
Pedagogia da Vida  
Informativo – 01/2015 – iniciando a mobilização – pedagogiadavida21@gmail.com 

Histórico 

Iniciamos com um breve relato do que já fizemos:  
 
Elaborado mapa mental preliminar da Pedagogia da Vida (em anexo) contendo: características, cosmovisão, 
linhas filosóficas e científicas, linhas pedagógicas, métodos e processos pedagógicos, referenciais mundiais 
e movimentos mundiais. 
 
Escritas quatro versões de texto para vídeo (em anexo) com diferentes níveis de profundidade. 
 
Estratégia de atração para inicio do movimento: dois vídeos e um site com informações básicas e 
possibilidade de interação.  
 
Estratégia de estruturação: 1) Conselho de desenvolvimento político-pedagógico formado de pessoas que 
são autoridade em em educação em diversas linhas que convergem com a pedagogia da vida; 2) 
Desenvolvimento coletivo de conteúdo; 3) Papéis : Conselheiro, Embaixador, Facilitador e Agente; 4) Portal; 
5) Diálogos e Eventos. 
 
Pesquisados diversos formatos de produção de vídeo para inspirar o processo criativo inicial (veja links 
abaixo). 
 
Realizadas entrevistas apreciativas com a Araci – UFPR, Gastão – UFPR, Meiri – Instituto Ecosocial, Janete da 
UNIPAZ e Jonas da Pedagogia Waldorf. 

Avanços desde o último informativo 

Ecossistema da Pedagogia da Vida  -  Foi elaborada esta semana a versão inicial do mapa mental do 
Ecossistema da Pedagogia da Vida (em anexo). Utilizamos este termo para retratar o ambiente orgânico de 
desenvolvimento desta pedagogia. 
 
Vídeos atratores – foram definidos dois vídeos a serem elaborados: um mais sensorial, emocional, 
utilizando a força das imagens e alguns conceitos e outro com depoimentos de pessoas ligadas a educação e 
que tem uma visão holística do ser integral  e da vida. Foi elaborada uma primeira sugestão de imagens 
para o vídeo (em anexo). 
 
Gravado um primeiro áudio para o vídeo 01 – Inspiração à Pedagogia da Vida com suporte do Jorge da 
Webcom Brasil e criador do Voice Design. 
 
Realizada reunião de trabalho inicial sobre a elaboração  dos vídeos e do site com o Luiz Gustavo 
Schmoeckel diretor da produtora Expression SGI. 
 

 SUA PARTICIPAÇÃO: Você pode colaborar sugerindo nomes de pessoas a serem entrevistadas, se 

colocando à disposição para iniciar os contatos  e enviando sugestões para pedagogiadavida21@gmail.com. 
Ou montar uma roda de amigos, ver os vídeos abaixo e os materiais, dialogando sobre eles e co-criando 
este processo. 

 Inspirações 

 Eu maior (documentário inspirador – 1h29m) 

 Co-criando Natura – Manifesto (vídeo inspirador - 3 min) 

 Fronteiras do Pensamento – Edgard Morin – Parte I e Parte II (palestra – 23+26 min) 

 Fundamentos de uma nova educação – Lama Padma Samten (palestra – 30 min) 

 O modelo de educação do Brasil – Silvio Meira (palestra - 15 min) 

 Mudar a educação para mudar o mundo – Claudio Naranjo – Cap.4 e Cap.5 (livro) 

 Liderança no século XXI – Roberto Crema – UNIPAZ (palestra – 1h04m) 

 Transdisciplinaridad – espanhol (animação – 3 min) 

 COSMOS – Ondas de som (episódio – 2 min) 

pedagogiadavida21@gmail.com
pedagogiadavida21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=V0gquwUQ-b0
https://vimeo.com/94538734
https://www.youtube.com/watch?v=VmFB9Vcac1U
https://www.youtube.com/watch?v=uZBK0gtfsrU
https://www.youtube.com/watch?v=A8CNtASo8Ik
https://www.youtube.com/watch?v=Cu0VpLlUh3E
http://www.claudionaranjo.net/pdf_files/education/education_ch_4_portuguese.pdf
http://www.claudionaranjo.net/pdf_files/education/education_ch_5_portuguese.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tcoVuuLue9o
https://www.youtube.com/watch?v=q1Iu0NTBleU
https://www.youtube.com/watch?v=tOJxVYfp4tQ


 


