforto. Todas as histórias começam assim: 

2 Luciana Betti é formada em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo, em Escultura pelo 
Emerson College (Reino Unido) e pelo Centro de Artes (SP). É também  especialista em Arteterapia pela 
Universidade Paulista (SP). Atua como professora de Artes na Faculdade Rudolf Steiner, em Seminários de 
Pedagogia Waldorf e cursos de Terapia desde 1990. É coordenadora do curso de formação de professores 
de Botucatu e autora da coleção de livros do Reino de Além-Véu.

ao fazermos uma trajetória por uma floresta escura, 
túnel ou deserto. Encontramos ajuda de seres mágicos 
ou personagens que tem alguma sabedoria que irão 
dividir conosco. Passamos então pela noite escura da 
alma, descobrimos alguma coisa e voltamos com o 
tesouro para dividir com os outros.
Isso é importantíssimo! Nenhuma jornada da heroína 
ou do herói, é uma jornada que você resolve sozinha 
(...) . Toda jornada ela pressupõe que a hora que você 
retorna, você vai compartilhar aquela sabedoria que 
você descobriu. (...) Eu acho que toda narrativa tem o 
objetivo de nos tornar resilientes.
Uma vez que usamos nossa criatividade, com os 
materiais que temos à nossa frente, também podemos 
ser criativos em relação a como nos construímos, 
como nos vemos. Nós somos uma construção de nós 
mesmos”.

Ao longo dessa trajetória iremos perceber que 
nem tudo o que carregamos em nossa mochila 
irá permanecer conosco, pois vamos nos libertar 
de algumas coisas pesadas e descobrir novas 
preciosidades. É também ao percorrer esse caminho, 
ao tecer o fio da nossa própria vida, que iremos 
conhecer muitas pessoas e muito aprenderemos 
sobre coragem e confiança. Como podemos confiar 
uns nos outros de modo a começar a tecer agora 
nosso futuro?

crescemos, pousamos, enraizamos
para nós a confiança não é leve
é um desafio, uma busca, 
vive em uma pergunta 

com passos firmes
laços fortes
o futuro começa agora
pois é de agora que a confiança vem

Uma Pergunta Para a Juventude
Em nossa conversa, perguntei à Luciana Betti: 
“Se você fosse presentear a juventude com uma 
pergunta, ou uma história, qual seria?” 

“É uma pergunta maravilhosa pra se fazer para as 
pessoas mais velhas, né!”, respondeu ela.  “Na verdade, 
quando a gente vai ficando mais velho, tem alguma 
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coisa que começa a subir pra nossa consciência, que 
é a consciência de que a gente vai morrer. Tem algo 
que começa a vir do futuro. Vocês jovens ainda estão 
sendo impulsionados pela força do passado, ou seja, 
o impulso de nascer e começar a trabalhar aqui neste 
Planeta Terra.” (...)
“A gente percebe, a gente começa a fazer contas que a 
gente nunca fez antes na vida. ‘Quanto tempo eu tenho 
agora pra viver?’; ‘O que ainda dá tempo de fazer?’. E 
com isso a gente chega nessa pergunta, que eu tenho 
certeza que todo mundo que tá entrando nessa fase 
final da vida se pergunta: ‘Será que o que eu fiz, valeu 
a pena?’;  ‘Será que eu me dediquei àquilo que era 
realmente importante?’.  Eu tô indo embora, eu não 
vou levar casa nem carro, não vou levar sucesso, não 
vou levar nada disso. O que vai sobrando pra nós é 
assim, o que eu consigo levar para o mundo espiritual 
é aquilo que eu fiz para os outros. (...)
E de novo vou dizer: só faz sentido se a gente achou um 

tesourinho que a gente pode passar para os outros. 
(...) Eu fico assim muito tocada de ver vocês jovens 
tendo uma pergunta pra fazer pra mim, por exemplo. 
E achar que (...) a minha geração pode presentear 
vocês com alguma coisa. Eu acho lindo isso! Porque 
saibam, a geração de vocês nos ensina demais! A 
gente tá sempre olhando pra essa capacidade que 
vocês têm de se moldar. (...) É tão bonito né, essa 
facilidade que vocês têm de lidar com as coisas que o 
mundo vai trazendo, com tanta esperança. (...) A gente 
vai ficando mais velho, vai perdendo a esperança. 
Então a gente olha pra vocês e fala: ‘Nossa, tem 
uma criança nascendo! Tem gente que quer vir pra 
esse mundo! Que alegria, que esperança!’ (...) Então 
espero que vocês também possam, às vezes, olhar pra 
nós e se inspirar e falar: ‘Nossa, essa pessoa deixou 
esse rastro!’ (...). Então a minha pergunta pra vocês é: 
‘que rastro vocês querem deixar? (...) Que rastro vocês 
querem deixar no mundo?’”

Uma ponte, entre o passado
e a existência futura,
é o ser humano.

O presente é instante
é presença como ponte.

Espírito tornado alma,
envolto em substância material,
advém do passado;

Alma tornando-se espírito,
Em germinais recipientes
Perfaz os caminhos futuros.

Capta pois futuro,
Por meio do passado,
Com esperança no que se torna
Por meio do que já se tornou.

Assim assume ser 
Em meio ao devir
E, o que vem a ser,
Faze-o existir.

 Rudolf Steiner
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No fundo é esta a única coragem que se 
exige de nós: sermos corajosos diante do 
que é mais estranho, mais maravilhoso e 
mais inexplicável entre tudo com que nos 
depararmos. Rainer Maria Rilke

O Primeiro Olhar
Não tem sido fácil se relacionar com o mundo nesse 
momento em que vivemos. A realidade parece 
agressiva, um ambiente inóspito a qualquer forma 
de vida. Como podemos querer colocar algo em 
um espaço tão frio? São tantas vozes ao mesmo 
tempo que elas mais parecem se anular.Isso acaba 
dando a impressão de silêncio, vazio; e, ao mesmo 
tempo, ficamos desnorteados em meio ao barulho 
ensurdecedor das urgências, inquietos, sem saber 
por onde começar. Por vezes, podemos nos encontrar 
cristalizados, desmotivados, ou sem a mínima 
vontade de tentar: “a minha pequena ação não faria 
nenhuma diferença em meio a esse caos”.

