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• Livros importantes

SOBRE O INSTITUTO PARA
A EDUCAÇÃO HUMANA (IHE)

Fundado em 1996, o Institute for Humane Education (IHE - Instituto para a

Educação Humana) é uma organização sem fins lucrativos que educa as pessoas

para criar um mundo no qual humanos, animais e a natureza possam prosperar.

O Institute for Humane Education oferece:

 

✔ Programas online de Mestrado e Doutorado em Educação

Humana oferecidos em parceria com a Antioch University e projetados

para preparar professores e agentes de mudança para educar outras

pessoas sobre as questões interligadas de direitos humanos, ética

ambiental e proteção animal.

 

✔ Centro para a Mudança Solucionária que serve como um centro

dinâmico de aprendizagem, desenvolvimento profissional, recursos online

e transformação escolar para o movimento solucionário em constante

expansão, e que oferece suporte aos professores com metodologias para

educar a próxima geração de solucionários.

 

✔ Alcance de Alto Impacto construindo coalizões poderosas por meio de

palestras, livros, apresentações, workshops de desenvolvimento

profissional, palestras TEDx, ensaios e consultoria.
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PREFÁCIO
 
Bem-vindo! Obrigado pelo seu interesse em educar os alunos para serem solucionários

engajados, dedicados e experientes. Estamos muito felizes por você ter baixado o Guia

Solucionário e ansiosos para apoiar seus esforços.

Embora o público principal deste guia seja professores, administradores e

coordenadores de currículo do ensino fundamental e médio, este não é o público

exclusivo. Acreditamos que todos os educadores, independentemente das disciplinas

que ensinam, da idade de seus alunos ou do ambiente de seus empreendimentos

educacionais, podem ajudar seus alunos a se tornarem solucionadores.

Se você se identifica com algum dos seguintes, acreditamos que encontrará muitas

informações úteis aqui:

✔ Educador de crianças em qualquer idade

✔ Professor do ensino superior

✔ Professor de educação de adultos

✔ Pais educando em casa

✔ Facilitador de workshop

✔ Agente de mudança/ativista trabalhando para criar um mundo mais justo,

humano e sustentável

✔ Conselheiro de acampamento/líder escoteiro

✔ Educador não tradicional

✔ Educador baseado na fé

✔ Educador sem fins lucrativos

✔ Educador humano

✔ Educador ambiental/sustentável

✔ Educador de justiça social

✔ Educador de proteção animal
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✔ Educador que oferece Aprendizagem Sócio-Emocional (ASE), Aprendizagem

Baseada em Problemas (ou Projetos - ABP), Educação Experimental,

Educação de Sustentabilidade, Educação Expedicionária, Educação Moral

✔ Mentor

Embora este guia seja independente, encorajamos você a ler o livro da presidente do

IHE, Zoe Weil, "The World Becomes What We Teach: Educating a Generation of

Solutionaries," que fornece a visão sobre a qual este guia foi construído. Também

recomendamos que você assista ao primeiro TEDx Talk dela, The World Becomes What

You Teach.

Na seção Recursos no final deste guia, você encontrará muitos links que o ajudarão a

colocar em prática as ideias que encontrar aqui de modo mais aprofundado. Optamos

por não fornecer muitos desses recursos no corpo do guia para que você possa lê-lo com

mais facilidade e fluidez.

Estamos entusiasmados em saber como este guia é usado por professores e alunos.

Nosso Centro para Mudança Solucionária, nosso Solutinary Channel (Canal

Solucionário) no YouTube, nossa página no Facebook do Solutionary Teachers

(Professores Solucionários) e outros locais, fornecerão oportunidades para conexão e

aprendizado mútuo enquanto educamos juntos a #GeraçãoSolucionária. Por favor, entre

em contato conosco e compartilhe suas histórias e experiências!

O que é um solucionário?

Já usamos a palavra “solucionário” diversas vezes. Mas, o que exatamente é um

solucionário?

Um solucionário é alguém que:

✔ faz escolhas compassivas e responsáveis

✔ identifica sistemas insustentáveis, desumanos e injustos

✔ traz um pensamento crítico, sistêmico, estratégico e criativo para resolver

problemas

✔ desenvolve soluções baseadas em sistemas que fazem o bem ao máximo e

o mal ao mínimo às pessoas, aos animais e ao meio ambiente

Educar outros para serem solucionários começa com educadores cultivando disposições

solucionárias e praticando habilidades solucionárias. Não ensinaríamos matemática
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sem proficiência em matemática, história sem conhecimento de história ou ciências sem

compreender as ciências.

Portanto, embora este guia seja escrito para que você traga pensamento e ação

solucionários para seus alunos, por favor, pratique ao longo do caminho. Você desejará

desenvolver o maior nível de conhecimento possível para ajudar seus alunos a obter

proficiência.

  

O Processo Solucionário começa com a crença de que até mesmo nossos problemas mais

intratáveis podem ser resolvidos e que as escolas são os lugares perfeitos para os alunos

praticarem como resolvê-los.

Embora este livro não seja um guia abrangente para resolver todos os nossos problemas,

ele oferece uma estratégia testada para educadores (e por "educadores" queremos dizer

aqueles que trabalham em salas de aula, bem como aqueles que educam em ambientes

fora da sala de aula) que querem fazer parte de o crescente movimento solucionário.

Nós, do IHE, não desenvolvemos soluções para a pobreza, poluição, mudança climática,

racismo, sexismo, xenofobia, crueldade contra os animais etc., ainda que seja comum

trazermos pensamentos solucionários para essas questões e compartilharmos

ideias a respeito.

O que fizemos foi desenvolver uma solução solucionária para um sistema raiz que

precisa de mudança: a escolaridade. Nossa solução é educar os jovens para

serem solucionários. Por acreditarmos que o sistema educacional está por trás de

outros sistemas e que os solucionários serão capazes e estarão motivados para resolver

os problemas que enfrentamos, estamos trabalhando para ajudar professores, escolas,

administradores escolares e professores, bem como educadores fora da sala de aula,

pais, agentes de mudança e mentores a educarem outros a serem solucionários. Este

guia é uma forma de colocar em prática nossa própria solução solucionária.

Talvez você esteja lendo este guia porque compartilha nossa crença de que o propósito

da escolaridade deve incluir as informações, a motivação e as estratégias de que os

alunos precisam para ajudar a si mesmos, outros humanos, animais não humanos e o

planeta a prosperar.

 

Quando pensamos nas pessoas que estão lendo este guia, imaginamos educadores que

são atraídos pela vocação de ensino porque desejam fazer a diferença na vida de seus

alunos; eles querem ajudar a cumprir os objetivos mais dignos da educação; e eles

querem ajudar seus semelhantes a pensar e agir de maneiras que promovam saúde,

bem-estar, justiça e compaixão.

 

O Processo Solucionário é descrito detalhadamente neste guia e esperamos que os

detalhes sejam úteis para você, independentemente de seguir ou não o processo em sua

totalidade.
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Em sua essência, o Processo Solucionário é uma estrutura simples que pode ser trazido

à vida por meio destas etapas:

✔ identifique um problema para resolver

✔ trabalhe em grupos ou individualmente para pesquisar as causas e

manifestações do problema

✔ aplique um pensamento crítico, sistêmico, estratégico e criativo em um

esforço para chegar a uma "solução solucionária" * para o problema

✔ projete um plano de ação para implementar a solução

✔ implemente a solução

✔ compartilhe a solução em um fórum público

✔ avalie as conquistas e os desafios para aprender com eles e melhorar as

habilidades e ações solucionárias

 

* Uma “solução solucionária” possui características distintas que discutiremos em mais detalhes

neste guia. Simplificando, ela aborda as causas do problema e faz o bem ao máximo e o mal ao

mínimo aos humanos, animais não humanos e ao mundo natural.
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PARTE I: POR QUE E O QUE

POR QUE É IMPORTANTE SER UM SOLUCIONÁRIO?

Muitas coisas no mundo estão melhorando, e um mundo saudável, justo e humano é

possível.

 

Quando questionados pela presidente do IHE, Zoe Weil, quais pensavam ser os maiores

problemas do mundo, um grupo de 45 alunos do quinto e sexto ano de uma escola em

Connecticut preencheu um quadro branco. Quando questionados se achavam que

poderíamos resolver os problemas listados, apenas cinco levantaram a mão.

 

Um grupo de professores de uma academia pública para alunos superdotados do 10º ao

12º ano foi convidado por Zoe a responder esta pergunta em um workshop de

desenvolvimento profissional: “Em 50 anos, eu quero que o mundo seja...”

A primeira resposta foi: “Algo que ainda exista”. Quando questionados se outras pessoas

compartilhavam esse pensamento, quase todos os professores e desenvolvedores de

currículo levantaram a mão. A maioria deles não tinha esperança quanto ao futuro.

 

Se é comum para crianças e professores sentirem-se um tanto (ou muito)

desesperançados quanto às nossas perspectivas para o futuro, que impacto esse

sentimento tem no ensino, na aprendizagem, nas metas educacionais e nos resultados

educacionais?

 

Embora a esperança não seja um pré-requisito para o pensamento e ação solucionários,

sem esperança pode ser necessário um tipo especial de disciplina e integridade - para

professores e alunos - para forjar uma prática solucionária. Afinal, por que se preocupar

em trabalhar duro para resolver problemas complexos se não acreditamos que eles

podem ser resolvidos e se o futuro é sombrio, não importa o que façamos?

