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 Esta história que irão conhecer aconteceu no ano de 2006, em Itajaí - SC.

Meu primo André, atualmente, em 2013, tem 11 anos de idade
e inspirou o personagem “Curioso” quando tinha de 5 para 6 anos.

Na história, sou representado pelo Natureba!

Naquela data, a conversa não foi tão longa e elaborada como a que irão ler,
porque a explicação acontecia para uma criança pequena,

que precisava captar a mensagem e não os detalhes do processo.

Então, adaptei a história para que pudessem compreender o sentido deste assunto tão delicado,
que é a reflexão sobre a forma e os processos que utilizamos

para fazer nossos utensílios pessoais ou quaisquer objetos e produtos.

Espero que possam ser tocados pela mensagem!

Alexandre Gustavo Pereira da Silva
www.oqsomos.com.br

Apresentação



O primo  costuma ter alguns hábitos Natureba
diferentes dos de outras pessoas da família.
Enquanto a galera está sentada à mesa,
o esperto priminho de apenas 5 anos,
chamado ,Curioso
pergunta ao seu primo mais velho:

- Natureba!

- Por que você come
com colher de madeira?
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O primo mais velho fica surpreso com a 
curiosidade do pequeno, e, na sua consciência, 
pede inspiração para uma resposta que faça
o menino tirar suas próprias conclusões,
mesmo que para a família ali presente
o garoto pareça jovem demais para entender.
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Natureba segura em uma das mãos uma colher de madeira,
e, na outra, uma colher de aço inoxidável, e pergunta:

- Pequeno Curioso...

- Você sabe o que nós precisamos fazer
para fabricar esses talheres?

Curioso responde.

- Não sei, não!

Natureba continua.

- Vou lhe explicar,
pois sei que você
é um garoto muito esperto!
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Natureba deixa a colher de madeira sobre a mesa, aproxima o utensílio do olhar do pequeno, e comenta:

- A primeira razão de eu usar colher,
é que normalmente não preciso
prender nada com um garfo na minha comida,
pois não me alimento de carnes
ou derivados de animais.
Prefiro vê-los vivos, livres e alegres!

- Também não gosto de alimentos
processados na indústria.

- Os motivos são muitos,
e irei explicar tudo a você
em um outro momento!
Mas quando preciso comer alimentos
que exijam o uso do garfo, também utilizo um
que é feito de madeira ou de bambu!

- Como as frutas são meus alimentos preferidos,
normalmente utilizo minhas próprias mãos!
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- A outra razão, eu lhe respondo fazendo uma pergunta:

- Você sabe do que é feita essa colher brilhosa?

Curioso responde:

- De ferro!

Natureba se empolga e exclama:

- Hã Rãaan! Legal!
Mas não é só de ferro!
É também de algo
que chamamos de "liga de aço".

Natureba entrega a colher de metal para o pequeno e fala:
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– A “liga de aço” é uma mistura de “carbono mineral” extraído da terra,
parecido com aquele carvão de cor preta,
que as pessoas colocam em churrasqueiras para fazer fogueira.
 Ele também é chamado de “carvão mineral”. É como se fosse primo do petróleo.

– E tem mais um metal chamado “crômio”,
elemento mais raro e por isso mais caro,
 também extraído da terra.
Ele é que dá esse brilho na colher e
não a deixa enferrujar.
A ferrugem se forma
quando o oxigênio do ar e a umidade
tocam o ferro.

– Existem mais alguns metais
que podem ser adicionados a essa liga de aço;
 alguns exemplos são: níquel, molibdênio,
 nióbio, titânio, silício, magnésio e outros.

– Essa mistura tem ainda “ferro”, um metal encontrado debaixo da terra.
A mistura de terra e ferro forma um composto
de cor marrom-alaranjado, como a ferrugem.
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Curioso então pergunta:

– Então, nessa colher
tem carbono, ferro e crômio?

– Mas como ficou assim,
se estava tudo misturado na terra?

