
Mais uma sequência de Rodas de Conversa “
” com temas que nos

instigam a pensar os desafios dos tempos atuais no
contexto político-educacional. Se você perdeu

alguma dessas atividades, não tem problema! Os
vídeos das Rodas de Conversas se encontram

disponíveis no canal da Novamerica no YouTube:

Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de
todas as atividades virtuais que serão realizadas.

Escola
hoje: reinventar e esperançar

Apresentação
Proteger a vida, ,

cuidar da casa comum!

Educar em e para os direitos humanos sempre foi um desafio, é verdade! Mas foi e é
justamente movidos por este desafio e por tudo o que ele nos representa, que nunca
desistimos! Pelo contrário! Ao longo dos anos, cada vez mais, temos afirmado nossas

convicções sobre a importância política e pedagógica de nos mobilizarmos
coletivamente e assumirmos em nossas práticas o compromisso com processos
educativos que favoreçam a tessitura de contextos solidários, justos, plurais e

democráticos, sobretudo, hoje. Um hoje de incertezas entre o medo e a esperança.
De incertezas abissais, como diria o sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Um hoje

que nos convoca e nos desvela o quão urgente e imperativo é construir saberes e
sonhar coletivamente. Essa utopia coletiva, também presente nos estudos de Paulo
Freire, desponta potencialmente como um movimento transformador que caminha
no sentido oposto do cenário político e social atual, afirmando que outros mundos
são possíveis. Da mesma forma, reflete a importância de a educação estimular os

sujeitos a sonharem juntos, na perspectiva da construção de uma cultura
democrática e da transformação social. Como afirma Paulo Freire, nosso

interlocutor homenageado nesta edição:

“ CONSTRUIR SABERES E SONHOS”

“Sem sonho e sem utopia, sem denúncia
e sem anúncio, só resta o treinamento técnico a que a educação é reduzida”.
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Três décadas de debates sobre “nosso futuro comum” deixaram algumas
pegadas ecológicas, tanto no campo da economia, quanto no campo da
ética, da política e da educação, que podem nos indicar um caminho
diante dos desafios do Século XXI. A sustentabilidade tornou-se um tema
gerador preponderante no início de milênio para pensar não só o
planeta, mas também a educação; um tema portador de um projeto
social global e capaz de reeducar nosso olhar e todos os nossos sentidos,
capaz de reacender a esperança num futuro possível, com dignidade,
para todos.

O cenário não é otimista: podemos destruir toda a vida no planeta neste
milênio que se inicia. Uma ação conjunta global é necessária, um
movimento como grande obra civilizatória de todos é indispensável para
realizarmos essa outra globalização, essa planetarização, fundamentada
em outros princípios éticos que não os baseados na exploração
econômica, na dominação política e na exclusão social. O modo pelo
qual vamos produzir nossa existência neste pequeno planeta, decidirá
sobre a sua vida ou a sua morte, e a de todos os seus filhos e filhas.

Os paradigmas clássicos, fundados numa visão industrialista predatória,
antropocêntrica e desenvolvimentista, estão se esgotando, não dando
conta de explicar o momento presente e de responder às necessidades
futuras. Necessitamos de um outro paradigma, fundado numa visão
sustentável do planeta Terra. O globalismo é essencialmente
insustentável. Ele atende primeiro às necessidades do capital e depois às
necessidades humanas. E muitas das necessidades humanas a que ele
atende, tornaram-se “humanas” apenas porque foram produzidas como
tais para servirem ao capital. Precisamos de uma “Pedagogia da Terra”,
uma pedagogia apropriada para esse momento de reconstrução
paradigmática, apropriada à cultura da sustentabilidade e da paz. Ela
vem se constituindo gradativamente, beneficiando-se de muitas
reflexões que ocorreram nas últimas décadas, principalmente no interior
do movimento ecológico.

Ela se fundamenta num paradigma filosófico emergente na educação
que propõe um conjunto de saberes/valores interdependentes. Entre
eles podemos destacar:

1º- Educar para pensar globalmente. Na era da informação, diante da
velocidade com que o conhecimento é produzido e envelhece, não
adianta acumular informações. É preciso saber pensar. E pensar a
realidade. Não pensar pensamentos já pensados. Daí a necessidade
de recolocarmos o tema do conhecimento, do saber aprender, do
saber conhecer, das metodologias, da organização do trabalho na
escola.

2º- Educar os sentimentos. O ser humano é o único ser vivente que
se pergunta sobre o sentido de sua vida. Educar para sentir e ter
sentido, para cuidar e cuidar-se, para viver com sentido cada instante
da nossa vida. Somos humanos porque sentimos e não apenas
porque pensamos. Somos parte de um todo em construção e
reconstrução.

3º- Ensinar a identidade terrena como condição humana essencial.
Nosso destino comum no planeta, compartilhar, com todos, sua vida
no planeta. Nossa identidade é ao mesmo tempo individual e
cósmica. Educar para conquistar um vínculo amoroso com a Terra,
não para explorá-la, mas para amá-la.

4º- Formar para a consciência planetária. Compreender que somos
interdependentes. A Terra é uma só nação e nós, os terráqueos, os
seus cidadãos. Não precisaríamos de passaportes. Em nenhum lugar
na Terra deveríamos nos considerar estrangeiros. Separar primeiro
de terceiro mundo significa dividir o mundo para governá-lo a partir
dos mais poderosos; essa é a divisão globalista entre globalizadores
e globalizados, o contrário do processo de planetarização.

