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dia sem pressa
4a edição

curadoria

slow living

O Dia sem Pressa é o primeiro festival da cultura slow do
Brasil, um evento que tem como objetivo mostrar que é
possível desacelerar nas grandes cidades ao proporcionar
espaços de consciência, convivência e experiência.
As duas primeiras edições do Dia sem Pressa
(realizadas em 2018 e 2019) foram grandes eventos
presenciais, realizados em São Paulo. Por conta das medidas
de isolamento social, a terceira edição do Dia sem Pressa
foi o dia sem telas, uma convocação para pensarmos na
pausa e na convivência necessárias diante do excesso de
interações mediadas por tecnologias no primeiro ano da
pandemia de Covid-19.
Em 2021, como ainda não é possível estarmos juntos de
forma segura para um encontro como foram os primeiros,
a Rede DesaceleraSP confeccionou um catálogo que
apresenta as principais iniciativas de seus integrantes neste
período.
O objetivo desta publicação é agregar informações
sobre as formas de resistência à cultura da velocidade
empenhadas pelos integrantes da rede em um momento
tão desafiador, que mostrou que - mesmo em contextos
onde houve oportunidades relativas de parar ou reduzir o
ritmo - não desaceleramos. Pelo contrário. A percepção geral
parece ser a de que a aceleração se agravou.
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O contato maior e mais intenso com as tecnologias (em alguns
casos, soluções circunstanciais e limitadas para lidar com mazelas
provocadas pela necessidade do isolamento) e os novos formatos
de trabalho parecem ter potencializado a cultura da velocidade e da
produtividade, aumentando também a importância de falarmos de
culturas de cuidado e da atenção à saúde mental das pessoas.
Com este inventário, a Rede DesaceleraSP mostra que se manteve
atuante neste período, em ações de conscientização, formação,
experimentação e diálogo, para transformar essas realidades.
A quarta edição do Dia sem Pressa acontece em forma
de curadoria de informação. Acreditamos que se trata de uma
contribuição fundamental para o momento em um contorno que busca
ser respeitoso com o contexto de fadiga de telas, excesso de lives,
reuniões online e vida mediada pelo digital.
Nosso desejo é de que estejamos em breve juntos novamente
em eventos grandiosos e cheios de alegria e abraços, como foram as
primeiras edições do Dia sem Pressa.
Boa leitura!
Michelle Prazeres
Idealizadora do DesaceleraSP e curadora do Dia sem Pressa
@desacelerasp
www.desacelerasp.com.br
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Slow Kids
Menos telas, mais movimento
Com informações de Tatiana Weberman

Essa pirâmide pequena cabe em qualquer espaço e foi justamente
com esse objetivo que foi criada, para dar opção para as crianças
que estão isoladas em espaços menores ajudando a equilibrar o
tempo entre telas e o brincar.
Como fazer algo que pudesse amenizar os impactos da
pandemia no isolamento social das crianças? Era uma pergunta
que não saia da cabeça de Tatiana Weberman, do Slow Kids. Assim,
nasceu o Plantar Movimento, uma parceria entre SlowKids e o
Pirambô.
O Brinquedo Planta é uma estrutura feita de bambu para
locais de pouco espaço (precisa de uma área de 1,60m ou seja um
passo e meio) e pode ser montado e desmontado em 2 minutos. E
a Pirâmide é feita para espaços maiores de 3 metros e que pode
ser usada também por adultos para fazer exercícios. Ela é ideal
para áreas externas.
 na

rede

@ p l a ntarmoviment o s p
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Slow Medicine
Telepresença e produção de conteúdos confiáveis

Com informações da Dra. Suzana Vieira e do Dr. José Carlos Campos Velho
Como seria de esperar, o Movimento Slow Medicine esteve bastante ativo neste período da Pandemia, particularmente no que tange à disseminação de informação ética e idônea, em meio ao
furacão da desinformação.
Seus integrantes participaram de inúmeros eventos online e se reuniram com regularidade para determinar os rumos de sua participação
enquanto Movimento em tempos tão conturbados.
No início da pandemia, o movimento no
Brasil abriu uma seção especial no site para abrigar conteúdos relacionados à Covid-19. Em junho
de 2020, foi realizado o 1º Webinar Slow Medicine,
com o tema “Ciência e Moderação na Pandemia
de Covid”. Para manter a ação viva mesmo com
a necessidade de isolamento, o grupo ampliou
sua presença nas redes sociais, em especial no
Instagram, no Youtube e no Telegram. Os seus
integrantes participaram de aulas e palestras em
diversos cursos e instituições.
Obras importantes foram lançadas por
membros do grupo. Entre elas, o livro “De mãos
dadas – o olhar da Slow Medicine para os pacientes oncológicos”, de Ana Coradazzi. A obra
(inspirada no livro “My Mother Your Mother”, de
Dennis McCullough, uma das obras seminais da
Slow Medicine nos EUA) descreve oito estações