 

O que é irônico no pavor que tantas pessoas sentem sobre o futuro é que tantas coisas

mudaram para melhor. A expectativa de vida humana aumentou em quase todos os

lugares. A pobreza extrema diminuiu dramaticamente em todo o mundo. A educação de

crianças - incluindo meninas - é quase universal. Os preconceitos, embora ainda

universais, não impediram o movimento inexorável em direção a uma maior justiça

social, e os direitos humanos para pessoas anteriormente marginalizadas agora estão

codificados em leis que a maioria dos países ao redor do mundo segue. Políticas e

legislações para proteger os animais e o meio ambiente continuam a ser desenvolvidas e

aprovadas. A violência e a guerra diminuíram.

 

Pode ser difícil ver essas tendências positivas porque a mídia nos bombardeia com más

notícias (que existem em abundância). Nenhum dos sucessos mencionados acima
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significa que devemos descansar sobre os louros, porque, como sabemos, a violência, a

injustiça, o preconceito, a destruição e a crueldade com pessoas e animais continuam.

No entanto, é importante observar o progresso que fizemos e deleitar-se, estudar e

compreender as estratégias que levaram ao progresso para que possamos dar passos

maiores e duradouros em direção à paz, sustentabilidade e um futuro humano.

Muitos problemas atuais no mundo
são potencialmente catastróficos

Apesar de nossas conquistas - e em grande parte por causa das conquistas na extração

de recursos e uso de energia - enfrentamos catástrofes potenciais iminentes.

 

A mudança climática é uma ameaça existencial para grande parte da vida na Terra, e

todas as evidências sugerem que estamos no meio de uma grande extinção. Embora as

estimativas variem consideravelmente, é possível que metade de todas as espécies da

Terra possam ser extintas até o final deste século. As geleiras estão diminuindo, os

recifes de coral estão morrendo e as florestas tropicais estão sendo destruídas em um

ritmo alarmante. Os esforços para reverter a mudança climática até agora não tiveram

sucesso.

Ainda que a violência e a guerra tenham diminuído, a possibilidade de armas nucleares

sendo utilizadas representa um grave perigo.

 

No geral, as pessoas podem estar vivendo mais e com mais saúde, mas o crescimento

populacional juntamente com a pobreza, a desigualdade, a poluição, a extração de

recursos e os impactos na disponibilidade de alimentos e água podem levar a um

aumento do conflito, maior xenofobia e retaliação baseada no medo por causa de

possíveis ameaças.

É importante lembrar que as coisas podem ser ruins e melhores ao mesmo tempo.

  

Com esperança realista e uma motivação saudável para fazer a diferença, os alunos de

todas as idades que são educados para serem solucionários têm o potencial de usar o

conhecimento, a confiança e as habilidades que adquirem para:

✔ Alcançar metas significativas que são pessoalmente gratificantes e

fortalecedoras; obter competências solucionárias que os servirão por toda

a vida; e desenvolver um portfólio de valor para faculdades e/ou

empregadores em potencial (bom para jovens)

✔ Aplicar habilidades acadêmicas e conhecimento a questões do mundo real;

trazer um pensamento crítico, sistêmico, estratégico e criativo para
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resolver problemas; e compreender a relevância da escola para viver uma

vida com sentido e propósito (bom para alunos, professores, escolas)

✔ Resolver problemas do mundo real (bom para as comunidades e o mundo)
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Cultivar sua própria prática solucionária

Ao cultivar uma prática solucionária, você provavelmente descobrirá maior significado,

propósito e alegria em seu próprio trabalho e maior impacto por meio de seus esforços

dentro e fora do ambiente de ensino.

Seus alunos não precisam apenas de você como modelo e guia solucionário, mas o

mundo também precisa de você como um solucionário. Embora educar jovens para

serem solucionadores seja essencial, nossos alunos perceberão corretamente nossa

hipocrisia se não nos esforçarmos para sermos os melhores solucionários que podemos

ser em nossas próprias vidas e trabalho, dados os graves desafios do mundo.

Por todas essas razões e muitas outras, é extremamente importante que

todos nós aprendamos a sermos solucionários e que eduquemos uma

#GeraçãoSolucionária.

POR QUE É IMPORTANTE DESENVOLVER SOLUÇÕES QUE

FAÇAM O BEM AO MÁXIMO E O MAL AO MÍNIMO (QUE SEJAM

MOGO) ÀS PESSOAS, AOS ANIMAIS E AO MEIO AMBIENTE?

 

Às vezes, somos questionados sobre o que torna nossa abordagem de educação

humana abrangente e nossa estrutura de solução diferente de outras iniciativas

focadas na solução de problemas do mundo real.

 

Existem duas diferenças principais. Nossa abordagem garante que professores e

alunos:

 

✔ compreendam as causas do(s) problema(s) que eles estão abordando e

desenvolvam soluções básicas e sistêmicas.

✔ aprendam que para serem verdadeiramente solucionários, uma

solução deve evitar consequências negativas não intencionais que

possam prejudicar um grupo enquanto beneficiam outro.

 

(Mais adiante nesta seção, daremos exemplos e entraremos em mais detalhes sobre o

que constitui uma "solução solucionária".)

 

Nossa filosofia de orientação no Institute for Humane Education (IHE) inclui o

princípio “MOGO”. MOGO é a abreviação de "most good." (bem ao máximo). Por meio

de nossas ações, nos esforçamos para viver e educar de maneiras que resultem em

fazer o bem ao máximo e o mal ao mínimo às pessoas, aos animais e ao meio

ambiente. A Presidente do IHE, Zoe Weil, escreveu o livro "Most Good, Least Harm:

10

https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/


A Simple Principle for a Better World and Meaningful Life", caso você deseje

mergulhar mais profundamente em como colocar este princípio em prática.

 

Você deve ter notado nossa inclusão de animais não humanos no princípio MOGO.

Muitos programas que buscam ajudar os alunos a resolver problemas globais deixam

de fora os animais - exceto talvez no contexto de espécies ameaçadas e/ou da

megafauna como baleias e elefantes, que captam a nossa atenção e/ou dos amados

animais de estimação como cães e gatos.

 

Para ser um solucionário, no entanto, acreditamos que é importante desenvolver

soluções que não causem sofrimento e danos a quaisquer seres autoconscientes, não

apenas aos animais de que gostamos.

 

A maioria das pessoas acredita que os animais devem ser protegidos contra abusos. E,

no entanto, a crueldade contra os animais, embora condenada por quase todos, é

rotineira e sistêmica, embora em grande parte oculta da vista. Por esse motivo,

estamos dedicando a próxima página deste guia para compartilhar informações que

geralmente são deixadas de fora quando pensamos em resolver problemas e contribuir

para um mundo mais justo e compassivo.

Nossos alimentos, roupas, testes de produtos, manejo da vida selvagem,

entretenimento e outros sistemas comumente prejudicam os animais de maneiras que

seriam ilegais se cometidos contra cães, gatos ou pássaros.

Por exemplo, é legal e rotineiro:

✔ castrar animais de criação sem analgésicos ou anestesia.

✔ marcar e cortar os chifres do gado sem analgésicos ou anestesia.

✔ cortar metade dos bicos sensíveis de galinhas e perus sem analgésicos ou

anestesia.

✔ confinar os porcos em lugares tão apertados de modo que sejam incapazes

de se movimentar.

✔ amontoar galinhas e perus em espaços tão pequenos de modo que não

possam esticar uma asa.

✔ retirar bezerros de suas mães no primeiro dia de vida para tirar o leite que

suas mães produzem e usá-lo para consumo humano.

✔ confinar bezerros de vitela em baias tão pequenas que eles não possam se

mover durante suas vidas.
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✔ colocar produtos dolorosos que causam irritação nos olhos dos coelhos, sem

analgésicos, para testar produtos domésticos e cosméticos.

✔ espalhar substâncias cáusticas na pele esfolada de animais em laboratórios

de teste sem analgésicos.

✔ alimentar animais em laboratórios à força com produtos químicos, em

quantidades destinadas a matá-los.

✔ chicotear e bater em animais usados para entretenimento.

✔ fisgar e arrastar peixes por suas bocas sensíveis por quilômetros e depois

sufocá-los com as práticas de pesca com palangre.

✔ capturar animais marinhos “não-intencionados”, incluindo mamíferos

marinhos e tartarugas, nas redes de navios de pesca comercial, muitas vezes

causando sua morte por emaranhamento e/ou manuseio.

✔ envenenar a vida selvagem com toxinas que resultam em mortes

prolongadas e dolorosas.

✔ confinar animais selvagens de pele em gaiolas apertadas e depois

eletrocutá-los pelo ânus para tirar sua pele.

✔ prender animais pelas pernas e fazê-los suportar a dor e a exposição antes

de matá-los para obter suas peles.

 

Todas essas práticas são onipresentes e algumas são tão normais que ler sobre elas

pode não despertar preocupação. No entanto, se essas práticas fossem perpetradas

naqueles animais que consideramos animais de estimação, provavelmente as

acharíamos horríveis (e, como mencionado acima, ilegais).

Em nosso objetivo de construir um mundo mais humano e justo, acreditamos que

considerar o sofrimento dos animais não humanos seja essencial. Embora muitos

programas possam considerar questões relacionadas a espécies animais (por exemplo,

espécies ameaçadas ou em perigo ou impactos de espécies introduzidas em um

ecossistema), pensamos que abordar a situação de animais individuais também é

importante.

 

Assim, para ser solucionária, uma solução deve se esforçar para fazer o máximo de bem

e o mínimo de mal aos animais não humanos, além das pessoas e do meio ambiente que

sustentam toda a vida.

