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4 1 EDUCAC� ~AO INTEGRAL (URANTIA-GAIA)eram treinados para o�iar em erim^onias religiosas, para ser-vir omo m�edios, inspetores sanit�arios e professores nasesolas do jardim. . . .E, ao pensardes no saerd�oio setita, n~ao deveis onfun-dir esses mestres da sa�ude e da religi~ao, de mente elevada enobre, de verdadeiros eduadores, om os saerd�oios adulte-rados e omerializados das tribos posteriores e das na�~oes vizi-nhas. Os oneitos religiosos de Deidade e do universo que elespossu��am eram avan�ados e razoavelmente preisos, as suasregras de sa�ude eram exelentes para a sua �epoa e os seusm�etodos de edua�~ao jamais foram superados.Um aspeto fundamental da edua�~ao, que integra a mente e oorpo, �e o de unir a teoria e a pr�atia, unir o onheimento inteletuale a experi^enia fatual. Um exemplo de o�inas-esola e fazendas-esolas foi-nos revelada no:\Livro de Urantia", Item 72.415:O Sistema EduaionalO sistema eduaional dessa na�~ao �e ompuls�orio e mistonas esolas pr�e-universit�arias, que os estudantes frequentamdos ino aos dezoito anos. Essas esolas s~ao bastante diferen-tes das de Urantia (Terra). N~ao h�a salas de aula, apenas umestudo �e feito por vez e, depois dos tr^es primeiros anos, todosos alunos tornam-se professores assistentes, instruindo os queest~ao abaixo deles. Os livros s~ao usados apenas para assegurara informa�~ao que ajudar�a a resolver os problemas que surgemnas o�inas-esola e nas fazendas-esola. Grande partedo mobili�ario usado nesse ontinente, bem omo muitos dos15\Livro de Urantia", Doumento 72: \O Governo, num Planeta Vizinho",Item 72.4: \O Sistema Eduaional".

11 Edua�~ao integral (Urantia-GAIA)De aordo om uma poss��vel interpreta�~ao, na revela�~ao do livro deurantia1, a edua�~ao integral �e aquela que estimula o resimentoequilibrado de todos os fatores assoiados da individualidade - orpo,mente, esp��rito e alma2 - uni�ados na pessoa humana. Nos doumen-tos de urantia3, o esp��rito divino que Deus envia para ensinar e guiar4o ser humano, �e hamado de Ajustador dos Pensamentos5. Nossa vidahumana �e na dire�~ao da vida eterna atrav�es da sobreviv^enia de nossapessoa e da fus~ao om o Ajustador6 divino.A desoberta de Deus, a onsi^enia da identidade om a realidade,�e equivalente experi^enia do eu ompleto, da inteireza do eu, datotalidade do eu. A edua�~ao integral �e idealmente omo um ventreamoroso da pessoa humana inteira. Nosso ideal �e desenvolver umapessoalidade forte e uni�ada7 na qual o Criador e a riatura estejamunidos harmoniamente na pessoa humana entrada na Pessoa Divina.Pois omo revelado no:\Livro de Urantia", par�agrafo 196.3 38: A ompreens~ao pro-gressiva da realidade �e equivalente a uma aproxima�~ao de Deus.1\Livro de Urantia".2\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5:\Realidades da Pessoalidade", Par�agrafo 7.3\Livro de Urantia", Doumento 92: \A Evolu�~ao Posterior da Religi~ao",Item 92.4: \A D�adiva da Revela�~ao", Par�agrafo 9.4\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.3: \Deus�E Um Esp��rito Universal", Par�agrafo 7.5\Livro de Urantia", Doumento 107: \A Origem e a Natureza dos Ajus-tadores do Pensamento".6\Livro de Urantia",Doumento 112: \A Sobreviv^enia da Pessoalidade",Item 112.7: \A Fus~ao om o Ajustador".7\Livro de Urantia", Doumento 100: \A Religi~ao na Experi^enia Hu-mana", Item 100.7: \O Apogeu da Vida Religiosa".8\Livro de Urantia", Doumento 196: \A F�e de Jesus", Item 196.3: \ASupremaia da Religi~ao", Par�agrafo 3.



2 1 EDUCAC� ~AO INTEGRAL (URANTIA-GAIA)A desoberta de Deus, a onsi^enia da identidade om a reali-dade, �e equivalente �a experi^enia do eu ompleto, da intei-reza do eu, da totalidade do eu. Experieniar a realidadetotal �e a ompreens~ao-realiza�~ao plena de Deus, a �nalidadeda experi^enia de onheer a Deus.A revela�~ao nos lembra tamb�em que o resultado �nal da realiza�~aoda pessoalidade, no mundo material, est�a ontido na onquista su-essiva dos sete ��rulos ps��quios9 da potenialidade mortal. Umaita�~ao que fundamenta esta edua�~ao integral, om o resimento doeu total: material, inteletual e espiritual, foi revelada para terrano: \Livro de Urantia", par�agrafos 110.6 3-410: Os ��rulosps��quios n~ao s~ao exlusivamente inteletuais, nem inteiramentemoroniais (alma11); eles t^em a ver om o status da pessoali-dade, om o alane mental, om o resimento da alma e oma sintoniza�~ao om o Ajustador. O ^exito na travessia des-ses n��veis demanda um funionamento harmonioso de toda apessoalidade e n~ao, meramente, de uma parte dela. O resi-mento das partes n~ao se iguala ao amadureimento verdadeirodo todo; as partes realmente resem, na propor�~ao da ex-pans~ao inteira do eu - do eu total - material, inteletuale espiritualmente.Quando o desenvolvimento da natureza inteletual se d�ade modo mais r�apido do que o da natureza espiritual, tal si-tua�~ao torna a omunia�~ao om o Ajustador t~ao dif��il quanto9\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores omos Indiv��duos Mortais", Item 110.6: \Os Sete C��rulos Ps��quios".10\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores omos Indiv��duos Mortais", Item 110.6: \Os Sete C��rulos Ps��quios", Par�agrafo3.11\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5:\Realidades da Pessoalidade", Par�agrafo 10.

3perigosa. Da mesma forma, um superdesenvolvimento espiri-tual tende a produzir uma interpreta�~ao fan�atia e desvirtuadadas orienta�~oes espirituais do residente divino. A falta de a-paidade espiritual di�ulta grandemente a transmiss~ao, paraum inteleto material, das verdades espirituais que residem nasupraonsi^enia mais elevada. �E na mente perfeitamente pon-derada, abrigada por um orpo de h�abitos limpos e de energiasneurais estabilizadas e om as suas fun�~oes qu��mias em harmo-nia - quando os poderes f��sios, mentais e espirituais est~ao naharmonia trina do desenvolvimento - , que um m�aximo de luze de verdade podem ser induzidos, om um m��nimo de perigo,ou de riso temporal, ao bem-estar real de um ser. Por meio deum resimento assim equilibrado o homem asende nos��rulos da progress~ao planet�aria, um a um, do s�etimo at�e oprimeiro.Se nos fosse permitido dar uma �unia sugest~ao para os professo-res, diriamos: adote na sua esola o livro de urantia em umurso de edua�~ao integral. Este livro revela n~ao apenas anatureza da pessoa humana em sua integridade, mas tamb�em origem,natureza e destino da humanidade planet�aria. A Hist�oria de Urantia12(Terra) �e ontada na tereira parte deste livro. Ela revela omo os des-endentes de Ad~ao e Eva13 treinavam seus mission�arios para ministrara alma espiritual, a mente e o orpo, na religi~ao, edua�~ao esa�ude, omo saerdotes, professores e m�edios. Citando nova-mente o eduativo:\Livro de Urantia", 76.3, par�agrafos 5 e 1014:O saerd�oio setita foi uma miss~ao tr��plie, abrangendoreligi~ao, sa�ude e edua�~ao. Os saerdotes dessa ordem12\Livro de Urantia", Parte III: \A Hist�oria de Urantia".13\Livro de Urantia", Doumento 74: \Ad~ao e Eva".14\Livro de Urantia", Doumento 76: \O Segundo Jardim", Item 76.3:\A Vida na Mesopot^amia", Par�agrafo 5.