pelas quais os pacientes oncológicos – em especial aqueles com doenças em fases avançadas
– costumam passar, mostrando alternativas à
oncologia acelerada e pouco sensata dos tempos atuais e permitindo que a vivência de um
diagnóstico de câncer seja menos dolorosa e
traumática. Trata-se do primeiro livro sobre Slow
Medicine publicado originalmente em Língua Portuguesa, e também o primeiro sobre Slow Oncology a ser publicado no mundo.
Outras obras lançadas foram: “O Médico
e o Rio” (de Ana Lúcia Coradazzi, MG Editores); “A
História do Meio Ambiente em São Paulo no início
do século XX a partir de Periódicos Médicos” (de
Afonso Carlos Neves, Editora Companhia Ilimitada); e “Luto por perdas não legitimadas na atualidade” (com participação de Vera Anita Bifulco
e organização de Gabriela Casellato, Summus
Editorial).
 na

rede

https : // www . slowmedicine . com . br

@ slowmedicinebrasil
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Slow Food
Terra Madre Brasil - Salvador

Com informações de Claudia Mattos Madhav
O Slow Food tem nos seus encontros internacionais, nacionais e
locais um importante espaço de interação entre seus integrantes
e parceiros. O Terra Madre é o maior encontro mundial dedicado
à biodiversidade e às culturas alimentares, capaz de reunir a cada
dois anos mais de 10.000 ativistas, 1000 voluntários e 1000 famílias
que se mobilizam para o acolhimento de uma parte dos delegados provenientes de 160 países, e recebendo milhares ao longo de
diversos dias.
O Brasil tem tido cada vez mais relevância no movimento
global, tendo participado das últimas edições do Terra Madre com
grande representatividade. No Brasil já aconteceram duas edições
do Terra Madre Brasil, em Brasília, em 2007 e 2010.
Dez anos depois da última edição do Terra Madre Brasil e
vinte anos depois da fundação do movimento Slow Food no país,
o encontro deveria acontecer em Salvador e foi completamente
adaptado para ser realizado em modalidade remota.
 na

rede

h t t p s : // t e r ramadrebrasil . org . br
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Escola Catavento

Desafios e adaptações para sustentar o tempo da infância e o brincar
A Escola Catavento enfrentou uma série de desafios para se adaptar à necessidade de isolamento durante o período de isolamento social e
fechamento das escolas. No primeiro semestre de
2020, a escola interrompeu as atividades presenciais e deu início a um diálogo permanente com
a sua comunidade, para trilhar caminhos para
a atenção às crianças. Como é uma escola de
educação infantil, a idade das crianças não permitia uma simples “transposição” das atividades
para o remoto. E a escola precisou formular um
plano de conteúdos que buscasse sustentar as
relações de afeto entre educadoras e crianças e
que - ao mesmo tempo - respeitasse o lugar do
brincar na infância. Vídeos com atividades, mensagens e histórias foram produzidos para cada
grupamento e enviados periodicamente para os
familiares. Encontros com as educadoras foram
realizados periodicamente para que as crianças
pudessem ver as professoras, os colegas e brincar juntos por algumas horas. Em setembro, as
atividades presenciais foram retomadas parcialmente com muito cuidado e orientadas por um

protocolo de saúde, higiene e segurança definido
em parceria com as famílias. Em 2021, com um
pouco mais de repertório sobre tudo que está
acontecendo, a Catavento retomou as atividades apoiada por uma consultoria especializada e
em diálogo permanente com a comunidade. No
centro da atenção, sempre esteve a segurança
e a saúde das crianças e da equipe e também a
vontade de que as crianças não tenham que ficar
mais tempo longe da escola.
O projeto pedagógico está sendo conduzido com adaptações, as atividades como yoga,
dança e o projeto de educação ambiental estão
acontecendo e a preocupação na ocupação do
espaço é sempre a de garantir muita brincadeira
e diversão, explorando ao máximo os ambientes
arejados e abertos. Tudo sem perder o DNA da
Catavento, que é o carinho, a atenção e o afeto
com cada um; e preservando a pedra fundamental da escola, que é o brincar como caminho para
o aprendizado e o desenvolvimento.
 na

rede

https : // www . catavento . com . br
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pe s qu i s a

Humanizar
a Comunicação

Percurso observa e mapeia práticas e reflexões
de humanização da comunicação
Com informações de Carolina Messias e Michelle Prazeres

