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    A capa 

O design da capa representa uma estrela de nove pontas com as diferentes áreas 

inter-relacionadas para ter em conta para a educação holística do Terceiro Milénio 

e alcançar o desenvolvimento do Ser. Estes aspectos são físico, emocional, 

cognitivo, estético-criador, ecológico, intuitivo, espiritual, social, multicultural e 

ético-solidário; Eles estão intimamente ligados com o planeta Terra e sua 

transformação actual. A estrela de nove pontas ou Monograma representa uma 

tríade de tríade e é um símbolo de progresso, realizações e satisfação. É ao mesmo 

tempo estabilidade e mudanças. A estrela de 9 pontas representa os nove passos 

evolutivos da matéria. 

Os três "o" Pedagooogia 3000 

As intersecções de três "o" de Pedagooogia 3000 são duas vezes a figura geométrica 

Vesica PISCIS. Simboliza a expressão sagrada da criação e representa o ponto de 

surgimento da Vida. O nascimento simbólico de um edifício com o novo sol é um tema 

universal relacionado também com a Vesica Piscis. Os egípcios acreditavam que dali saíram os números, os sete 

sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Dali derivam todas as relações matemáticas 

fundamentais e os números mais importantes como phi e pi. Também simboliza a visão compartilhada, a 

compreensão mútua entre indivíduos e a transferência de Conhecimento. 

"Sempre que um novo campo é gerado, é gerada uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma 

nova cor na escala cromática. Assim, se vai construindo quatro, cinco, seis esferas e agora estão chegando à 

sétima e última com a qual se fecha o primeiro ciclo e conclui a semente da Vida", explica Fernando Malkun em 

seu filme O Olho de Horus. 
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Introdução 

Por que esses cadernos? 

Estes cadernos representam o início de uma série que se desenvolve instrumentação da Pedagooogia 3000, de 
ASIRI e muitos outros fluxos e iniciativas das comunidades educativas actuais que procuram por mudanças na 
educação apontando para o desenvolvimento integral ou holístico do Ser. Inclui olhar harmónica e 
equilibradamente os níveis: físico, emocional, cognitivo, ecológico, estético-criador, intuitiva, espiritual, social, 
multicultural e ético-solidário, de ser humano. Estes cadernos consistem na compilação de experiências de 
muitos pesquisadores, professores, terapeutas, pais e mães que, sentiram que a educação é "algo mais", que 
leva a algo maravilhoso: o despertar do Ser, o despertar de algo precioso, algo sagrado.  

 

A todos e todas,…e aos meninos/as, jovens, toda nossa imensa gratidão. 

 

Mudam as crianças, muda a educação...e Dramaticamente! 

 
Também estes cadernos incorporam resultados de nove anos de pesquisa as mudanças existentes nas crianças 
hoje e a educação que eles precisam, e que tem sido amplamente documentado no livro Pedagooogia 3000, 
Guia prático para professores, pais e para si mesmo. Tivemos de implementá-lo! As crianças de agora mudaram 
de maneira formidável, a tecnologia também, a sociedade também, os tempos também e as necessidades 
também e precisa também. É lógico que mudará a educação, primeiro de sector atingido por esta onda de 
crianças diferentes na sua maneira de mudar de aprender, nos seus interesses, procuras metafísicas e 
existenciais, na sua maneira de viver, sentir e ser. Por isso, convidamo-los a consultar o caderno # 2, onde 
podemos rever esses recursos e dar algumas recomendações básicas para a sua educação harmoniosa e 
amorosa. 

Estes cadernos foram colectados para responder à procura cada vez mais urgente, tanto dos professores como 
dos pais que perguntam "e agora... o que fazer? Precisamos de idéias, coisas concretas, algo novo, algo 
concreto... ". Mas, estamos conscientes no entanto que cada caderno é apenas um ponto de base, umas 
sugestões, lançadas algumas idéias práticas, em que cada um vai desenvolver suas variantes, co-criação, um 
monte de outras idéias, com as crianças e de acordo com seus recursos e ambientes ecológicos, culturais, 
sociais e políticos, bem como de acordo com os interesses, idéias e sentimentos de cada um. 

Fazendo aprende-se 

O importante é começar a fazer (FAZENDO, não há outra maneira de aprender nestes tempos) e estão a surgir 
muitas outras técnicas, idéias e experiências. Qualquer idéia apresentada é apenas uma base sobre a qual é 
imperativo adaptar-se, explorar, expandir, co-re-criar, de acordo com a idade das crianças (os exercícios 
também podem ser adaptados para jovens, adultos e idosos, pré-natal, educação "especial", terapias 
específicas, etc.... 

 

Cadernos em acção! 

A medida que vamos explorando, convidamo-los a enviar suas sugestões, técnicas, idéias, melhoramentos a 
npaymal@pedagooogia3000.info, educoooopedia@gmail.com 

Podem-se encontrar estes cadernos em www.pedagooogia3000.info gratuitamente 
Colocaremos as ampliações, melhoras e mais idéias à medida que avançamos 

 
 
 
 

mailto:npaymal@pedagooogia3000.info
mailto:educoooopedia@gmail.com
http://www.pedagooogia3000.info/
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Tudo está interligado 
 
É importante lembrar que tudo está interligado. Tivemos que dividir os cadernos por áreas de desenvolvimento 
e eixos de técnicas, mas um leva ao outro e assim por diante. Na verdade não podemos separá-los.  
 
Um supermercado de ferramentas práticas e idéias 
 
Todos os cadernos têm sua importância e uma finalidade específica. Os Cadernos desta série são 
simultaneamente pedagógicos e terapêuticos. Foi desenvolvido ser usado tanto em escolas, em casas (com 
nossos filhos, netos, sobrinhas e sobrinhos, vizinhos, nossa mãe, é divertido...) bem como em diferentes 
centros de desenvolvimento pessoal e clínicas. O propósito geral é a formação de um supermercado de 
ferramentas práticas e idéias. Levamos o que precisamos, em qualquer ordem, de acordo com nossos desejos, 
necessidades, interesses, nosso sentimento, não importa... 
 