 

Pode parecer que a maioria dos problemas seja amplamente destacável, e por isso não

haveria muita necessidade de se levar em consideração as pessoas, os animais e o meio

ambiente ao abordar um problema. Às vezes, esse é o caso. Por exemplo, se um grupo de

12



alunos deseja abordar a questão de políticas disciplinares prejudiciais em sua escola,

seus esforços de justiça social podem não se conectar a outras espécies ou ecossistemas.

 

Com mais frequência, no entanto, se olharmos com cuidado, veremos conexões entre

questões e grupos de partes interessadas que inicialmente pareciam invisíveis para nós.

Veja dois exemplos:

 

A QUESTÃO DE UMA ESPÉCIE EM PERIGO

Ao abordar o problema de uma espécie que se torna ameaçada de extinção devido à

destruição de habitat, como a Coruja-Pintada do Norte no noroeste do Pacífico, as leis

dos EUA, como a Lei de Espécies Ameaçadas de 1973, são invocadas para proteger o

habitat onde o animal vive. No caso da Coruja-Pintada do Norte, a Lei das Espécies

Ameaçadas foi usada para evitar a extração de madeira em florestas antigas. O que

muitas vezes não é considerado pelos defensores ou legisladores dos animais e do meio

ambiente é a dificuldade econômica que resultará quando uma indústria inteira que

pode estar empregando uma parte significativa de uma comunidade repentinamente se

tornar ilegal. Tal solução não reconhece as conexões existentes, tampouco leva em

consideração todas as partes interessadas. Para ser verdadeiramente solucionária, a

solução precisaria propor respostas para as consequências não intencionais de perdas de

empregos e a instabilidade econômica em uma comunidade.

A QUESTÃO DA FOME

Ao abordar o problema da fome, alguns indivíduos e grupos defenderam o fornecimento

de gado para pessoas em outros países que vivem na pobreza. O pensamento por trás

dessa solução é que o gado irá produzir alimentos (ovos, leite, carne) e fornecer uma

fonte contínua de nutrição porque os animais se reproduzirão. O que não é considerado

é se os recipientes terão os meios para prover cuidado, moradia e alimentação

adequados para o gado; se o gado vai sofrer e morrer; se o meio ambiente pode

sustentar o gado; se o gado irá causar danos ambientais em regiões que não são

propícias à pecuária; se a alimentação necessária para o gado irá desviar meios

potencialmente mais eficientes para alimentar a comunidade, etc. Sem considerar todas

as partes interessadas - incluindo os animais individualmente, o meio ambiente e a

viabilidade de longo prazo para as comunidades - a solução pode não ser realmente

solucionária.

  

A maioria dos problemas não ocorre isoladamente. Aprender a levar em consideração

todos os que são afetados pelo problema e/ou sua solução potencial permite aos

solucionadores conceber abordagens e ideias que podem beneficiar a todos e evitar

potenciais consequências negativas não intencionais.

 

Nem sempre é possível evitar alguns impactos negativos. É por isso que o princípio

MOGO pede que nos esforcemos a fazer o máximo de bem e o mínimo de mal, ao

invés de todo o bem e nenhum mal.
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Para refletir sobre como você e seus alunos podem se esforçar para viver de acordo com

o princípio MOGO, convidamos você a preencher este questionário MOGO. (Você pode

encontrar nossa edição juvenil para seus alunos aqui.)

POR QUE É IMPORTANTE FAZER ESCOLHAS PESSOAIS QUE

SEJAM MOGO?

 

No início deste guia, compartilhamos atributos de um solucionário, e entre eles

incluímos o compromisso de fazer escolhas compassivas e responsáveis que façam o

bem ao máximo e o mal ao mínimo às pessoas, aos animais e ao meio ambiente.

Por que é importante que os solucionários façam escolhas MOGO em suas vidas

pessoais, bem como cultivem virtudes como gentileza e compaixão? Afinal, se o objetivo

é produzir pensadores solucionários que desenvolvam e implementem soluções

solucionárias no mundo, por que se preocupar em focar na escolha pessoal?

 

Bom, há muitas razões!

 

✔ Ser humano - o que, de acordo com o Webster's Collegiate Dictionary, inclui “ter

o que são consideradas as melhores qualidades dos seres humanos” - é

inerentemente positivo. Cultivar virtudes como gentileza e compaixão melhora

nossos relacionamentos; torna mais provável a colaboração bem-sucedida;

constrói pontes de compreensão; permite-nos ver as perspectivas dos outros e

levá-las em consideração; e cria culturas felizes, saudáveis e prósperas em salas

de aula, escolas, bairros e comunidades. A maioria dos professores quer que suas

salas de aula sejam lugares onde todos sejam tratados com respeito, onde a

empatia seja a norma e onde crianças e adolescentes sintam-se bem com eles

mesmos e tenham compaixão pelos outros.

 

✔ Praticar a gentileza em um mundo globalizado exige esforço adicional. A bondade

em uma economia global exige que se considere os impactos de nossas escolhas

diárias, uma vez que o que comemos, vestimos e compramos pode deixar um

rastro de tristeza e danos ocultos. Fazer escolhas conscientes e conscienciosas

não resolverá, por si só, os problemas do mundo, mas é importante de qualquer

maneira. Embora as escolhas individuais possam não resultar em mudanças

imediatas e de longo prazo, as escolhas coletivas dos indivíduos levam a

inovações, negócios sociais, legislação e mudanças políticas que, com o tempo,

suplantam os sistemas destrutivos.

 

✔ A dedicação em fazer escolhas conscientes e conscienciosas com base em nossos

valores permite-nos identificar os desafios em fazê-lo. Isso, por sua vez, estimula
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a criação de novos e melhores sistemas que tornam a vida humana e sustentável

mais fácil para todos, inclusive para aqueles que não podem fazer escolhas

diferentes em suas vidas. Também nos dá uma lição de empatia, pois percebemos

como pode ser difícil fazer até mesmo pequenas mudanças pessoais.

 

✔ Fazer escolhas inconsistentes com nossos valores dá a todos que encontramos (e

potencialmente influenciamos) um progresso implícito na tentativa de fazer

escolhas mais sustentáveis e humanas, porque se nós não vivemos de acordo com

nossos princípios, por que os outros deveriam?

  

✔ Assumir a responsabilidade por viver com integridade também leva a uma maior

liberdade pessoal e respeito próprio.

Na década de 1960, o professor de Yale, Stanley Milgram, conduziu uma série de

experimentos famosos estudando a obediência à autoridade. Os participantes foram

encorajados por uma figura de autoridade a administrar choques elétricos - em um

suposto estudo dos efeitos do reforço negativo na memória e no aprendizado - a uma

pessoa que tinham acabado de conhecer (que na verdade era um ator).

Compreendendo que eles poderiam estar prejudicando gravemente e até matando essa

pessoa - a quem eles podiam ouvir, mas não ver - e instigados pelo Dr. Milgram a

continuar apesar de suas dúvidas, dois terços dos sujeitos administraram o que eles

acreditavam ser choques potencialmente fatais em nome da ciência. Esses sujeitos eram

pessoas que normalmente cometeriam ou se envolveriam em violência? Não, eles eram

apenas pessoas que responderam a um anúncio, pessoas como você e eu.

A conclusão? Nós, humanos, obedecemos prontamente a outras pessoas em

autoridade, mesmo quando isso desafia nossos valores mais profundos.

Quando desafiamos nossos valores e sucumbimos à autoridade - seja essa figura de

autoridade um homem com um jaleco branco nos incentivando a administrar choques

dolorosos, ou um anunciante nos manipulando para querer produtos que causam danos

e destruição em grande parte ocultos à nossa visão - nós nos despojamos da liberdade de

seguir nossa consciência e cedemos nossa vontade individual às normas sociais, a

pessoas no poder e a algoritmos de manipulação.

Quando, em vez disso, assumimos a responsabilidade de aprender sobre os impactos de

nossas escolhas e ações sobre outras pessoas, animais não humanos e o meio ambiente,

e então agimos de acordo com o que sabemos e valorizamos, nós nos libertamos para

olhar no espelho todos os dias e ter respeito por quem olha para trás.

Também preparamos o terreno para reconhecer e resistir, em um nível mais amplo da

sociedade, aos sistemas que criam as condições para a violência e exploração de outros.
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Por todas essas razões, cultivar as melhores qualidades dos seres humanos e modelar o

princípio MOGO para nossos alunos - e incentivá-los a fazer isso também - ajuda

aqueles que ensinamos a se tornarem pessoas mais compassivas, generosas, dedicadas e

solucionárias, criando um constante feedback positivo que apoia mais pensamentos e

ações solucionários.

O QUE SE COMPREENDE POR PENSAMENTOS E PRÁTICAS

SOLUCIONÁRIOS?

O pensamento solucionário é composto por muitas outras formas de pensamento, mas

principalmente de:

 

✔ PENSAMENTO CRÍTICO

✔ PENSAMENTO SISTÊMICO

✔ PENSAMENTO ESTRATÉGICO

✔ PENSAMENTO CRIATIVO

 

A The Foundation For Critical Thinking define pensamento crítico como "o processo

intelectualmente disciplinado de conceituar, aplicar, analisar, sintetizar e/ou avaliar

ativa e habilmente as informações coletadas ou geradas por observação, experiência,

reflexão, raciocínio ou comunicação como um guia para crença e ação."