O Projeto Humanizar a Comunicação é um percurso de pesquisa
observante e reflexiva, fruto de uma parceria entre a Incipit Hub e o
Desacelera SP. Ele nasce do desejo de Carol Messias e Mi Prazeres
de aprofundar a reflexão que elas vêm construindo sobre as conexões entre a comunicação autoral e a comunicação slow. A pergunta central que move suas investigações é: o que é uma comunicação humanizada?
O projeto que Carol e Michelle empreendem desde 2019 se
debruça sobre as relações do humano com a comunicação e o
potencial que essa habilidade carrega (e que parece estar sendo
convocada pelo adjetivo “humanizado” que emerge nos discursos atuais). Elas pretendem refletir juntas e também pesquisar
um campo da comunicação humanizada, por meio da escuta de
pessoas que estão construindo pensamentos e conhecimentos
sobre as diversas áreas e práticas da comunicação. A partir dessa
curadoria de vozes, informações e conhecimentos, elas pretendem organizar o percurso em forma de obra viva. O percurso, que
está sendo registrado no site do DesaceleraSP, traz abordagens,
componentes e elementos de uma comunicação que recobre seu
aspecto humano.
 na

rede

h t t p s : // www . desacelerasp . com . br / comunicacao
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Sylvia
Soglia
O chamado foi para
desacelerar e minhas
contribuições para esse
momento

Em 2020, o chamado para desacelerar e revermos nossas vidas nunca esteve tão presente!
No início da fase do isolamento social, o
Espaço Sudharma ofereceu um programa gratuito de práticas terapêuticas semanais que poderiam ajudar as pessoas a lidar com o estresse, a
insegurança, a ansiedade e o medo que surgiram
com a chegada inesperada da Covid-19. Diante
do momento tão desafiador que passávamos, eu
e minha sócia Beth Marcondes, acreditávamos
na importância de ajudar as pessoas de alguma forma, especialmente durante o período de
isolamento, em que somente através da internet
era possível estarmos presentes em um contato
mais próximo. Oferecemos, então, por três meses,
em nossas mídias sociais, diferentes práticas de
respiração, relaxamento, meditação e autoconhecimento. Nesse último ano, várias mudanças
se fizeram necessárias em nossas vidas, tanto
internamente como externamente. Encerramos
as atividades do Espaço Sudharma e em carreira
solo me lancei em novos voos.
Em um novo espaço e com novas ações
no mesmo propósito, continuo a desenvolver o
meu trabalho com as tigelas tibetanas e com
as atividades artísticas, ajudando às pessoas a
manterem uma boa qualidade de vida física e
mental.

Novas parcerias têm surgido e lindos trabalhos começam a ser sonhados e realizados.
Em minhas atividades individuais, tenho
realizado desde então diversos tipos de práticas e
atendimentos como:
Às quartas-feiras, das 19:00h às 20:00h: Prática
Meditativa Coletiva com Tigelas Tibetanas
 Atendimentos de massagem de som com as
tigelas tibetanas
 Atendimentos de relaxamento sonoro e banho
de som
 Aulas individuais ou grupo de meditação
 Atendimentos psicoterápicos em arte terapia


Além disso, todo último sábado do mês,
realizo um evento gratuito: Concerto Meditativo
com as Tigelas Tibetanas.
 na

rede

@ sylvia _ soglia _
 contato

11 992678429 | sylviasoglia @ gmail . com
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Una
Transforma
Conexão Terra

Com informações de Carolina Hanashiro
A conexão com a natureza e seus ciclos, o fazer
manual, o equilíbrio no uso das telas. Esses princípios, que estão na base de nossas ações, se viram
desafiados pela nova realidade trazida pela pandemia. Para seguir nosso trabalho de educação ambiental, criamos o programa “Conexão Terra” – uma
série de vivências realizadas remotamente, sim, mas
com ênfase nas trocas (afetivas, de informação, de
experiências...) e na criação.
Dias antes do encontro, os alunos recebem
kits para participar da oficina e, após a vivência,
seguem experimentando o tema tratado, seja interagindo com sua própria criação ou pela troca com
outros participantes.
Já plantamos alimentos na oficina sobre
jardim comestível, fizemos panos encerados no
encontro sobre escolhas sustentáveis para a casa,
criamos tintas com pigmentos naturais e até composteira doméstica produzimos em nossa vivência
sobre resíduos!
Transformar hábitos e espaços para reduzir
os impactos negativos da nossa presença no planeta e fortalecer uma cultura colaborativa, empática e de integração com o meio ambiente é algo
que não pode ser adiado.
 na

rede

@ u n a transforma
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Izabella
Camargo

