
Transdisciplinaridade, uma nova visão da educação (palestra com Rui Paz – 
1h05m) – ADEE – Ações para o Desenvolvimento da Educação e do Ensino
www.youtube.com/watch?v=dak3MXpS888 

A Educação Proibida (documentário – 2h21m)
www.youtube.com/watch?v=-t60Gc00Bt8

Site da ADEE - Ações para o Desenvolvimento da Educação e do Ensino
www.adeebrasil.com/

Entrevista com Cláudio Naranjo – Revista Época
epoca.globo.com/ideias/noticia/2015/05/claudio-naranjo-educacao-atual-produz-zumbis.html

Entrevista e vídeo com Edgar Morin - Site Fronteiras do Pensamento
www.fronteiras.com/entrevistas/entrevista-edgar-morin-e-preciso-educar-os-educadores

Desenho do Avatar – explicando os chakras (animação – 10 min)
www.youtube.com/watch?v=eRukzTMSTnc

Como as redes sociais vão além da internet (Nicholas Christakis – 7 min)
g1.globo.com/globo-news/milenio/videos/t/milenio/v/milenio-sociologo-nicholas-
christakis-explica-como-as-redes-sociais-vao-alem-da-internet/4303355/

Nature is speaking (vídeo da Conservation International – 2 min)
www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM

Can we auto-correct humanity (vídeo de Prince Ea – 3 min)
www.youtube.com/watch?v=dRl8EIhrQjQ

Elaborado mapa mental 
preliminar da Pedagogia 
da Vida contendo: 
características, cosmovisão, 
linhas filosóficas e científicas, 
linhas pedagógicas, métodos 
e processos pedagógicos, 
referenciais mundiais e 
movimentos mundiais.

Pesquisados diversos 
formatos de produção 
de vídeo para inspirar o 
processo criativo inicial. 
Diversas reuniões de 
planejamento dos vídeos e 
do site com o Luiz Gustavo 
Schmoekel, diretor da 
Expression SGI. Avanços 
desde o último informativo.

Elaborada a 
versão inicial do 
mapa mental do 
Ecossistema da 
Pedagogia da Vida.
Utilizamos este 
termo para retratar o 
ambiente orgânico de 
desenvolvimento desta 
pedagogia. 

Estratégia de atração 
para inicio do 
movimento:
vídeo de posicionamento, 
documentário com 
depoimentos, boletim 
informativo e um site com 
informações básicas e 
possibilidade de interação. 

Realizadas entrevistas 
apreciativas com:
•	 Araci UFPR,
•	 Gastão UFPR,
•	 Meiri – Instituto 

Ecosocial
•	 Janete da UNIPAZ
•	 Jonas da Pedagogia 

Waldorf. 

Foram definidos dois vídeos atratores 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. 

Gravado áudio para o vídeo Inspiração à Pedagogia da Vida.

Definição da agenda de gravação de mais dois depoimentos.

Definido o formato e elaborado o primeiro boletim.

Elaborada a versão básica do HYPERLINK – Site da Pedagogia 
da Vida:
sites.google.com/site/pedagogiadavida21

Estratégia de 
estruturação: 
1. Conselho de 

desenvolvimento 
político-pedagógico 
formado de pessoas 
que são autoridade 
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.

Gravado o primeiro depoimento em vídeo 
com o Jonas Bach Jr dirigido pelo Schmoekel 
diretor da Expression SGI.

Você pode colaborar sugerindo nomes de pessoas a serem entrevistadas, 
se colocando à disposição para iniciar os contatos  e enviando sugestões 
para  HYPERLINK <pedagogiadavida21@gmail.com>. Ou montar uma 
roda de amigos, ver os vídeos abaixo e os materiais, dialogando sobre eles 
e co-criando este processo.
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Histórico
bREVE RELATO 
DO qUE Já 
FIZEMOS
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