Físico, físico, físico 
 
Quando houver dúvida sobre um procedimento educativo ou nosso próprio desenvolvimento pessoal, retornar 
para o caderno básico, #3, O Desenvolvimento Físico Integral, porque tudo se "passa" através do ambiente 
físico e do corpo (quer gostem ou não!), neste ambiente onde nos desenvolvemos. Tudo, desde do emocional 
até ao espiritual, passa pelo nosso corpo físico (é por isso, que estamos nesta realidade...). Também como 
educadores é o nível mais fácil, "seguro" e lúdico para desenvolver e veremos que existem milhares de 
maneiras de fazê-lo. E é divertido! Seus benefícios são enormes. 
 
Acima de tudo que desfrutemos, aprendamos junto com as crianças, que educamos. 
E que cada um de nós cresce... 
 
 
 

Co-re-criemos uma educação vibrante maravilhas e magia, onde as crianças (e nós!) 
estamos espantados, descobrimos, desfrutamos e vivemos em toda a plenitude que do Ser. 

Tudo o que sonhamos está aqui e muito mais. 
Agora… é a hora. 
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Desenvolvimento Social Integral 

Este caderno pretende explorar como é o "Desenvolvimento Social Integral ", como ele será a 

Educação-Sócio-Mundial  de amanhã numa escala que abranja todos os sectores da sociedade, como 

desenvolver os aspectos sociais e comunitários na educação, a nova liderança, inteligência 

interpessoal, educação, responsabilidade do  cidadão, o trabalho em equipe, entre outros aspectos 

fundamentais de uma Educação Holística, activa  e protagonista. Obviamente esta tema exige muita 

flexibilidade, uma vez que, se podem alterar muitas coisas a vários níveis. Este caderno completa-se 

com os cadernos # 11 - Desenvolvimento Multicultural Integral e com o #4 - Desenvolvimento 

Familiar. 

A Escola, um centro de vanguarda? 

Uma Escola Integral,  torna-se, assim, um centro de vanguarda, e ao mesmo tempo, de 

desenvolvimento pessoal e formação social, bio-tecnológica, ecológico, produtivo, multicultural, etc, 

tornando-se o principal motor de uma verdadeira r-evolução individual e de grupo a todos os níveis. 

É por isso que se pode compreender que, num futuro próximo, a escola, naturalmente, terá um 

papel multifuncional de expansão de consciência a nível de toda a sociedade, transformando-a num 

um Ponto Focal de crescimento pessoal e inovações. Podemos pensar em várias possibilidades, num 

um sistema de ensino misto, ao mesmo tempo sob a forma de: 

 Centros de desenvolvimento pessoal. 

 "Centros Educativos Produtivos Sociais Integrais" onde alunos e educadores estão 

plenamente conscientes de ser activos e protagonistas da re-co-construção da sua sociedade 

e meio ambiente. 

 

A maior Consciência, maior Compromisso! 

 

Desta maneira as crianças e jovens, na sua educação básica aprendem a seguinte tríade: " OV2M": 

artesanato, vida e materiais. 

1. Aprendem divertindo-se os vários ofícios (O)  necessários para funcionar na vida, desde de 

construção até à astronomia, passando pela agricultura, tecidos, Internet, cozinha, Artes, 

costura, cerâmica, carpintaria, mecânica... entre muitos outros ofícios, que garante às 

crianças, autonomia, auto-estima e o sentido de ser "útil". Estas actividades são também 

altamente terapêuticas. 

2. Ao mesmo tempo cultivando os princípios básicos da Vida e da vida (V2) sócio-geo-

económico-política: 

 Vida: abrange temas como a família (incluindo a família alargada), os ciclos de morte 

e do nascimento, a educação integral do futuro dos seus  filhos (desde a concepção), 

as Leis Universais e as leis deste mundo 
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 A vida sócio-geo-econômico-política: como uma comunidade, ecologia, ciclos 

agrícolas, os mecanismos de uma sociedade de solidariedade, política, economia, 

organização social, a ecologia... 

 

3. Tudo isso articulado com materiais (M) "convencionais" que se complementam  

harmoniosamente e por si sós. 

 

 

tríade "OV2M": ofícios, vida e materiais 

 

O Desenvolvimento Social Integral 

O desenvolvimento social integral inclui o desenvolvimento da inteligência interpessoal, o trabalho 

em equipe, a participação na comunidade ou no bairro, a ajuda mútua, a noção de "serviço" 

(contribuir voluntariamente para o bem comum), entre muitas outras coisas. Abrange também a 

política, a economia, a tecnologia, a ecologia e a cultura. A este nível, há quatro idéias para 

promover: a educação produtiva, a "liderança criativa", os novos paradigmas do Terceiro Milênio da 

Comum-Unidade e os meios de comunicação. 

1. Fortalecer a educação produtiva, ou seja, que é responsável por inserir a vida escolar na vida 

comunitária, rural ou bairro e com a preocupação de que o estudante possa ajudar 

activamente no desenvolvimento socio-económico da sua comunidade e família. Valoriza a 

aprendizagem  técnica e o estudante tem a recompensa de fazer algo útil. 
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2. Promover a "Liderança Criativa"1, citando as palavras de Walter Maverino, define-se da 

seguinte maneira: 

 

É a maior força individual e coletiva que opera a favor do bem comum, aplicada à gestão da  

família, escola, faculdade, profissão, empresa ou instituição, comunidade, bairro, governo, 

nação ou grupo integrado de nações. É uma maneira de ser e de fazer, que está totalmente 

alinhada com a maior exigência de integridade, qualidade e excelência, e que será 

fundamental para garantir a transformação da educação dos tempos. (Maverino, 2004:12)2. 

 

3. Familiarizar-se com os novos paradigmas do Terceiro Milénio da Comum-Unidade. A nova 

era caracteriza-se pelo trabalho em equipe, solidariedade e cooperação. Estamos indo em 

direção uma consciência planetária. Na verdade, as crianças , desde tenra idade, estão 

cientes das realidades sociais, económicas, políticas e ambientais. Ouvi-los, falar com eles, 

não escondendo as realidades do mundo de hoje é muito importante. Também é 

aconselhável estudar com as crianças e jovens, as Leis Universais e os princípios de uma nova 

humanidade. 

4. Incentivar as crianças e jovens a realizar entrevistas, dar-lhes acesso aos meios de 

comunicação multimédia, levá-los a  estações locais de TV e rádio para partilhar suas ações, 

opiniões, visões, idéias e ideais. 