Dá um tempo: como encontrar limite
em um mundo sem limites
Izabella Camargo é comunicadora e trabalha como jornalista, locutora e palestrante. Em 2018, ela atravessou a síndrome de
burnout e desde então vem trabalhado para divulgar informações
sobre autocuidado e saúde mental.
Neste livro, ela escutou mais de cem entrevistados e entrevistadas para entender a importância da pausa.
Dá um tempo! é um convite à busca por limite em um mundo sem limites.
O livro reúne percepções de personalidades como Fernanda
Montenegro, Pe. Fábio de Melo e Nelson Motta e, em um dos trechos,
apresenta o relato do DesaceleraSP.
Izabella foi a Mestre de Cerimônias da primeira edição do
Dia sem Pressa e participou também da segunda edição.
No livro, ela busca dar subsídios para que qualquer pessoa
possa ditar o ritmo da própria agenda, ir ao encontro de uma vida
saudável e ter o tempo sempre a seu favor.
 na

rede

@ i z a b el l acamargoreal
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Instituto
Urdume
Revista Urdume

Com informações de Gustavo Seraphim
O Instituto Urdume é uma organização sem fins
lucrativos que nasceu como desdobramento do
amadurecimento da Revista Urdume que, ao longo de sete edições, tem se constituído como uma
iniciativa ampla e cartográfica das várias formas
de expressão cultural e social das artes manuais
têxteis.
Atua com pesquisa, difusão, documentação
de informações sobre a relação das artes manuais
têxteis e outros temas.
Para viabilizar a produção e impressão da
edição 8 da revista Urdume, com o tema Artes
Manuais Têxteis na América Latina, estão com uma
campanha de financiamento coletivo em andamento, até 22.10.
 link

da campanha

https : // benfeitoria . com / revistaurdume 8? ref = benfeitoria - pesquisa - projetos

 na

rede

@ u r d umeinstituto
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Cesto dos
Tesouros
Crochê criando histórias e memórias

Texto de Márcia Cristina Tampellini

Todo mundo teve um brinquedo preferido na infância. Muitos desses brinquedos nos acompanham até a vida adulta.
Seguindo o tempo mais lento das manualidades, o Cesto
dos Tesouros cria bonecos, bichinhos e objetos em crochê, feitos de
forma artesanal, afetiva e cuidadosa.
O personagem preferido, um animal, um super-herói, um
objeto decorativo, um ser fantástico, uma coleção ou até mesmo
um retrato, ganham vida de forma única, sem igual.
Nesses tempos mais reclusos e difíceis, brincar com segurança e aconchego é criar conforto, história e memória.
 na

rede

@ c e s to _ dos _ teso u ro s
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Agulha
e Bordado
Um resgate de memórias
Com informações de Ana Lúcia

Um pano, uma agulha, um fio e muita calma. Ponto por ponto,
cor a cor, é gerada uma história, sempre respeitando o tempo da
inspiração, da criação e da realização. É assim que a memória
especial de alguém se traduz em bordado, arte sem pressa e capaz
de encantar. Várias histórias foram contadas dessa forma nos últimos
meses, na busca de se dar um novo sentido ao tempo e ao existir.
 na

rede

@ a g u l ha e b ordado
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Saliva bar
Saliva Arte e Cultura

Com informações de Ana Lúcia
Com o propósito de fomentar a arte e a cultura local, acompanhadas de boa bebida e boa
comida, Saliva tornou-se um espaço que acolhe
artistas, artesãos, comunicadores e todos aqueles que cultivam um viver com mais equilíbrio e
menos tensão.
Aqui você pode simplesmente sentar e
tomar uma cerveja artesanal da Cervejaria Lote,
ou sua preferida de garrafa e outras bebidinhas
preparadas na casa.
Pode pedir uma comida simples, acessível, com bons ingredientes e feito por gente que
gosta e valoriza o comer e o sentir.
Pode escolher um canto do sofá para ler
um livro ou revista ou mesmo navegar pela internet e relaxar um pouco - temos wi-fi, mas gostamos mais de conversar ao vivo!
Pode ficar no quintal apreciando nossas
plantas, vendo como os alimentos são preparados, batendo papo, se refrescando, apreciando a
linda vista que temos em noites de Lua Cheia.
Pode participar dos nossos almoços coletivos aos finais de semana.

