
ATIVISMO DELICADO EM TEMPOS SOMBRIOS 

Praticando Resiliência 

Uma Colaboração entre 
Proteus Initiative e Ecosocial 

Nós oferecemos 
nessa época sombria 

em que o EU humano está ameaçado, 
um espaço de prática 

e uma pergunta que possa nos levar mais longe: 

Pode uma prática que coloca a observação em primeiro plano, ter um papel de cura no 
mundo? 

Não um “programa”, mas um convite à exploração. 

********** 



O “delicado empirismo” de Goethe 
traz à luz duas coisas.  

A primeira é a relação mágica entre 
observação e pensamento, 

entre percepção e imaginação, 
em nossa busca pela verdade. 

A segunda é a possibilidade de entrar no mundo 
ao invés de ficar confinado, isolado, de fora. 

Nosso “ativismo delicado”, 
Uma prática essencialmente social, 

Traz o reconhecimento de que somos parte do tecido social 
com o qual nos envolvemos – 

é a nossa própria prática o que almejamos mudar. 

O ativismo delicado trabalha 
para desafiar o perigo que vem em nossa direção, 

infundindo luz na escuridão, 
desenvolvendo um pensar vivo, 

construindo uma observação cuidadosa 
para que possamos nos contrapor à inércia do materialismo 

 imbuindo a escuridão que vem ao nosso encontro,  
com a luz da consciência humana.  

******* 

Para aqueles que foram tocados  
pela palestra de Allan Kaplan  

dada nas “Gotas Antroposóficas” do EcoSocial, 
nós oferecemos um espaço de prática  

que faz um uso dos recursos online  
que nos permite, 

seja lá onde estivermos, 
nos engajarmos com os outros do grupo 

enquanto colocamos nossa prática individual em primeiro plano 
a todo momento. 

Nessa época 
Em que somos direcionados para uma confusão  

que coloca em risco a própria terra sobre a qual caminhamos, 
que coloca em perigo a sacristia da consciência 

que é ser humano – 
ser um ativista delicado significa 

ir contra os perigos da passividade. 
Para que possamos salvaguardar 

tanto a terra, quanto a consciência. 

 *******   



Um Modo de Trabalhar 

Sentimos de maneira muito palpável a vivacidade de um Ativismo Delicado, uma prática que infundimos 
ao tecido social a partir de tudo o que somos. E somos desafiados todos os dias, a nos confrontarmos 
com aquilo que se faz necessário para mantê-la viva. Somos cautelosos ao trabalhar online; há sempre o 
perigo da perda da intimidade acarretada por relações e aprendizados não mediados pelas nuances do 
corpo e pela proximidade do ser humano. 

No entanto, ao longo dos meses que têm se passado desde que nosso mundo escureceu 
sensivelmente, descobrimos que trabalhar online também nos oferece a flexibilidade e a possibilidade 
que tornam essas práticas acessíveis a pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a elas. 

Essa prática permanece viva e cresce, através do fazer: ela se renova cada vez que a praticamos; ela não 
é algo que podemos simplesmente adquirir apenas através de estudo, de leitura.   

Através desse Espaço de Prática online/offline, oferecemos maneiras de entrar, acessar e compreender 
esse trabalho, maneiras de nos tornarmos flexíveis, móveis e atentos com esse trabalho. Maneiras de 
nos aprofundarmos. Maneiras de combinar uma carga limitada de trabalho online com a sua própria 
prática rigorosa de atenção e vida. 

O Processo 

Estamos planejando um processo no qual vocês trabalharão, por um lado, individualmente, e por outro, 
em pequenos grupos no Zoom – duplas ou trios, de acordo com as preferências de cada um. A riqueza 
dessa prática é realizada, fortalecida e aprofundada pelo trabalho em grupo, mas ela só renderá frutos 
se houver uma real dedicação à prática individual. 

Trabalharemos a partir de exercícios contínuos; cada um desses exercícios será desafiador e minucioso, 
envolvendo várias faculdades. Trabalharemos próximos a vocês para garantir que os exercícios estejam 
bem alinhados com o tempo de que vocês dispõem para fazê-los -  mas vocês serão requisitados a 
dedicar um tempo exclusivo para realizar esses exercícios; esse é um espaço de prática e é através de suas 
próprias práticas que vocês aprenderão.  

Nosso primeiro encontro será uma plenária em que nos conheceremos e explicitaremos o propósito 
maior desse grupo e desse encontro. Também nos dividiremos em duplas ou trios com os quais cada 
um dos participantes trabalhará ao longo dos quatro meses. Continuaremos a nos reunir em plenária 
uma vez a cada quatro semanas, para partilharmos aprendizados e perguntas, aprendermos juntos e 
iniciarmos o exercício seguinte. 

Entre as plenárias, os participantes deverão encontrar seu ritmo de trabalho individual bem como ritmo 
de trabalho com os seus pares ou trios. Cabe aos participantes determinarem a regularidade e o 
número de encontros com suas duplas ou trios, assim como o grau de atenção que cada um, 
individualmente, dará aos exercícios entre esses encontros. Caso desejem, nós estaremos disponíveis 
para nos conectarmos com vocês a qualquer momento ao longo desses meses. 