8 1 EDUCAC� ~AO INTEGRAL (URANTIA-GAIA)Internationalnet. As revela�~oes, biogra�as, livros e informati-vos publiadas na Internet, s~ao da responsabilidade dos seusrespetivos autores.Durante os �ultimos sete anos tivemos ontato om algu-mas informa�~oes vitais sobre espiritualidade31, sanidade men-tal32, sa�ude f��sia33 e fraternidade humana34. Muitas destasinforma�~oes, importantes para nosso bem estar e de nossasfam��lias, foram ent~ao organizadas em m��dia eletr^onia e hega-mos �a um onsenso da import^ania de disseminar este material.Criamos ent~ao um grupo, hamado GAIA, om este objetivo.GAIA �e a abrevia�~ao de Grupo de Aprendizes da Informa�~aoAberta.Resumidamente a id�eia �e que ada um de n�os organizetudo aquilo que onsidere importante para partilharom as pr�oximas gera�~oes. Muitos dos livros na m��dia re-ferida s~ao sobre ura natural de doen�as degenerativas, terapiaspsiol�ogias baseadas no di�alogo e na empatia, eonomia loalorganizada om moeda pessoalizada e prinipalmente a i^enia,�loso�a e religi~ao reveladas no livro de urantia de forma oe-rente e uni�ada.Reeba este presente da boa vontade, da boa inten�~ao e doesfor�o de muitas pessoas da nossa idade. Seleione, orrigae adiione aquilo que vo^e onsidera importante para nossos�lhos e aprendizes. Se tu pereberes valor neste trabalho, fa�a�opias �a vontade, dissemine-o om seus familiares, amigos eamigas. ***OGrupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta, GAIA,tem um planejamento de tr^es fases que dever~ao oorrer em31�Indie do GAIA: \Alma Engrandeida".32�Indie do GAIA: \Mente Espiritualizada".33�Indie do GAIA: \Corpo Saud�avel".34�Indie do GAIA: \Fraternidade Humana".

5aparelhos me^anios - esta �e, ali, uma grande idade para as in-ven�~oes e meaniza�~ao - s~ao produzidos nessas o�inas. Adja-ente a ada o�ina existe uma bibliotea de trabalhos pr�atios,onde os estudantes podem onsultar os livros neess�arios omorefer^enia. A agriultura e a hortiultura s~ao tamb�em ensina-das, durante todo o per��odo eduaional, nas vastas fazendasont��guas a ada esola loal.Um aspeto fundamental da edua�~ao, que integra a mente e oesp��rito, �e alan�ar o oroamento da realiza�~ao mortal da mente:a onsi^enia de Deus. O prop�osito da edua�~ao integral deve sertamb�em o de adquirir habilidades f��sias, busar a sabedoriainteletual e alan�ar os valores espirituais, integrando este de-senvolvimento f��sio, inteletual e espiritual, em uma pessoa saud�avel,s�abia e feliz. Areditamos que isto est�a de aordo om o livro textode edua�~ao integral:\Livro de Urantia", Item 71.716:A Edua�~aoO estado duradouro �e fundamentado na ultura, dominadopelos ideais e motivado pelo servi�o. O prop�osito da edua�~aodeve ser adquirir habilidade, busar a sabedoria, realizara individualidade e alan�ar os valores espirituais.No estado ideal, a edua�~ao ontinua durante a vida e,algumas vezes, a �loso�a torna-se a prinipal busa dos seusidad~aos. Os idad~aos dessa omunidade busam a sabedoriaomo uma amplia�~ao do seu disernimento dos signi�ados nasrela�~oes humanas, das signi�a�~oes da realidade, da nobrezados valores, das metas da vida e das gl�orias do destino �osmio.Os urantianos podem e devem ter a vis~ao de uma nova so-iedade ultural bem mais elevada. A edua�~ao saltar�a para16\Livro de Urantia", Doumento 71: \O Desenvolvimento do Estado",Item 71.7: \A Edua�~ao".



6 1 EDUCAC� ~AO INTEGRAL (URANTIA-GAIA)novos n��veis de valor, quando ultrapassar o sistema da eono-mia, baseado puramente na motiva�~ao do luro. A edua�~aotem sido, por muito tempo, regionalista, militarista, exalta-dora do ego e busadora do suesso; ela deve �nalmente seraberta para o mundo, tornar-se idealista, auto-realizadora eabrangente do ponto de vista �osmio.A edua�~ao passou, reentemente, do ontrole do lero parao dos advogados e homens de neg�oios. E �nalmente deve serentregue aos �l�osofos e ientistas. Os eduadores devem serseres livres, l��deres de fato, om o �to de que a �loso�a, a busada sabedoria, possa tornar-se a busa prinipal na edua�~ao.A edua�~ao �e a oupa�~ao maior da vida; deve ontinuardurante toda a vida e de um modo tal que a humanidade possagradualmente experimentar os n��veis asendentes da sabedoriamortal, que s~ao:1. O onheimento17 das oisas.2. A ompreens~ao dos signi�ados18.3. A apreia�~ao dos valores19.4. A nobreza do trabalho20 - o dever.5. A motiva�~ao das metas - a moralidade21.6. O servi�o pleno de amor22 - o ar�ater.17\Livro de Urantia",Doumento 102: \Os Fundamentos da F�e Religiosa",Item 102.3: \Conheimento, Sabedoria e Disernimento Interior".18\Livro de Urantia", Doumento 118: \O Supremo e o �Ultimo - o Tempoe o Espa�o", Item 118.10: \As Fun�~oes da Provid^enia", Par�agrafo 14.19\Livro de Urantia", Doumento 1: \O Pai Universal", Item 1.7: \OValor Espiritual do Coneito de Pessoalidade".20\Livro de Urantia", Doumento 126: \Os Dois Anos Cruiais", Item126.5: \A Luta Finaneira", Par�agrafo 5.21\Livro de Urantia", Doumento 16: \Os Sete Esp��ritos Mestres", Item16.7: \A Moral, a Virtude e a Pessoalidade".22\Livro de Urantia", Doumento 193: \�Ultimas Apari�~oes e Asens~ao",Item 193.2: \A Apari�~ao na Fen��ia", Par�agrafo 2.

1.1 Fase eduaional 77. A larivid^enia23 �osmia - o disernimento espiritual24.E ent~ao, por meio dessas realiza�~oes, muitos asender~ao �aultimidade da realiza�~ao mortal da mente: a onsi^eniade Deus25.1.1 Fase eduaionalCitamos a seguir parte dos objetivos, planejamento e fases do GAIA26,dentre elas a fase eduaional:Urantia-Gaia: Ideal de Luz e VidaGrupo de Aprendizes da Informa�~ao AbertaGAIA27Conidad~ao e Conidad~a,Em uma introvis~ao orientadora, Urantia-Gaia28 �e o idealda Terra estabeleida em Luz e Vida29. Na atual onjuntura,GAIA �e o Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta. Napr�atia, a fonte informativa deste Grupo de Aprendizes da es-ola da vida na terra (urantia30), �e a Informa�~ao Aberta na23\Livro de Urantia",Doumento 102: \Os Fundamentos da F�e Religiosa",Item 102.3: \Conheimento, Sabedoria e Disernimento Interior", Par�agrafo10.24\Livro de Urantia", Doumento 52: \As �Epoas Planet�arias dos Mor-tais", Item 52.6: \A Era depois da Auto-outorga em Urantia", Par�agrafo 7.25\Livro de Urantia",Doumento 5: \A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duo",Item 5.5: \A Consi^enia que Se Tem de Deus", Par�agrafo 11.26Doumento: \. . . gaia/gaia/artaz/info/leiame.pdf".27Informativo: \Informativos do Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta(GAIA)".28Informativo: \Urantia-Gaia: Ideal de Luz e Vida".29\Livro de Urantia", Doumento 55: \As Esferas de Luz e Vida".30\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao".



12 1 EDUCAC� ~AO INTEGRAL (URANTIA-GAIA)R: Esta �e uma proposta de est��mulo �a forma�~ao de pes-soas ��ntegras, no seio de fam��lias unidas pelo amor. E de edi-�a�~ao de uma soiedade baseada nas fam��lias mantidas emintegridade. Dentre as 7 �nalidades pr�atios do GAIA42, as4 primeiras visam o desenvolvimento da pessoa humana inte-gral: orpo, mente, alma e esp��rito. A 5a� e a 6a� �nalidades~ao expliitamente a edua�~ao integral43 e a uni~ao da fam��lia44.Finalmente, baseado na verdadeira fam��lia45, almejamos esti-mular uma soiedade fraterna e uma eonomia46 motivada peloservi�o ao pr�oximo.Lapidando estes ideais de edua�~ao integral e uni�a�~ao da pessoa-lidade47, onsiderando que a fam��lia �e a mestra ivilizadora48, lembra-mos aqui as observa�~oes do Papa Franiso na 28a� Jornada Mundial daJuventude. Em ess^enia ele falou que o futuro de um povo dependeda for�a dos jovens e da sabedoria dos idosos. Em respeito �a estasvalorosas pondera�~oes, n�os pedimos aos av�os e pais para que juntosonsiderem a possibilidade de planejar e ministrar, no seio do lar, aedua�~ao e a instru�~ao dos �lhos e netos da fam��lia durante a idadepr�e-esolar. Propomos a organiza�~ao daAMaProFiliA: Av�os,M~aese Pais Professores dos Filhos e Filhas Aprendizes. Transrevemos �aseguir mais detalhes desta proposta em:42Informativo: \Informativos do Grupo de Aprendizes da Informa�~ao Aberta(GAIA)", Se�~ao 5: \A �nalidade pr�atia do GAIA".43�Indie do GAIA: \Edua�~ao Integral".44�Indie do GAIA: \Fam��lia Unida".45\Livro de Urantia", Doumento 142: \A P�asoa em Jerusal�em", Item142.7: \A Li�~ao sobre a Fam��lia", Par�agrafo 5.46�Indie do GAIA: \Fraternidade Humana", Sub��ndie: \Eonomia Fra-terna".47\Livro de Urantia", Doumento 56: \A Unidade Universal", Item 56.4:\A Uni�a�~ao da Pessoalidade".48\Livro de Urantia", Doumento 82: \A Evolu�~ao do Matrim^onio",Par�agrafo 2.