Pode vivenciar experiências interessantes
sobre comida e bebida em nossos encontros _
educacionais_ com o Comer& Sentir e convidados.
Pode curtir um bom som com os músicos
especiais que compartilham sua arte conosco.
Pode fazer parte da nossa galeria de visitantes,
com fotos bacanas dos nossos amigos retratistas
que estão sempre circulando por aqui.
Pode chegar nas noites de terça-feira com
seu instrumento, sua voz e coragem para mostrar
sua arte autoral e assim compartilhar seus talentos.
Pode expor suas obras em nossa Feira Artesanal mensal.
Pode vir conversar, cantar, dançar, atuar,
ensinar, aprender, ou seja, aqui no Saliva você
pode viver!!!
Venha nos conhecer e ocupar esse pedacinho especial que criamos na Vila Medeiros, pensado especialmente para os moradores da região
que buscam por um respiro pertinho de casa.
saliva arte e cultura

rua geolândia , 565 vila medeiros

 na

-

são paulo

rede

https : // www . facebook . com / saliva . artecultura
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Daniela Araujo
Sermente Mindfulness
Mindfulness Neurocognitivo e o programa Body in Mind Training
Texto de Daniela Araújo

O programa de mindfulness Body in Mind training foi desenvolvido
pela Dra. Tamara Russell do Mindfulness Centre of Excellence no Reino
Unido com a intenção ampliar o acesso e os benefícios do mindfulness para pessoas que habitualmente não se adaptam aos programas mais tradicionais. Com uma base sólida em evidências científicas da psicologia e neurociência, o BMT mostrou ser seguro e trazer
benefícios mesmo para pessoas mais agitadas e inquietas, com
níveis elevados de julgamento, crítica ou exigência, e com dificuldade
de regular a atenção ou as emoções.
O impacto e os efeitos da pandemia em nossa atenção, saúde
mental e emocional acabam por fazer do BMT, graças a suas características singulares, um programa particularmente útil nesse contexto. Estamos abrindo nossa quarta turma de BMT desde o início da
pandemia, que tem início com o tema Pausar e Desacelerar. Pensando no valor.
Já em parceria com o Mindfulness Centre of Excellence, a Casa
do Horto e a Iniciativa Mindfulness, acabamos de concluir o segundo
ciclo da Formação de Instrutores de Mindfulness no Modelo Neurocognitivo, adaptado para ser gentil e eficiente no formato online.
 na

rede

https : // www . facebook . com / pg / sermente . mindfulness
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Centro
Brasileiro
de Mindful
Eating
Rodas de Acolhimento
e Educação Continuada
Texto de Daniela Araújo
Diante da pandemia de covid-19, o Centro Brasileiro de Mindful Eating vem desenvolvendo diversas atividades para contribuir com o enfrentamento de algumas das dificuldades que surgem
nesse período.
Oferecemos, dentro de nosso programa de
Educação Continuada, as aulas “Mindfulness para
Situações Difíceis”, com a Dra. Tamara Russell, e
“Cuidado do outro e cuidado de si: como encontrar o equilíbrio”, com Dra. Erika Leonardo de Souza
de forma aberta e gratuita, bem como uma aula
especial sobre Mindfulness Trauma-informado
com Char Wilkins. Oferecemos uma roda de acolhimento para mães enfrentando a sobrecarga
da multiplicada jornada de trabalho no confinamento e uma roda de conversa sobre o estigma
do peso e profissionais de saúde. Ao final de 2020
passamos a transmitir as aulas de nossa Educação Continuada através de lives pelo nosso canal

do youtube gratuitamente, e reservando apenas
o acesso às gravações para nossos associados.
Este ano já contamos com a aula “Vida presente:
mindfulness e natureza” com a Mestra em Educação Clarissa Alminhana.
Além disso desenvolvemos em colaboração com a Dra. Lynn Rossy o programa “Coração
do Mindful Eating”, uma intervenção breve em
4 encontros, mais acessível quanto ao valor e
a duração para um maior número de pessoas.
Oferecemos um curso de habilitação para que
instrutoras e instrutores de Eat for Life pudessem
se capacitar a ensinar o programa breve, e o
valor arrecadado com o treinamento foi doado à
associação do povo Yawalapiti do Xingu para o
enfrentamento da pandemia.
 na

rede

https : // www . centrobrasileiromindfuleating . com
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O Fazer e a
Revolução artesanal
Artesanalmente olhar para nossas ações, imaginar o que seria
possível e o que seria impossível e assim transformar.
Texto de Bruno Andreoni
Aprendemos a olhar para a nossa casa, reconectar com esse fazer manual de
cuidado e de convívio e a partir dela nasceu nossa primeira ação colaborativa de
conteúdo - Crônicas do Fazendo. Prestamos atenção à natureza ao ciclos e como
podemos viver Fazendo Memórias, uma das ações do ano.
Aprendemos a lidar com o online, não só para produção de conteúdo em
artigos e textos, mas também em como era possível promover o encontro intimo do
fazer manual e permitir o encontro do eu interno. e foi a partir dessa leitura de mundo de que como seres humanos precisamos de tato, corpo presente para estarmos
sempre ativando a criatividade e criação que fizemos o chamado para 2021 e a
construção do Festival do Fazer 2021 - a revolução é artesanal.
 na

rede

@ f a z erartesanal

w w w . revolucaoarte s a n a l . c o m . b r
w w w . festivaldofaze r . c o m . b r
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Claudia Taddei
Yoga e terapia
Cultura do Cuidado e a Parentalidade Consciente
Com informações de Ana Lúcia