Quando Deus me tira a poesia, olho pedra 
e vejo pedra mesmo. Adélia Prado

Precisamos ficar atentos para manter nosso olhar de 
beleza, de quem vê à sua volta o mundo como ele 
é, com coisas belas e outras nem tanto, mas, ainda 
assim, o lugar que nosso corpo ocupa. Precisamos 
conseguir olhar para o mundo e ver algo além de 
uma pedra, de algo já cristalizado. Quando vemos 
com esses olhos que buscam a vida e o movimento, 
das maiores coisas às mais sutis, quando o 
maravilhamento é tão grande, o mundo não é alheio 
a mim, eu quero estar nele e poder fazer algo por ele. 
O movimento precisa se manter também por nós 
mesmos. Como jovens, tendemos a ser inquietos. Se 
todo esse movimento que o nosso interior pede for 
interrompido por algum motivo, acabamos por nos 
sentir mal, podemos chegar a desenvolver um olhar 
frio sobre as coisas, de apatia ou ceticismo e isso pode 
acarretar em muitos dos males que enfrentamos hoje 
em dia.
A máxima é: estamos gerando coisas a todo 
momento, pois não conseguimos perceber o mundo, 
sem criar o mundo no mesmo passo. Criamos o 
mundo como o vemos, isso começa dentro de nós, 
quando o concebemos, e se reflete fora, em nossas 
ações. 
E é sobre isso que esse texto fala: sobre essa força 
que nos move. Essa força que impulsiona o esforço 

Dar Luz ao 
Coração

Texto por: Mel Chivers
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de brotar das sementes também nos habita. Eu te 
convido a vir comigo, olhá-la, investigá-la, perguntar-
se como está essa força e cuidar dela, pois, se ela 
estiver bem, uma boa parte do que vive em nós 
também estará. Talvez, ao cuidar dessa força, 
possamos construir em nós estruturas para sustentar 
a realidade à nossa volta. 

Olhos e Ouvidos Abertos
Convidei Andrea de La Cruz, do projeto (RE)Search, 
para conversar comigo. Ela me contou ser fascinada 
pela juventude, por investigar e saber o que move as 
pessoas, o que quer florescer em cada um. A partir 
dessa paixão, sua vida a levou até a Seção de Jovens 
no Goetheanum1, onde começou o (RE)Search, em 
2017. 
“Minha pergunta sempre foi: ‘o que faz ser possível que 
nessas idades, de 16 a 18 anos, haja tanto potencial?’ 
É um momento onde tudo pode acontecer. Desde o 
mais belo e mais grandioso, até o mais obscuro e o 
mais difícil. Sim, isso existe em todos nós, em todos os 
momentos da vida, mas no jovem o potencial é muito 
claro.” 
Ao longo de nossa conversa, colhemos alguns 
elementos essenciais para cultivar nossa pequena-
grande força dos inícios. Caminhamos por algumas 
esferas e, a cada passo, algo dentro de nós mudava, 
como tem de ser. Andrea me ofereceu coisas 
preciosas e agora venho compartilhá-las com você. 
Começamos caminhando pela nossa primeira esfera, 
olhamos para o mundo como um todo. O que tem 
nele? Quais são as outras formas de vida que o 
habitam além de nós humanos? Ou então, quais são 
as outras formas possíveis de viver? Precisamos olhar 
para a realidade e questioná-la: por que as coisas são 
1 O Goetheanum é a sede da Escola de Ciências Espirituais e da Sociedade Antroposófica Geral, localizada 
em Dornach/Suiça.

como são? A cada resposta, nós nos deparamos com 
mais um horizonte de perguntas, e é exatamente 
isso o que deveríamos esperar. É sobre “não colocar 
finalidade no movimento, mas perguntar-se sobre o 
caminho do movimento”, como Laura Berbert bem 
escreveu. Podemos buscar entender porque temos 
as cosmovisões2 que existem em nossa sociedade, 
entender o materialismo, entender porque a ciência 
funciona como funciona ou entender ainda mais 
longe. Independente do assunto, o importante 
é olhar em volta e manter os ouvidos atentos às 
perguntas que surgem.
Dando mais um passo, chegamos em outra esfera, 
caminhando cada vez mais para dentro. Olhamos 
em volta, para observar onde estamos inseridos. 
Andrea nos pontua, a partir do que veio aprendendo 
com sua pesquisa: “Relacionar-se com os outros 
é absolutamente vital”. Paramos e procuramos 
perceber os grupos, espaços ou movimentos locais 
que nos tocam. Podemos nos perguntar como nos 
aproximar deles ou como contribuir com eles de 
alguma forma. Sempre há também a possibilidade de 
criar um novo grupo, com pessoas de interesses em 
comum. São muitas as possibilidades, só precisamos 
manter os olhos bem abertos para encontrá-las.
Seguindo o caminho, adentramos um novo âmbito; 
nele, encontramos aqueles que nos cercam, que nos 
acompanham de perto, que nos acolhem. Quando 
perguntei como poderíamos acessar essa força para 
a qual estamos olhando aqui, Andrea nos acarinhou 
com a seguinte resposta: “Algo muito especial que 
aprendemos com o (RE)Search, é: quando existe outro 
ser humano que te vê e te escuta, você pode chegar 
em um lugar dentro de si que é infinito, um lugar onde 
tem calma. Acredito que é nesse lugar onde está essa 
força. Para mim, não é coincidência que tantos jovens 
desejem estar juntos, ter relações profundas e com 
sentido. Porque normalmente quando pensa em uma 
pessoa que é verdadeiramente importante para você, 
tenho certeza, que se parar para refletir, há algo em 
como a pessoa te escuta, como essa pessoa abre um 
espaço para você ou como compartilha com você. Não 
é a única forma, mas acredito que se nos escutarmos e 
se acompanharmos mais as perguntas uns dos outros, 
mais pessoas poderiam acessar esse espaço interno 
2 Cosmovisões: modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas, 
buscando entender questões filosóficas (como: a existência humana, bem e mal, valores, destino, etc); 
concepção ou visão de mundo.