1.2 Proposta de edua�~ao integral 9tr^es gera�~oes suessivas. Nossa gera�~ao �e respons�avel pela faseeditorial. Junto om nossos �lhos planejamos realizar a faseeduaional. Esperamos que a gera�~ao de nossos netos fa-tualize a fase de trabalho.Em nossos tempos a Informa�~ao Aberta do GAIA �epesquisada, seleionada e editada prinipalmente na Internet.Podemos ver nosso servi�o nesta fase editorial omo sendode estudo, veri�a�~ao da veraidade, tradu�~ao, organiza�~ao eedi�~ao dos livros, �lmes, palestras e toda a informa�~ao queonsiderarmos importantes para nossas rian�as, desendentes,e a gera�~ao seguinte.Na fase eduaional, planejamos organizar de forma pe-dag�ogia e ensinar baseado em experimentos e tenologia edu-aional moderna, todo o material vital editado na fase ante-rior. Assim, junto om nossos �lhos, teremos editado, reunidoe ensinado as informa�~oes esseniais para vida de aordo oma experi^enia e disernimento de ada um.Fundamentados neste trabalho editorial e eduaional, es-peramos que nossos netos re�am em fam��lias ideais, om umaedua�~ao baseada na experi^enia e em informa�~oes verdadei-ras, sabiamente organizadas em ordem de import^ania e valor.Assim, ap�os este per��odo de transi�~ao, esperamos que nossosnetos estejam vivendo uma fase de trabalho ideal deste grupode aprendizes da esola da vida e da informa�~ao aberta naInternationalnet.1.2 Proposta de edua�~ao integralA seguir transrevemos uma proposta de edua�~ao integral35:Edua�~ao Integraldesenvolvimento pessoal integral:35Doumento: \. . . gaia/gaia/artaz/eduar integralmente.pdf".



10 1 EDUCAC� ~AO INTEGRAL (URANTIA-GAIA)orpo, mente, alma e esp��rito36Pais, M~aes, Eduadores e Aprendizes,Esta arta �e uma proposta de edua�~ao integral de nossas rian�as eaprendizes. Esta proposta naseu ap�os era de tr^es anos de trabalhoeditorial, de um grupo de aprendizes da esola da vida e da informa�~aoaberta na Internet.Enfatizamos que idealmente a pessoa humana nase em uma fam��liae que nossa pessoalidade �e quem uni�a o esp��rito, a alma, a mentee o orpo. O objetivo de uma edua�~ao integral �e que todos possamdesenvolver uma pessoalidade forte e uni�ada37 om um resimentodo eu total - material, inteletual e espiritual38. O objetivo pr�atiodesta edua�~ao integral que queremos �e a feliidade e edi�a�~ao daalma, a espiritualiza�~ao da mente, a sa�ude do orpo e a uni~ao dafam��lia. Trabalhamos para que, em um ambiente de responsabilidadee liberdade, os aprendizes, desta esola da vida, possam reser omintegridade e om um desenvolvimento harm^onio e equilibrado doorpo, da mente, da alma e do esp��rito.Este �e um projeto semente para a pr�oxima gera�~ao de rian�as danossa idade. Resumidamente a id�eia �e de um \ber�o" de edua�~aointegral que onilie (1) o amor da onviv^enia familiar, (2) a sabedoriada pesquisa e estudo esolar e (3) a boa vontade do saro-of��io dotrabalho �a servi�o do pr�oximo. Em outras palavras, pensamos emuma edua�~ao integral para nossas rian�as no ambiente da (1) asa,36\Livro de Urantia", Doumento Preliminar: \Introdu�~ao", Item 0.5:\Realidades da Pessoalidade", Par�agrafo 7.37\Livro de Urantia", Doumento 100: \A Religi~ao na Experi^enia Hu-mana", Item 100.7: \O Apogeu da Vida Religiosa".38\Livro de Urantia", Doumento 110: \A Rela�~ao dos Ajustadores omos Indiv��duos Mortais", Item 110.6: \Os Sete C��rulos Ps��quios", Par�agrafo3.

1.3 Edua�~ao integral e fam��lia 11(2) do ol�egio e (3) da idade para forma�~ao dos futuros (1) pais, m~aes,(2) professores e (3) pro�ssionais.Areditamos que uma edua�~ao integral seja apaz de formar in-div��duos ��ntegros. Indiv��duos ��ntegros s~ao apazes de formar fam��liasinteiras e unidas. Em nossa vis~ao, a edi�a�~ao do lar deveria, ent~ao,ser o entro e a ess^enia de todo esfor�o eduaional39. Por isso, paraforti�ar os la�os da fam��lia, da esola e do trabalho, planejamos ela-borar roteiros de experimentos eduativos simples, que possam serrealizados por nossas rian�as em asa, no ol�egio ou na idade.Em termos pr�atios, esta proposta �e a de ensinar e aprender, nateoria e na pr�atia, utilizando livros e experimentos. Assim, nossasrian�as poder~ao aprender experimentando, inlusive om os fa-miliares, nas \o�inas-esola" e nas \fazendas-esola"40 . Esta �e umaproposta de edua�~ao integral que uni�a fam��lia, esola e trabalho epretende formar os idad~oes do futuro.

1.3 Edua�~ao integral e fam��liaTransrevemos �a seguir um treho dos:Di�alogos Baseados no Livro de UrantiaEdua�~ao Integral (Fam��lia e Esola)Integridade, fam��lia e edua�~ao41:P: Paree que esta �e uma proposta eduaional om forte^enfase na fam��lia.39\Livro de Urantia", Doumento 84: \O Matrim^onio e a Vida Familiar".40\Livro de Urantia", Doumento 72: \O Governo, num Planeta Vizinho",Item 72.4: \O Sistema Eduaional".41Livro: \Di�alogos `�que s~ao' (��~ao) baseados no Livro de Urantia - LivroDois", Cap��tulo 6: \Edua�~ao Integral (Fam��lia e Esola)", Item 6.1.2: \Inte-gridade, fam��lia e edua�~ao".



16 2 EDUCAC� ~AO INTEGRAL (SRI AUROBINDO)tiva estimular nas rian�as e parentes a apreia�~ao dos inoaspetos da edua�~ao delineados pela Madre - o f��sio, vital,mental, ps��quio e espiritual.2.1 Espiritualidade integralA proposta de uma edua�~ao integral �e a de desenvolver, integrare uni�ar todos os fatores assoiados da individualidade da pessoahumana. Ou seja, orpo, mente, alma e esp��rito uni�ados pela pes-soalidade. Em geral a edua�~ao enfatiza o inteleto e negligenia aalma e o esp��rito. Por isso, traduzimos alguns trehos a respeito daespiritualidade:Espiritualidade integral [Integral (spirituality)73℄Integral �e um termo apliado em um amplo onjunto de de-senvolvimentos na �loso�a, psiologia, espiritualidade, (edua-�~ao) e muitas outras �areas. Integral se refere �a uma estruturatransdisiplinar sintetizadora ompreensiva ou uma perspe-tiva multidimensional de um dado ampo. . . . Os prinipais te-mas destas �loso�as e ensinamentos inluem uma integra�~ao dei^enia e religi~ao74, espiritualidade evoluion�aria, e programashol��stios de desenvovimento do orpo, mente, alma e esp��rito.Em algumas vers~oes da espiritualidade integral, a integra�~ao �evista omo neessariamente inluindo os tr^es dom��nios do ser,ultura e natureza [23℄.Fundamentos e �guras hist�oriasBakground and historial �gures75. . .73Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Integral (spirituality)".74Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ci^enia Integradas no Livro de Urantia",Se�~ao 2: \Religi~ao, �loso�a e i^enia", Subse�~ao 2.4: \A �loso�a integral deKen Wilber".75Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Integral (spirituality)#Bakground -and historial �gures".