Claudia Taddei atua com práticas de cuidado e autocuidado para o público adulto
(incluindo gestando e puérperas) e infanto-juvenil. O cuidado que inspira e transpira
o ato materno é também um processo de conhecimento de si e uma maneira de
nos apropriarmos de nossos recursos internos. Através de práticas e técnicas terapêuticas como yoga, meditação, reiki, constelação familiar e prática reflexiva facilita
o encontro do cliente/aluno com seu processo de desenvolvimento. Buscando cultivar junto a indivíduos, comunidades ou instituições a Cultura do Cuidado e a Parentalidade Consciente compreendendo que cuidar de si é cuidar do todo.
Ao trabalhar com práticas corpo-mente busca a lentidão e a estabilidade
para integrar a experiência; e o tempo para respirar e metabolizar. Crianças e adultos precisam de tempo para se sintonizar com seus tempos internos e se desenvolverem de maneira saudável. Pois, não se pode fazer desabrochar uma flor com as
mãos. Através do seu canal do Youtube oferece práticas de bem-estar para famílias.
Uma oportunidade para os pais experimentarem a atenção e o relaxamento com
seus filhos.
 h t t p s : // www . youtube . com / channel / UCVT lywmu 5 i W bz 0 m OB q YT32Q com

Realiza há mais de 1 ano o projeto Cuidado Coletivo na
escola de seus filhos ( https : // padlet . com / cuidadocoletivo / gracinha ) na
qual os pais da comunidade são convidados a oferecer e beneficiar outros pais, por meio de palestras, redes de escuta e atividades práticas online, desenvolvendo um ambiente de acolhimento. A experiência positiva se frutificou e irá se expandir para
outras escolas que desejarem semear um ambiente de cuidado,
abrindo espaços de escuta e fortalecendo o senso comunitário.
Semanalmente escreve a coluna Domingo Parental no
@ c l a udia . taddei . yogaeterapia com reflexões e vídeo-práticas sobre Parentalidade Consciente, com o intuito de olhar sob novas
perspectivas para os filhos, sustentar a qualidade de presença e
fortalecer a conexão pais e filhos.
 na
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https : // www . youtube . com / channel / UCVT lywmu 5 i W bz 0 m OB q YT32Q com

@ claudia . taddei . yogaeterapia
https : // padlet . com / cuidadocoletivo / gracinha
https : // reconectando . net
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Elaine Moraes
Andanças, mudanças e prática psicoterapêutica
Texto de Elaine Moraes

Nesse ano, acabei impulsionando uma mudança
radical. Coloquei tudo que é meu dentro de um
carro e decidi morar no Pantanal, mais especificamente em Piraputanga, região que minha família materna mora. Há 5 meses, moro numa casa
rodeada por natureza, montanhas, animais e um rio
límpido no qual tomo banho quase todos os dias.
Poder receber toda ancoragem das raízes
da minha etnia para seguir atuando nessa dimensão da psicologia e da ancestralidade afro-ameríndia, tem sido muito precioso. Meu consultório se tornou on-line, não tem mais barulho de
carro passando e nem de prédio sendo construído, mas, tem o som dos passarinhos, das araras,
do cavalo, do galo.
Aqui o tempo passa diferente, ele vem devagar, é mais cíclico como a natureza ao redor. E
sentir esses contrastes da vida aqui e da vida de
antes, tem me inspirado a continuar mergulhando nesse caminho de experimentar essas tem-

poralidades e trazer isso para dentro da prática
psicoterapêutica.
Tenho aprendido também as sabedorias
das plantas com as mulheres da minha família
e isso também tem expandido o meu olhar para
um reconhecimento dessas práticas ancestrais e
de cura que os nossos povos originários trazem.
Portanto, me sinto sendo guiada por um sonho
profundo de honrar a história e o lugar de origem dos meus antepassados que lutaram por
sua existência nessa região. Tenho pensado em
projetos educativos, sociais e sustentáveis e que
valorizam a cultura local. E, num futuro próximo,
pretendo construir um centro integrativo de práticas, curas e medicinas ancestrais. Estou sedenta
por parcerias na construção desses projetos.
Costumo dizer que, depois de tanto andar
por aí, finalmente, me sinto em casa. E nesse velho/novo lar, quero trazer tudo de significativo que
encontrei pelas minhas andanças.
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Núcleo
Cuidar