https://www.youthsection.org/research/
 https://www.youthsection.org
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de onde recebemos essa força. Porque no fundo esse 
espaço está aí, ele existe, a questão é como chegar 
até ele”.  A agradecemos por esse presente e, como 
uma coisa leva a outra, já somos jogados em nossa 
quarta esfera. 
Aqui não olhamos a nossa volta, nos voltamos para 
dentro. Fomos levados a pergunta: se eu não tiver 
ninguém que possa me escutar, como chegar até aí? 
“Acredito que aí, uma vez mais, você possa ser essa 
pessoa que escuta a si mesma. ‘Onde estou indo?’; ‘O 
que estou fazendo?’ E, nesse diálogo interno, se você 
seguir esse caminho, se fizer como uma “entrevista” a 
si mesma, abre-se esse espaço onde se encontra essa 
força. (...) Uma vez que você descobre a existência de 
um sentimento incessante, é preciso parar e olhá-lo, 
investigá-lo.” Olhando para nós podemos perceber 
coisas que não são tão agradáveis (assim como 
em todas as outras esferas): ‘O que leva a isso? Que 
comportamentos, ações, atitudes, causam isso?’”

Seja paciente com tudo o que está 
pendente em seu coração. Tente 
amar as perguntas como quartos 
trancados e livros escritos em língua 
estrangeira. Não tente encontrar agora 
as respostas, que não podem ser dadas 
a você, porque você não seria capaz de 
vivê-las. O essencial é viver tudo. Viva 
agora as perguntas. Talvez no futuro, 
gradualmente, despercebidamente, em 
um dia distante, você viva as respostas. 
Rainer Maria Rilke

Já passamos por alguns âmbitos importantes em 
nossas vidas e, de tudo, o que fica é a importância 
da observação, da escuta, da atenção, de realmente 
estar no mundo e se perceber nele.
E agora? O que fazemos a partir daqui? Partimos 
da primeira esfera e fomos seguindo o caminho de 
fora para dentro, até chegar em nós mesmos. E a 
partir de nós podemos fazer o caminho contrário. O 
movimento precisa se manter. Percebe? todo esse 
caminho é um ciclo só.

Faz-se Caminho ao Andar
O que Marte, sendo o planeta regente deste capítulo, 
tem a nos ensinar? Na mitologia romana, Marte é o 
Deus da guerra, da agricultura, da colheita, sendo, 
assim, relacionado à fertilidade. Ainda na troca com 
Andrea, ela pondera: “Às vezes a guerra, a destruição 
total, é parte dos inícios. (...) E o nascimento, o parto, é 
uma luta, é um campo de batalha, é vida ou morte, é 
brutal e é incrível (...).  E é verdade que o crescimento, 
o nascer, sempre traz dor, ou dificuldade. Se parar 
pra pensar no brotar da planta, todo o esforço que 
ela precisa fazer, é gigante. (...) Começar é fazer 
uma escolha, é preciso ter coragem para fazer isso. 
Coragem é algo que se tem que querer, ou então ela 
não irá vir até você. (...) Não é preciso ter sempre claro 
o que se quer, o importante é FAZER, é experimentar, é 
verdadeiramente dar passos adiante, porque aí é onde 
começa o processo. E ter claridade na sua vontade 
(...). Acredito que isso é muito importante, que através 
do fazer (...), podemos sempre aprender. (...) O diálogo 
te permite sempre descobrir que, no fundo, as coisas 
não estão separadas, o que acontece fora também é 
o que acontece dentro, só que de outra forma. (...) Por 
que começar, o início, está muito conectado com o que 
você vivia antes, esse impulso, essa força, esse querer. 
(...) E acredito de verdade que quando alguém deseja 
algo, quando alguém está vivendo internamente com 
algo que é verdadeiramente importante para si, isso 
já está atuando no mundo de alguma forma(...)”.  É 
preciso dar o primeiro passo, pois o caminho faz-se 
ao andar. 
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O Cuidado É o que Fica
Por fim, precisamos manter em mente que com o 
início sempre vem o depois. 
“Como despertamos um sentido de compromisso? Eu 
plantei isso, ou em mim vive isso, e agora cuido disso. 
(...) Minha sensação é a de que precisamos aprender 
muito mais a continuar do que a começar. (...) Sim, 
sua pergunta é com os inícios, mas de alguma forma 
com os inícios sempre vem o que vem depois, que é o 
compromisso com o cuidado, a atenção e o amor, além 
do momento do início. Creio que seria lindo começar 

pensando assim, pensando no futuro não somente no 
presente. (...) Nesse momento do presente, você e eu, 
estamos fazendo algo do futuro, e o que vamos fazer 
com isso? Como seres humanos, podemos cuidar a 
todo momento, e isso é bonito. Fazemos algo agora, 
cuidamos disso em vida e os outros que vem de trás 
também o cuidam, se nos veem cuidar. Mas se nós 
não cuidarmos porque outros cuidariam? Não faz 
sentido.”
O cuidado com o que se gera é necessário, e isso exige 
que estejamos mais despertos. Pelo fazer podemos 
cultivar nosso caminho e dar luz ao coração.

https://www.youtube.com/c/aulasfantasticas
https://www.facebook.com/queroaulasfantasticas/
https://www.instagram.com/queroaulasfantasticas/
https://www.aulasfantasticas.com.br


https://www.instagram.com/_espacogaia/
https://voce-brasil.com
https://www.instagram.com/voce_brasil/
mailto:ao%40voce-brasil.com?subject=
mailto:contato%40sirimim.com.br?subject=
http://www.hotelcatavento.com.br
mailto:hotel.catavento%40hotmail.com?subject=
https://www.instagram.com/cataventohotel/
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Com tantas iniciativas transformadoras presentes 
na nossa sociedade, antes e durante a pandemia, 
são projetos como a Parsifal, a Monte Azul e a Escola 
Dendê da Serra que podem nos servir de inspiração 
e exemplo, nos mostrando como é possível fazer a 
diferença.
Na tentativa de conhecer mais a fundo e também 
divulgar ações e projetos que atuam de forma ativa 
no Brasil, cuidando das pessoas, proporcionando 
o desenvolvimento saudável de crianças, jovens e 
adultos, trazendo beleza e amor para a comunidade 
que estão inseridas, entre outras qualidade 
venusianas, convidamos duas instituições para nos 
presentearem com suas jornadas.