1.3 Edua�~ao integral e fam��lia 13Religi~ao, Filoso�a e Ci^enia Integradas no Livro de Urantia,par�agrafo 1.6.3 249: Para que fruti�que a sabedoria dos ido-sos e a for�a dos jovens de uma forma que estimule �a sal-vaguarda da institui�~ao do lar, propomos que os idosos juntoom os jovens trabalhem na edua�~ao das rian�as da fam��lia,at�e a idade que Jesus ome�ou sua instru�~ao formal na es-ola em Nazar�e50. Conordamos que na tarefa de passar oarhote ultural para a pr�oxima gera�~ao, o lar ser�a sempre ainstitui�~ao b�asia51. Esta �e a proposta de uma edua�~ao noseio da fam��lia na qual os av�os, pais e m~aes ministrem valo-res, ensinamentos e pr�atias aos �lhos e netos at�e a idade darian�a na qual omumente os esp��ritos Ajustadores hegamaos seus sujeitos humanos52 neste planeta. Se planejarmos eministrarmos esta edua�~ao em asa, nossas fam��lias e omu-nidades ser~ao aben�oadas pela sabedoria dos idosos e a for�ados jovens na pro�ss~ao de professores das rian�as da fam��liaem idade pr�e-esolar. O lar �e a institui�~ao mais �util e sublimeda iviliza�~ao. Por isso, a edi�a�~ao do lar deve, ent~ao, ser oentro e a ess^enia de todo esfor�o eduaional53.

49Informativo: \Religi~ao, Filoso�a e Ci^enia Integradas no Livro de Urantia",Se�~ao 1: \O Deus da pessoalidade", Subse�~ao 1.6.3: \A 28a� Jornada Mundialda Juventude", Par�agrafo 2.50\Livro de Urantia", Doumento 123: \A Primeira Inf^ania de Jesus",Item 123.5: \Os Dias de Esola em Nazar�e".51\Livro de Urantia", Doumento 81: \O Desenvolvimento da Civiliza�~aoModerna", Item 81.6: \A Manuten�~ao da Civiliza�~ao", Par�agrafo 23.52\Livro de Urantia", Doumento 108: \A Miss~ao e o Minist�erio dos Ajus-tadores do Pensamento", Item 108.2: \Os Pr�e-requisitos para o Ajustador Resi-dir".53\Livro de Urantia", Doumento 84: \O Matrim^onio e a Vida Familiar",Par�agrafo 1.



14 2 EDUCAC� ~AO INTEGRAL (SRI AUROBINDO)2 Edua�~ao integral (Sri Aurobindo)A seguinte ita�~ao �e a tradu�~ao do in��io da p�agina sobre edua�~aointegral obtida na Internet:Integral Eduation - Wikipedia (2013)54Nos ensinamentos sobre edua�~ao de Sri Aurobindo55 e es-peialmente naqueles de sua olaboradora A Madre [Mirra Al-fassa56℄, a edua�~ao integral �e a �loso�a e pr�atia de edua�~aopara a totalidade da rian�a: orpo, emo�~oes, mente, almae esp��rito [2℄ [3℄. Existem v�arias institui�~oes que busam uti-lizar seus ensinamentos para informar sua metodologia edua-ional. Isto inlui a \Auro University in Surat", o Centro deEdua�~ao Internaional Sri Aurobindo [Sri Aurobindo Inter-national Centre of Eduation57℄, e a Esola Internaional daMadre [The Mother's International Shool58℄.Haridas Chaudhuri59, um seguidor de Sri Aurobindo e AMadre, em olabora�~ao om Frederi Spiegelberg60 fundaram oInstituto de Estudos Integrais na Calif�ornia [California Insti-tute of Integral Studies61℄ em 1968 na idade de S~ao Franiso[18℄.O autor Mihael Murphy62, que estudou no Ashram de SriAurobindo em Pondiherry, �India, fundou o Instituto Esalen[Esalen Institute63℄ om Dik Prie em 1961.54Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Integral eduation".55Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Sri Aurobindo".56Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Mirra Alfassa".57Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Sri Aurobindo International Centre -of Eduation".58Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/The Mother%27s International -Shool".59Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Haridas Chaudhuri".60Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Frederi Spiegelberg".61Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/California Institute of Integral Studies".62Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Mihael Murphy (author)".63Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Esalen Institute".

15A Universidade Integral [Integral University64℄ fundada porKen Wilber65, uma parte do Instituto Integral [Integral Insti-tute66℄, �e um onjunto de programas ofereidos em estabelei-mentos esolares tais omo a Universidade John F. Kennedy[John F. Kennedy University67℄ [8℄ [9℄.O esritor liter�ario William Irwin Thompson68 e o ma-tem�atio Ralph Abraham69, ujas id�eias sobre a evolu�~ao daonsi^enia foram inueniadas por, dentre outros, Sri Auro-bindo e A Madre, elaboraram um urr��ulo para a esola pri-vada K-1270 Ross em East Hampton, Nova York e a AademiaGlobal Ross [Ross Global Aademy71℄ na idade de Nova York.Thompson esreveu um artigo em 1998 intitulado \CulturalHistory and the Ethos of the Ross Shool" [Hist�oria Culturale a Ethos da Esola de Ross℄. Thompson tamb�em fundou aAssoia�~ao Lindisfarne [Lindisfarne Assoiation72℄ em 1972.Um exemplo atual de Edua�~ao Integral no n��vel de pr�e-gradua�~ao �e o programa LEAPYEAR da Universidade Anti�o-quia de Seattle [Antioh University Seattle℄ [10℄. Este pro-grama �e uma alternativa, para o primeiro ano olegial, queenfatiza o orpo f��sio, estudo espiritual, edua�~ao mental, apr�atia da riatividade, e oportunidades regulares de estudosinter-ulturais. O urr��ulo inteniona o resgate da integri-dade que se perdeu no sistema tradiional de esolariza�~aoompuls�oria dos EUA [11℄.Um enfoque despretensioso foi busado por membros daSoiedade Sri Aurobindo, em Singapura [4℄, na forma de umprograma de \Enriqueimento" integral [5℄. O programa obje-64Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Integral University".65Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Ken Wilber".66Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Integral Institute".67Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/John F. Kennedy University".68Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/William Irwin Thompson".69Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph Abraham".70Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/K-12".71Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Ross Global Aademy".72Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Lindisfarne Assoiation".



20 4 M�ETODO MONTESSORIUm dos prop�ositos primordiais de Steiner em suanova esola em Stuttgart era ter um ambiente n~ao-set�ario para rian�as de todas as forma�~oes religi-osas.Steiner enfatizava, por exemplo, o valor da literatura e dosexemplos hist�orio, obtidos de todas as tradi�~oes, para o de-senvolvimento das fantasias e imagina�~ao moral das rian�as,ao inv�es de instru�~ao religiosa set�aria sobre quest~oes �etias.Ullrih [19℄ desreve a vis~ao de Steiner omo se segue:Os mais fortes impulsos podem vir de hist�orias reli-giosas, porque elas podem ser enxergadas do pontode vista humano dentro do mundo omo um todo.De aordo om MDermott et al, a edua�~ao Steiner (peda-gogia Waldorf) est�a \infundida om espiritualidade" por todourr��ulo [14℄, e pode inluir uma ampla faixa de tradi�~oes re-ligiosas sem favoreer uma tradi�~ao �unia [14℄. As teorias epr�atias de Steiner s~ao modi�adas a partir de suas ra��zes Eu-rop�eias e Crist~as para ir de enontro �as tradi�~oes hist�orias eulturais da omunidade loal [6℄. Exemplos de tais adapta�~oesinlui as esolas Waldorf em Isrrael e no Jap~ao, que elebramfestivais de sua heran�a espiritual partiular, e lasses na esolaurbana Waldorf de Milwaukee, que tem adotado tradi�~oes omheran�as Afro-Amerianas e de Nativos Amerianos [14℄. Emgeral, tais festivais, bem omo as assembl�eias, fazem um pa-pel importante nas esolas Waldorf e s~ao geralmente elebradoom amostras do trabalho de estudantes.