Natureba responde:

– É isso que vou lhe explicar! 
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Natureba continua:

– Para que possam obter esses metais, 
as corporações ou grandes empresas, 
que chamamos de mineradoras, 
inicialmente têm que desmatar o local 
nos quais existem esses metais, ou seja, 
cortam todas as grandes árvores -  
árvores frutíferas, arbustos, flores, 
afugentam e matam, mesmo sem 
perceber, milhares de animais, insetos, 
minhocas e pequeninos seres que estão 
na vegetação ou na terra, chamados de 
micro-organismos.
Eu os chamo de microamigos.

– Nesse momento, se nós pudéssemos 
flutuar sobre esse local, veríamos a 
diferença entre o verde das matas e a 
cor normalmente avermelhada, que se 
assemelha ao sangue, como se o Planeta 
estivesse sendo machucado pelos 
homens e suas máquinas!
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Curioso fala, franzindo a testa:

– Que horrííível! Mas esses homens são maus?

Natureba esclarece:

– Eles não são maus,
mas, por egoísmo, têm atitudes más
e acabam fazendo coisas que nos prejudicam!

– A maldade é só o efeito da “falta” de consciência
 e sensibilidade das pessoas.

– Para termos consciência,
precisamos aprender
sobre Todas as Coisas da Vida.

– Para termos sensibilidade,
precisamos nos colocar no lugar dos outros seres humanos,
 dos animais, do meio ambiente em que vivemos,
e do Planeta inteiro.

12



www.oqsomos.com.br

Natureba continua explicando:

– Os trabalhadores que operam as 
máquinas, normalmente não têm muita 
noção do estrago que fazem. Precisam 
trabalhar para obter dinheiro e sustentar 
suas famílias. Em outra oportunidade, 
contarei a você a verdade sobre o dinheiro.

– Os acionistas ou donos dessas 
corporações, juntamente com os técnicos 
que entendem de terra e metais, é que 
decidem os métodos que serão usados 
para extrair esses metais.

– Mas isso não é tudo!

Curioso exclama:

– Nossa! Eu já estou até cansado,
de tanta coisa que tem que fazer!
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Natureba, sorrindo, dá mais detalhes do processo:

– Depois que desmatam o local, grandes 
máquinas escavadeiras e caminhões-caçamba 
começam a retirar a terra que está misturada com 
os metais. Os trabalhadores, mesmo que utilizem 
máscaras, acabam sendo contaminados pela 
grande quantidade de poeira existente no local.

– Como os donos sempre querem mais dinheiro, 
precisam de mais metais; então, não basta 
destruir montanhas, morros e abrir crateras,
que são buracos gigantes na terra.
Eles também constroem minas.

Curioso, meio indignado, pergunta:

– E os pais desses acionistas ou donos
não dão uma bronca neles?

Natureba responde, gargalhando:

– Acho que não! HAHAHAHAHA!

14



www.oqsomos.com.br

Natureba, depois de rir bastante, continua:

– Minas são túneis e buracos debaixo da terra, feitos para pegar mais metais ou elementos mais raros.

– São locais muito perigosos para a saúde e a 
vida dos trabalhadores. Locais com pouco ar, 
gases tóxicos, e que podem desmoronar a 
qualquer momento. Prejudicam os pulmões, os 
olhos, a pele e outros órgãos dos trabalhadores.

Curioso acrescenta:

– Eu já ouvi falar que pessoas
ficaram presas debaixo da terra!
É disso que você está falando?

Natureba concorda:

– Sim, Curioso! Ocorrem muitos acidentes
em lugares perigosos como as minas
e as crateras de mineração!
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Natureba continua:

– A próxima etapa é quando os caminhões 

carregados de terra misturada com esses metais os 

– Depois de derreterem a terra e separar os metais, eles fazem 

uma mistura em outras caldeiras, para que possam juntar o 

carbono e os metais escolhidos.

