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“Traumas não superados podem, mesmo após anos,
desencadear sintomas graves e prejudicar o desenvolvimento
da criança durante muito tempo. Podem ser gerados tanto
distúrbios psíquicos e físicos, assim como dificuldades no
aprendizado.
Especialmente na adolescência, os traumas infantis não
superados podem ocasionar um distúrbio comportamental. A
partir deste ponto, vítimas podem se tornar agressores.” (parte
do texto criado pelo grupo de Pedagogia de Emergência no
Brasil).
Os traumas causados por quem tem o papel de acolher e
proteger, como pais e professores, podem ser mais severos e
gerar distúrbios de personalidade que traumas causados por
catástrofes sociais e ambientais, além do que, estes traumas
geralmente ocorrem de forma diária a longo prazo.
Nós, da Murundu, lidamos com o trauma diário que nasce
pela violência contida em um grito, em uma surra, em
palavras de desmerecimento que
vão programar aquela individualidade. Da falta de vinculo
extrema e da aridez nas relações, onde o carinho, o colo e
afeto não existem.

Neste Informativo
O TRAUMA NA
MURUNDU

VERÃO E OUTONO

PROJETOS

CALMA INTERIOR

AGRADECIMENTOS

JUN 2020

NO.V

VERÃO E OUTONO
Sentimos que neste tempo
demos passos firmes para
encarnar a nossa missão.
Foram muitos acontecimentos
e
mudanças,
boas
e
desafiadoras, mas as boas e os
presentes reforçaram nossa
união e a convicção que somos
um organismo vivo e vivemos
uma inteligência coletiva.
Tivemos força para assumir o
que era bom para nós e
entregamos a tutoria da Escola
para a Mariana Eugênio, esta
força nos fez brilhar, uma vez
que a Mariana entrou em nossa
equipe com o espirito:
Estamos
juntos,
vamos
aprender e fazer a diferença
por meio da nossa união. O
pedagógico se fortaleceu com
sua presença.
Tivemos uma grande surpresa,
conversávamos
com
o
representante do Brasil dos
Freund, até que uma querida
parceira do SYM Antroposofia
nos conectou com o Reinaldo
Nascimento, da Pedagogia da

Emergência e descobrimos
que ele era o representante
dos Freund que há tempo
conversávamos. Ele veio nos
visitar, fortalecendo nossa
missão
relacionada
ao
trauma.
Realizamos o sonho de ter
uma médica escolar na
Murundu, Ariane, que nos
ajudou MUITO a oferecer
um manto para acolher e dar
contorno ao trauma das
nossas crianças. A mudança
anímica na escola como um
todo
foi
significativa
e
acordamos nossa memória
que todos somos um, e que a
questão de um é a questão de
todos, e quando um se trata,
todos são tratados.
Tivemos
uma
linda
celebração de fim de ano,
onde nos emocionamos pela
beleza do que conseguimos
ser em 2019.
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O TRAUMA
Ouvimos o chamado da Terra
e fundamos a Murundu, como
um bebê - seguimos tateando,
reconhecendo o mundo para
o qual fomos chamado até que
entendemos a história da alma
do povo de Palmeiras: de
garimpo, de solidão, de
falta de suporte.
Compreendemos que lidar
com o trauma e resinificar
essa forma de criar as crianças
era parte da nossa missão.
A partir daí os encontros
foram acontecendo e
instituindo
naturalmente uma nova
dinâmica, onde essa
resinificação começasse
dentro de
nossas relações, com quem
estava disposto a ser livre, a
ter autonomia.
E assim, algo se movimentou
e muitas coisas aconteceram,
projetos, grupos criados,
entradas e saídas, relações
reais de suporte.
Assim, assumimos nosso papel
de falar, viver e integrar o
trauma dentro da Associação e
dentro de cada um que se co
mover.