 

Ajudar o seu bairro 

 

No Colégio Warisata (Bolívia, 1931-1940), Carlos Salazar fala-nos que desde do Jardim Infantil as 

crianças estavam habituadas à vida comunitária. 

 

As crianças aprendiam a associar , a criar, a inventar; viam-se como membros de uma 

colectividade, na qual tinham primeiro deveres e também direitos. Aprendiam o valor da 

iniciativa , do esforço Eles aprendiam o valor da iniciativa, o esforço sustentado (ma ch´amaki 

em aimará), da tenacidade e solidariedade. (Salazar, 1992:117). 

 

Neste sentido, é bom incluir as crianças desde muito pequenas nas as obras comunitárias (familiares, 

escola, comunidade, bairro). 

Vale a pena mencionar  várias escolas no Equador e na Bolívia que regularmente ajudam a su 

comunidade de maneira comunitária (chamado minga em quechua, yanapa em aimará). Uma dessas 

escolas também, proporcionava a  saúde Andina e a saúde oriental  como serviço, na enfermaria 

escolar. (Retirado do livro Pedagooogia 3000, p. 172-173, Quarta edição). 

 

 

 

 

                                                           
1
 Descrito extensivamente por Walter Maverino, no seu livro Quarto Sector, 2005 

2
 Por Walter Maverino, consultor em Transmutação Humana, Organizacional e Social, Coordenador de 

www.umcit.net y de www.cuartosector.net 
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Desenvolvimento Social Integral, Cultura e Identidade por Graciela Croatto 

Um oceano de  vida interdependente 

Toda cultura tem valores que alimentam o melhor de cada ser, são estes baluartes que devem ser 

tomados como uma linha, que salvou o melhor de cada aldeia. A essência, a cor original que 

consolidou a força criativa dessa Comunidade, expressada nas comunidades sociais. 

Cada um de nós carrega a história da humanidade, este grande "Rio genético de cultura", diz Janis 

Roze3. As crianças e os jovens de hoje têm na sua constituição genética a história de vida do homem, 

que está escrita em todos os homens no cérebro. Este contém os núcleos evolutivos: réptil, 

mamífero e córtex. 

Vivemos num planeta onde há uma relação contínua entre cada indivíduo, é considerado como um 

microcosmo e seu habitat. A Interdependência é absoluta, estamos num oceano de vida 

interdependente. 

Um tecido universal 

O universo é um tecido, um enredo. Uma grande tela em que cada um de nós é uma vertente 

significativa. Reconhecer quem somos e o que estamos fazendo neste mundo, permitirá que as 

nossas ocupações, ressoem com o ritmo de um novo encontro humano, baseado na sociabilidade. 

Sociabilidade como a capacidade de relações com os outros. 

Dessa forma, amigos são aqueles que nos permitem formar uma auto-estima. Portanto, é vital 

valorizarmo-nos  a nós próprios  e os outros através de um sentimento fraterno, amoroso, onde 

intervém  o melhor de cada um. Amizade, é indispensável para o ser humano, porque o homem é por 

natureza sociável. Muito mais para estas crianças e jovens de hoje que, a nível evolutivo, estão à 

nossa frente, trazendo a semente do futuro. 

É necessário considerar as diferenças como um sinal de necessidades diferentes. As suas diferenças 

não excluem a necessidade de aceitação social. Todos precisam ser aceites, juntamente com os 

outros. Sentir que há afinidades, embora nem todos sejam semelhantes a cada um de nós. 

Então temos de incentivá-los a participar, a fazer comentários sem sufocar a sua originalidade ou 

sentirem-se  de fora, fora do grupo, estranhos, aqui dizemos "como outro sapo poço". 

Pertencer a um grupo e auto-estima 

Pertencer a um grupo fortalece as crianças de hoje, não apenas os adolescentes. Crianças de tenra 

idade podem entender melhor o que está acontecendo com eles ao  identificarem-se com seus pares 

e esta relação de amizade, ajuda-os  a superar os desafios que eles enfrentam. Acima de tudo, 

reforça a sua auto-estima, a sua confiança em si mesmos. Às vezes, a falta de referências, está 

localizada num lugar de desvalorização. Como o conto do patinho feio de Hans Cristian Andersen. É 

necessário que cada um encontre sua própria condição e que respeite as diferenças e toda a 

diversidade que se manifesta. 

                                                           
3
 Roze Janis, Evolução e Magia. O Caminho do Homem, Kier, Buenos Aires, 2000 
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A formação da auto-estima, através da amizade deve reforçar-se  mediante a promoção de tarefas 

em grupo. 

Devem programar-se eventos personalizados, que deem auto referências claras, tais como as 

comemorações dos anos e outros aniversários. 

Os acampamentos e encontros permitem uma abordagem valiosa que fomenta a cooperação e 

amizade. Para realizar esta inclusão social, com base na necessidade de sociabilidade , necessitamos 

de elevar a energia do grupo e estimular a cooperação e a solidariedade. Formar redes de contenção 

onde circulem  a solidariedade, a colaboração e cooperação. As actividades devem excluir as atitudes 

competitivas. 

Reciprocidade 

O princípio AYNI da cosmovisão andina, em que se refere a reciprocidade entre todos os seres da 

Natureza e a Mãe Terra, permite entender, leis da  sabedoria antiga, leis universais que consideram 

que tudo implica uma relação bilateral o que te faço a ti, faço-o a mim mesmo. Portanto, eu amo-me 

e por isso, posso amar-te,  além disso, se eu te amo, tu também me amas. Então os princípios 

utilizados  não são: dominar e possuir, mas sim, estar juntos no caminho da vida. Trato todos os 

seres: rios, montanhas, animais, gramíneas, insectos, árvores com cuidado e respeito, levando-lhes 

apenas o que eu preciso para viver. 

Podem promover-se projectos de bairro e chamar os pais, avós e parentes para trabalhar juntos na 

organização e liderança dos mesmos. 
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A Sócio-Multi-Educação 

Entrevista 

Como delinear a educação social do futuro? 

