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Problemáticas abordadas: 

Educação Ambiental e Sustentabilidade são parâmetros que correspondem à mudança e a 

necessidade de se repensar em uma proposta que busque valores para consciência de uma cidadania 

planetária. É mandatória a revisão do currículo nacional.  Hoje ele se encontra moldado sob uma 

visão massificadora e estereotipada.  Não respeita as necessidades e as ações do indivíduo como um 

ser dotado de emoções e intuições. O currículo nacional é fundamentado apenas no lado racional, o 

que é um grande erro, evidenciado no momento de intervir em conflitos escolares. Não sabemos 

como introduzir o conceito de vida, de amor, de sensibilidade, de autoconhecimento. Se 

continuarmos trabalhando no parâmetro curricular atual, não caminharemos para um futuro com 

compromisso no hoje e no amanhã. Acredito que na Ecopedagogia encontro valores de cidadania, 

sensorialidade, união, moralidade e ética. Uma diretriz de educação para o futuro. 

 

http://almanaquefme.org/canoas/Alessio_Surian.pdf


Enfoques con los que se abordaron los temas. 

Fatoumata Konte: pelas autoridades locais o desenvolvimento è no primeiro lugar um 

desenvolvimento territorial; a questao da gestao do territorio e da sostentabilidade è na base uma 

questao de direitos humanos, de direitos das crianças e das mulheres, de escolhas educativas. 

America Latina esta oferecendo politicas e praticas de inversoes em politicas publicas. O 

desenvolvimento sostenivel è no primero lugar o desenvolvimento da escola.Na Africa, no Mali è 

preciso lutar neste sentido como esta fazendo La Voix de la Femme, reclamando um papel 

protagonico das mulheres nas gestao das escolas e nas politicas focadas em ppbreza. Os pontos 

chave: uma escola em cada aldeia; a dcentralizaçao; a participaçao pela promoçao do 

desenvolvimento local e da democracia. 

Leslie Campaner de Toledo: que significa pela educaçao a sostentabilidade uma abordajem desde a 

perspectiva de genero? Para començar a constataçao que as mulheres son as maioria das 

trabalhadoras, das profesoras nas escolas, mas a minoria dos gerentes das escolas, dos que mandadn 

politicas publicas. Qual è a realidade das periferias urbanas? Canoas oferece uma imagem 

significativa: uma cidade atravessada pela estrada, assim como as pessoas fican atravessadas, 

vinculadas a situaçoes artificiais. Muitas outras cidades ten essa vcondiçao territorail e vivencia. Na 

minha experiencia, Valencia, na Espanha. Papel da escola è visibilizar essas contradiçoes, ainda a 

educaçao seja questao da educaçao formal como da nao formal. Op pode ser um instrumento 

tambem de resposta. OP oferece a grupos de mulheres a oportunidade de chamar a atençao para 

olhar de outra forma a cidade, a sua natureza fisica, a sua organizaçao do tempo, dos horarios. Um 

papel protagonico das mulheres pode levar a tomar em conta outras questioes mais alem da 

pavimentaçao e os trasportes, a refletir em conjunto, pensar polticas publicas trasformativas.  

Aidil de Carvalho Borges: “A África é o terceiro continente em tamanho e o segundo em 

população, vive permemanente esse drama que contrasta e o caracteriza de forma marcante. E não 

estamos aqui a tomar o conceito de Região Metropolitana e Periferia no seu sentido mais restrito, 

isto é, na relação „tout court‟ centro versus periferia ou peri-urbano, estamos sim, a contextualizar o 

mesmo conceito no sentido mais lato, tendo como referencia o continente no seu todo e a relação 

dicotómica a que esse fenómeno se dá com os africanos de forma muito dramática 

da metrópole continental africana para o exterior. Esse fenómeno é devido a deterioração constante 

das condições sócio-económicas em consequência da degradação ambiental, da fraca produtividade 

e sobretudo a da ausência e grande défice no investimento da educação que torna redutora as 

esperanças e as condições de vida das pessoas que buscam a alternativa numa emigração forçada, 

clandestina como único meio a disposição para se sobreviver".Como è que a gente nos ve e como è 

http://almanaquefme.org/canoas/Aidil%20_Borges.pdf


que nos nos vemos na Africa? Infelizmente os africanos estamos sempre com os olhos postos para 

fora do continente, apanham qualquer embracaçao rumo a Europa ou olham para Africa do Sul. 

Quase toda comunicaçao inter-continental è feita através da Europa (uma marcada dicotomia 

metropole-periferia). Como superar essa dicotomia de metropole vs periferia? A prioridade pelo 

continente è educar eintsruir mulheres e crianças e so depois entao dessa etapa se pode pnsar 

produndamente no desenvolvimento da Africa. E‟ a unica forma de libertar o africano. Como pode 

a educaçao intervenir nesse campo? Garantindo a universalizaçao do ensino basico completo a 

todos os cidadaos com igualdade entre os sexos e de oportunidades dos cidadaos; assumpçao dos 

custos da educaçao; garantia no accesso com especial enfoque para as raparigas e os obstaculos que 

dificultan o aceso a educaòao, criaçao de condiçoes especiais para os menos favorecidos, minorias 

etnicas e outros grupos especificos para que acedam a educaçao omo direito inalienavel. Como a 

educaçao ambiental pode ter papel charneira e actuar. Na Africa ainda noa existe um marco 

referencial comun pela pilitcia abiental. E‟ precisa a criaçao de u programa comun no contexto 

africano com uma identidade propria da concepçao ambiental na sua forma mais abrangente e 

transversal. E preciso criar uma Rede e um espaço proprio. 

“vamos criar outra terra dentro da nossa terra”, Amilcar Cabral, vamos crias outra Africa dentro da 

nosssa Africa. A utopia è educaçao e determinaçao. 

Alternativas y tipos de solución planteados frente a la problemática: 

Investimento em educação 

Leslie: 3 ideias que foron trocadas ontem: (1) IPF: construir um curriculum para trasformar a cidade 

em escola e a escola em cidade; (2) IPF: valorizar a sistematizaçao do forum, fazer memoria, 

lembrar como a movimento Passe Livre nasceu no espaço do Forum;  (3) Yo estudié en la publica: 

trazer ferramentas e instrumentos colaborativos pela sala de aula e tratar as novas tecnologias como 

instrumentos de criatividade. Peço tambem mais presença de mulheres em todas as mesas dos 

foruns, è questao de reconhecer competencias e da suas representaçao num outro mundo possivel.    

Prioridades de agenda pública 

Aidil de Carvalho Borges: “Esse drama criminoso que ainda acontece em pleno século 21 precisa 

ganhar um espaço de debate em grupos amplos, diversificados e privilegiados de forma a ser 

conhecido, repensado, e questionado para que seja agendado nas grandes questões e 

preocupações contemporâneas por forma a mobilizar os decisores na tomada de posição e na 

mudança de mentalidade frente ao problema”. 

http://almanaquefme.org/canoas/Aidil%20_Borges.pdf


Temas Emergentes comunes, búsquedas, perspectivas e incertidumbres. 

Investimento em educação 

 