O pensamento crítico está no cerne do pensamento solucionário. Sem discernimento

e capacidade para averiguar o que é factual, distinguir notícias falsas das verdadeiras,

bem como analisar e avaliar os próprios processos de pensamento não podemos

construir o conhecimento necessário para resolver problemas de maneira eficaz ou

solucionária.

 

De acordo com o Learning for Sustainability, o pensamento sistêmico "nos incentiva

a explorar as inter-relações (contexto e conexões), perspectivas (cada ator tem sua

própria percepção da situação) e limites (concordando com o escopo, a escala e com o

que pode constituir um melhoria). O pensamento sistêmico é particularmente útil para

lidar com complexas... situações problemáticas.” Os problemas surgem por meio de

estruturas sistêmicas que são interconectadas e complexas.

Compreender os sistemas que perpetuam os problemas e as visões de mundo, os

fundamentos psicológicos e as mentalidades que levam a essas estruturas sistêmicas é

essencial para resolver os problemas de maneiras solucionárias e a reduzir as

consequências negativas não intencionais.
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O pensamento estratégico envolve a geração de ideias eficazes para atingir um

objetivo ou resolver um problema. O pensamento estratégico pode ser praticado tanto

individual quanto colaborativamente. Podemos ter muitas ideias para resolver um

problema, e algumas dessas ideias serão mais estratégicas do que outras. Aprender a

pensar estrategicamente leva a uma maior probabilidade de implementação

bem-sucedida de soluções solucionárias.

 

O pensamento criativo envolve lidar com problemas de uma maneira nova, original,

inventiva e/ou não ortodoxa. No caso de resolver problemas generalizados, o

pensamento criativo consiste em grande parte em gerar ideias nas quais ninguém

pensou ou em aplicar conhecimentos, habilidades e/ou processos de um domínio para

outro de uma forma nova ou inovadora. Em outras palavras, o pensamento criativo pode

entrar em jogo não apenas pela concepção de uma nova solução, mas também pela

descoberta de ideias solucionárias que já existem, mas não estão sendo implementadas

por causa de sistemas arraigados que impedem sua adoção. O pensador criativo pode

desenvolver ideias para transformar esses sistemas para permitir que uma ideia

solucionária existente crie raízes.

 

Embora esses quatro tipos de pensamento aconteçam de uma maneira não linear, eles

podem se basear um no outro sequencialmente para ajudar as pessoas a se tornarem

solucionárias mais bem-sucedidas. Sem o pensamento crítico como base, o pensamento

sistêmico torna-se desafiador. Sem o pensamento crítico e o pensamento sistêmico

trabalhando juntos, o pensamento estratégico pode falhar em desenvolver com sucesso

as ideias mais solucionárias. E sem os três, o pensamento criativo pode carecer da base

que permite à imaginação considerar novas maneiras interessantes de apresentar as

melhores soluções.

 

Quando aplicado aos problemas, o pensamento solucionário leva ao desenvolvimento de

soluções solucionárias.

O QUE É UMA SOLUÇÃO SOLUCIONÁRIA?

 

Até agora, nós descrevemos duas soluções que não são solucionárias (proteger espécies

em extinção e resolver a fome). Então, o que é uma solução solucionária?

 

Uma Solução Solucionária:

 

✔ reflete uma compreensão profunda das complexidades do problema,

suas causas e os sistemas subjacentes que o perpetuam;

✔ esforça-se para não prejudicar as pessoas, os animais ou o meio ambiente e

procura evitar consequências negativas não intencionais;
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✔ trabalha para transformar positivamente os sistemas subjacentes que perpetuam

o problema.

 

Elaborar soluções solucionárias é um desafio por si só. Implementar soluções

solucionárias é ainda mais difícil. Na verdade, existem muitas soluções solucionárias

que foram propostas para resolver problemas complexos, desde a mudança climática até

a pobreza, os problemas de saúde, a crueldade contra os animais e os fracassos da

democracia. O que impede que muitas soluções excelentes sejam implementadas com

sucesso geralmente são os sistemas interconectados imperfeitos, muitas vezes

corrompidos, nos quais o problema está inserido e por meio do qual interesses

poderosos exercem influência. Se fosse fácil implementar soluções solucionárias,

teríamos resolvido a maioria dos problemas que enfrentamos no mundo.

Não devemos esperar que nós, muito menos crianças e adolescentes, sejamos capazes de

facilmente (ou frequentemente) encontrar e implementar as soluções mais solucionárias

para problemas complexos e arraigados.

Embora o processo solucionário (descrito na próxima seção em detalhes) sugira uma

progressão específica - desde alunos identificando os problemas que mais desejam

resolver até a concepção, implementação e compartilhamento das soluções mais

solucionárias - é importante observar que existem variações sobre o processo que são

igualmente valiosas e, às vezes, são até mais valiosas.

Por exemplo:

Embora os alunos possam ter paixão por abordar um grande problema global, muitas

vezes é mais proveitoso para eles identificar as manifestações locais desse problema

global e implementar uma solução solucionária em nível local. Mesmo que essas

soluções não tenham um impacto significativo no problema maior, o sucesso em nível

local traz estes benefícios importantes:

✔ Os alunos podem se conectar pessoalmente com as partes interessadas.

✔ Eles se fortalecem por suas realizações e aprendem que podem realmente criar

mudanças positivas.

✔ Eles podem compartilhar sua solução com outras pessoas como um modelo a ser

adotado em outro lugar, ajudando para que a solução se espalhe e ganhe força.
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✔ Eles podem avaliar o sucesso de sua solução ao longo do tempo, lidar com

quaisquer consequências indesejadas que possam surgir e melhorar seus

esforços.

✔ Eles podem se basear em conquistas locais porque irão adquirir níveis crescentes

de habilidade e confiança.

Também é extremamente valioso para os alunos identificar as soluções solucionárias de

outros e implementá-las. Mesmo que eles próprios não estejam desenvolvendo soluções

solucionárias, a implementação bem-sucedida de soluções solucionárias de terceiros

requer o desenvolvimento de habilidades importantes, cria confiança e experiência e faz

a diferença, o que é profundamente gratificante e inspira os alunos a continuarem

fazendo mais.

Soluções solucionárias que ainda não foram implementadas precisam de ideias

solucionárias para implementação. Por exemplo, se os alunos descobrirem soluções

solucionárias para lidar com o racismo, a falta de moradia, a violência armada, o abuso

de animais ou a crise climática, que não estão sendo implementadas por causa de

estruturas sistêmicas que impedem sua adoção, suas soluções solucionárias podem se

constituir em abordar essas estruturas sistêmicas com sucesso de modo que essa

implementação torne-se mais viável e provável.

Esse tipo de pensamento solucionário é essencial para colocar em prática as muitas e

excelentes ideias propostas por incontáveis pessoas e grupos.

É importante enfatizar que o que é de maior importância não é o sucesso de qualquer

aluno na implementação de uma solução para um problema local ou global, mas sim

todos os alunos ganhando a capacidade de trazer pensamentos e práticas solucionários

para cada questão ou problema que encontram.
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AVALIANDO SOLUÇÕES EM UMA ESCALA SOLUCIONÁRIA

A escala abaixo ajudará você e seus alunos a avaliar as soluções e se esforçarem para

criar mais e mais soluções solucionárias ao longo do tempo.

Avaliando Soluções em uma Escala Solucionária

EMERGENTE EM DESENVOLVIMENTO SOLUCIONÁRIO O MAIS SOLUCIONÁRIO
A solução, ainda que bem
intencionada, não ataca a
raiz do problema e/ou as
causas sistêmicas (e pode
provocar consequências
negativas não intencionais
a pessoas, animais e ao
meio ambiente).

A solução ataca a raiz do
problema e/ou as causas
sistêmicas, mas provoca
consequências negativas não
intencionais a pessoas, animais
e/ou ao meio ambiente.

A solução ataca a raiz do
problema e/ou as causas
sistêmicas e se esforça
para não provocar
consequências negativas
não intencionais a
pessoas, animais ou ao
meio ambiente.

A solução significativa e
estrategicamente ataca a
raiz do problema e/ou as
causas sistêmicas e não
causa danos às pessoas, aos
animais e ao meio ambiente.

Pode ser útil avaliar soluções usando essa escala para se tornar mais hábil em distinguir

o que constitui uma solução verdadeiramente solucionária. Não é incomum equiparar

boas ações a mudanças eficazes, mas elas não são a mesma coisa. Também não é

incomum equiparar ideias inovadoras que podem ajudar a aliviar os piores sintomas de

um problema com ideias que abordam as causas do problema para que ele não continue

no futuro. Ser capaz de distinguir esses atos e ideias é importante.

 

Abaixo você encontrará exemplos de soluções com nossa avaliação sobre onde eles se

enquadram na escala:

1. Um grupo de estudantes do ensino médio move uma ação contra o governo dos

Estados Unidos alegando que seu direito constitucional à vida, à liberdade e à

busca pela felicidade está sendo violado pela falta de ação do governo e por sua

contribuição para a crise climática.

O MAIS SOLUCIONÁRIO: Não prejudica outras pessoas e ajuda a

resolver o problema de forma sistêmica e significativa. Nota: esta solução

exigirá outras soluções solucionárias para abordar os sistemas políticos e

econômicos que podem impedir o sucesso.