Com o convite aceito, pedimos para cada um desses 
grupos um relato que contemplasse três âmbitos: o 
Pensar, o Sentir e o Querer. 
No âmbito do Pensar, desejávamos entender as 
ideias e visões na qual a instituição se estruturava, 
com “o que” e para “quem” eles trabalhavam. Na 
esfera do Sentir, buscávamos perceber quais eram 
os seus valores, de quem esses projetos recebiam 
apoio e quais eram as contribuições oferecidas à 
comunidade. Na área do Querer, procurávamos 
compreender como toda essa iniciativa acontecia na 
vida real, quais eram suas motivações e de que tipo 
de ajuda eles precisavam.
O resultado desses relatórios vocês podem conferir a 
seguir:

Realizando em 
Comunidade

Texto e organização por:  Laila Morais e Yuri Mercante

https://parsifal.org.br
https://www.monteazul.org/pt-br/
https://www.dendeserra.org.br
https://www.dendeserra.org.br
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Escola Dendê 
da Serra 
“Nossas motivações são as 
crianças. Elas que nos mostram 
o caminho, o que fazer. Elas 
são a semente do amanhã, que 
precisamos cuidar, regar, dar 
carinho e amor para crescerem 
saudáveis em todos os níveis, 
físico, anímico e espiritual. 
Estamos aqui para este serviço.” 
Escola Dendê da Serra

A Escola Dendê da Serra é um projeto social 
filantrópico que busca contribuir para reduzir a 
desigualdade social através de uma educação de 
qualidade aberta a todos, com Educação Infantil e 
Ensino Fundamental completo. Hoje, atende quase 
200 crianças de 3 a 16 anos, sendo a maioria alunos 
da comunidade local, oriundos de famílias menos 
favorecidas e que são bolsistas integrais. A outra 

parte dos alunos são filhos de famílias pagantes que 
se alinham à proposta da Escola e, ainda, filhos de 
colaboradores.

A Associação Pedagógica Dendê da Serra (APDS) é a 
instituição mantenedora do projeto, que conta com 
a participação de pais, professores e apoiadores da 
Escola no planejamento estratégico e na organização 
da Comunidade Escolar.
O ensino é baseado na pedagogia antroposófica 
(Pedagogia Waldorf), que inclui os conteúdos do 
currículo regular e ainda oferece uma série de outras 
atividades práticas e artísticas, possibilitando um 
desenvolvimento mais completo das crianças, com 
disciplinas complementares como teatro, música, 
dança, pintura, desenho, trabalhos manuais (costura, 
crochê, tricô, etc.), arte em madeira, expressão 
corporal, jardinagem e agricultura ecológica.
A Dendê da Serra tem como princípio promover a 
integração social de crianças de diferentes origens 
socioeconômicas e culturais, priorizando as crianças 
de baixa renda. Como resultado desse trabalho, em 
2015, a Dendê da Serra recebeu o reconhecimento 
das organizações internacionais Ashoka e Alana, 
como uma das Escolas Transformadoras do Brasil.
Nesses 20 anos de atividades, a escola vem 
aprimorando seu trabalho de educação e integração 

https://www.ashoka.org/pt-br
https://alana.org.br
https://escolastransformadoras.com.br
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social na Área de Proteção Ambiental Itacaré - 
Serra Grande, interagindo com as necessidades 
e potencialidades da região onde está inserida e 
com a bagagem sociocultural que a diversidade 
de alunos traz para o ambiente escolar, tornando-
se uma referência internacional de escola Waldorf 
comunitária e filantrópica.

Estamos promovendo a educação de qualidade 
para famílias que nunca tiveram oportunidade de 
escolher um espaço de aprendizagem que não fosse 
a escola pública. Além de darmos apoio e suporte 
aos nossos alunos e suas famílias, participamos 
ativamente de coletivos da comunidade. Serra 
Grande é uma comunidade muito unida e ativa. Nos 
articulamos com outras iniciativas para a promoção 
de campanhas de ajuda financeira aos doentes, 
mutirões, distribuição de alimentos, promoção de 
cultura e lazer.

Para nos manter, recebemos apoio de várias fontes. 
Realizamos campanhas de apadrinhamento de 
crianças, onde o padrinho acompanha a vida escolar 
de uma criança; recebemos doações de pessoas de 
diversas partes do país e do mundo que acreditam 
que a educação, o amor e arte são ferramentas 
fundamentais de transformação social; captamos 
recursos de projetos que escrevemos com o objetivo 
de melhorar a infraestrutura, de promover cursos 
de formação continuada de professores e também 
de parte da comunidade escolar que contribui 
com o projeto social. Não temos mensalidades, 
mas sim um valor de contribuição acordado com 
a Comissão Financeira, também composta por 
membros da própria comunidade, de acordo com as 
possibilidades de cada família. Além desses agentes, 
temos parcerias com o município, que nos auxilia 
com o transporte escolar das crianças moradoras de 
Serra Grande. 

Nossa escola cresceu muito e sempre é bom receber 
auxílio, seja financeiro ou de recursos humanos, 
em atividades voluntárias. No último período, com 
a crise da pandemia, muitas famílias passaram por 
momentos financeiros difíceis e nossa arrecadação 
diminuiu. Foi preciso que toda a comunidade, 
inclusive nossos funcionários, fizessem um grande 

esforço para manter o funcionamento da nossa 
escola. Então lançamos campanha de auxílio para a 
escola e para as famílias.
Mas ainda temos sonhos. Recentemente, 
conseguimos apoio financeiro e construímos 3 
novas salas de aula maiores, pois as nossas estavam 
pequenas. Mas ainda precisamos de um espaço 
multiuso coberto, que possa ser usado nas aulas de 
Educação Física e para as apresentações de circo e 
Teatro. Seria muito bom ter vocês nos ajudando nessa 
divulgação, em busca da realização desse sonho.

Todos aqueles que chegam até aqui têm um grande 
desejo de contribuir para a transformação da 
sociedade e do ambiente. E é a doação das pessoas 
que faz tudo isso acontecer. É a vontade de criar 
e transformar o mundo em bom, belo, justo e 
verdadeiro para as futuras gerações.