Educação social ou Socio-educação é uma educação que abrange um conceito mais amplo que a 

educação actual e que diz respeito à sociedade como um todo. Inerentemente contém um forte 

componente ética. É aplicar basicamente todo o ensinamento  teórico dado na  escola, na prática 

diária, onde as actividades se tornam produtivas num contexto social expandido. As crianças e os 

jovens não são agentes passivos, que aprendem a ser um personagem  social e mais produtivo no 

futuro. E sim, são seres sociais activos desde  pequenos, ou seja,  sabem ser protagonistas do 

ambiente onde vivem. 

Não se trata de  aprender regras, leis, moral ou regras de convivência, já que isso se aprende por si 

só,  quando cada um é  um protagonista activo da construção social, mediante  o convite, por parte 

do adulto, para colaborar na a construção do ambiente em que vivemos, quer seja  economia,  

natureza, público, privado, comercial, religioso. Na realidade, no todo, tudo está absolutamente 

envolvido. Eles aprendem construindo. 

Como funcionará? 

Neste momento, levando os materiais curriculares e convidando os alunos a aplicar o conteúdo num 

projecto interno ou externo à escola, de acordo com o contexto. Assim,  irá ser todo um Sistema 

Integral Activo que envolverá todos os sectores socio-económicos e outros sectores. (Matías De 

Stefano, 2009:cp). 

O conceito de Sócio-Multi-Educação da Pedagooogia 3000 e emAne, ligação para uma nova 

educação 

Todas as considerações anteriores serão reflectidas a longo prazo (por volta do ano de 2050 mais ou 

menos) num conceito que chamamos de Sócio-Multi-Educação, que terá um alcance mundial, 

mesmo que originado  localmente. 

É uma Educação com Consciência para toda a sociedade e para o Planeta. Abrange todos os níveis de 

desenvolvimento do ser humano e suas potencialidades. Nasce da realidade local, do entusiasmo e 

da parceria absoluta de tudo  e de todos. É uma Mega-Educação, onde tudo é integrado e inter-

relacionado. 

A Sócio-Multi-Educação reforça o desenvolvimento integral do Ser Humano e é baseada na 

experiência. Caracteriza-se por ser activa, protagonista, produtiva, que sustentará a aprendizagem 

bem sucedida todas as dimensões da vida e da sociedade. Tendo em conta, o ambiente ecológico, 

cultural, econômico e sócio-político do local, bem como os sistemas sociais e paradigmas 

emergentes. 

Sócio-Multi-Educação tem como objectivo uma cultura pedagógica multicultural transdisciplinar, 

multifacetada, integral, protagonista, activa, produtiva, criativa e flexível. Ao mesmo tempo tende a 
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uma educação holística pessoal que vise, desenvolva e combine em harmonia e sincronia com as 

seguintes dez áreas do ser humano: 

 Físico, 

 Emocional, 

 Social, 

 Multicultural, 

 Ecológico, 

 Ético-solidário, 

 Estético, 

 Cognitivo-criativo, 

 Psíquico-intuitivo, 

 e Espiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Desenho 3: A Socio-Multi-Educação 

SME 
Sócio-Multi-

Educação 

Uma Cultura 

Pedagógica 

Multicultural 

 

 

 

3. Apoia novos e éticos 

sistemas socio-

económico-tecnológico-

político e paradigmas 

emergentes 
 

2. Abrange todos os 

níveis da Vida e da 

sociedade. É 

protagonista 

interrelacionado.  

1. Aponta para o 

Desenvolvimento Integral do 

Ser Humano e baseia-se 

sobre a  

 

do Ser Humano e baseia  

 Tem em conta o ambiente ecológico, cultural, 

económico e socio-político do local  
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A Sócio-Multi-Educação é um conceito local/global baseado sobe 4 premissas: 

1. Aponta para o Desenvolvimento Integral do Ser Humano e baseia-se na experiência, ou seja, 

não é dogmática. 

2. Abrange todos os níveis da vida e da sociedade. É protagonista e contempla os diferentes 

sectores da humanidade e do Planeta de forma interrelacionada. 

3. Apoia novos sistemas sócio-económico-tecnológico-político éticos e paradigmas do Terceiro 

Milénio, com base na abertura da Consciência e um novo espírito de solidariedade. 

4. Ter em conta o ambiente ecológico, cultural, económico e sócio-político do local. 

Ou seja, a Socio-Multi-Educação: 

 Promove tanto um desenvolvimento pessoal integral (educação que vai ao "interior") como 

um desenvolvimento tecnológico, social, científico, familiar, económico,... (educação "usada 

no exterior"), os processos não podem ser separados. 

 É um sistema local/global, abrangente e flexível. 

Socio-Multi-Educação é caracterizada por um duplo movimento: 

 Um de base, uma vez que agentes locais terão a informação, sensibilização, a dinâmica das 

acções coordenadas e unidas acima de todo o entusiasmo. 

 Outro, desde organismos regionais e mundiais, já que os  futuros líderes (ou seja, nossos 

filhos e netos) estarão preparados e vão estar em posições de tomada de decisão. Serão 

capazes de manter as condições gerais e "capacitar" iniciativas locais. 

Desde do local 

Nascido da cultura local, ecologia e padrões socio-económicos do local. Na verdade, é muito 

diferente da ecologia amazónica, da do deserto; da cultura asiática, da  africana; a realidade dos 

mundos muçulmanos, da cosmologia do altiplano andino, etc... Esta Socio-Multi-Educação surge a 

partir do "entusiasmo" local e da necessidade de cada um como pai, mãe, professor... Cada mãe ou 

pai quer algo novo para seus filhos, avós para os seus netos, cada criança, bebé, jovem, que é o co-

criado, expressa, sonha, actua... Cada empresa, ecologistas, organizadores locais, dicas... De facto, 

está começando agora, em muitos países do mundo, a aparecerem  milhares de iniciativas locais, que 

na verdade, estão  fazendo a diferença... Uma escola criada pelos pais em Marrocos, uma escola para 

crianças "novas" em Taiwan, um grupo de mães que dá suas próprias aulas na Argentina, uma 

educação quântica  no Uruguai, a lista é larguíssima4... É lindo porque a energia e espírito com o qual 

se iniciam estas  actividades holísticas são de alto nível (embora tecnicamente e economicamente, às 

vezes faltem coisas). 