2. Um grupo de alunos do ensino fundamental cria uma petição para influenciar sua

escola a parar de usar utensílios, pratos, copos e bandejas descartáveis. Eles

coletam assinaturas de mais de 80% do corpo escolar, preparam uma

apresentação detalhando os impactos negativos da produção e descarte desses

produtos e convidam as partes interessadas para assistir à sua apresentação,

durante a qual entregam suas pesquisas e petições aos responsáveis para a

elaboração de decisões sobre os materiais da cafeteria.
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EM DESENVOLVIMENTO PARA SOLUCIONÁRIO: Petições

geralmente representam soluções emergentes ou em desenvolvimento

porque nem sempre são seguidas por uma pesquisa cuidadosa, pela

apresentação aos que tomam as decisões apropriados e pela pressão

contínua para levar à mudança. Neste caso, os alunos reuniram apoio

suficiente e defenderam fortemente os impactos negativos dos

descartáveis, aumentando a probabilidade de sucesso. A inclusão de mídia

também aumenta o potencial de impacto. O que é desconhecido são as

estruturas sistêmicas que levaram ao uso de descartáveis em primeiro

lugar. Sem levar isso em conta, sua solução pode não ser adotada.

Observação: embora um esforço de uma única escola possa não ter

impactos de longo alcance por si só, esta solução é replicável, escalonável e

oferece uma abordagem potencialmente bem-sucedida que outros podem

adotar.

3. Depois de uma viagem escolar a Washington, DC, um grupo de crianças ficou

profundamente angustiado com a falta de moradia que elas testemunharam. Elas

organizaram uma campanha de alimentos e roupas para levar a um abrigo para

pessoas sem-teto.

EMERGENTE: Embora seus esforços humanitários sejam importantes e

belos, eles não são solucionários, porque não abordam as causas dos

sem-teto nem tentam resolver o problema de forma sistêmica.

4. Para lidar com o número crescente de veados em sua comunidade - que são

vetores de carrapatos transmissores da doença de Lyme, frequentemente colidem

com carros e comem as flores das pessoas em seus jardins - um grupo de

estudantes do ensino médio no subúrbio da Nova Inglaterra prepara uma

apresentação para o conselho de sua cidade a fim de promover um dia de caça

anual.

EMERGENTE PARA EM DESENVOLVIMENTO: A solução tenta

resolver o problema estabelecendo uma caça regular que diminuirá a

população de veados, mas não leva em consideração os interesses de cada

veado que será morto, aquele veado que sofrerá com a morte de seus

membros da família e da comunidade, os impactos na saúde do rebanho

(uma vez que veados fortes e saudáveis serão mortos em vez de veados

fracos e velhos que normalmente seriam mortos por predadores), ou o

perigo potencial para as pessoas quando veados são caçados nas

proximidades para casas e comunidades. A solução também não aborda as

causas de uma crescente população de veados: a invasão de seu habitat e a

matança dos animais selvagens que os atacam.

Não há absolutos ao avaliar soluções. Muito depende do sucesso a longo prazo e do

alcance da implementação. Oferecemos essa escala não para “dar nota” aos alunos, mas
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para ajudá-los a refinar o entendimento e avançar na escala em direção ao que é mais

solucionário.

A escala de solução também não pretende diminuir as motivações e esforços

humanitários significativos de jovens dedicados, mas sim ajudá-los a pensar de forma

ainda mais estratégica e criativa de uma perspectiva sistêmica. É comum que as escolas

promovam e apoiem os jovens em projetos de serviço comunitário e apoiamos essa

intenção. Ao mesmo tempo, humanitarismo não é a mesma coisa que ação solucionária.

Nossas comunidades e o mundo precisam de ambos, mas o pensamento e a ação

solucionários não têm sido o foco das escolas ou mesmo de muitas organizações sem

fins lucrativos. Nós pensamos que deveriam ser.

POR QUE A IMPLEMENTAÇÃO É TÃO IMPORTANTE?

Embora não desejemos que você se sinta sobrecarregado com a chamada para garantir

que os alunos tenham a chance de implementar suas soluções, queremos enfatizar a

importância da implementação.

Entendemos que há restrições no currículo que tornam a implementação desafiadora,

mas o currículo também pode ser visto por uma lente diferente: onde estão as

oportunidades de implementação dentro dele?

Idealmente, os alunos serão capazes de implementar uma solução pelo menos uma vez

por ano, ou pelo menos uma vez em cada nível de série (3-5, 6-8, 9-12 e K-2 se

apropriadamente dimensionado e modificado).

À medida em que você traz práticas solucionárias para seus alunos e usa o Processo

Solucionário descrito na próxima seção, encorajamos você a discutir com colegas e

administradores como você pode integrar a implementação em seu cronograma e

currículo para obter o máximo de benefício deste trabalho.

QUE DESAFIOS POSSO ENFRENTAR?

Há uma variedade de desafios que nós e nossos alunos podemos enfrentar no caminho

para nos tornarmos solucionários. Alguns são desafios práticos que professores e alunos

enfrentam, como falta de tempo; requisitos curriculares que interferem na flexibilidade

da aula; falta de apoio dos administradores; resistência da comunidade ou dos pais etc.

 

Nesta seção, compartilhamos apenas alguns dos desafios psicológicos que a comunidade

da sala de aula pode enfrentar no caminho para fazer escolhas MOGO e tornarem-se os

melhores solucionadores que podem ser.

Conhecer os desafios que nós e nossos alunos podemos enfrentar no caminho da solução

nos permite reconhecê-los e superá-los. É importante reconhecer os obstáculos pelo que
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eles são: fenômenos psicológicos normais dignos de nossa atenção. Com o foco no

aprendizado em conjunto, podemos enfrentar esses desafios para que não impeçam o

nosso trabalho solucionário de avançar.

SENTINDO-SE SOBRECARREGADO

Já é difícil praticar a bondade e a compaixão, a integridade e a honestidade, a

generosidade e a disponibilidade, a perseverança e a coragem em nossas interações

cotidianas com pessoas e em situações que conhecemos bem. Em um mundo

globalizado, simplesmente não é possível ter consciência de todos os impactos que

temos por meio de nossas escolhas diárias.

 

Por exemplo, observe o que você está vestindo agora. Você sabe como a produção de

suas roupas afetou outras pessoas? Animais? O meio ambiente? Imagine tentar

descobrir. Sua procura pode levar você ao redor do mundo, talvez mais de uma vez.

Haveria muito para aprender e muitas perguntas para responder. De que é feito o tecido

e como foi produzido? Como ele passou de onde foi produzido para onde foi

transformado em roupas e quais recursos foram envolvidos? Quem transformou o

tecido em roupa? Eles foram tratados com humanidade e justiça? Eles ganharam um

salário mínimo? Quais eram as condições da fábrica onde trabalharam? A roupa foi

branqueada e/ou tingida? Quais foram os impactos desses processos nas pessoas, outras

espécies e no meio ambiente? Como a roupa chegou até você? Quem e o que foi afetado

nesse processo?

 

Multiplique essas perguntas, e muitas outras, por todos os alimentos que você ingere, a

energia que consome, os produtos que compra, o transporte que usa e pode ser opressor

pensar em fazer escolhas justas, sustentáveis e gentis.

Enfrentando este desafio: 

Embora certamente possa parecer opressor considerar os impactos de nossas

escolhas diárias, aprender sobre os muitos sistemas que os compõem é

fascinante. O processo investigativo é o processo de aprendizagem -

inerentemente interessante, instigante, significativo e estimulante. Mergulhar na

procura provavelmente será mais esclarecedor do que opressor uma vez que

começamos. Já vimos isso acontecer repetidas vezes, tanto com professores

quanto com jovens: quando alguém começa a pesquisar, a curiosidade e o desejo

de aprender começam a crescer. Então, à medida que aprendemos, as

oportunidades de fazer escolhas mais sustentáveis e humanas muitas vezes se

revelam e fazer essas novas escolhas geralmente é ótimo.

ENFRENTANDO A NOSSA CUMPLICIDADE

À medida em que mergulhamos profundamente no aprendizado sobre os efeitos de

nossas decisões diárias a fim de fazer escolhas mais saudáveis e humanas e entender os

sistemas que precisam de mudança, logo descobriremos que não podemos nos livrar

facilmente de todos os sistemas que causam danos, mesmo se quisermos.
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Podemos diminuir, mas não acabar com a nossa dependência de combustíveis fósseis.

Podemos diminuir, mas não evitar, nossa participação em sistemas insustentáveis de

mineração, agricultura, produção, construção e outros. Podemos lutar pela justiça, mas

nos encontramos nós mesmos como beneficiários de sistemas injustos.

 

Quando confrontadas com sua cumplicidade, algumas pessoas podem recuar ao invés de

se envolverem em fazer escolhas diferentes e criarem mudanças.

Enfrentando este desafio:

É muito importante ser gentil com nós mesmos e encontrar um equilíbrio entre

lutar pela perfeição (impossível) e não fazer nada (o que na verdade parece

péssimo). O arbítrio pessoal leva à esperança e ao entusiasmo. Mais uma vez,

mergulhar na ação solucionária e no ensino solucionário quase sempre atenua os

sentimentos de cumplicidade, porque sabemos que estamos fazendo a diferença.

SENTINDO O DESESPERO

Aprender sobre os problemas do mundo pode levar alguns ao desespero. Diante disso,

pode parecer contra intuitivo nos expor, pense somente nos jovens, a questões

assustadoras e perturbadoras, mas a realidade é que não podemos nos esconder do

bombardeio que recebemos da mídia. Até mesmo as crianças pequenas conhecem

problemas graves e potencialmente catastróficos e crueldades terríveis, estejam ou não

aprendendo sobre isso na escola.

Enfrentando este desafio:

A esperança é alimentada pela ação, conforme esses líderes, jovens e idosos,

afirmam com tanta eloquência:

 

A ação é o antídoto para o desespero.