Recebemos jovens que vem da Alemanha em 
um programa de voluntariado, mas também já 
recebemos jovens brasileiros voluntários, que 
realizaram um lindo trabalho conosco, ajudando 
nas tarefas de preparar o alimento das crianças, 
monitorar recreio, dedicar atenção especial a alguma 
criança no reforço escolar e zelar pelo cuidado das 
crianças no espaço da escola, que é bem grande nas 
entradas e saídas das aulas.
Caso algum jovem queira ser voluntário conosco, 
escreva uma carta para a Coordenação Pedagógica 
nos contando um pouco da sua história, suas 
habilidades e as suas motivações para o trabalho.

Contato:
Site: https: //www.dendeserra.org.br/
Instagram: @escoladendedaserra
Facebook: @dendedaserra
E-mails: escoladendedaserra@gmail.com
ou captacaodendedaserra@gmail.com
Telefone: + 55 (73) 99920-6285

https: //www.dendeserra.org.br/
https://www.instagram.com/escoladendedaserra/
https://pt-br.facebook.com/dendedaserra/
mailto:escoladendedaserra%40gmail.com?subject=
mailto:captacaodendedaserra%40gmail.com?subject=
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Associação 
Beneficente 
Parsifal
“O ser humano somente edifica sua 
vida através do trabalho com os outros 
e para os outros.” 

Uma Breve História 
A Associação Beneficente Parsifal começou suas 
atividades em 1988 como "Atelier de Bonecas Evi”, 
uma microempresa que tinha como objetivo ensinar 
um trabalho artesanal a mães de famílias de baixa 
renda. Confeccionando bonecas educativas em suas 
próprias casas, elas não precisavam sair e, ao mesmo 
tempo, podiam cuidar de suas crianças. 
Passado algum tempo, pessoas com distúrbios 
psíquicos, que não se adequaram às exigências do 
mercado de trabalho, foram incluídas no grupo. 
Com assistência contínua, essas pessoas podiam 
participar da confecção de bonecas e, assim, ganhar 
respeito e dignidade.
Mas a produção de bonecas crescia, sobretudo 
devido às exportações para Alemanha, Canadá e 
Estados Unidos (...). Com essa demanda externa, 
não era mais possível conciliar a produção crescente 
de bonecas e a assistência às pessoas que exigiam 
cuidados especiais. Assim, foi fundada em 1991 a 
Associação Beneficente Parsifal, que passou a se 

dedicar exclusivamente a crianças, jovens e adultos 
especiais. 
Nessa mesma época, iniciou-se no Brasil o 
curso de Pedagogia Curativa e Terapia Social1, é 
fundamentado na Antroposofia e há muito difundido 
em vários países da Europa. 
Desde sua fundação, a Associação Beneficente 
Parsifal trabalha incansavelmente com o entusiasmo 
de quem almeja dar dignidade e respeito àqueles 
que, por algum infortúnio do destino, perderam 
sua liberdade. Apesar das dificuldades financeiras 
enfrentadas ao longo de sua trajetória, esta 
instituição jamais deixou de levar ao mundo seu 
ideal. 

Quem Somos 
A Parsifal, instituição sem fins lucrativos, dedica-
se ao desenvolvimento pessoal e ao convívio 
social de crianças, jovens e adultos que necessitam 
de cuidados especiais. Todo o trabalho orienta-
se pelo conhecimento ampliado do ser humano, 
fundamentado na Antroposofia; os profissionais 
possuem formação em Pedagogia Curativa e 
Terapia Social reconhecida pela Seção Médica2 do 
Goetheanum.
É através da atuação pedagógica e terapêutica 
desses profissionais que o ideal de possibilitar mais 
autonomia às pessoas com deficiências torna-se 
realidade.
O atendimento na Associação divide-se entre Jardim 
de Infância, Escola Especial de 1º a 8º ano e Oficinas 

1 A Pedagogia e Terapia Social busca integrar em crianças, jovens e adultos com deficiência ou 
mesmo desenvolvimento físico, intelectual e artístico, levando em consideração suas singularidades e 
trabalhando para que essa integração aconteça.
2 A Seção Médica é uma das 11 disciplinas da Escola de Ciência Espiritual do Goetheanum em Dornach.

Pinto: Franco Milito Paglia, 66 anos

https://www.facebook.com/AtelierDeBonecosEVI/
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O centro de Convivência 
Terapêutica
O trabalho nas oficinas enfatiza o convívio humano 
e o desenvolvimento de habilidades manuais, 
motoras, psíquicas e sociais promovendo integração 
e autonomia.
Os ofícios vivenciados são: marcenaria, confecção 
de instrumentos musicais, tecelagem, panificação, 
modelagem e feltragem e são complementados 
com atividades artísticas, culturais e de movimento, 
como música, teatro, tai chi chuan, yoga e euritmia. 
Assim, a criança poderá vivenciar o mundo, sentir-se 
nele com confiança, resgatando e fortalecendo a sua 
individualidade. 

Há muitas formas para contribuir com o nosso 
espaço, além de apadrinhar um de nossos alunos, 
como o nosso Brechó da Parsifal. Também 
recebemos doações de Notas Fiscais Paulista. Para 
saber mais sobre essas e outras campanhas, acesse 
nosso site, nos acompanhe nas redes sociais ou entre 
em contato.

Contato:
Site: www.parsifal.org.br 
Instagram: @a_parsifal
Facebook: @associacaoparsifal
E-mail: parsifal@parsifal.org.br
ou formacao@parsifal.org.br
Telefones: (11)5547-0201 // (11)5523-1487
Endereço: Rua Bobélia, 59 -Jardim Prudência - CEP 
04648-240 - São Paulo - SP

Terapêuticas, que seguem os princípios da pedagogia 
Waldorf,  oferecendo aos seus alunos conteúdos que 
possam ser compreendidos num ritmo que respeite 
o seu tempo de aprendizagem.
Como a Parsifal atende, em sua maioria, bolsistas, 
há uma busca constante de recursos para dar 
continuidade às suas atividades. A associação 
promove eventos beneficentes todo semestre e conta 
com contribuições ou apadrinhamento3 de alunos.