02

JUN 2020

Tivemos a segunda eleição da
Associação
e
uma
reestruturação na forma de
operar. Sentimos que um novo
impulso se iniciou, com a
associação com uma postura
mais voltada para a autonomia,
com
mais
pessoas
da
comunidade em sua base.
Alguns
que
sonharam
a
Murundu saíram da linha de
frente e entraram os que
acreditavam e se entregavam
para este sonho.
A construção do Projeto Arca na
Murundu começou com força
total com a chegada do Rico
West da Suíça.
Foi realizada a apresentação do
Projeto e da construção no
Posto de Saúde das casinhas
com
a
participação
da
comunidade.
Aquele frio na barriga que vem
quando
algo
grande
é
encarnado no mundo.
Lidamos como pudemos com as
forças adversas desse processo
e,
denovo,
saímos
mais
humanos com os frutos que
colhemos.
Entendendo que a Murundu
representa uma caminhada, um
aprender a ‘dar e receber’
diário.
Este tempo estreitamos laços
com a Secretaria de Assistência
Social
do
Município
de
Palmeiras,
para
pensarmos
juntos na primeira infância,
começamos a esboçar o Plano
de Ação pela Primeira Infância
e ações conjunta dentro do
Programa Criança Feliz voltado
para o trauma.
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Nasceu
o
Projeto
Sementinha! Que com o
acolhimento da Casa Fifó no
bairro do Mutirão, pessoas
queridas da comunidade se
reunirão
para
direcionar
amor para o brincar e
criaram
estratégia
para
arrecadar
recursos
financeiros
para
proporcionar
para
as
crianças de Palmeiras dois
momentos do ano dedicados
ao brincar.
Nossa Semana Mundial do
Brincar foi de outra forma,
online, levando para as
famílias de nosso círculo
íntimo a importância do
brincar
e
uma
singela
manifestação no instagram.
O
nosso
financiamento
coletivo foi um sucesso mais
uma vez... Realizamos um
profundo
Planejamento
Estratégico de 2020, cheio
de sonhos e coerência,
contemplando com muita
honra todas as manifestações
que nasceram em torno da
inteligência coletiva que a
Murundu propiciou e aí veio
a Pandemia.
Veio a Pandemia e seus
presentes...

CALMA INTERIOR
O pedagógico da Escola
Murundu nesta época de
Pandemia teve a oportunidade
de beber e meditar sobre a
Calma Interior na perspectiva
e propositiva do Rogério
Calia. Foram momentos
preciosos, onde por meio da
biografia de cada indivíduo a
Calma Interior foi
intencionada, ampliada e
vivida durante 21 dias.
Olhar para os momentos
biográficos de cada um, por
meio da trimembração
(liberdade, igualdade,
fraternidade) nos dá solidez
para viver e trazer a
trimembração para nosso
olhar, para o dia a dia da
Murundu.
"Eu contenho a Calma dentro
de mim. Eu contenho dentro
de mim mesma as forças que
me fortalecem. Eu quero me
permear com o calor dessas
forças. Eu quero me permear
com o poder da minha
vontade. Eu quero sentir
como a calma flui por todo o
meu ser. Quando eu me
fortaleço. Ao encontrar dentro
de mim a calma transformada
em força por meio do poder
do meu buscar".
Rudolf Steiner
(tradução Rogério Calia)
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No primeiro mês a equipe da
Murundu entrou para dentro,
ficou em silencio. As aulas
pararam,
os
encontros
de
costura pararam e nos voltamos
para dentro. No segundo mês,
nos encontramos e resolvemos
atuar, abrimos a campanha de
cestas básicas e percebemos que
tínhamos
uma
ampla
possibilidade
de
construir
autonomia pelo incomodo que
dar cestas básicas nos causava.

Estamos trabalhando para
sermos
guiados
pela
fraternidade e não pela
escassez.

Estamos construindo um espaço
de autonomia – frente a
necessidade do todo, o que
realmente preciso?

E o impulso da Murundu
está aí, onde a necessidade
do todo me toca, me faz
sentir parte e me move
além dos meus medos.