 

 

 

                                                           
4
 Na verdade, convidamo-los a partilharem a vossa experiência  na www.educooopedia.cl 

Plataforma virtual mundial  ferramentas e experiências educativas holísticas 



Cadernos pedagooogicos #10 
 15 
  Desenvolvimento Social Integral 
 

Em sintonia com o global 

Em duas ou três décadas, serão os nossos filhos e netos que se encarregarão da tomada de decisões 

regionais, nacionais e internacionais. Ou seja, haverá "mudanças" nos postos de liderança "de  antes" 

por "novos" líderes, que não só apoiam as iniciativas, mas irão enriquecê-las e multiplicá-las, com 

clareza e visão global. Ou seja, se é verdade que a Socio-Multi-Educação nasce no local, inserido num 

Plano Global Mundial ordenado, organizado, altruísta, que  "reforça" as bases e dá-lhes os meios 

para florescer dentro de um sistema harmonioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho3:  A Socio-Multi-Educacional é local/global 

Apoiada com novos códigos e Consciência, a Sócio-Multi-Educacional vai ser um grande aliado para o 

despertar massivo da Humanidade e na implementação dos diversos sectores que comporão a nova 

sociedade. Ela é responsável por aplicar a máxima ética social e ecológica, bem como pessoal. 

Carta de um jovem para os deputados 

O texto a seguir é um excerto de uma carta escrita por Matias G. Stefano ao Sr. José Luis Freyre, 

Prefeito de Venado Tuerto, Argentina, em 2009, mostrando o papel activo dos jovens na Socio-Multi-

Educação, criatividade, originalidade, visão global e praticidade. 

Aos deputados  do mundo 

Venado Tuerto, 26 de outubro de 2009 

PRESENTE 

Estou-lhes escrevendo a fim de apresentar uma proposta minha a nível Educacional Social  para 

todos os níveis aplicável a qualquer contexto com o objectivo de melhorar a Educação Integrativa do 

SME 

Socio-Multi-

Educacional 

 
 

LOCAL 

Nasce no local do 

ímpeto e entusiasmo de 

cada um 

 

GLOBAL 

Mantem informação e 

nível de Consciência 

Planetária. Promove a 

Cultura da Paz e 

Irmandade Mundial 
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Ser em todos os aspectos da vida pública e humana, colocando a intenção para um melhor 

funcionamento das relações trabalho-cultura - educação para a cidade onde você está colocado.  

O resumo a seguir é um projecto Socio-Económico Educativo, que planeio para melhorar  a Educação 

na nossa cidade. 

Este projecto foi criado como resultado da propagação dos seminários sobre Pedagooogia 3000, que 

a  antropóloga francesa Noemí Paymal está a realizar  na América Latina. Ela fez um extenso estudo 

sócio-histórico sobre a Educação nos diferentes contextos da nossa história, feita a partir da 

Antropologia em conjunto com educadores, médicos, psicólogos, psiquiatras, professores e 

terapeutas holístico analisou o estado actual da educação, criando as bases para uma nova maneira 

de educar que rompe com os paradigmas actuais de ensino. 

Ela chama Pedagogia a esta ferramenta de ensino que permite a total integração do ser na prática, 

gerando uma nova consciência pedagógica a que se chama de Terceiro Milénio, daí seu nome: 

Pedagooogia 3000. 

Este ano eu comecei a trabalhar em seminários, ajudando os pais e educadores compreender uma 

nova forma educar e aprender, usando todas as ferramentas existentes, observando as diferentes 

capacidades que nós, as novas crianças e jovens temos, razão pelas quais a educação de hoje está se 

tornando obsoleta. 

Devido ao facto de que essa educação não é um ramo da Pedagogia Educacional Universitária, mas 

nasceu da Antropologia Antiga para a Essencialidade Humana, não nos dá ferramentas para trabalhar 

a nível de Jardim de Infância ou da Primária, como o fazem outras novas pedagogias que englobam 

todo o ser, e é aplicável a todas as idades, incluindo os mais idosos. 

Nesta educação para o Terceiro Milénio, estamos tentando cooperar com todos os seres nas suas 

diversas aprendizagens, ou seja, trabalhar com crianças, jovens, pais e avós, porque todos nós temos 

que aprender com todos. 

Eu adicionei este projecto educacional, a posição e a importância que tem o contexto socio-

económico na educação: mantendo o conceito histórico antes de criar os professores para uma 

educação holística, ou seja, que abranja  todos os aspectos da evolução de uma pessoa, a fim de 

preparar as crianças para viver num mundo que ainda não existe, é necessário começar a construir 

este novo mundo. 

…preparar as crianças para viver num mundo que ainda não existe 

 

Como criamos uma nova Educação? 

Fazemos isso,  através da renovação da economia auto-sustentável: criação de empresas de 

pequenos negócios de bairro onde famílias inteiras têm locais de trabalho para produção industrial 

em pequenas fábricas, onde a produção é feita através da Educação: educando produtivamente e ao 

fazê-lo, as crianças e os pais aprendem uns com os outros, com parceiros que hoje chamamos de 

professores e que aqui passam a ser Guias de Aprendizagem. 
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O mesmo, é dizer que a nova educação que proponho : 

 É baseada na economia auto-sustentável 

 É para toda a família. Minha intenção, é levar a educação directamente onde residem os 

Avós e Pais, nos seus trabalhos 

 É produtiva, uma vez que é integral (serve a todos os níveis de desenvolvimento do ser 

humano). 

Um dos pilares desta educação é: "O que se vai ensinar deve ser aplicado conscientemente na vida 

diária. Tudo deve ser aplicado a algo real, tanto para o crescimento interior como para o 

desenvolvimento integral de uma sociedade". 

Outra dos pilares: "Aprende-se em função da prática criativa e do jogo", ou seja, que a história se 

ensina mediante  histórias , a linguagem através do teatro e a matemática por meio de hortas e 

comércio, entre muitos outros. Todos, adultos, idosos, jovens e crianças podem aprender através dos 

mesmos padrões que se vão produzindo para a manutenção das famílias. 

O sentido das escolas aqui perde-se, e essa educação é realizada nos locais de trabalho ou ao ar livre, 

tendo sempre um espaço fechado para a produção criativa. Entende-se, como um princípio, que 

todos, seja qual for a idade, estão dispostos a continuar aprendendo, estão dispostos a trabalhar 

para manter as suas famílias, não importa a idade que têm e estão dispostos a viver numa sociedade 

equilibrada. 