5º- Formar para a compreensão. Formar para a ética do gênero
humano, não para a ética instrumental e utilitária do mercado.
Educar para comunicar-se. Não comunicar para explorar, para tirar
proveito do outro, mas para compreendê-lo melhor. A Pedagogia da
Terra que defendemos funda-se nesse novo paradigma ético e numa
nova inteligência do mundo. Inteligente não é aquele que sabe
resolver problemas (inteligência instrumental), mas aquele que tem
um projeto de vida solidário. Porque é bela a diversidade, porque é
enriquecedora na possibilidade de criação de novas realidades e
mais plenas. A solidariedade, como valor e como necessidade
humana, embeleza, humaniza e promove a vida.

6º- Educar para a simplicidade e para a quietude. Nossas vidas
precisam ser guiadas por novos valores: simplicidade, austeridade,
quietude, paz, saber escutar, saber viver juntos, compartir, descobrir
e fazer juntos. Precisamos escolher entre um mundo mais
responsável frente à cultura dominante que é uma cultura de guerra,
do ruído, de competitividade sem solidariedade, e passar de uma
responsabilidade diluída a uma ação concreta, praticando a
sustentabilidade na vida diária, na família, no trabalho, na escola, na
rua. A simplicidade não se confunde com a simploriedade e a
quietude não se confunde com a cultura do silêncio. A simplicidade
tem que ser voluntária como a mudança de nossos hábitos de
consumo, reduzindo nossas demandas. A quietude é uma virtude,
conquistada com a paz interior e não pelo silêncio imposto. É claro,
tudo isso supõe justiça e justiça supõe que todas e todos tenham
acesso à qualidade de vida. Seria cínico falar de redução de
demandas de consumo, atacar o consumismo, falar de consumismo
aos que ainda não tiveram acesso ao consumo básico. Não existe
paz sem justiça.

Diante do possível extermínio do planeta, surgem alternativas numa
cultura da paz e uma cultura da sustentabilidade. Sustentabilidade não
tem a ver apenas com a biologia, a economia e a ecologia.
Sustentabilidade tem a ver com a relação que mantemos conosco
mesmos, com os outros e com a natureza. A pedagogia deveria começar
por ensinar sobretudo a ler o mundo, como nos diz Paulo Freire, o
mundo que é o próprio universo, por que é ele nosso primeiro educador.
Essa primeira educação é uma educação emocional que nos coloca
diante do mistério do universo, na intimidade com ele, produzindo a
emoção de nos sentirmos parte desse sagrado ser vivo e em evolução
permanente.

Não entendemos o universo como partes ou entidades separadas, mas
como um todo sagrado, misterioso, que nos desafia a cada momento de
nossas vidas, em evolução, em expansão, em interação. Razão, emoção
e intuição são partes desse processo, onde o próprio observador está
implicado. O Paradigma-Terra é um paradigma civilizatório. E como a
cultura da sustentabilidade oferece uma nova percepção da Terra,
considerando-a como uma única comunidade de humanos, ela se torna
básica para uma cultura de paz.

O universo não está lá fora. Está dentro de nós. Está muito próximo de
nós. Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um
microcosmos de todo o mundo natural. Nele encontramos formas de
vida, recursos de vida, processos de vida. A partir dele podemos
reconceitualizar nosso currículo escolar. Ao construí-lo e ao cultivá-lo
podemos aprender muitas coisas. As crianças o encaram como fonte de
tantos mistérios! Ele nos ensina os valores da emocionalidade com a
Terra: a vida, a morte, a sobrevivência, os valores da paciência, da
perseverança, da criatividade, da adaptação, da transformação, da
renovação.

1Texto publicado no Livro “Boniteza de um sonho: ensinar e aprender com
sentido” no ano de 2003.
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Educar para uma vida saudável
1

Moacir Gadotti

Novamerica na rede: aconteceu!Novamerica na rede: aconteceu!
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Para
Refletir

Para
Refletir

NOVAMERICA
1 9 9 1 - 2 0 2 1

Este é o nosso convite a você, educadora e
educador, na edição deste boletim!

Junte-se a nós nessa utopia coletiva! Ousemos
educar para a construção de saberes e sonhos,

ainda que em um contexto tão desafiador e
marcado por tantos retrocessos. Afinal

Um abraço virtual

,
“O sonho de um mundo melhor nasce das
entranhas do seu contrário” (Paulo Freire).

https://www.youtube.com/watch?v=T1KSS7PSrJY&t=430s.



Ensino Fundamental
Anos iniciais (1º, 2º, 3ª)

Enriquecendo a Ação:Enriquecendo a Ação:

Ensino Fundamental
Anos iniciais (4º, 5º e 6ª)

Ensino Fundamental
Anos finais (7º 8ª e 9ª)

Temos Direito!Temos Direito!

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/meio-ambiente/carta-da-terra-para-as-criancas-dia-mundial-da-terra/

https://guiadoestudante.abril.com.br/

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-03/agencia-
brasil-explica-seus-direitos-no-momento-da-vacinacao

https://adf-educa.com.ar/paulo-freire-mas-actual-que-nunca/

Não se esqueçam que a principal motivação dessa atividade
talvez seja a nossa própria capacidade de sonhar!

Portanto, mãos aos sonhos!