E entendemos que ser uma
comunidade que traz segurança,
SUPORTE, rompe o véu da
separação.
E é nisso que focamos nosso
trabalho
para
termos
a
esperança que nossas crianças
estarão cuidadas e que a
Murundu é um impulso de
transformação social.
A partir daí recebemos uma
doação da Mahle e estamos
construindo o uso deste recurso
dentro
da
perspectiva
da
autonomia.
O que a comunidade Murundu
precisa e o que eu preciso?

Quando
conseguimos
enxergar e nos mover pela
necessidade do coletivo e
tomarmos nossas decisões
pelo bem do todo, saímos
da escassez do medo da
separação e entramos na
senda da fraternidade.

"Temos que extirpar da
alma, com a raiz, todo
medo e terror daquilo que,
do
futuro,
vem
ao
encontro do ser humano.
Serenidade frente a todos
os sentimentos e sensações
perante o futuro o ser
humano deve adquirir.
Encarar
com
absoluta
equanimidade tudo aquilo
que possa vir, e pensar
somente que o que vier,
virá a nós de uma direção
espiritual
plena
de
sabedoria."
Rudolf Steiner
Parte de uma palestra proferida em
27/11/1910, não estenografada, e que
não está na coleção das obras
completas (GA). Esse texto foi
distribuído por D. Hagemann. Trad.
SALS e VWS
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PROJETOS MAHLE
Até agora tivemos três projetos
financiados pela Mahle, e cada
financiamento acendeu a luz
dentro de nossos corações, nos
mostrando que o que vivemos e
realizamos está no caminho
certo e que nosso impulso faz
parte de um impulso de
transformação social maior.
O Projeto de médica escolar,
tutoria e professor de música
ajuda a dar contorno para nosso
pedagógico, fortalecendo nosso
ambiente escolar para acolher
as necessidades das famílias e
crianças que conosco vêm
partilhar. O Projeto relacionado
ao Trauma, trará para
Palmeiras e Bahia uma
formação em Pedagogia do
Trauma, onde poderemos
entender mais sobre o trauma e
como lidarmos com ele e
também atuaremos dentro
deste tema no Programa
Criança Feliz junto com a
Secretaria de Assistência Social.
O Projeto Pandemia, assegurou
3 meses de recurso financeiro
para a escola e famílias lidarem
com este momento da
humanidade. Aproveitamos
este projeto para trabalhar a
Autonomia dentro da
Associação, buscando construir
a necessidade individual por
meio do olhar fraterno para o
todo. Somos muito gratos a
Mahle por acreditar no nosso
sonho, na maneira que
trazemos ele para o mundo!

04

JUN 2020

NO.VI

A G R A D E C E M O S

PROJETOS
MAHLE

Sentimos o suporte que temos para trazer para o mundo a Murundu e
agradecemos com o coração pleno, aberto e cheio de devoção.
Agradecemos aos nossos padrinhos e fadas madrinhas, aos apoiadores do
financiamento coletivo, as instituições, as pessoas jurídicas, aos pais pagantes,
aos pais bolsistas, a nossas querida equipe, aos nossos simpatizantes que
sentem a verdade de nosso ser Murundu.
Cada pessoa, instituição que nos apoia alimenta essa chama de nos colocar
em movimento no mundo para nos transformarmos e transformarmos uma
condição social por meio do nosso relacionar.
Cada pessoa e instituição que nos apoia nos lembra da potência que existe
quando nos reunimos por um ideal, por uma verdade que de alguma forma
permeia e alimenta a alma de cada um que por ela se reúne.
Distante ou perto, na linha de frente ou no acreditar: Somos Elo!
Somos Elo na corrente do bem que acredita no Ser Humano e em tudo de
bom, belo e verdadeiro que dele posso existir.
Na corrente que acredita que o real suporte e segurança (aquela, de poder
realmente contar) pode transformar realidades e fazer as pessoas mais felizes.
Somos Elo, somos mão, somos comunhão!
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C O M

A

G E N T E

VENHA FAZER
PARTE DESTE

PROJETOS
MAHLE

IMPULSO DE
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL!

www.associacaomurundu.com.br
@escolamurundu

DOAÇÕES
BRADESCO
AG 1087-1
C/P 1000140-4
CNPJ 29.138.511/0001-56
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