4 M�etodo Montessori�A seguir, est~ao algumas tradu�~oes sobre a edua�~ao pr�atia, e respei-tadora do ordenamento interior das rian�as, desoberta e elaboradapor:

17Como desrito por Sri Aurobindo e sua olaboradora AMadre (1878-1973), este ensinamento espiritual envolve umatransforma�~ao divina integral do ser inteiro, ao inv�es de umalibera�~ao de somente uma �unia fauldade tal omo o inteletoou emo�~oes ou o orpo. De aordo om Sri Aurobindo,O Divino �e em sua ess^enia in�nito e sua mani-festa�~ao tamb�em �e in�nitamente diversi�ada. Se �eassim, n~ao paree que nossa perfei�~ao integral ver-dadeira, no ser e na natureza, possa vir por um tipode realiza�~ao somente; ela deve ombinar muitos di-ferentes aminhos de experi^enia divina. Ela n~aopode ser alan�ada por uma busa exlusiva de uma�unia linha de identidade at�e que ela se eleve aoseu absoluto; ela deve harmonizar muitos aspetosdo In�nito. Uma onsi^enia integral om uma ex-peri^enia din^amia multiforme �e essenial para umaompleta transforma�~ao de nossa natureza.Sri Aurobindo,The Synthesis of Yoga76, p. 114(A S��ntese da Yoga)

3 Edua�~ao Steiner (Pedagogia Waldorf)�A seguir, est~ao algumas tradu�~oes �a respeito da edua�~ao espirituali-zada onebida por:Rudolf Steiner [Eduation - Wikipedia (2013)77℄Rudolf Steiner78 foi um �l�osofo Austr��ao, que em 1907,esreveu um ensaio sobre \Edua�~ao na Luz da Ci^enia Es-76Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/The Synthesis of Yoga".77Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf Steiner#Eduation".78Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf Steiner".



18 3 EDUCAC� ~AO STEINER (PEDAGOGIA WALDORF)piritual". Neste trabalho ele desreve as prinipais fases dodesenvolvimento da rian�a, o que veio mais tarde a formar ofundamento de sua abordagem da edua�~ao.Em 1919, Emil Molt79 onvidou Steiner para dar uma pa-lestra para seus trabalhadores na f�abria de igarros Waldorf-Astoria em Stuttgart. A partir destas palestras surgiu umanova esola, a esola Waldorf. Em 1922, Steiner trouxe estasid�eias para Oxford ao onvite do professor Millient Makenziee a Confer^enia de Oxford levou �a funda�~ao das esolas Wal-dorf na Bret^ania [16℄. Durante o tempo de vida de Steiner,esolas baseadas em seus prin��pios eduaionais tamb�em fo-ram fundadas em Hamburgo, Essen, Haia e Londres; existemagora mais de 1000 esolas Waldorf por todo mundo.Edua�~ao SteinerPedagogia Waldorf [Waldorf eduation80℄A edua�~ao Steiner (pedagogia Waldorf) �e uma aborda-gem humanista da pedagogia baseada na �loso�a eduaionaldo �l�osofo Austr��ao Rudolf Steiner, o fundador da antropo-so�a [anthroposophy81℄. A primeira esola Steiner (Waldorf)foi fundada no ano 1919 em Stuttgart na Alemanha. Atual-mente existem 1023 esolas Steiner (Waldorf) independentes[21℄, 2000 jardins de inf^ania [16℄ e 646 entros de edua�~aoespeial [22℄, loalizados em 60 pa��ses. Existem tamb�em, base-adas no m�etodo Steiner (Waldorf), esolas estatais [20℄, esolasenquadradas e aademias, e ambientes de esola em asa [ho-meshooling82℄ [17℄.A edua�~ao Steiner (pedagogia Waldorf) distingue tr^es am-plos est�agios no desenvolvimento infantil, ada um deles du-rando aproximadamente sete anos. Os anos iniiais da edua�~ao79Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Emil Molt".80Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Waldorf eduation".81Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Anthroposophy".82Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Homeshooling".

3.1 Espiritualidade (Rudolf Steiner) 19se onentram em prover atividades manuais pr�atias e ambien-tes que enoragem a brinadeira riativa. Na esola elementar,a ^enfase �e no desenvolvimento da express~ao art��stia e nas a-paidades soiais dos pupilos, favoreendo ambos os modos deentendimento: riativo e anal��tio. A edua�~ao seund�aria sefoaliza no desenvolvimento de ompreens~ao r��tia e do ide-alismo sustent�avel. Ao longo de todo tempo, esta abordagemrefor�a o papel da imagina�~ao na aprendizagem e posiionaum forte valor na integra�~ao dos ursos aad^emios, pr�atios eart��stios.O objetivo geral desta �loso�a eduaional �e desenvolverindiv��duos integrados, moralmente respons�aveis e livres, equi-pados om um alto grau de ompet^enia soial. Os professoresgeralmente usam m�etodos de avalia�~ao formativos (qualitativo)ao inv�es de somativos (quantitativo), partiularmente nos anosde pr�e-adoles^enia. As esolas tem um alto grau de autonomiapara deidir omo melhor onstruir seus urr��ulos e governara si pr�oprias.
3.1 Espiritualidade (Rudolf Steiner)Continuando as ita�~oes sobre a espiritualidade na edua�~ao onebidapor Rudolf Steiner: Espiritualidade [Spirituality83℄Para Steiner, a edua�~ao �e uma atividade que promove aonex~ao do ser humano om o divino, e sendo assim, a edua�~ao�e inerentemente84 religiosa [24℄. Contudo, omo explia o pro-fessor de �loso�a eduaional Thomas Nielsen [15℄:83Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Waldorf eduation#Spirituality".84A palavra religi~ao vem de \religare" que signi�a religa�~ao, ou reonex~ao.Neste sentido tudo que promove a religa�~ao om o divino, �e religioso.



24 4 M�ETODO MONTESSORI4.1.4 M�etodo Montessori3 - Montessori Method94Montessori teve muitas realiza�~oes om seu pr�oprio m�e-todo [Montessori Method95℄, que �e umm�etodo eduaional pararian�as novas, que estimula o desenvolvimento da pr�opria ini-iativa e habilidades naturais da rian�a, espeialmente atrav�esdos jogos pr�atios. Este m�etodo permite as rian�as desenvol-ver no seu pr�oprio ritmo, e apaita os eduadores om ummelhor entendimento do desenvolvimento da rian�a. No livrode Maria, \O M�etodo Montessori" (The Montessori Method),ela desreve o m�etodo om mais detalhes. Eduadores nesteampo estruturam ambientes espe���os para ir de enontro asneessidades dos estudantes em grupos de tr^es faixas de idade:dois anos e meio, dois e meio at�e seis anos, seis e meio at�e dozeanos. Os estudantes aprendem atrav�es de atividades que envol-vem a explora�~ao, manipula�~ao, ordem, repeti�~ao, abstra�~ao, eomunia�~ao. O professor deve enorajar as rian�as, nos doisprimeiros grupos de idade, a usar seus sentidos para explorare manipular os materiais em seu ambiente imediato. Crian�as,no �ultimo grupo de idade, lidam om oneitos abstratos base-ados no desenvolvimento de seus novos poderes de raio��nio,imagina�~ao e riatividade [7℄.4.2 Col�egio montessoriano \Construtor Sui"www.hpm.om.br/inf.htm96Loalizado numa �area de rara beleza, no bairro da G�avea, no Rio deJaneiro, atende do beb^e ao ensino m�edio, tratando a edua�~ao omo94Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maria Montessori-#Montessori Method".95Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Montessori Method".96Internet: \http://www.hpm.om.br/inf.htm".

4.1 Maria Montessori 214.1 Maria MontessoriMaria Montessori - Wikipedia (ingl^es, 2013)85Maria Tela Artemesia Montessori (1970-1952) foi uma m�e-dia e eduadora Italiana mais onheida pela �loso�a de edua�~aoque tem o seu nome (Montessori eduation86), e seus esritossobre pedagogia ient���a. Seu m�etodo eduaional �e usado,hoje em dia, em esolas p�ublias e privadas por todo mundo.

4.1.1 Assoia�~ao Montessori InternaionalAssoiation Montessori Internationale87Em 1929, o primeiro Congresso Internaional Montessoriaonteeu em Elsinore, Dinamara, junto om a Quinta Con-fer^enia dos Companheiros pela Nova Edua�~ao [New Edua-tion Fellowship℄. Neste evento, Montessori e seu �lho Mariofundaram a Assoia�~ao Montessori Internaional, abreviada-mente AMI, \para supervisionar as atividades das esolas esoiedades por todo o mundo e para supervisionar o treina-mento de professores". AMI tamb�em ontrolava os direitospara publia�~ao dos trabalhos de Montessori e a produ�~ao au-torizada dos materiais did�atios Montessori. Patroinadoresiniiais da AMI inluem Sigmund Freud88, Jean Piaget89, andRabindranath Tagore90 [12℄.85Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maria Montessori".86Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Montessori eduation".87Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maria Montessori-#The Assoiation Montessori Internationale".88Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund Freud".89Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Jean Piaget".90Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Rabindranath Tagore".