Todos os aspectos relacionados a ritmo, frequência e carga de trabalho serão tratados em nosso 
primeiro encontro. A ideia é adaptar o Espaço de Prática para que ele atenda às necessidades dos 
participantes. 

Todo esse processo acontecerá em ciclos de quatro meses, ao final do qual os interessados em 
continuar essa prática poderão renovar sua inscrição por mais quatros meses. Isso garante que haja 
continuidade do processo de aprendizagem e liberdade de participação. 

Como será o funcionamento do trabalho 

• O processo de trabalho como descrito acima se dará em ciclos;
• Cada ciclo durará 4 meses;
• Em cada ciclo teremos uma plenária de 3 horas cada (das 9:00h às 12:00h) uma vez por mês, 

totalizando 4 plenárias  por ciclo, uma vez por mês, totalizando 4 plenárias por ciclo;
• A primeira plenária ocorrerá em 12 de março/2021 com início as 9:00h ( a sala do Zoom será aberta 

às 8:45h); 
• As duplas ou trios se reunirão, entre as plenárias, em encontros de 3 horas cada (recomendado);
• Allan e Sue se reunirão com cada dupla ou trio pelo menos 1 vez por ciclo;

Durante todo o ciclo serão requisitados trabalhos individuais de cada participante como parte do 
processo de aprendizado, desenvolvimento e compromisso com o programa. 

A questão da língua 

• O programa será oferecido em duas línguas: inglês ou português;
• Serão montados dois grupos distintos e exclusivos, cada um contando no máximo com 21

participantes;
• O grupo que não contará com tradução será formado apenas pelas pessoas que tenham fluência

suficiente em inglês a ponto de não necessitarem de tradução para trabalharem com os
conteúdos;

• O grupo que contará com serviços de tradução será dedicado aos que preferem participar do
programa em português. Este canal contará com a tradução sequencial inglês – português e
português – inglês conduzida por Ana Paula Pacheco, parceira de longa data do Allan e Sue
neste tipo de atividade;

• Ambos os grupos, com e sem tradução, seguirão o mesmo ritmo de trabalho e receberão o
mesmo conteúdo em cada ciclo.

********* 



 Visão geral do processo de trabalho por ciclo 

Para quem é esse espaço 

Este convite está sendo estendido a todos aqueles que assistiram a palestra de Allan Kaplan na Série de 
Palestras promovidas pelo EcoSocial, ‘Gotas Antroposóficas’, em agosto de 2020 (https://
www.youtube.com/watch?v=W9O1_I6feYA). Queremos ter certeza de que o convite não seja limitado 
em nenhum sentido, mas que as pessoas estejam de alguma maneira localizadas no círculo ampliado do 
EcoSocial, que tenham alguma apreciação pelo espiritual, estejam trabalhando na esfera social e sejam 
maduras e experientes o suficiente para sentir-se à vontade e, ao mesmo tempo, desafiadas e 
instigadas por este Espaço de Prática. Não estamos em busca de compromisso, mas de empenho 
dedicado. 

A Equipe 

Allan Kaplan e Sue Davidoff (do Proteus Initiative) da África do Sul, trabalhando em conjunto com Ana 
Paula P. Chaves Giorgi, do Brasil no grupo com tradução para o português. Trabalhamos juntos em 
muitos projetos ao longo de vários anos, sendo o mais recente um Programa de Pós-Graduação no 
Brasil, e como parte de uma equipe que está projetando um Programa de Pós-Graduação em parceria 
com a Faculdade Rudolf Steiner de São Paulo. 

Este Espaço de Prática está sendo organizado em nome do EcoSocial  em conjunto com a Proteus 
Initiative, por Claudia Queiroz, Leandro Kao e Marcus Baptista. 



Investimento 

• O investimento total por cada ciclo de trabalho de 4 meses é de R$ 3.200,00
• O pagamento deverá ser feito em 4 parcelas de R$ 800/mês, sendo que a primeira parcela 

deverá ser paga no ato da inscrição.
• Todos os pagamentos serão feitos diretamente à Proteus Initiative via Transferwise

(https://transferwise.com/br/send-money/)

Inscrições 

As inscrições respeitarão a ordem de chegada e deverão ser feitas até o dia 5 de março de 2021 com a 
Juliana, pelo telefone 3798-7551/52 ou por e-mail juliana@ecosocial.com.br  mediante o envio do 
recibo de pagamento da primeira parcela. 

No ato da inscrição cada participante deverá optar entre o grupo sem tradução ou o grupo com 
tradução para o português.  

Baixe aqui a publicação Ativismo Delicado  - Uma Abordagem Radical para Mudanças de 
Allan Kaplan e Sue Davidoff (http://new.institutofonte.org.br/wp-content/uploads/2017/07/O-Ativismo-
Delicado_VF.compressed.pdf)
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