- Cantora/compositora Joan Baez

Esperança é um verbo com as mangas arregaçadas.

- Professor do Colégio e Conservatório Oberlin, David Orr

 

A melhor maneira de não perder a esperança é se levantar e fazer alguma

coisa. Não espere que coisas boas aconteçam pra você. Se você sair e fazer

algumas coisas boas acontecerem, você encherá o mundo de esperança, você

se encherá de esperança.

- Presidente Barack Obama

Assim que começarmos a agir, a esperança estará em toda parte.

- Greta Thunberg, ativista adolescente do clima

O trabalho que você e seus alunos farão como solucionários é fortalecedor, inspirador e

faz maravilhas para afastar o desespero.
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DISSONÂNCIA COGNITIVA

Quando confrontadas com o desconforto que surge quando as crenças e valores de

alguém entram em conflito com novas informações, as pessoas podem vivenciar o que é

conhecido como "dissonância cognitiva" e podem tentar resolver o conflito interno para

evitar inconsistência psicológica rejeitando a nova ideia ou informação.

 

Você mesmo pode ter experimentado isso lendo este guia. Se algumas das informações

nesta seção aumentaram a conscientização sobre as maneiras pelas quais suas escolhas

pessoais não estão alinhadas com seus valores (talvez em relação ao que você come ou

veste), você pode ter tentado aliviar esse estresse por folhear seções ou rejeitar

informação. De modo alternativo, você pode estar pensando em fazer mudanças

pessoais. De qualquer forma, a maioria das pessoas tenta reduzir a dissonância que

surge quando novas informações contradizem crenças ou comportamentos atuais

anteriormente sustentados, rejeitando a ideia em vez de suportar o desconforto e

examinar criticamente a crença antiga.

 

Em nossa experiência, os jovens costumam ser menos resistentes a novas informações

que contradizem suas crenças, ideias e valores anteriormente sustentados, talvez porque

esperem desenvolver novas opiniões e formar seus valores ao longo do tempo, pois

sabem que são jovens. Com isso dito, eles (como nós, seus professores) provavelmente

terão problemas com novas informações que lhes causam estresse psicológico e

procurarão reduzir esse estresse de várias maneiras, incluindo resistir ou rejeitar novas

informações.

Enfrentando este desafio:

Uma das razões pelas quais o pensamento crítico é tão importante no processo de

solução é porque nossa dedicação a essa prática nos permite enfrentar a

dissonância cognitiva com abertura. Se estivermos dispostos a investigar e

aprender coisas novas, enfrentaremos regularmente a dissonância cognitiva e

aprenderemos a controlá-la. Embora nem sempre gostemos de ter nossas crenças

e ideias questionadas, ganhamos autoconfiança e auto-estima ao percebermos

que temos as habilidades para determinar o que é verdadeiro ou falso. Também

podemos nos sentir libertados ao percebermos que pensar criticamente nos

permite crescer de maneiras estimulantes, únicas e importantes.

VIÉS DE CONFIRMAÇÃO

O viés de confirmação anda de mãos dadas com a dissonância cognitiva. O viés de

confirmação se refere à tendência de buscar, lembrar e compreender novas informações

de uma forma que confirma nossas crenças e valores pré-existentes. Se novas

informações são ameaçadoras, tendemos a nos agarrar e lembrar daqueles aspectos que

apoiam nossa visão de mundo, bem como interpretar qualquer informação ambígua de

maneiras que se alinhem com nossas perspectivas atuais.

Em um clima político polarizado, e com a mídia seletiva nos alimentando com o que

queremos ouvir, é necessário o compromisso de buscar informações que desafiem nosso
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pensamento e perspectivas atuais. Se não estivermos dispostos a assumir esse

compromisso, seremos pressionados a levar em consideração todos os pontos de vista

das partes interessadas, e será mais difícil descobrir ou criar soluções solucionárias.

Enfrentando este desafio:

Sabemos que os professores enfrentam desafios ao trazer questões polarizadoras

e/ou políticas para as salas de aula, mas há maneiras de trazer tópicos polêmicos

importantes para as salas de aula que atendem bem aos alunos, ao mesmo tempo

que os ajuda a resistir ao viés de confirmação. Uma mentalidade solucionária leva

as pessoas a olhar para as questões e problemas de vários pontos de vista, o que

significa que os solucionários buscam perspectivas diferentes das

suas. Na verdade, quanto mais se pratica o pensamento solucionário, mais se

tende a investigar ativamente os diferentes pontos de vista. Isso torna possível

examinar tópicos polêmicos e polarizadores nas salas de aula de maneira

equilibrada, imparcial e saudável.

PENSAMENTO OU/OU

Algumas das tendências psicológicas descritas acima contribuem para o clima

generalizado de pensamento ou/ou em nossa sociedade. Anteriormente, descrevemos o

conflito que surgiu quando a Coruja-Pintada do Norte foi colocada na lista de espécies

ameaçadas de extinção. A mídia e os políticos começaram a enquadrar a questão como

uma escolha entre corujas e madeireiros. As pessoas então começaram a escolher os

lados, até mesmo postando sua lealdade ao lado deles através de placas colocadas nos

pátios das casas. Diálogo e esforços para descobrir como proteger corujas, florestas e

empregos eram difíceis de encontrar. Até o próprio conceito de sustentabilidade é

frequentemente apresentado como um ou/ou: ou protegemos o meio ambiente ou

promovemos economias saudáveis, uma escolha terrível e desnecessária!

As escolas perpetuam rotineiramente o pensamento ou/ou por meio de debates

acadêmicos. Essas práticas são onipresentes nos Estados Unidos, com os alunos

geralmente sendo designados a tomar “um lado” e debater um problema que foi lançado

em um ou outro termo. Eles são instruídos a pesquisar, discutir e tentar vencer. Embora

certamente haja benefícios intelectuais no debate, o objetivo do debate não é resolver o

problema, mas produzir o melhor argumento e apresentá-lo da maneira mais

convincente.

Se esta é a principal maneira pela qual os jovens são ensinados a pensar sobre

problemas complexos, e se é isso que é moldado em nossa mídia e por meio da política,

torna-se desafiador forjar uma prática diferente que nos convida a abraçar o conceito de

“sim, e … ” em que procuramos validar as perspectivas dos outros e acrescentá-las com

um pensamento mais profundo e solucionário.

(Por favor, note que não estamos sugerindo um ou/ou aqui.) Nem todas as perspectivas

são igualmente legítimas e há momentos para "escolher um lado", especialmente
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quando o preconceito, a crueldade e a destruição são defendidos e a violência é

perpetrada.)

Enfrentando este desafio:

Uma alternativa óbvia para o modelo de debate é um modelo solucionário, onde

os alunos olham para todas as facetas de uma questão local ou global urgente,

pesquisam causas, mapeiam sistemas, encontram pontos de alavancagem,

propõem soluções solucionárias e implementam e compartilham suas ideias.

Simplificando, o pensamento solucionário é um corretivo para o pensamento

ou/ou, e este guia se destina a ajudar a enfrentar esse desafio!

O EFEITO ESPECTADOR

O efeito espectador refere-se ao fenômeno psicológico em que as pessoas estão menos

propensas a ajudar alguém em necessidade quando outras pessoas estão presentes, o

que fraciona a responsabilidade. Embora esse efeito tenha sido demonstrado em

experimentos psicológicos onde uma vítima que precisava de ajuda se fazia presente,

estamos aplicando-o em um contexto mais amplo.

O que acontece se acreditarmos que outras pessoas resolverão os problemas que

enfrentamos e que não precisamos nos tornar solucionadores?

Esta é uma questão importante a ser colocada sobre o nosso próprio sistema

educacional, bem como uma questão a ser refletida pessoalmente como um professor.

Atualmente, o sistema educacional está desempenhando, em grande parte, um papel de

espectador. Dados os problemas potencialmente catastróficos que nossos filhos

enfrentarão nas próximas décadas, não estaremos abdicando de nossa responsabilidade

de prepará-los para o futuro se deixarmos de integrar profundamente as práticas

solucionárias em sua educação?

O título do livro de 2016 da presidente do IHE, Zoe Weil, sobre educação é The World

Becomes What We Teach (O Mundo se Torna Aquilo que Ensinamos). Se

este título é uma banalidade, como poderemos levá-lo a sério como educadores?

Enfrentando este desafio:

É provável que seus alunos queiram ser solucionadores, não espectadores. Em

nossa experiência, os alunos ficam energizados quando têm a oportunidade de

aprender sobre os problemas que mais os preocupam; recebem as ferramentas

para investigação e investigação sólida; e são convidados a colaborar para

resolver desafios de seu interesse. Ouvimos muitos jovens descreverem as

unidades solucionárias como as experiências mais significativas que tiveram na

escola. Sabendo disso, talvez a maneira mais poderosa que nós, educadores,

possamos evitar que o efeito espectador se enraíze em nossas salas de aula seja

abraçando o profundo papel que temos como professores de não sermos nós

mesmos espectadores, e sim proativos para trazer questões importantes aos

nossos alunos e estarmos profundamente envolvidos com eles para fazer a
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diferença. Para que isso não soe pesado, também é de nossa experiência que os

professores que trazem práticas solucionárias para seus alunos também são

energizados!

---

Em 2018, o Institute for Humane Education sediou um Solutionary Summit na

University of Southern Maine. Os alunos que se apresentaram no Summit vieram de

escolas e contextos diferentes, com idades entre onze e dezoito anos e resolveram

problemas diferentes. O que eles tinham em comum eram professores que trouxeram

unidades solucionárias para suas salas de aula, integrando o pensamento solucionário

de várias maneiras.