22 4 M�ETODO MONTESSORI4.1.2 Casa das Crian�as (Bambini)Casa dei Bambini91Trabalhando om rian�as normais na \Casa das Crian-�as" (Casa dei Bambini92), em 1907, Montessori ome�ou adesenvolver sua pr�opria pedagogia. Os elementos esseniaisde sua teoria eduaional emergiram de seu trabalho, desritono \M�etodo Montessori" (The Montessori Method), esrito em1912, e no livro \A Desoberta da Crian�a" (The Disoveryof the Child) esrito em 1948. Seu m�etodo foi fundado naobserva�~ao das rian�as om liberdade para agir expontanea-mente em um ambiente preparado para ir de enontro as suasneessidades. Montessori hegou �a onlus~ao que a atividadeespont^anea das rian�as, neste ambiente preparado, revela umprograma interno de desenvolvimento, e que o papel apropri-ado do eduador, era, remover obst�aulos interpostos �a estedesenvolvimento natural, e prover oportunidades para que estedesenvolver da rian�a proeda e ore�a.Estimulando este desenvolvimento interior expont^aneo dasrian�as, as salas de aula foram equipadas om m�oveis do ta-manho dos pequenos, que realizavam atividades pr�atias omos materiais de ensino, os quais a pr�opria Montessi desenvol-veu. Dava-se liberdade as rian�as para esolher e ondu-zir suas pr�oprias atividades, no seu pr�oprio ritmo e seguindosuas pr�oprias inlina�~oes. Nestas ondi�~oes, Montessori fezin�umeras observa�~oes que se tornaram a funda�~ao de seu tra-balho. Primeiramente, ela observou grande onentra�~ao nasrian�as e repeti�~ao espont^anea das atividades esolhidas. Elatamb�em observou uma forte tend^enia nas rian�as para orde-nar seu pr�oprio ambiente, alinhar as mesas, e ordenar e oloaros materiais nas gavetas. Na medida que as rian�as preferiamalgumas atividades do que outras, Montessori re�nou os mate-riais ofereidos �a elas. Com o tempo, as rian�as ome�avam a91Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maria Montessori#Casa dei Bambini".92Bambini signi�a rian�as em italiano?

4.1 Maria Montessori 23exibir o que Montessori hamava de \disiplina espont^anea".

4.1.3 Desenvolvimento posterior da Edua�~ao MontessoriFurther development and Montessori Eduation93Montessori ontinuou a desenvolver sua pedagogia e seumodelo do desenvolvimento humano na medida que ela ex-pandia seu trabalho e o estendia para rian�as de mais idade.Ela via o omportamento humano omo sendo guiado por a-rater��stias universais e inatas na psiologia humana. Em1957, seu �lho e olaborador Mario Montessori, identi�ou es-tas arater��stias omo sendo \tend^enias humanas". Adii-onado a isso, Montessori observou quatro per��odos distintos,ou \planos", no desenvolvimento humano, se estendendo donasimento at�e seis anos, de seis at�e doze, de doze at�e de-zoito, e de dezoito at�e vinte-quatro anos. Ela viu diferentesarater��stias, modos de aprendizagem, e imperativos de de-senvolvimento, em ada um destes \planos", e nomeou aborda-gens eduaionais espe���as para ada um destes per��odos. Aolongo do urso de sua vida, Montessori desenvolveu m�etodos emateriais pedag�ogios para os primeiros dois per��odos, do nas-imento at�e a idade de doze anos. Al�em disso ela esreveu edeu palestras sobre o tereiro e quarto per��odos. Maria rioumais de 4000 salas de aula Montessori por todo mundo e seuslivros foram traduzidos em muitas l��nguas diferentes para otreinamento dos novos eduadores. Seus m�etodos est~ao insta-lados em entenas de esolas p�ublias e privadas por todo osEstados Unidos [13℄.93Internet: \http://en.wikipedia.org/wiki/Maria Montessori-#Further development and Montessori Eduation today".



28 5 ESCOLA DA PONTEaluno de um professor s�o, nem um professor �e professor s�o de algunsalunos.Assente em valores omo a solidariedade, autonomia e responsa-bilidade, a esola da Ponte �e hoje um maro pedag�ogio de diferen-ia�~ao do modelo de esola dito \tradiional", om mais de 35 anos dehist�oria, estudado e admirado um pouo por todo o mundo.Inserida no sistema p�ublio de ensino, a exel^enia omprovada portodas as inspe�~oes e estudos tarda em ser aprovada e reonheida peloMinist�erio da Edua�~ao portugu^es.Apesar de todos os obst�aulos e barreiras, �e ineg�avel que o trabalhoda equipe de professores que pensou este projeto, liderados na alturapor Jos�e Paheo, ontinua e ontinuar�a a servir de inspira�~ao a todosos que ousam ser diferentes.

5.2 Projeto da esolaA Esola B�asia da Ponte situa-se em S. Tom�e de Negrelos, onelhode Santo Tirso, distrito do Porto.A Esola B�asia da Ponte �e uma esola om pr�atias eduativas quese afastam do modelo tradiional. Est�a organizada segundo uma l�ogiade projeto e de equipe, estruturando-se a partir das intera�~oes entre osseus membros. A sua estrutura organizativa, desde o espa�o, ao tempoe ao modo de aprender exige uma maior partiipa�~ao dos alunos tendoomo intenionalidade a partiipa�~ao efetiva destes em onjunto omos orientadores eduativos, no planeamento das atividades, na suaaprendizagem e na avalia�~ao.N~ao existem salas de aula, no sentido tradiional, mas sim espa�osde trabalho, onde s~ao disponibilizados diversos reursos, omo: livros,diion�arios, gram�atias, Internet, v��deos . . . ou seja, v�arias fontes deonheimento.

4.2 Col�egio montessoriano \Construtor Sui" 25uma verdadeira �loso�a de vida.Baseado no M�etodo Montessori de Edua�~ao, o ConstrutorSui permite que a rian�a partiipe ativamente do proesso eduaio-nal, dando privil�egio �a auto-onquista.O prin��pio de Casa-Esola faz om que o ambiente seja uida-dosamente preparado para reunir diferentes faixas et�arias. Assim, aompeti�~ao e a ompara�~ao d~ao espa�o �a oopera�~ao, nasida da on-viv^enia e do respeito re��proo.O programa utilizado abrange todas as disiplinas previstas na le-gisla�~ao e ofereidas nas institui�~oes tradiionais de ensino, om avantagem de, no Construtor Sui, estarem assoiadas �a vida pr�atiae �a edua�~ao integrada. Dentro de um oneito de livre op�~ao, movi-mento e trabalho riativo, ofereem-se o�inas, ateliers, onde o prazere a apaita�~ao se onstituem em for�a vital para realiza�~ao pessoale pro�ssional dos jovens. Artesanato, Reilagem, Carpintaria, Cu-lin�aria, Teatro, Artes Mariais, Esportes, Internet, Bibliotea, Brin-quedotea e V��deo est~ao integrados �a esolaridade e s~ao aprofundadasem hor�ario espeial, at�e 15h ou 16h45min.

4.2.1 Informa�~oes sobre o ol�egiowww.hpm.om.br/olegioonstrutorsui.html97

O Construtor Sui nase em 1968 om a estrela da renova�~ao e dorompimento de barreiras eduaionais, bem aomodadas na �epoa.Inova om rian�as de 1 ano, lidera forma�~ao de professores emtodo o Brasil e sua pesquisa pedag�ogia aompanha o \Novo" emtodas estas 3 d�eadas.97Internet: \http://www.hpm.om.br/olegioonstrutorsui.html".



26 5 ESCOLA DA PONTEHoje, num ambiente eol�ogio, em meio �a Mata Atl^antia e doisrios, o Construtor Sui, que signi�a \Construtor de Si Mesmo", inte-gra a seu urr��ulo os temas: Cultura, Eologia e Empreendedorismo,formando rian�as e jovens para serem, tamb�em, os onstrutores deum mundo mais harm^onio, ontrolado, integrado, onde eles sejamagentes de uma a�~ao inteligente, om �rme base no onheimento i-ent���o, pr�atio e otidiano.O Construtor Sui aredita que a edua�~ao ome�a om o nasi-mento e evolui num movimento espiral de onsi^enia interna e ex-terna.
5 Esola da Ponte

5.1 Jos�e PaheoJos�e Paheo98 �e um dos failitadores99 do urso: Edua�~ao Gaia -Design para a Sustentabilidade de Bras��lia.Jos�e Paheo - MS em Ci^enias da Edua�~ao pela Fauldade dePsiologia e de Ci^enias da Edua�~ao da Universidade do Porto, es-peialista em M�usia e em Leitura e Esrita. Ms em Edua�~ao daCrian�a pela mesma universidade. Foi membro do Conselho Naio-nal de Edua�~ao de Portugal, oordenador do projeto \Edua�~ao paraTodos e Exel^enia Aad^emia" de 2001 a 2004, desenvolvido pelo98Internet: \http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9 Paheo".99Internet: \http://www.gaiabrasilia.org.br/failitadores.html".