Educar com Arte e Ofício 
(da infância à puberdade)
A atuação pedagógica acontece no Jardim de infância 
(entre 3 e 7 anos) e na Escola Especial (entre 7 a 14 
anos), ambos com princípios da Pedagogia Waldorf. 
Além das aulas com o professor de classe, os alunos 
fazem trabalhos manuais, corporais, artísticos, 
música, dança tai chi chuan, yoga e euritmia. A 
partir dessas atividades, as crianças desenvolvem 
habilidades motoras que lhes dão autonomia e 
adquirem percepção de seu próprio corpo (geografia 
corporal) e do espaço dentro do qual se movimentam 
(geografia espacial). Quando necessário, são 
atendidos individualmente em sessões de euritmia 
curativa, musicoterapia, terapia artística, reforço 
em alfabetização, psicopedagogia, massagem, 
quirofonética4 e reorganização neurofuncional5. Para 
as crianças que necessitam de cuidados especiais, 
cada dia de aula representa a possibilidade de dar 
mais um passo em seu desenvolvimento. Mas cada 
passo, por menor que seja, é, na verdade, uma 
grande conquista.

3 A Parsifal recebe o apoio de pessoas físicas e jurídicas que, por compartilharem dos mesmos ideais 
sociais, tornam-se padrinhos de crianças, jovens ou adultos, contribuindo com o desenvolvimento das 
crianças e dos jovens através de contato direto, relatórios, participação em festas e eventos.
4 Quirofonética é uma técnica de terapia corporal na qual são alinhados recursos de massagem e fala, 
com o intuito de melhorar a articulação dos fonemas. Criada na Áustria pelo Dr. Alfred Baur.
5 O Método Padovan de Reorganização Neurofuncional, desenvolvido por Beatriz Padovan, é uma 
abordagem terapêutica que recapitula as fases do neurodesenvolvimento, usadas como estratégia para 
habilitar ou reabilitar o Sistema Nervoso.

http://www.parsifal.org.br 
https://www.instagram.com/a_parsifal/
https://www.facebook.com/associacaoparsifal/
mailto:parsifal%40parsifal.org.br?subject=
mailto:formacao%40parsifal.org.br?subject=
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Confiança e Juventude: 
um encontro necessário

Texto por: Laila Morais e Yuri Mercante

escuta
De onde a confiança vem?
as crianças com seus pezinhos
que voam sobre as pedrinhas do chão
simplesmente sabem
não somos mais crianças
e por isso aqui nos reunimos
ao redor da pergunta
De onde a confiança vem?
"mais alto! mais alto!"
diz a menina, sem medo
enquanto o balanço a leva
em direção ao sol
tão espontânea e natural na infância
a confiança é para nós
um impulso do futuro
mas tudo que ainda virá
há de começar agora
como nutrir a sementinha do confiar
para que ela cresça e se transforme?
como dar vida a este presente?
impulso que vem de lá para cá
como o balanço da menina que
sem medo, tenta voar
crescemos, pousamos, enraizamos
para nós a confiança não é leve
é um desafio, uma busca,
vive em uma pergunta
com passos firmes
laços fortes
o futuro começa agora
pois é de agora que a confiança vem.
Poema de Geórgia Grimaldi
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Confiança é uma das palavras de ouro 
que no futuro deverão dominar a vida 
social. Rudolf Steiner

Confiança
1. crença de que algo não falhará, de que é bem-feito 
ou forte o suficiente para cumprir sua função. 
Origem: do Latim confidentia, “confiança”, de 
confidere, que significa “acreditar plenamente, com 
firmeza”, formada por com, intensificativo, mais 
fidere, “acreditar, crer”, que deriva de fides, “fé”.

Jovem
1. Que ou aquele que se encontra na juventude; 
adolescente.
2. Indivíduo que ainda não alcançou seu pleno 
desenvolvimento.

Juventude
1. Período da vida do ser humano compreendido 
entre a infância e o desenvolvimento pleno de seu 
organismo.
2. Período durante o qual um animal ou uma planta 
ainda não alcançou pleno desenvolvimento.
3. Caráter do que é jovem, do que revela frescor, 
brilho, verdor.
4. Caráter, qualidade daquilo que tem existência 
recente.

O que é o Ser Jovem?
Um dos erros mais comuns, relacionado a 
interpretação do termo “jovem”, acontece quando 
resumem “juventude” apenas com uma questão 
de idade, de fase da vida, aquele período entre a 
infância e a maturidade. No entanto, ser “jovem” vai 
muito além de um processo biológico; essa palavra 
carrega consigo um impulso muito maior, que se 
apresenta em todo o ser humano que estiver em 
desenvolvimento, ou seja, durante toda a sua vida, 
se assim o quiser.
Ser jovem é estar desperto para os desafios do 
mundo, é se sentir parte de algo maior, é adquirir 
consciência sobre suas ações, é ir em busca da sua 
própria identidade na tentativa de descobrir seu lugar 

no mundo. A juventude reside e atua no espírito. Ela 
é aquela faísca no olhar, aquele calor no peito, é a 
força para mudar e fazer a mudança no agora.

Impulso da Mudança
Para caminhar neste mundo, cheio de desafios, é 
preciso dar o primeiro passo com Confiança, e para 
se dar o primeiro passo é preciso Coragem. Para se 
ter Coragem, é preciso Ser Jovem de espírito e confiar 
que tempos melhores virão.
Algumas das frases mais escutadas pelos jovens 
são: “vocês são a mudança”, “vocês são o futuro”, 
“vocês vão mudar tudo!”. Esses dizeres colocam um 
peso nesse “Ser Jovem”, que já carrega problemas 
e fardos causados pelas ações e decisões que não 
fizeram. Muitos jovens se perdem nessas questões 
externas e não tomam tempo para si, em busca de 
um autoconhecimento, em busca do seu chamado; 
diversas vezes, eles acabam adoecendo, se 
enrijecendo e se fechando para o mundo, perdendo 
aquela força vital da juventude pelo simples fato 
de não confiar que é capaz e que, por se sentirem 
incompreendidos, acham estar sozinhos num mundo 
que só tem demandas. Sem Juventude, o ser jovem 
não se sente capaz de “abraçar o mundo”.