Cuidar de perdas gestacionais e neonatais

Com informações de Beatriz Kesselring

Enfermeira obstetra e psicanalista, a diretora do Núcleo Cuidar Beatriz Kesselring se aproxima cada vez mais do movimento slow nos
seus entrecruzamentos com o bem gerar e o bem nascer. A pandemia marcou uma “virada” profissional e ela passou a se dedicar
e a estudar mais sobre luto nas perdas gestacionais e neonatais,
assim como a assistência de enfermagem nos cuidados paliativos
neonatais. De uma escolha pessoal, falar sobre finitude acabou
permeando muitas ações do Núcleo Cuidar neste período. Para
Beatriz, isso sinaliza muita esperança com a vida, apesar de ser
um tema tão tabu num contexto em que se insiste muitas vezes na
positividade tóxica.
 na

rede

h t t p s : // nucleocuid a r . c o m . b r
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Fatigatis
A importância da pausa
Com informações de Lia Abbud

Desde o lançamento do Fatigatis, em fevereiro de 2019, a questão do descanso é
um dos pilares da nossa produção editorial. Tendo como principal tema de estudo
a carga mental materna/feminina, não há como deixar de falar sobre a importância
da pausa como forma de preservar a saúde física e mental e o bem-estar da mulher-mãe.
Quando teve início a pandemia, sentimos necessidade de abordar esse
aspecto com mais frequência. O estresse e a insegurança gerados pela crise sanitária e o surgimento de novas responsabilidades e atividades no âmbito doméstico
tiraram das mulheres a possibilidade de pensar em descanso como item de necessidade básica. No entanto, sem pausas, o dia a dia se tornaria insustentável. Falamos
mais a respeito: nos conteúdos do Instagram, em entrevistas, em Lives (inclusive em
uma com a própria Michelle, do Desacelera SP), em artigos e, mais recentemente, em
uma newsletter dedicada ao tema
 na
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@ f a t i gatis
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Cochilo
Cochilódromo Hospital Albert
Einstein, Cochilo na Rotina,
Programa #Desligue30min,
online e Caixas Experiências
Cochilo

sobre a saúde do sono, em que os colaboradores
acessam para enviar dúvidas e assistir videos com
especialistas. Com os aprendizados, surge Programa #Desligue30min, um serviço online que visa
proporcionar momentos para experimentar práticas e técnicas de descanso, relaxamento ou divertimento, tudo para que os colaboradores descubram
mais opções para as pausas essenciais nos seus
dia a dia! Além do programa online a Cochilo desenvolveu as Caixas Experiências #Desligue30min.

Texto de Alícia Jankavski

E o futuro? Estamos preparados:

Março de 2020...Que situação!!
Furacão se inicia e o que fazer com os Cochilódromos Centro e Itaim?

As Cabines Cochilo agora têm higienização
através das lâmpadas UV-C. Outra novidade são
as Cabines Cochilo Especiais para instalarmos em
Hospitais, Indústrias, Laboratórios. Elas têm todas
as funcionalidades das Cabines Cochilo, mas
como não possuem portas, são menores e conseguiremos atender um número maior de pessoas
num mesmo espaço e lógico, com o cuidado da
higienização do ar com as lâmpadas UV-C.
Adaptações precisaram ser feitas. Resiliência, foco e a certeza que estamos levando um bem
enorme para as pessoas nos fazem prosseguir.

1. Comprar muitos vidros de álcool 70 graus, com
displays espalhados pelas Cabines Cochilo;
2. redobrar os cuidados com a higienização;
3. Proteger nossa funcionária mais velha,
a Helena, com 69 anos, deixando-a em casa;
Pronto! Vamos enfrentar a pandemia.
Não! Tudo se fecha, Cochilódromos se fecham.
Em abril, uma porta se abre no caos: Cochilódromo Hospital Albert Einstein com 5 cabines
para atender aos mais de 6.000 funcionários, 24
horas por dia, 7 dias por semana. Foram 3 meses
de muito sucesso com ocupação de 95%.
Mas tivemos que sair, o espaço onde estávamos
era emprestado e teve que ser devolvido. Foi muito
doído tirarmos o abraço que dávamos em cada
um daqueles heróis cansados. Nem imaginavam
que o pior ainda estava por vir.
Coisas boas ainda continuam, com 2 empresas que permaneceram a parceria
conosco, mesmo que as Cabines Cochilo não estavam sendo utilizadas: P&G e Novartis. Nessas horas
descobrimos os verdadeiros parceiros, os que
entendem a fragilidade do outro e abraça. Fomos
abraçados, mas precisávamos criar algo em contrapartida a esse apoio: “Temos que continuar proporcionando um Refúgio aos funcionários, mesmo
sem eles poderem entrar numa Cabine Cochilo.”
Foram algumas tentativas de criar serviços
relevantes mesmo com o distanciamento. Como
Cochilo na Rotina, uma plataforma de aprendizado

 na

rede

cochilo na rotina

https : // www . cochilo . com . br / sonopg
caixas experiências cochilo

https : // www . cochilo . com . br / desligue 30 min
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Feito sem
Pressa
Slow design para móveis
Texto de Fabio Nazareth