A intenção de escolas rurais e cantinas para crianças, por serem os locais  mais prováveis para gerar 

práticas para este tipo de educação, enquanto que, o que estão a fazer, é arranjar abrigos ou locais 

onde não se responsabilizam  por nada, para além de ensinar a ler e somar, estes locais poderiam ser 

um dos muitos focos de aprendizagem integral. 

Uma pedagogia Holística como esta, inclui Produtividade, Aprendizagem Prática, Espiritualidade 

sem doutrinas, Assistência Social, cada ser, a contenção Emocional de cada Ser  é aplicável a 

qualquer contexto socio-económico, cultural e político. 

Inclui: produções menores a nível Familiar, pecuária e agricultura familiar e produção de ceriais a 

nível de toda a cidade. O uso deste tipo de "auto-recursos" geraria uma mudança muito importante 

na Educação Social. 

Além do conforto das classes altas e baixas após esse mecanismo, seria criar estabilidade económica, 

impulsionar a produção da fabril e a diminuição da insegurança. Todo este plano pode levar pelo 

menos 10 anos para a sua realização, pois num projecto de longo prazo, a sua potencialidade apenas 

será visível durante a nossa vida adulta, mas funcional por, pelo menos 3 gerações após a nossa. 

Este, é um projecto no futuro e com a visão do mesmo. 

Seu apoio seria de uma eterna gratidão e co-participação na criação desta cooperação para que a 

Nova Humanidade que cada um de nós vemos em nossas próprias casas. 
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Estamos firme e fielmente empenhados nesta tarefa de Educar gerações novas e diferentes, 

educando-nos a nós mesmos, todos juntos. 

Sem mais, meus sinceros agradecimentos. 

Atentamente, 

Matías G. De Stefano 

Uma chamada para Co-construir uma nova sociedade juntos! 

Propomos a co - criar uma nova sociedade através de uma nova educação. Nós temos a capacidade 

com as crianças de hoje de co-criar algo inovador para o bem de todos, cumprindo com os novos 

paradigmas do Terceiro Milénio. 

1. Nós temos a capacidade de perceber o que precisa mudar. Vemos o que precisa mudar e 

reconstruir com grande lucidez. 

2. Nós temos a capacidade e a coragem de agir imediatamente. Somos capazes de aproveitar 

ao máximo a criatividade do hemisfério direito, bem como podemos ter a clareza do 

hemisfério esquerdo para ter tanto a dinâmica como a estrutura necessária para estabelecer 

e realizar nosso plano de acção. 

3. Nós temos tenacidade (característica da Inteligência Prática) para realizar a nossa visão, 

plano, propósito de Vida (individual e em grupo) como preferimos chamá-lo. 

4. Nós somos originais, inovadores, humanitários e amamos; conciliamos a alta tecnologia e a 

ecologia, somos inclusivos, ouvimos, sabemos a transcender problemas, propomo-nos, 

agora,  a criar um novo mundo de unidade, ordem e beleza  

Juntamente com as crianças e jovens, pais e professores, desenvolvemos nossa inteligência co-

criador. É ela que irá promover a re-co-construção de basicamente todos os sectores -  social, 

educativo, saúde, ecológico, cultural, económico e político - da nova sociedade e incentivará a 

reconexão da humanidade. Esta inteligência co-criadora é o motor e a novidade que marca a virada 

do milénio, fazendo emergir a unidade e irmandade com que sonhamos. 

 

Procuramos uma pedagogia que abra espaço para novas gerações que já se sentem fechadas no 

sistema. Aprendemos a avançar com flexibilidade e a ser criativos em função da sociedade que 

emerge, com base numa necessidade real actual e futura. 
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Exercícios 

Ideias de actividades sociais integrais para aplicar nas escolas 

Técnicas para abertura e fecho do dia que são inclusivas e éticas da pesquisa. 

 Encontrar histórias de líderes com ideais, passar filmes de heróis para a paz e o bem comum 

(Gandi, Martin Luterking,...). 

 Promover o teatro com as questões sociais. 

 Promover todas as actividades, relacionamentos, inteligência a trabalhar interpessoais. 

 Trabalhar em grupo. 

 Promover a vocação social, a liderança horizontal. 

 Criar hinos para o Planeta, para cantar no início do dia. 

 Criação de hinos para as crianças. 

Fazer exercícios, onde um dá e recebe ao mesmo tempo. Por exemplo, com as crianças, exercícios de 

ASIRI: 

 O exercício de biscoitos (dar metade do meu biscoito ao meu vizinho do lado esquerdo e 

receber metade do mesmo biscoito, do vizinho do lado direito: este exercício é feito em 

círculo... é divertido). 

 O exercício das sandes (faço uma sandes para um colega. Em seguida, o meu colega faz uma 

sandes para mim. Tem que perguntar ao colega o que ele quer na sandes, saber escutá-lo, 

estar atento aos seus gostos,...). 

Ideias de actividades para a sociedade em geral 

Levar educação Social ou Socio-Educação aos diferentes sectores da sociedade, por exemplo: 

1. Providenciar uma Educação Social, bem estar e técnicas anti-stress para os empregados da 

sua empresa. 

2. O mesmo, para empregados na família: Baby-sitting, menina,... 

3. Levar a  ética ecológica para as empresas: por exemplo, a empresa Natura no Brasil. 

4. Promover jardins orgânicos por toda a parte: na rua, na varanda, em todas as escolas, no 

distrito, na comunidade, no seu condomínio... Além de ser útil, é altamente terapêutico. Por 

exemplo, deu muito bons resultados nas crianças de rua na Argentina. 

5. Incentivar e aumentar o voluntariado, com valores e entusiasmo. É também altamente 

terapêutico e educacional. 

6. Promover as artes, música e dança nos bairros, por exemplo, Candeal, no Brasil, um projecto 

para "Salvar" uma favela (bairro marginal) desde  música (extraordinário projecto do músico 

Carlinhos Brown), consulte www.elmilagrodecandeal.com 

7. entre muitas outras idéias... 
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7. Actividades recomendadas. Por Graciela Croatto 

Objectivos 

Desenvolver a sociabilidade 

Promover a amizade 

Proporcionar comunicações cordiais 

Estabelecer a mediação para resolução de conflitos 

Promover a colaboração e a cooperação 

Desenvolva a solidariedade, a igualdade e a justiça. 