5.1 Jos�e Paheo 27Instituto Paulo Freire. Fundador da Esola da Ponte em Portugal,refer^enia mundial de suesso e inova�~ao em pedagogia, professor naEsola da Ponte om Reonheido Not�orio Saber. Coordenador doprojeto \Fazer a Ponte" realizado na Esola da Ponte de 1976/2004,projeto esse que o levou a ganhar v�arios pr^emios, entre eles: \Pr^emioExel^enia Aad^emia da Funda�~ao Eng. Ant^onio de Almeida", \Co-menda da Ordem da Instru�~ao P�ublia" e \Experi^enias Inovadorasno Ensino". Autor dos livros `Contributos Para a Compreens~ao doC��rulo de Estudo', `Quando For Grande', `Sozinhos na Esola', `Car-tas a Alie', `Para Alie, Com Amor', `Para os Filhos dos Filhosdos Nossos Filhos', `Caminhos Para a Inlus~ao', `Esola da Ponte -Forma�~ao e Transforma�~ao'.www.esoladaponte.pt/site100O exer��io da partiipa�~ao demor�atia na vida da esola envolvetodos os indiv��duos e assume na Assembleia de alunos um momentode partilha e deis~ao da vida da omunidade.Bem vindo �a Esola da Ponte

Figura 1: Assembl�eia da Esola da Ponte.Na esola da Ponte todos trabalham om todos. Nenhum aluno �e100Internet: \http://www.esoladaponte.pt/site/".



32 6 CURSO: GAIA EDUCATION (ECOVILAS)6.1 Curso de projeto de eovilaswww.gaiabrasilia.org.br/o-urso/103Origens

Figura 9: Eduadores da Eovila Global por uma Terra Sustent�avel(GEESE) reunidos em Findhorn.O Gaia Eduation foi riado por um grupo de eduadores e desig-ners de eovilas de diversos pa��ses. Este grupo denominado GEESE(Global Eovillage Eduators for a Sustainable Earth), vem se reunidodesde 1998 om o objetivo de disponibilizar para o mundo os onhe-imentos e habilidades desenvolvidos nas eovilas. O urso Edua�~aoGaia - Design para a Sustentabilidade foi a primeira realiza�~ao do GE-ESE, estruturado om base na experi^enia e onheimento das maisbem suedidas eovilas e projetos omunit�arios do mundo. Este ursofoi o�ialmente lan�ado em 2005 na eovila Findhorn na Es�oia, poroasi~ao da omemora�~ao do d�eimo anivers�ario do Global Eovillage103Internet: \http://www.gaiabrasilia.org.br/o-urso/".

5.3 Livro: A Esola dos Meus Sonhos 29Este projeto, assente em valores omo a Solidariedade e a Demora-tiidade, orienta-se por v�arios prin��pios que levaram �a ria�~ao de umagrande diversidade de dispositivos pedag�ogios que, no seu onjunto,omportam uma din^amia de trabalho e promovem uma autonomiarespons�avel e solid�aria, exeritando permanentemente o uso da palavraomo instrumento aut^onomo da idadania.Os Pais/Enarregados de Edua�~ao, �a semelhan�a dos seus �lhos eorientadores eduativos, est~ao tamb�em fortemente impliados no pro-esso de aprendizagem dos alunos e na dire�~ao da Esola. Os ontatoss~ao feitos sempre que neess�ario, atrav�es do professor tutor, que aom-panha, orienta e avalia diariamente as atividades realizadas pelos seustutorados.A esola disponibiliza atividades de enriqueimento do urr��ulo�as fam��lias que neessitem que os seus �lhos tenham um aompanha-mento at�e �as 18:00 horas.Todos os alunos umprem o mesmo hor�ario, assim omo os profes-sores. A equipe doente �e onstitu��da por elementos om forma�~aodiversi�ada (Eduadoras de Inf^ania, psi�ologa, professores do 1o� i-lo, 2o� e 3o� ilos), que re�une todas as quartas-feiras e sempre que�e neess�ario para debater problemas da esola, plani�ar e avaliar otrabalho.A organiza�~ao que esta Esola p~oe em pr�atia inspira uma �loso�ainlusiva e ooperativa que se pode traduzir, de forma muito simpli-�ada no seguinte: todos preisamos de aprender e todos podemosaprender uns om os outros e quem aprende, aprende a seu modo noexer��io da Cidadania.

5.3 Livro: A Esola dos Meus SonhosO esritor brasileiro Rubem Alves esreveu um livro sobre a esola daponte intitulado:



30 6 CURSO: GAIA EDUCATION (ECOVILAS)

Figura 2: Crian�as da Esola da Ponte.A Esola om que Sempre Sonhei sem Imaginar que PudesseExistir101

6 Curso: Gaia Eduation (eovilas)www.gaiabrasilia.org.br/index.html102

O urso Edua�~ao Gaia - Design para a sustentabilidade utiliza umenfoque hol��stio e transdisiplinar, apaitando pessoas e empresas ariarem solu�~oes sustent�aveis em ^ambito pessoal e omunit�ario, omresponsabilidade global e a�~ao loal.101Internet: \https://books.google.om.br/books/about-/Esola om Que Sempre Sonhei Sem Imagina.html?hl=pt-BR&id=iypFyem4qT4C".102Internet: \http://www.gaiabrasilia.org.br/index.html".

31Ele oferee aos partiipantes um espa�o pedag�ogio de design emsustentabilidade, uma ria experi^enia oletiva que alia reex~ao te�oriae experi^enia pr�atia, abrangendo as quatro dimens~oes da sustentabi-lidade: soial, eon^omia, eol�ogia e vis~ao de mundo. Interaja om amandala abaixo e saiba mais sobre o urso.

Figura 3: Edua�~ao Gaia:hol��stia, eol�ogia e sus-tent�avel. Figura 4: Pro�ssionais diversi-�ados unidos na rede da esolada vida.

Figura 5: Espa�os naturaispara disernimento da sabedo-ria teol�ogia interior. Figura 6: Espa�os para ex-peri^enia espiritual pessoal.

Figura 7: Bioonstru�~ao eedua�~ao eo-onsiente. Figura 8: Edua�~ao baseadaem viv^enias, experi^enias epr�atias.
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Figura 12: Dimens~ao Soial Figura 13: Dimens~aoEon^omia

Figura 14: Dimens~ao Eol�ogia Figura 15: Dimens~ao Vis~ao deMundodesrito omo integrativo, o que signi�a que a ada omponente �edado a mesma aten�~ao, perebendo-se que eles est~ao relaionados unsom os outros e ao todo do programa.Al�em das aulas te�orio-viveniais, o urso inlui o�inas onde osoneitos s~ao testados e apliados na pr�atia, e projetos desenvolvidosem grupo junto a omunidades e assentamentos humanos seleionadosna regi~ao.P�ublio AlvoO urso se destina a gestores p�ublios, l��deres omunit�arios, edua-dores, pro�ssionais do tereiro setor, estudantes universit�arios, pro�s-sionais das �areas de i^enias soiais, da natureza e biom�edias, perma-ultores, t�enios e pesquisadores em tenologias ambientais e soiais,empres�arios e exeutivos interessados em se apaitar em �etia, empre-sas soiais e desenvolvimento sustent�avel, bem omo todas as pessoas
6.2 Presen�a nos ino ontinentes 33Network (Rede Global de Eovilas). O urr��ulo do urso tem umaampla gama de experi^enias pr�atias e �e repleto de ideias e ferramen-tas inovadoras que foram desenvolvidas e testadas em omunidadesque atuaram omo laborat�orios de pr�atias sustent�aveis.Desde seu lan�amento em 2005, o programa Edua�~ao Gaia �e re-onheido omo uma Contribui�~ao O�ial �a D�eada Internaional daEdua�~ao para o Desenvolvimento Sustent�avel da ONU (2005-2014).Seu urr��ulo tem endosso da UNESCO e UNITAR - Instituto paraTreinamento e Pesquisa das Na�~oes Unidas. O Programa Edua�~aoGaia trabalha em pareria om universidades, governos, ag^enias n~aogovernamentais, eovilas e omunidades urbanas e rurais nos inoontinentes e ao todo j�a foram realizados mais de 100 programas eerti�ados mais de 3000 alunos.6.2 Presen�a nos ino ontinentes