Encontros que Nutrem
Temas como “desafio”, “coragem”, “confiança” e  “ser 
a mudança" foram destaque dos últimos Encontros 
de Jovens, onde pessoas do mundo inteiro puderam 
se conectar e se inspirar com palestras, conversas 
e muita troca. Esses assuntos são um reflexo do 
que os jovens de todas as gerações vivem. Desafios 
econômicos, sociais e ecológicos sempre estiveram 
presentes na sociedade e, quanto mais falamos 
sobre eles, mais consciência desenvolvemos, tanto 
individual como em comunidade. Com tantos 
desafios ao redor, falar sobre coragem se mostrou 
mais do que necessário, pois é preciso coragem para 
lidar com os desafios que surgem na nossa vida. 
E mesmo que toda a coragem esteja presente, do 
que adiantaria não ter confiança para ser parte da  
mudança? 
Quais são os desafios do nosso tempo? Como 
lidamos com esses desafios? Onde encontramos 
coragem? Como podemos desenvolver coragem 
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em nós mesmos? Se o oposto de coragem é medo, 
como transpor essa barreira? Confiando? O que é 
confiança? Como a confiança é construída entre as 
pessoas? Como a confiança é reconstruída?
Inspirados por perguntas como essas,  a Seção de 
Jovens do Goetheanum, em parceria com a Waldorf 
SV, realiza o ISC (International Students Conference1), 
que acontece a cada 2 anos. Intitulados como 
Challenges of our Time, Courage e Trust2, esses 
congressos foram realizados em 2017, 2019 e 2021, 
respectivamente, sediados no Goetheanum, em 
Dornach, Suíça. Devido a atual situação, causada 
pela pandemia de covid-19, o evento deste ano, com 
o tema Trust, foi experienciado pelos participantes 
de forma 100% virtual, enquanto os organizadores 
apresentavam-se ao vivo, direto de Dornach. Com 
alguns ajustes de fuso horário, pessoas do mundo 
inteiro se encontraram durante 4 dias de evento. O 
tema “Confiança” foi explorado durante as palestras, 
workshops e grupos de conversa, percorrendo três 
âmbitos: confiança em si mesmo, no outro e no 
mundo.
Motivados pelo ISC21, a Seção de Jovens no Brasil 
escolheu trazer esse mesmo tema em um Webinar, 
realizado em parceria com a Faculdade Rudolf 
Steiner. O evento virtual, com o título “Confiança: 
um passo transformador em direção ao futuro”, 
aconteceu em 4 de maio de 2021.

1 Tradução: Conferência Internacional de Estudantes
2 Tradução: Desafios do Nosso Tempo, Coragem e Confiança

Qual o Contexto Desta Confiança?
O grupo integrante da Seção de Jovens  também 
teve como inspiração o 6ª capítulo do livro Causas 
Espirituais Do Conflito Entre Gerações3, de Rudolf 
Steiner. 
Algumas contribuições do webinar:4

“Rudolf Steiner, em várias ocasiões, trouxe o tema de 
confiança, como um impulso que, no
futuro, guiaria as relações inter-humanas. (...) Steiner 
falou mais uma vez que a confiança é um tema 
imprescindível no futuro e chegou a alertar para 
uma pedagogia que seja baseada na confiança. O 
agir social tem que estar imbuído em uma atmosfera 
de confiança... para que essa força se desperte nas 
pessoas, ela precisa ser cultivada na infância.(...) A 
proposta para esse webinar foi um laboratório desse 
impulso(...)  O que quer dizer agora, o que quer dizer no 
futuro e o que será que Steiner previu neste momento 
que podemos sentir agora.” Mayumi Matsumiya

“Autoconfiança é o primeiro passo para construir 
a confiança no outro, um processo que permeia 
toda a vida humana, um desenvolvimento que 
ocorre naturalmente a partir do resultado de nossas 
ações. Quando criamos algo que dê um resultado 
positivo, criamos confiança de que somos capazes.
(...) Na conferência internacional de estudantes, foi 
ouvido falar sobre os quatro pilares da educação: 1º) 
Aprender a aprender: confiar nas nossas capacidades 
de entendimento e de compreensão do mundo; 2º) 
Aprender a ser: somos livres para sermos nós mesmos 
e confiar na nossa capacidade de fazer escolhas; 3º) 
Aprender a fazer: cada um tem uma capacidade única 
de criar coisas novas, confiar em sua potencialidade 

3 STEINER, Rudolf. Causas Espirituais do Conflito entre Gerações, Editora Antroposófica, 1986.
4 Para assistir o webinar completo, acesse: <https://youtu.be/p0r7s1ETvKs>.

https://www.freunde-waldorf.de
https://www.freunde-waldorf.de
https://www.secaodejovens.com.br
http://faculdaderudolfsteiner.edu.br
http://faculdaderudolfsteiner.edu.br
https://youtu.be/p0r7s1ETvKs
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de criatividade; 4º) Aprender a viver juntos:  para 
isso, precisamos mais que confiar em nós mesmos, 
precisamos confiar nos outros. (...) Seria interessante 
cultivar essa sementinha de confiança verdadeira, 
ensinar as nossas crianças que elas são livres para ser, 
capazes de criar e principalmente abertas a confiar. 
Assim realmente conseguiremos construir um laço de 
confiança.”  Gabrielle Drumond

“Ela confia na fala do adulto, dos amigos, confiante 
no cuidado que é direcionado a ela e esse cuidado 
em específico não é uma confiança que vem só das 
crianças. É principalmente uma confiança do adulto 
em conseguir confiar na direção necessária para a 
criança, a criança precisa desse cuidado que está 
envolto por essa confiança que não é só dela, que vem 
desse entorno também. (...) Quando falta esse lugar de 
escuta para criança, é quando há uma dificuldade no 
caminho dela, é onde ela perde essa potencialidade 
de criar pro futuro, pro amanhã, porque ela tá sendo 
desacreditada pelo outro. Então a confiança que 
a criança tem é a certeza que amanhã o dia será 
ensolarado... A criança é uma promessa. A promessa 
é como se fosse a terra; a confiança, a semente e o 
nosso árduo trabalho é manter acesa a promessa 
e a confiança e fazer com que esse fruto brote, que 
é o que fica. (...) A criança é uma fase que todos nós 
percorremos e, depois disso, quando a gente chega à 
nossa juventude, como que a gente ainda leva essas 
sementes que a gente colheu lá desde pequeno? ” 
Erika dos Anjos

