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I Amante e protetora da Natureza Amante e protetora da Natureza - 
preocupada com o bom uso do que a terra nos oferece, 
para poupá-la e poupar-nos.

Holística Holística - visão multidisciplinar e consciência de 
que tudo está inter-relacionado.

Objetiva Objetiva - “papo reto”, ia direto ao ponto, sem rodeios.

Acessível Acessível - linguagem informal, para todos entenderem.
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I Amante da Arte, do lúdico e do espiritual Amante da Arte, do lúdico e do espiritual - 

Criava nomes e desenhos para os “personagens” e capítulos de sua 
vida que gostava de registrar em um diário particular... Amante, 
ouvinte e contadora de histórias de diferentes povos, sejam contos 
de fadas ou história reais, seja da Áustria ou do Brasil, sempre ti-
nham algo a ver com a forças místicas ou medicinais da Natureza. 
A lenda dos Nibelungos, da mitologia Nórdica é um dos exem-
plos... 

Curou muitas pessoas prescrevendo o uso de plantas, como uma 
verdadeira “maga”...



REPRESENTAÇÕES DIVERSAS DE SERES ELEMENTAIS





FOTOS DE LIVROS QUE ANA LIA PARA SEUS FILHOS





Na mitologia nórdica, Yggdrasil é 
uma árvore colossal que é o eixo do 
mundo. 



SERES ELEMENTAIS

De acordo com o Exoterismo, Elemental é todo e qualquer 
espírito que crê-se existir na natureza. Todo princípio 
divino, após emanar-se do “Absoluto”, deve iniciar seu 
processo de desenvolvimento incorporando-se à matéria.

Ao longo do tempo eles foram representados de diversas 
maneiras, sempre incorporando e mesclando elementos 
naturais, reais, místicos e fantasiosos...



ELEMENTOS DA NATUREZA

Terra, Água, Fogo e Ar, são os quatro elementos das 
cosmogonias tradicionais do Ocidente. Na alquimia esses são 
os símbolos tradicionalmente utilizados para representá-los:



REFERÊNCIAS VISUAIS ESCOLHIDAS



Cicely Mary Baker foi uma artista 
inglesa amante da Natureza e dos 
contos de fadascontos de fadas, e criou uma série de 
seres humanoides que representavam 
as forças de diversas plantas...



A própria Ana Maria Primavesi desenhava em 
seus diários de uma maneira simplessimples, porém 
compreensível a todoscompreensível a todos... Utilizar esse mesmo estilo 
visual transmite uma sensação de de intimidadeintimidade, 
de que esse é feito por alguém comum e que o 
mais importante é a mensagem, a essênciaessência, e não o 
acabamento impecável...



Esses traços simples, delicados 
e soltos, também expressam 
a espontaneidade orgânicaespontaneidade orgânica 
da força natural e ao mesmo 
tempo rural... Os grandes 
perpetuadores dos frutos da 
Natureza são os trabalhadores 
rurais que tem o contato mais 
íntimo com o solo. Ana é 
precursora da Agroecologia, 
e seus seguidores almejam 
a produção orgânica, mais 
próxima possível do natural!



Outra curiosidade da vida de Ana, é que ela nasceu 
num dia de Domingo, e ela gostava muito disso e 
fazia questão de compartilhar esta informação, pois 
pela tradição alemã acreditava-se que os nascidos 
neste dia tinham maiores bençãos dos céus... E antes 
do Cristianismo, em tempos longínquos ele era tido 
como o dia do Sol!



Ana costumava nutrir seus filhos com 
a seiva do Jatobá que é extremamente 
nutritiva, e por isso e por seu trabalho 
e vida acabou sendo carinhosamente 
associada à ele, pois também nutriu o 
planeta por proteger e ajudar a nutrir tanto 
a terra!

O Jatobá...



É uma das plantas que aparecem 
espontaneamente e de monte nos solos 
brasileiros e que trazem boas notícias: 
indicam algum grau de fertilidade no solo.

O Dente-de-leão...



RESULTADO - A ARTE DESENVOLVIDA



Além de trazer relações com os 
temas apresentados, me atentei ao 
fato da arte ser prioritariamente...

simples

acessível

orgânica

mágica

fantasiosa



A arte foi concebida após a imersão intelectual em todos estes temas que apresento aqui 
e a criação de fato se deu ao som de valsas vienenses e operetas tradicionais, pois seus 
filhos informaram que era o que Ana mais gostava de ouvir....

Para designar o formato da arte, recorri 
à uma famosa referência simbólica 
dos elementos naturais cultuada pelos 
alquimistas, que é a junção dos símbolos 
dos 4 elementos da Natureza.

simples

acessível

orgânica

mágica

fantasiosa



este símbolo foi usado como base harmônica para a composição criada



Arte final linear



Alguns dos significados introduzidos



Arte final colorida completa



Arte colorida alternativa, 
sem o fundo.



Arte colorida alternativa, 
com fundo parcial



Extra:

Outra simbologia subjetiva 
oculta que poderá falar com 

o inconsciente das pessoas  é 
sua semelhença ao formato do 

órgão reprodutor feminino... 
Incorporando sutilmente 
a força da fertilidade da 

Natureza.



Existem muitas pessoas que lutam e se empenham diariamente em diversas profissões, 
atuações e escolhas do dia-a-dia, com o objetivo principal de proteger a nossa terra...
Mas não é viável homenagear todas elas.

Aqui no Brasil, e talvez em outros países, Ana Maria Primavesi foi a mulher ou 
a pessoa que mais conseguiu contar de forma fácil sobre a importância do solo e 
sua relação com todos os seres e elementos da Natureza. Conciliando o amor pela 
terra com o conhecimento cietífico e resultados práticos, sua voz ganhou força e 
uniu pessoas com propósitos similares, encadeando e incentivando diversas lutas 
relacionadas à proteção do solo, principalmente escancarando o fato de que os 
agrotóxicos chamados de defensivos, nada têm de defensivos da vida. 

Nos alimentamos do que ele produz e quando morremos voltamos a ser ele.... Graças à 
ela essa luta ganhou considerável força, e alcançou um grande número de pessoas.  

Cem anos de Ana Maria Primavesi...Cem anos de Ana Maria Primavesi...



Ela uniu a pura, simples e lógica compreensão de que somos o próprio solo, com os 
dados científicos, artigos acadêmicos e situações práticas reais. 

Muitos fazem parte diariamente desta luta, mas ela teve/tem e ainda terá um forte 
papel de semeadora dos conhecimentos que adquiriu e compartilhou de maneira 
lógica, objetiva e acessível. 

E por isso a transformamos numa espécie de ser elemental, pois os elementais são 
representações lúdicas do espírito da Natureza em seus diferentes aspectos: terra, 
água, fogo e ar, e tudo o que se forma a partir dessa mistura... Ou seja, tudo!

Assim, apesar de ser a Ana a homenageada na arte, ela representa um espírito que 
está presente em todos nós que somos feitos dos mesmos materiais e temos em nossas 
mãos e nosso intelecto o poder de semear a vida, fertilizar e proteger o solo, e assim, a 
Natureza como um todo.



Continuaremos a missão... Continuaremos a missão... 



Obrigada!Obrigada!
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