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Como podemos pensar outras relações
com a natureza?

Buscamos romper com a lógica excludente
por meio do desenvolvimento integral dos
jovens, proporcionando ambientes de
educação, percepção comunicativa e
afetiva através de oficinas voltadas para as
temáticas de Direitos Humanos, Educação
Ambiental, Gênero e Cidadania, Educação
e Expressão Corporal.
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cddh@cddh.org.br

“Solo somente produz quando todos os fatores
estiverem equilibrados” (PRIMAVESI, 2002).
Para Primavesi, o solo é um organismo vivo,
pois tem um funcionamento próprio com outros
seres.
As temáticas relacionadas à Educação
Ambiental, na perspectiva de uma Educação
Ambiental Crítica, nos leva a outra percepção da
vida, onde é possível refletir e construir outras
relações com os humanos e com a natureza.
A reflexão das vivências e saberes ancestrais,
interligando-se à temática dos Direitos Humanos
e Educação Ambiental, com um viés
agroecológico seriam um dos caminhos para
construirmos outros modos de estarmos na vida.
É necessário abrir nossos horizontes para
outras relações com a natureza, convivências
e troca de experiências com o outro.

(24) 2242-2462

Visite nossa página no facebook
@programaarteeducacao e nos siga no
Instagram @projetoflorescerpetropolis

“FUI
CRIADO
NO
MATO E APRENDI A
GOSTAR
DAS
COISINHAS
DO
CHÃO – ANTES QUE
DAS
COISAS
CELESTIAIS”.
MANOEL DE
BARROS

Fórum Social da Juventude de

ALGUMAS DE NOSSAS
ATIVIDADES...

Petrópolis
O “Fórum Social da Juventude de
Petrópolis 2018” foi organizado pelo
“Fórum Itaboraí: Política, Ciência e
Cultura na Saúde” juntamente com
diversos jovens da cidade, incluindo
dois jovens do Florescer, Daniel
Canuto e Viviane Silveira, que
participaram
das
reuniões
de
organização. Nossa proposta foi a
exibição de filme: "A casa de vocês é
muito lá em cima” – documentário
criado em 2014 pelo Núcleo de
Cinema e Direitos Humanos do Projeto
Florescer do CDDH, que conta a
história da ocupação de Madame
Machado – Primeiro de Maio, com o
objetivo de trazer uma reflexão sobre a
mobilização nos dias atuais.
Também expomos as publicações: a
Mistica do Animador Popular, A Carta
da Terra, Metodologia do Florescer,
Pesquisa das Comunidades
de
Madame Machado, Independência e
Caxambu, assim como Educação
Ambiental e Práticas Agroecológicas.

Evento sobre Educação Inclusiva e
Plural no CEFET Petrópolis
"Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que
estudo? Contra quem?" (Paulo Freire- Pedagogia da
Autonomia,2002).
Um evento para refletirmos sobre ideias praticáveis e desafios
ultrapassáveis, para a conquista de uma Educação que de
fato seja construtiva e acolhedora para todos e todas, sem
distinções. O evento foi construído em parceria com o
Coletivo RUA onde tivemos, no debate, a participação de
Juliane Souza, Assistente Social do Programa Arte-educação
do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, expondo as
experiências do trabalho com os jovens do Projeto Florescer e
refletindo sobre algumas alternativas de educação e práticas
educativas que estejam interligadas a uma verdadeira
transformação social.
Educação é ação e ação humana, mas nem sempre é
humanizada. É ação, mas nem sempre é dinâmica. Busca
formar - exceto quando se conforma com o que está ao seu
redor, e se abstém da essência crítica e (trans)formadora.
Vivenciamos um momento histórico onde a nossa educação
tem sofrido um verdadeiro desmonte seguido de constantes
violações com a nossa juventude.
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Formação em Dragon Dreaming

Foi um evento que ocorreu no CDDH,
construído pelos Jovens e educadores do
Florescer e Jovens Protagonistas da APAPetrópolis.
Teve
por
objetivo
apresentar
a
metodologia Dragon Dreaming de projetos
colaborativos e sustentáveis.
Dragon Dreaming é um método para a
realização
de
projetos
criativos,
colaborativos e sustentáveis, que tem
como valores centrais o crescimento
pessoal, o fortalecimento do sentido de
comunidade e a responsabilidade ativa
com a Terra. Criado pelo geógrafo
australiano John Croft, vem sendo
aplicado há mais de 20 anos em projetos
sociais, ambientais, institucionais e no
planejamento estratégico participativo de
projetos comunitários sustentáveis.

Nossos apoiadores e financiadores:
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