“Qual o meu papel dentro da juventude? (...) Olhar 
junto com as pessoas e entender que o medo da 
imperfeição que existe na gente é porque toda 
vez que estamos dispostos a agir para dentro das 
obrigações cotidianas, se nós falharmos, será um 
processo dolorido de dentro para fora. Confiança 
num movimento estudantil é sobre muita parceria, 
é sobre crescer junto. Steiner fala da importância 
da confiança dentro da pedagogia. Só confiando no 
outro é possível fazer algo grande o bastante para 
atingir uma comunidade. O Grêmio é um organismo 
vivo (...). Num movimento estudantil, a confiança na 
coragem é a coisa mais importante. Agir dentro de 
um movimento jovem não é só para sanar feridas e 
reclamar, é uma ferramenta riquíssima para exercitar 

a humanidade em cada um. Citação de Steiner: “O 
importante não é a perfeição com a qual conseguimos 
realizar o que deve provir da vontade, e sim, o que 
tiver que surgir nesta vida, por mais imperfeito que 
deva parecer, seja feito de uma vez para que haja um 
começo” Isadora Tortella

“Quanto mais próximo chegamos de questões 
climáticas causadas pelos impactos do ser humano, 
novas questões surgem e mais incertas são as 
respostas. (...) Considerando que são nossas próprias 
ações que nos trouxeram desconfiança na natureza, 
nessa fonte mais pura e plena de confiança, são 
também nossos próprios passos que estão definindo 
o que dessa natureza, que já resiste há tanto tempo, 
a gente vai deixar para as próprias gerações. (...)O 
que sabemos é que podemos continuar confiando na 
natureza, porque ela sabe se regenerar, desde que 
a gente dê a ela seu espaço, seu respeito e, na atual 
situação, uma certa ajuda. (...) Agora é um momento 
que precisamos reconstruir, reflorestar e devolver da 
melhor forma possível o que vem sendo desperdiçado. 
(...) Vejo como uma via de mão dupla: quando mais 
fortalecermos a confiança em nós e na comunidade 
em que vivemos, também estaremos fortalecendo a 
confiança da natureza em nós, sendo a natureza não 
só esse mundo físico/material/mineral, mas também 
algo sagrado, imaterial, como a existência do 
amanhã, porque a gente sabe com 100% de certeza 
que o amanhã vai existir e quando a gente fortalece 
a confiança nesse sagrado, a gente também fortalece 
a confiança entre nós. Citação de Paulo Freire: ‘Cabe 
fazer o que é possível fazer hoje para que aquilo 
que não é possível fazer hoje seja feito amanhã.’ 
(...) O que estamos fazendo hoje para fortalecer e 
regenerar a confiança em nós mesmo, com os outros, 
na juventude, e essencialmente, a confiança recíproca 
com a natureza? ” Laila Morais
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Um passo de cada vez
O convite para se reconectar com o impulso da 
juventude, que vive dentro de cada um, é para todas as 
pessoas! Principalmente em tempos pandêmicos, de 
distanciamento social, onde as relações presenciais 
e calorosas foram substituídas pelas virtuais. São 
nesses momentos que torna-se necessário cultivar 
a “coragem para confiar”, acreditando plenamente e 
com firmeza na capacidade de sobrevivência do ser 

O Projeto GreMissão surgiu dentro da Seção de 
Jovens no Brasil, com o apoio do Grêmio EWRS, a 
partir da vontade de apoiar jovens na construção 
e “manutenção” dos Grêmios Estudantis. Afinal 
de contas, o que é um Grêmio? Qual é o seu papel? 
Como manter um diálogo aberto e saudável com o 
colegiado de professores? O que es alunes esperam 
de um Grêmio? Como levar para a prática?
Para responder estas perguntas e criar pontes 
entre os Grêmios das Escolas Waldorf do Brasil, 
proporcionando um ambiente de trocas e 
aprendizados, o Projeto GreMissão busca entender 
as opiniões, dúvidas e necessidade dos grêmios a 
partir da perspectivas des estudantes dos Ensinos 
Médios Waldorf do Brasil. Dessa forma, o Projeto 
GreMissão busca desenvolver, em conjunto com 
estudantes e gremistas, rodas de conversa, trocas, 
apoio e orientações para aqueles que se interessam 
em semear e nutrir esse movimento essencial para a 
construção de uma escola comprometida e voltada 
ao desenvolvimento des alunes. Vamos juntes?

Regenera JÁ - O impulso de transformação presente 
em 3 grupos: Seção de Jovens no Brasil, Planetária 
e Centro Acadêmico Ute Craemer deu origem ao 
movimento Regenera JÁ. Buscando promover 
debates e mudanças relacionadas ao contexto 
ambiental, o movimento pretende promover 
encontros, conversas, divulgações e ensinamentos 
acerca de atuações regenerativas, tendo como 
principal inspiração as  ações e atividades da 
juventude, orientadas para a mudança.
Siga o perfil do instagram para saber mais: 
@regenera.ja

humano, na capacidade de se reinventar, de confiar 
no outro e na força de mudança do coletivo.
São em espaços de troca, como grupos e encontros 
de jovens, que esses seres em desenvolvimento 
podem se sentir parte de algo, onde há quem confie 
em seus potenciais, incentivando que eles confiem 
em si mesmo e possam, confiantes, caminharem 
com coragem em direção ao futuro, construindo o 
presente em cada passo dado.

Seção de Jovens
no Brasil

Projeto GremissãoProjeto Gremissão Regenera JA - Juventude Ativa

@secaodejovensbrasil

https://www.instagram.com/gremio.ewrs/
https://www.instagram.com/regenera.ja/
https://www.instagram.com/secaodejovensbrasil/
https://www.instagram.com/secaodejovensbrasil/
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