Perto do final do Summit, convidamos esses professores ao palco. Nosso plano era dizer

algumas palavras de agradecimento, mas acabou sendo desnecessário. Uma explosão

espontânea de vivas e aplausos irrompeu enquanto os alunos aplaudiam de pé seus

amados professores. Esperamos que a leitura sobre este tema o lembre da

poderosa influência que você tem como professor.

Se um pouco mais de inspiração para enfrentar os desafios mencionados acima for útil,

assista a este vídeo dos professores e alunos que participaram de nosso programa de

solução no Maine e participaram do Solutionary Summit.
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PARTE 2 - COMO

PRIMEIROS PASSOS

Não existe uma maneira única de aprender a ser um solucionário. À medida em que

você lê esta seção, descubra o que funciona para você, seus alunos e seu ambiente

educacional e, em seguida, traga o pensamento solucionário para seus alunos da

maneira que fizer mais sentido para você e para eles.

Aqui estão várias opções:

Implemente um Processo Solucionário completo

O IHE criou um processo para levar pensamento e ação solucionários aos alunos que

leva ao desenvolvimento, implementação e compartilhamento público de soluções

solucionárias. O processo de compartilhamento de soluções pode ocorrer por meio de

um Solutionary Summit, Exposição Solucionária ou por meio de um vídeo solucionário

(enviado ao IHE para inclusão em nosso canal Solucionário no YouTube). Idealmente, o

público não é composto apenas pela comunidade escolar, mas também pela mídia,

investidores, legisladores e outros que podem ajudar a levar as melhores ideias ao

próximo nível. Os alunos também podem fazer apresentações para legisladores,

membros da comunidade e outros alunos, especialmente quando estão trabalhando em

questões locais.

Todo o Processo Solucionário pode ser levado aos alunos por meio de:

 

✔ Integração no currículo (particularmente estudos sociais, artes da linguagem,

ciências, arte e design e línguas estrangeiras)

✔ Disciplinas eletivas

✔ Programas ou clubes extra classe

✔ Programas comunitários para jovens

✔ Programas/acampamentos de verão

 

Integrar aspectos do Processo Solucionário
em seu ensino

Alguns professores podem achar que certos aspectos do Processo Solucionário se

encaixam facilmente em seus currículos, enquanto outros não. Por exemplo, os
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professores de ciências podem não permitir que seus alunos escolham abordar e

resolver qualquer problema que os preocupe porque o currículo exige que o problema

esteja relacionado a uma disciplina de ciências que estão estudando. Alguns professores

de ciências podem fazer com que todos os alunos abordem e resolvam o mesmo

problema, uma variação do Processo Solucionário que se segue. (Veja os estudos de caso

para obter um exemplo dessa abordagem.)

 

Outros professores podem alocar apenas algumas semanas para o trabalho solucionário,

o que pode não deixar tempo para os alunos compartilharem publicamente ou

implementarem suas soluções. No entanto, os professores ainda podem usar muitos

aspectos do processo, culminando na identificação de soluções solucionárias e na

experiência substancial com o pensamento solucionário.

Trabalhar e planejar com colegas professores em diferentes disciplinas oferece

oportunidades para criar aprendizagem interdisciplinar que atenda às demandas

curriculares, enquanto aumenta o impacto do pensamento e da ação solucionários.

 

Apresente uma prática solucionária aos seus alunos

Existem alguns professores para os quais o Processo Solucionário simplesmente não se

encaixa em seus requisitos curriculares, ou que não conseguem obter permissão dos

administradores para implementar o processo, mesmo que de forma alterada. Caso este

seja o seu caso, isso não quer dizer que você não possa educar seus alunos para serem

solucionários. Reúna tudo o que for útil para você neste guia e em nossos recursos e

coloque-o em uso por meio de uma prática solucionária que faça sentido para o seu

ambiente.

Tornar-se um solucionário requer uma orientação solucionária, que inclui:

✔ uma mentalidade solucionária (uma compreensão de que os problemas

têm solução e que somos responsáveis por trabalhar para resolvê-los)

✔ uma lente solucionária (uma visão que busca descobrir as causas dos

problemas e se concentra em resolvê-los de maneiras que são orientadas

para o sistema e fazem o bem ao máximo e o mal ao mínimo)

Assim que tivermos essa orientação, podemos cultivar uma prática solucionária.

Aspectos inegociáveis para a sua prática e ensino
Solucionários

Prática e Ensino
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Um compromisso com o seguinte é essencial, no entanto, é de sua escolha trazer uma

prática solucionária para seus alunos:

Considere pessoas, animais e o meio ambiente

Os solucionadores consideram o impacto das soluções nas pessoas, animais não

humanos e no meio ambiente. Já mencionamos isso antes, mas se os alunos estão

deixando de levar em consideração os impactos de suas soluções em quaisquer

indivíduos ou grupos que seriam afetados, então eles não estão aprendendo a ser

verdadeiros solucionários. Preste atenção nisso você também. Talvez você seja um

professor de ciências envolvendo os seus alunos em um estudo sobre os impactos de

uma espécie animal introduzida no ecossistema. A solução óbvia poderia ser matar os

animais introduzidos, mas isso claramente os prejudicaria. O que mais poderia ser feito

para resolver o problema, levando em consideração o impacto sobre os animais

introduzidos em uma região sem culpa própria?

 

Abordar os tipos de problemas que levarão à
aprendizagem e à ação de sucesso

Que problemas seus alunos podem legitimamente abordar e resolver com sucesso,

considerando sua idade, experiência e o tempo que você pode dedicar ao aprendizado

solucionário? Embora muitas crianças desejem enfrentar enormes problemas globais,

como crise climática, pobreza, racismo, extinção de espécies, tráfico de seres humanos,

etc., elas podem aprender mais, ter mais sucesso e adquirir as habilidades necessárias

para ter melhor sucesso no enfrentamento de tais grandes problemas, abordando as

manifestações locais de desafios sistêmicos mais amplos. Em outras palavras, unir

suas esferas de preocupação com suas esferas de influência geralmente

resultará em impactos mais positivos, aumento da confiança e maior

entusiasmo para continuar.

Ao focar em uma questão local, os alunos também terão a oportunidade de trabalhar

diretamente com as partes interessadas. Por exemplo, um grupo de escolas secundárias

do Maine desejava abordar o tráfico sexual. Em vez de abordar a totalidade deste

problema global, eles abordaram os desafios enfrentados por meninas e mulheres

resgatadas do tráfico sexual em seu estado, para as quais havia pouco apoio e ajuda para

se reintegrarem à sociedade. Eles elaboraram uma legislação para garantir que aqueles

que escaparam do tráfico sexual no Maine recebessem apoio, moradia, aconselhamento

e treinamento profissional.

 

Outro grupo preocupado com o problema dos Estados Unidos a respeito do

“school-to-prison-pipeline” (caminho da escola para a prisão) concentrou-se em mudar
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a política disciplinar de sua escola para manter os alunos na escola, em vez de

suspendê-los por infrações, e transformar práticas de justiça restaurativa antirracistas

em procedimentos disciplinares. Isso representou uma abordagem compassiva e eficaz

para todos os envolvidos e ajudou os alunos que enfrentavam medidas disciplinares a

fazer reparações pessoais, aprender com seus erros e voltar aos trilhos. A escola adotou

a política de justiça restaurativa proposta pelos alunos.

Dito isso, se um aluno ou grupo deseja abordar um grande problema global como a crise

climática, é importante apoiá-lo. Eles podem apresentar ideias inovadoras para

implementar soluções existentes que podem mudar o jogo; influenciar a opinião pública

e as leis; ou garantir a atenção da mídia confiável, que leva a mudanças nas quais

ninguém pensou antes. Embora um foco local muitas vezes seja preferido e leve a um

maior sucesso inicial, isso não deve ser tido como um requisito.

 

Aborde os sistemas

Já discutimos a diferença entre soluções solucionárias e atos de bondade, caridade e

outros esforços humanitários que são positivos, mas que não resolvem os problemas

que procuram aliviar. Arrecadação de alimentos, limpeza de praias e estradas,

voluntariado para ajudar outras pessoas necessitadas são coisas maravilhosas a se fazer,

e nós o encorajamos a levar essas oportunidades de serviço comunitário aos alunos. Atos

de bondade são sempre uma coisa boa! Dito isso, para serem solucionários, os alunos

devem compreender os fatores causais, incluindo mentalidades, fatores psicológicos e

sistemas que perpetuam os problemas, e buscar transformá-los de modo que os

problemas deixem de existir.
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O PROCESSO SOLUCIONÁRIO

1. Cultive a compaixão e aumente os Quocientes de Compaixão dos
alunos
2. Aprenda sobre os problemas em sua comunidade e no mundo
3. Identifique um problema específico que você deseja resolver
4. Conecte-se com as partes interessadas e com aqueles que
trabalham para resolver o problema
5. Identifique as causas do problema, desde fatores psicológicos,
visões de mundo e mentalidades até estruturas sistêmicas
6. Determine quem e o que é prejudicado pelo problema, e quem e o
que ele beneficia
7. Pesquise sobre o que foi feito para resolver o problema até agora
8. Elabore soluções que abordem as causas do problema e que façam
o bem ao máximo e o mal ao mínimo às pessoas, aos animais e ao
meio ambiente
9. Determine quais soluções são mais solucionárias e mais viáveis para
implementação
10. Crie um plano para implementar sua solução
11. Implemente sua solução
12. Apresente o seu trabalho
13. Avalie, reflita, compartilhe, repita
14. Comemore!
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1. Cultive a compaixão e aumente os Quocientes de
Compaixão dos alunos

 
Muitos professores nos dizem que querem que seus alunos tenham e mostrem mais

empatia. Empatia - a capacidade de entender e se preocupar com os sentimentos dos

outros - não apenas cria salas de aula e comunidades mais amigáveis, mas geralmente é

a força por trás dos esforços das pessoas para fazer a diferença para os outros.