Feito sem Pressa (FSP) nasceu durante a Pandemia
para dar suporte às ações promovidas pela Pedalentos Cicloturismo Contemplativo, que desde 2012
promove ações educacionais e inclusivas usando a
bicicleta, como forma de desacelerar cidades e pessoas e que, por conta do distanciamento social, paralisou as oficinas, eventos e pedaladas pela cidade.
Feito Sem Pressa, é uma tradução livre para
o conceito de “Slow Design” que tem na sustentabilidade a sua base e busca utilizar matérias-primas
coletadas em caçambas, reciclagem e descartes,
para criar produtos que respeitam o meio ambiente
e o processo de criação.

 na
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@ feitosempressa
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Sidnei
Cavalheiro
Vai dar pé - bem estar e relaxamento
para comunidades de baixa renda
Com informações de Carolina Hanashiro

Antes da pandemia, Sidnei conheceu um grupo de
senhoras rendeiras em Florianópolis, da região da
Lagoa da Conceição. Por conta da atividade repetitiva, elas sofrem com dores localizadas. E ele ofereceu a elas uma formação de autoatendimento para
alívio das dores. A partir desta ação, a cada curso
regular de reflexologia, Sidnei passou a oferecer um
curso “social”, para pessoas de baixa renda. Outras
ações pontuais vieram até que tomou forma o “Vai
dar pé”. Em dezembro de 2020, ele esteve em Maceió (AL) para um curso regular e capacitou moradores e 14 agentes populares de saúde da comunidade de Vergel do Lago, para fazer atendimento.
O objetivo era levar o bem estar, o relaxamento e
a possibilidade de geração de renda para a população local. No final de setembro, Sidnei retorna ao
local para montar tendas de atendimento na praia
para oferecer reflexologia aos turistas e gerar renda
para a população local.
Em todos os lugares onde Sidnei oferece um
curso regular, ele oferece uma ação do “Vai dar pé”.
Sua meta é oferecer cursos em todos os estados
do país.

 na
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@ s i d neicavalheiro
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Incipit Hub
Destravando vozes autorais
Texto de Carolina Messias

A proposta da Incipit Hub é destravar vozes autorais [que não podem mais se calar] e criar meios para estruturar e realizar projetos
autorais de impacto por meio da curadoria de conhecimento e da
comunicação autoral. É aqui que esta história acontece: incipithub.
com.br
O Slow Media é uma das bases para esse trabalho. Essa
abordagem veio como um grito de socorro da nossa geração no
meio da avalanche de informações a que somos expostos todos os
dias. Acredito que existem formas mais conscientes e humanas de
criar, divulgar e consumir conteúdos, gerando conexão consigo e
com o outro com mais autenticidade e presença.
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Expediente
Este catálogo é uma produção coletiva da Rede DesaceleraSP, com
curadoria e edição de Michelle Prazeres; identidade visual de Isadora
Pinheiro e diagramação de Nathalia Parra

Sobre a Rede
Desacelera SP
Somos um grupo de pessoas, coletivos, projetos, organizações e iniciativas que
atuam juntas para o apoio, a formação, o intercâmbio e a ação com o objetivo de
fortalecer o movimento slow e enfrentar a cultura da velocidade.
Nascemos do encontro no Dia sem Pressa | Slow day, o primeiro festival da
cultura slow do Brasil, cuja primeira edição aconteceu em 2018 em São Paulo.
Estes são alguns dos temas que nos movem: Relação sustentável com os
recursos naturais | Alimentos naturais, saudáveis e orgânicos | Produtos artesanais |
Vida natural e bem-estar | Cuidado natural da saúde | Consumo consciente | Economia colaborativa e criativa | Negócios sustentáveis | Moda sustentável | Nascer natural, acolhimento dos bebês, crianças e respeito aos tempos da infância | Brincar |
Reflexividade, consciência e autoconhecimento | Cuidado | Diálogo e empatia | Contemplação | Atividades físicas | Bem-viver | Vida simples | Espiritualidade | Harmonia
com a natureza | Valorização do ser humano e suas culturas | Mobilidade | Atenção
plena | Arte e cultura | Meditação | Convivência | Manualidades e cultura artesanal.
 Veja

quem compõe a rede, articulada pelo Desacelera SP

h t t p s : // www . desac e l e r a s p . c o m . b r / r e d ed e s a c elerasp / quem - somos

 Saiba

mais sobre o Dia sem Pressa

h t t p s : // www . desac e l e r a s p . c o m . b r / d i a se m p r e ssa
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