Reconhecer seus talentos e acompanhá-los para que eles possam expressá-los em grupo e ser 

aceites. 

Aceitar as diferenças e valorizá-las como aspectos enriquecedores que geram uma contribuição. 

Reconhecer e assumir a identidade cultural. "Assumir-se como ser social e histórico, como ser 

pensante, comunicador,  transformador, criador, realizador de sonhos (...), assumir-se como 

sujeito porque é capaz de reconhecer-se como objecto" (Freire, 1997:42); e que permite a 
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construção do "nós", porque é em reconhecimento do "outro" que se constitui a identidade 

individual. "(Freire, 1997:42)"5 

Professores e alunos tem que assumir-se como seres sociais e históricos. 

Estarem conscientes  do processo educativo inacabado. Consciência de que somos seres num 

processo vital que nunca termina, o que implica que a educação tem de ser permanente e 

contínua. 

 

"Eu sei que as coisas podem piorar, mas sei também que é possível melhorá-las." 

(Freire, 1997:52)  

Actividades: 

Elevar a energia do grupo. 

Que cor tem o meu bairro? 

Imaginar a cor do lugar onde vivo 

A cor da Terra, do meu povoação, da minha cidade, bairro, casa, etc. 

Formar redes de contenção onde circulem os princípios da solidariedade e cooperação. 

Quais são os símbolos desses princípios. 

Propor a realização de vídeos, blogs, contos, expressões artísticas bidimensionais (desenho, pintura, 

colagem, etc) e tridimensionais (esculturas, instalações, etc). 

Murais 

Danças 

Investigar problemas sociais 

Recolha de dados 

Resolução de problemas por mediação 

Consultas com especialistas nas áreas de interesse 

Promover uma atitude aberta e um diálogo aberto 

Aceitar e promover o pensamento divergente  

Promover a integração social de: isolados, retraídos têm dificuldade para a integração espontânea, 

que é necessária para estimular, apoiando-nos aceitação do outro 

Fortalecer a auto-estima 

Promover erros 

Tolerância para diferentes pontos de vista 

Aceite falhas, erros, tais como novas estradas, abertura. 

Responsabilidade, 

Cuidar de pequenos ou grandes deveres (de acordo com as possibilidades pessoais) e partilhar 

responsabilidades que tenham em vista o relacionamento de grupo. 

 

 

 

                                                           
5
 Freire Paulo, Pedagogia da Autonomia, Siglo XXI Editores, >México, 1997 



Cadernos pedagooogicos #10 
 22 
  Desenvolvimento Social Integral 
 

Caderno  Pedagooogico 3000 # 10 

Título Desenvolvimento Social Integral 
 

Definição 
Desenvolvimento Social Integral envolve todos os sectores de 
uma sociedade, como desenvolver os aspectos sociais e 
comunitários na educação, a nova liderança, a inteligência 
interpessoal, a responsabilidade cívica, o trabalho em equipe, 
entre outros.  
 

Tipo de ferramentas utilizadas Ferramentas Bio-inteligentes 
Ferramentas de Inteligência Emocional 
Ferramentas Sociais e Interpessoais 
 

Exemplos de actividades   Todas as actividades que reforcem os principios de 
solidariedade e cooperação  

  Actividades com os avós 

 Actividades Socio Ecológicas no bairro ou na comunidade, 
entre outros 
 

Tipo de inteligências múltiplas 
envolvidas  

Inteligência Interpessoal 

Áreas curriculares nas quais se 
pode desenvolver 

Todas 

Política de Escolas e dos 
comissões de Professores e Pais 

Ser Abertos. Flexibilidade 

Facilita o desenvolvimento Do Eu social 

Recomendações Sempre emconjunto com actividades multiculturais 
 

Variações Segundo o país, a  ecologia, a idade, a cultura, etc. 
 

Ver também Caderno pedagooogico # 12 Desenvolvimento ÉticoSolidário 
Caderno pedagooogico # 14 Desenvolvimento Familiar 
Caderno pedagooogico # 24  Cultura de Paz Planetária 
Caderno pedagooogico # 33 O Futuro 
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Citações da 13 avós e Desenvolvimento Social Integral 
 

Ao vivo em uma caverna ensinou-me a ser independente e auto-suficiente e a enfrentar os meus  

pensamentos e problemas. Acima de tudo, aprendi a conhecer-me. 

Embora fosse muito relutante em me tornar parte do mundo, estava ciente de que viver em 

sociedade desenvolve as qualidades superiores do ser humano: como compaixão, a generosidade, 

paciência, tentando desenvolver a nossa natureza autêntica. 

Gyaltong avó Tsering Dolma, TibetHay 
 

Há uma ordem e estrutura do Universo. Todas as coisas dependem umas das outras. 

Por esta razão, a reciprocidade e o lembrar de manter as relações entre todas as pessoas e todas as 

coisas como sagradas, equilibra o Universo. Qualquer acção que destrua a vida leva para o 

desequilíbrio, que é aquilo com que nos  enfrentamos no mundo de hoje. 

Avós Rita de Latosota e Vetarías (2008:121) 

 
 
Contactos para este caderno 
 
Graciela Elsa Croatto 
Licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires 
Maestra Normal Nacional. Psicopedagoga. Terapeuta familiar 
graciecr@gmail.com 
www.aprenderninosnuevos.com.ar 
Buenos Aires, Argentina 
 
Mónica Alexandra Betancur Monsalve 
Psicóloga Social Comunitaria 
Portal Virtual EXPANSIÓN DE LA CONS-CIENCIA 
www.tras-cendiendo.blogspot.com 
E-mail: expansiondelaconsciencia@yahoo.com - monikbetancur@yahoo.com.ar 
El Peñol, Antioquia, Colombia 
 
Ivette Carrión. ASIRI, Centro de investigación, la educación de mañana ¡hoy! 
E-mail: ivette.carrion@asirisac.org 
www.ASIRIsac.org 
www.indigouniversal.org 
Tel.: (51) 9 991 704156, (51) 1 225 2771, Lima, Perú 

 

 

 

 

 

 



Cadernos pedagooogicos #10 
 24 
  Desenvolvimento Social Integral 
 

Glossário 
 

Integral ou holística: Nestes cadernos pedagooogicos, entendemos por integral ou holística, uma 

educação ou um sistema de crescimento pessoal e grupal que entenda e envolva, de forma 

harmónica e integrada as diferentes áreas do ser humano: o desenvolvimento do físico, emocional, 

cognitiva, ecológico-ambiental, estético-criador, intuitiva, espiritual, social, multicultural e ético-

solidário. 