Figura 10: Foos preseniais do urso em Gaia (a Terra viva).Hoje, o Edua�~ao Gaia est�a presente em 31 pa��ses, atuando emomunidades arentes na �India, nos kibutz de Israel e em entros ur-banos omo S~ao Paulo. Os estudantes aprendem habilidades relaio-nais e tenologias apropriadas, desenvolvendo a ompet^enia anal��tiae a profundidade �los�o�a neess�arias para o re-desenho da presen�ahumana sobre a terra.O Edua�~ao Gaia proura instilar nos estudantes os valores queest~ao na base do movimento das eovilas, inluindo: honrar a unidade



34 6 CURSO: GAIA EDUCATION (ECOVILAS)atrav�es da diversidade, elebrar os diferentes redos e ulturas, prati-ar a igualdade raial, ultural e de g^enero, promover a justi�a soial ea onsi^enia eol�ogia, lutar pela paz e pela autodetermina�~ao loal,empoderar indiv��duos e atores loais, elevar a onsi^enia e desenvol-ver o potenial humano, e, de maneira abrangente, respeitar a Terraviva perebendo-a omo nosso lar.6.3 Estrutura do urso

Figura 11: Dimens~oes Soial, Eon^omia, Eol�ogia e Vis~ao de Mundo.O urso est�a organizado omo uma mandala que �e hamada de rodada sustentabilidade, abrangendo o que �e perebido omo as quatro di-mens~oes prim�arias da experi^enia humana: a Soial, a Eon^omia, aEol�ogia e a Vis~ao de Mundo. Cada uma dessas quatro dimens~oespossui ino m�odulos, ompondo um total de 20 t�opios que s~ao apli-
6.3 Estrutura do urso 35ados sequenialmente. A Mandala do urso om as suas quatro di-mens~oes enontra-se na p�agina prinipal do site. A programa�~ao dosm�odulos enontra-se na p�agina da Programa�~ao. A seguir enontra-sea desri�~ao resumida da proposta de ada uma da quatro dimens~oesdo urso:Dimens~ao SoialAborda e disute os fundamentos do desenvolvimento omunit�ario,ferramentas de omunia�~ao n~ao violenta, o proesso de tomada dedeis~oes, lideran�a, redes e a�~oes olaborativas.Dimens~ao Eon^omiaAnalisa a eonomia global, a explora�~ao das for�as e interesses qued~ao forma �a atual eonomia, empresas soiais, ferramentas de fortale-imento da eonomia loal, banos e moedas omunit�arios, e onsumoonsiente.Dimens~ao Eol�ogiaEstuda as rela�~oes din^amias e interdependentes do teido da vida,atrav�es de aulas viveniais e o�inas sobre eonomia d'�agua, energiasrenov�aveis, bioonstru�~ao, alimentos loais, permaultura, tenologiasapropriadas, restaura�~ao da natureza e o design om enfoque em sis-temas integrados.Dimens~ao Vis~ao de MundoAborda a evolu�~ao da onsi^enia, os padr~oes de mudan�as para-digm�atias, a eologia do ser, proessos de sa�ude e ura, espiritualidadesoialmente engajada, entre outros temas que omp~oem um arabou�o�los�o�o-ultural para sustentar a implementa�~ao de assentamentos eprojetos sustent�aveis.O urr��ulo do urso pode ser desrito omo hol��stio, o que signi�aque ele busa abranger o espetro multifaetado e diversi�ado dodesign de eovilas dentro de um todo interdependente. Ele �e tamb�em



40 7 INST. A. POTENCIAL HUMANO - IAHP7.3 Institutos V�eras
Figura 17: India�~ao do IAHP no Brasilwww.veras.org.br107N~ao disutimos diagn�ostios; ajudamos a riar o progn�ostio.Os pais ao ouvirem um diagn�ostio sobre seu �lho, dizem:\T�a, isso eu j�a sei, e agora o que posso fazer por ele?"N�os areditamos que toda rian�a om omprometimento intele-tual, motor e sensorial, ou n~ao, possui potenial. Por�em estas fun�~oesn~ao nasem prontas. Temos que dar e riar oportunidades para queelas se desenvolvam. O �erebro �e o nosso foo prinipal. Ele �e a ausados problemas. O resto s~ao sintomas de que algo n~ao vai bem om ele,que preisa de uidados, de organiza�~ao.Importante ressaltar que os pais e familiares em geral, t^em e sempreter~ao, o papel de prinipais ondutores do tratamento. Somente eless~ao apazes de estimular e reabilitar seus �lhos, dediando horas ehoras, sem nenhuma obran�a, para v^e-los bem.Nosso papel omo pro�ssionais, trabalhando em uma institui�~aoom mais de 50 anos anos de exist^enia e 30.000 atendimentos noBrasil e em outros pa��ses, �e ajuda-los a responder a pergunta:107Internet: \http://www.veras.org.br/".

6.3 Estrutura do urso 37

Figura 16: Curso de Design em Permaultura.

interessadas em sustentabilidade.Da mesma forma omo oorre em outros pa��ses e idades, o ursoest�a aberto para pessoas de diferentes lasses soiais, da idade e doampo, e n~ao exige diploma�~ao aad^emia.Dupla Certi�a�~aoO urso Edua�~ao Gaia - Design para a Sustentabilidade de Bras��liaembutiu em sua estrutura um PDC - Curso de Design em Permaul-tura. Os alunos do Gaia Bras��lia que ompletarem o urso om umafrequ^enia m��nima de 90% das aulas reeber~ao, portanto, um erti�-ado emitido pelo Programa Gaia Eduation (erti�ado internaio-nal) e um erti�ado de permaultor (erti�ado do PDC).



38 7 INST. A. POTENCIAL HUMANO - IAHP7 Institutos para o Desenvolvimento doPotenial Humano - IAHPInstitutes for the Ahievement of Human Potential - IAHPiahp.org104Institutos para o Desenvolvimento do Potenial Humano7.1 Sauda�~oes de Glenn Doman do IAHPSauda�~oes de Glenn DomanQueridos Pais,Bem vindos aos Institutos105.Este �e o lugar para onde pais vem de todo mundo para aprenderomo ajudar suas rian�as a alan�ar seu mais elevado potenial.O que faz este lugar �unio?N�os ompreendemos e ajudamos rian�as, desde as mais mahua-das at�e as mais apazes. N�os ajudamos rian�as de todo mundo. N�osolhamos para a rian�a inteira porque sabemos que todas as oisasimportam. N�os amamos pais e, o que �e mais importante, n�os respeita-mos e on�amos em nossos pais. N�os areditamos que sempre h�a umaresposta. N�os onstantemente estamos prourando novos e melhoresaminhos para fazer o que fazemos. Finalmente, n�os nuna desistimos.Bem vindo. Se vo^e neessitar de ajuda ou tiver uma quest~ao, n~aohesite em nos perguntar. N�os estamos aqui para ajud�a-lo.Com amor e respeito,104Internet: \http://iahp.org/".105Informativo: \Glenn Doman, Introdu�~ao dos Institutos (Part I)".

7.2 A suave revolu�~ao 39

7.2 A suave revolu�~ao (transrito do livro: \ComoMultipliar a Intelig^enia do Seu Beb^e")A Suave Revolu�~ao106 ome�ou de mansinho, muito almamente, h�amais de vinte e ino anos. Foi a mais pa���a de todas as revolu�~oese ertamente a mais importante e gloriosa de todas.Consideremos primeiramente o objetivo da Suave Revolu�~ao: dar atodos os pais o onheimento neess�ario para fazer rian�as altamenteinteligentes, e assim tornar o mundo mais humano, deente e sadio.Analisemos os revoluion�arios - t~ao at��pios quanto se possa imagi-nar. Existem tr^es grupos deles.Primeiramente os beb^es re�em-nasidos de todo o mundo, semprepresentes om o seu vasto e inimagin�avel potenial.Em segundo lugar os pais e m~aes que sempre tiveram altas as-pira�~oes em rela�~ao a seus �lhos. Quem poderia imaginar que os seusmais ousados sonhos �ariam aqu�em do potenial real dos beb^es?Finalmente h�a a equipe dos Institutos para o Desenvolvimento doPotenial Humano que, desde 1940 tem sabido reonheer a inr��velevid^enia aera de rian�as na qual eles tem deparado-se om freq�u^eniana busa da verdade absoluta.Os beb^es, as m~aes e a equipe - um grupo at��pio para realizar amais importante revolu�~ao de toda a hist�oria.106Livro: \Como Multipliar a Intelig^enia do Seu Beb^e", Cap��tulo 1: \ASuave Revolu�~ao".
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