– Depois que essa “sopa de metais” se resfria, enviam as barras 

para fundições menores, que fazem pequenos objetos de metal, 

como talheres, parafusos e peças. Derretem novamente as ligas 

de aço em fornos, e essa mistura líquida e quente passa por 

diversas máquinas e prensas, para dar forma aos objetos que, 

quando esfriam, adquirem, por exemplo, a forma dessa colher.

transportam para outro local, chamado de fundição. Nesse local 

existem as caldeiras, que são espécies de panelas gigantes que 

derretem a terra e os metais, para que possam ser separados. Os 

trabalhadores desses lugares sofrem com um calor quase 

insuportável! Muitos deles se machucam, sofrem queimaduras, 

perdem parte das mãos, braços, pés e pernas ou acabam 

adoecendo com problemas nos pulmões, olhos, pele... Muitos 

não sobrevivem!
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Natureba, sorrindo, anuncia ao pequeno:

– Vou falar agora da colher de madeira,  
que é um material facilmente encontrado 
no meio ambiente!

– Imaginemos nós dois indo até uma 
mata e encontrando galhos de árvore 
caídos. Aí, pegamos esses galhos e os 
levamos para casa. Com a ajuda de 
mestres de artesanato, aprendemos a 
utilizar algumas ferramentas simples e 
práticas, que vão dando forma aos 
pequenos pedaços dos galhos de árvore, 
até que, como mágica, criamos utensílios 
como colheres, garfos, facas e outros.

Curioso parece aliviado:

– Ufa! Até que enfim acabaram de fazer essa colher!
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Natureba, sentindo a empolgação, continua:

– Siiim! Você ainda é pequeno
para manusear algumas das ferramentas,
que exigem a habilidade de um adulto,
mas pode participar
de algumas etapas da criação
da sua própria colher!

– Existem outros materiais abundantes na natureza,
 como o bambu, a cabaça, o coco
e o barro para fazer panelas, assadeiras, pratos...

Curioso, com cara de euforia, pergunta:

– Natureba!

– Você quer dizer que eu posso fazer
minha própria colher?
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– Xiiiiiiii! Só tem um problema, Natureba!

– Minha mãe falou que tem um médico na TV que disse que não se pode usar colher de madeira, 
porque faz mal à saúde! Mas por que você não fica doente?

www.oqsomos.com.br

Natureba, esclarece:

– Há muitos enganos na mente das pessoas!
Os especialistas aprenderam em escolas que 
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ensinaram tudo com base no medo e na separação!
– As pessoas ficam neuróticas por higiene, mas se elas 
usassem um microscópio para ver tudo ao seu redor, 
ficariam com nojo da própria boca!

– Muitos Microamigos vivem no nosso corpo, na comida, 
nos objetos e somos imunes a eles!

– Os micro-organismos que fazem mal à nossa saúde só 
estão presentes em ambientes desequilibrados, 
envenenados ou sujos!

– É só manter os utensílios naturais em ambiente limpo, 
seco e lavá-los com sabão de coco neutro, sem utilizar 
detergentes com organoclorados! A cor, o cheiro e o sabor são nossos sinalizadores!
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Curioso responde, prontamente:

– A de madeira, né!

– Eu não iria gostar de trabalhar
nesses lugares perigosos,
empoeirados e quentes!

– Se você tivesse que trabalhar
para fazer uma das colheres...

– Qual delas você escolheria?

Depois que  explica as coisas, pergunta para o pequeno:Natureba
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O pequeno  fica pensativo, olha para o primo e diz: Curioso

E a família,
que parecia não estar
prestando muita atenção à conversa,
cai na gargalhada!

– Natureba!

– Você tem
uma colher de madeira
pra me emprestar?

Esta história não tem um fim!

É só o início de um Processo para o Despertar da Consciência!
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Natureba   Curiosoe
querem contar outras histórias!

Ajude-nos!

Nosso objetivo é levar às pessoas
diversas informações sobre a nossa realidade,
contestando visões e métodos ultrapassados

e apresentando novas soluções.

Acreditamos num planeta novo,
com seres humanos mais conscientes,
e usamos a internet, textos, cartilhas,

vídeos, cursos e palestras
para acelerar esse despertar.

“Não acreditem em nada do que nós dissermos,
mas aprendam a ouvir.”

Mestres Xamãs (Toltecas)
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