Ferramentas bio-inteligentes: São terapêuticas pedagógicas de desenvolvimento integral, 

alternativas e complementares práticas; são naturais, flexíveis e envolvem o aluno,  

Ferramentas bio-mórficas técnicas ou ressonância: Estas técnicas baseiam-se na activação do 

hemisfério cerebral direito, a glândula pineal e as glândulas pituitárias, ondas cerebrais alfa e teta e 

num campo psíquico/ intuitivo e espiritual. Reconhecem e promovem o acesso directo ao 

conhecimento e aos campos mórficos pelo efeito da ressonância. São também conhecidos como 

técnicas de gerenciamento de acesso e mega-conhecimento. Elas são baseadas em estudos do 

biólogo Rupert Sheldrake e são implementadas a nível educacional por educador japonês, Dr. 

Shichida. 

Ferramentas Bio-reconectadoras: ferramentas, como o próprio nome sugere, que reconectam o ser 

humano à sua Essência e seu conexão natural com outras dimensões. Sua natureza é de natureza 

espiritual. 

Multilateralismo: É a faculdade de assistir a um assunto ou uma pessoa que respondendo 

simultaneamente a diferentes aspectos ou facetas delas. 

Multidimensionalidade: É a facilidade de perceber as diversas dimensões da realidade; ou seja, de 

perceber outros níveis vibracionais. 
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Paymal, Noemi 
2008. Pedagooogía 3000. Guía práctica para docentes, padres y uno mismo. Niño, niña, joven del Tercer Milenio 
¡Esta Pedagooogía es para ti! 2da edición, revisada y ampliada. Versión interactiva. Ed. Ox La-Hun. Barcelona, 

España 
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¿O Que é a Pedagooogia 3000®? 

Pedagooogia 3000 é uma sinergia pedagógica que dá 

prioridade para a criança de hoje e de amanhã, com suas alterações, suas necessidades específicas e 

sua nova maneira de aprender, viver, ser e fazer. Pesquisa, compila e propõe ferramentas 

pedagógicas para o bem-estar e desenvolvimento harmonioso integral-afetivo de bebés, crianças, 

meninas, jovens, pais e professores. É flexível e baseia-se sobre os novos paradigmas do Terceiro 

Milénio. Inclusiva por natureza, a Pedagooogia 3000 oferece conhecimento e aprimora o melhor das 

metodologias, procedimentos e técnicas de ensino do passado (incluindo o antigo), o presente e o 

futuro. Adapta-se ao social, cultural, económico e ecológico do ambiente. É um entendimiento-Acção 

em constante movimento e crescimento. 

www.pedagooogia3000.info, 

 info@pedagooogia3000.info 

La Paz, Bolívia. Noemi Paymal. 

 

¿O Que é a ligação mundial parA uma nova educação (emAne)? 
 

 A ligação mundial parA uma nova educação (emAne) visa introduzir uma nova 

educação baseada em uma nova consciência, tanto para as crianças que estão 

chegando, como para a humanidade em geral. Os objectivos estratégicos são: 

pesquisa, partilha, ato de apoio mútuo e divulgação de todas as informações 

possíveis relacionadas com a nova educação e crianças e jovens hoje. O objectivo é 

alcançar uma força de sinergia, de conscientização global que induza notáveis 

mudanças no campo da educação e desenvolvimento pessoal. Veja o manifesto da 

Educação 3000 e o plano de acção de quinquenal na www.pedagooogia3000.info. 

  

Contacto: emanechile@live.cl, emane@pedagooogia3000.info 

 

O Livro Pedagooogia 3000 

O livro Pedagooogía 3000, Guia prático para docentes, pais e para si mesmo está 
disponível na http://www.pedagooogia3000.info/html/libro02.htm 

 

 

Inscreva-se na nossa newsletter gratuita 

Pedagooogia 3000 

A newsletter para os precursores da Nova Educação 

Enviando email a boletin@pedagooogia3000.info 
Assunto: inscrição ou directamente na nossa página da Web 

 

 

 

mailto:info@pedagooogia3000.info
mailto:emane@pedagooogia3000.info
mailto:boletin@pedagooogia3000.info
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Série 1 "A educação holística é possível" 

Esta série, "a educação holística é possível" ocorre em 33 cadernos pedagógicos, na seguinte ordem: 

1. O que é o desenvolvimento integral do Ser na educação? 

2. Recomendações gerais para crianças e jovens do Terceiro Milénio 

3. Desenvolvimento Físico Integral 

4 Desenvolvimento Emocional Integral 

5. Desenvolvimento Cognitivo Integral 

6. Desenvolvimento Ecológico Integral 

7. Desenvolvimento Estético-Criador Integral 

8. Desenvolvimento Intuitivo Integral 

9. Desenvolvimento Espiritual Integral 

10. Desenvolvimento Social Integral. 

11. Desenvolvimento Multicultural Integral 

12 Desenvolvimento Ético-solidário Integral 

13. Os quatro elementos e os quatro corpos 

14. Desenvolvimento família 

15. Inteligências múltiplas 

16. Exercícios para o hemisfério direito e o “4to cérebro" 

17 Mandalas e labirintos 

18 Luz - som - forma, como trabalhar numa oitava de consciência  

19 Luz e cores 

20 Sons 

21 Formas e movimentos 

22 Jogos de Propósito de Vida 

23 Jogos de reconexão 

24 Cultura de Paz planetária 

25 Ensinamentos com silêncio e respiração consciente 

26 Visualizações e relaxamento criativo 

27 Auto-estima, sentimentos e conexão, para crianças e jovens 

28. Técnicas anti-stress para professores e pais 

29. Geometria Sagrada, módulo I 

30. Geometria Sagrada, módulo II 

31. Geometria, Sagrada módulo III 

32 ASIRI, jogos de síntese 

33. o futuro 

 

As próximas séries são: 

Série 2: "educação de lazer é possível" 

Série 3: "educação activa é possível" 

Série 4: "A educação intuitiva ou vibracional é possível" 

 