Compaixão é empatia associada ao desejo de aliviar o sofrimento. Se os professores

cultivarem a compaixão em seus alunos, a motivação para o trabalho solucionário estará

estabelecida.

 

CULTIVAR A COMPAIXÃO COMEÇA COM MODELAR A COMPAIXÃO.

Quanto mais nós, educadores, demonstramos nossa própria empatia pelos outros -

nossos alunos, vizinhos, pessoas cujas vidas impactamos com nossas escolhas diárias e

animais - mais aumentaremos o Quociente de Compaixão (QC) de nossos alunos. Se

mostrarmos aos nossos alunos que nos importamos, estaremos preparando o terreno

para que eles se importem.

 

Em geral, uma das maneiras mais eficazes de cultivar a compaixão entre seus alunos é

compartilhar histórias. As estatísticas nos distanciam do sofrimento; histórias de

pessoas e animais despertam a empatia. Ao escolher histórias - sejam relatos antigos ou

novos - certifique-se de incluir narrativas de pessoas que trabalharam para acabar com

as atrocidades do passado e que estão tendo sucesso hoje. As histórias dos sofredores e

dos solucionadores que interromperam o sofrimento são componentes essenciais para

alimentar a empatia que serve de base e conduz à ação. (Você pode encontrar muitas

histórias de agentes de mudança no livro de Zoe Weil Most Good, Least Harm e em

uma lista de livros recomendados aqui.)

Esteja ciente de que existe uma sombra para nutrir a compaixão. Aprender sobre os

graves problemas e terríveis males do mundo pode gerar uma dor emocional e levar ao

desespero ou indiferença entre algumas pessoas. Embora seja importante que os

professores exponham os alunos a questões que despertarão sua compaixão de maneira

adequada à idade, também devemos tomar cuidado para não expor demais e equilibrar

o conhecimento que eles adquirem com a ação que garantirá que se sintam

esperançosos e com energia. Esteja ciente do estágio de desenvolvimento de seus alunos

e avalie suas aulas de acordo.

 

À medida em que a compaixão dos alunos é despertada, seu trabalho é ajudá-los a

considerar seu próprio impacto sobre os outros, refletir sobre seus valores mais

profundos, compreender as perspectivas dos outros, evitar a apatia e inspirar-se a

aprender mais para que possam agir com mais eficácia como solucionadores.

A empatia é inata, mas também pode ser frágil. Se nossas circunstâncias exigirem a

construção de uma estrutura rígida e protetora; se sofremos abusos e bullying; ou se
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tivermos sido sobrecarregados por muito sofrimento devido à exposição, à crueldade e à

violência, nossa empatia pode ser reduzida. Testemunhar ou ouvir sobre o trauma que

outras pessoas sofreram pode desencadear em nós mesmos sentimentos de medo,

ansiedade e desamparo. É claro que muitos que não enfrentaram essas circunstâncias

carecem de empatia, mas é útil estar ciente das maneiras como a empatia pode ser

influenciada pelo que acontece com a gente na vida. Essa consciência ajudará a tornar

nosso cultivo da compaixão cuidadoso, matizado e individualizado.

Por exemplo:

 

1. Um adolescente que intimida os outros pode ser uma criança que já foi

intimidada, transformando a mágoa em raiva em vez de compaixão pelos

outros. Uma criança que comete dano a outros precisa de tanta atenção e

bondade dirigida a ele quanto a criança que é prejudicada. Encontrar

rachaduras nas duras cascas destas pessoas, onde possam sentir

compaixão pelos outros, pode abrir a porta para que sua energia seja

direcionada de forma positiva, e não agressiva. (É verdade que há uma

pequena porcentagem de pessoas que são sociopatas e não têm/não

podem sentir empatia, mas a maioria das crianças que praticam bullying

não são sociopatas.)

PARA AUMENTAR O QC: Se a criança em questão gosta de animais, considere

apresentá-la a oportunidades de ajudar um animal abusado, oferecendo-se como

voluntário sob supervisão em um abrigo ou santuário de animais. Frequentemente, as

crianças sentem-se seguras com os animais e a vulnerabilidade deles abre seus

corações de maneiras que podem se estender aos seus relacionamentos com as

pessoas. O próximo passo pode ser o trabalho solucionário com outras crianças para

interromper o abuso, construindo relacionamentos saudáveis e colaborativos. O

trabalho em equipe pode muito bem se transformar em mais gentileza, compreensão e

empatia em geral.

 

2. Um ativista estudantil dedicado, apaixonado por questões ambientais,

pode ficar surpreso com a notícia a respeito da falta de ação diante das

mudanças climáticas, ou por saber de uma campanha fracassada para

influenciar a legislação, ou por ouvir falar de como a compaixão está

esgotada. Esses alunos podem precisar de renovação por meio de risos,

brincadeiras e tempo na natureza. Os jovens mais compassivos e

dedicados podem estar em maior risco de esgotamento (Burnout), e é

nossa tarefa nutrir seu senso de esperança e eficácia.

PARA AUMENTAR QC: Considere fornecer a esses alunos livros, artigos e filmes

que os lembrem do progresso alcançado. Sugira viagens de campo que encham seus

corações de alegria e conexões com ativistas ambientais felizes e esperançosos.

Apresente-os às estratégias de autocuidado e autocompaixão. (Veja os recursos

sugeridos a seguir e também os que estão na seção Recursos deste guia.)
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3. Um jovem pode parecer não se importar com os que vivem na pobreza,

afetados pela crise dos opioides ou que enfrentam inundações devido ao

aumento das chuvas e tempestades. Eles podem ser muito diretos ao

declarar que as pessoas devem assumir a responsabilidade por si mesmas

e que não são obrigadas a ajudar outras pessoas que fazem escolhas

erradas. Seu cinismo e apatia podem parecer difíceis de mudar.

PARA AUMENTAR O QC: Considere agradecer ao aluno por sua honestidade e, em

seguida, convidá-lo a ouvir outras pessoas que passaram pela pobreza, vício ou um

desastre natural - por meio de vídeo, relatos escritos ou visitas pessoais. Ajude os

alunos a distinguir entre o sistema e o indivíduo. No caso da pobreza, por exemplo, há

uma tendência de querer “culpar os pobres” em vez de consertar os sistemas que

perpetuam a pobreza. Essas estratégias podem quebrar barreiras à empatia. Pela

nossa experiência, às vezes são as crianças que parecem menos compassivas, ou que

melhor representam o advogado do diabo, que se tornam mais tarde as maiores

aliadas na mudança.

RECURSOS QUE O GUIARÃO AO INÍCIO

Use atividades como o Círculo de Compaixão e a versão do aluno do Questionário

MOGO para ajudar os alunos a refletirem mais profundamente sobre seus valores e

aquilo que os preocupa. Usar um jornal para rastrear quaisquer mudanças nos valores e

visões ao longo do tempo também será útil. Incentive os alunos a serem criativos com

isso - use um jornal digital, um desenho animado, um blog da turma, entrevistas curtas

diárias, um mural de grupo, etc.

 

Este vídeo, "All That We Share" (Tudo o que Compartilhamos), destaca que temos mais

em comum do que podemos pensar.

 

A StoryCorps oferece um site cheio de histórias, muitas delas voltadas para os jovens,

que os professores podem usar nas salas de aula. Além de compartilhar histórias de

indivíduos com crianças, os alunos também podem criar suas próprias entrevistas na

StoryCorps, promovendo empatia e conexão.

Dave Meslin fala sobre "The Antidote to Apathy" (O Antídoto parra a Apatia) no TEDx

Toronto 2010, (6:59 min) e as barreiras que “nos impedem de participar de nossas

comunidades, mesmo quando realmente nos importamos”.

Compartilhe exemplos de Histórias de Solucionários e Agentes de Mudança. 

Consulte o quadro do Pinterest com curadoria do IHE em "Setting Up a Humane

Education Classroom" (Estabelecendo uma Educação Escolar Humana) para ideias e

recursos para incorporar compaixão (e outras qualidades) em sua sala de aula.

(Confira este para educadores de alunos do Ensino Fundamental.)
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Consulte o quadro do Pinterest com curadoria do IHE em "Cultivating Ethical and

Humane Values" (Cultivando Valores Éticos e Humanos) para obter recursos e

orientação sobre como nutrir valores humanos nos alunos.

Pesquise o Centro de Recursos e o blog Humane Connection (Conexão Humana) do IHE

(pesquise-os separadamente, pois o mecanismo de pesquisa do IHE não combina seus

resultados) para obter recursos e ideias sobre compaixão e empatia.

 

37

https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-humane-ethical-values/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-humane-ethical-values/
https://humaneeducation.org/solutionary-hub/
https://humaneeducation.org/blog/


2. Aprenda sobre os problemas em sua comunidade e no
mundo

Existem inúmeras oportunidades para apresentar a seus alunos tópicos que possam ser

de seu profundo e permanente interesse. Uma das melhores formas de se fazer isso é

criar projetos interdisciplinares focados em responder a questões centrais, identificar

problemas e desenvolver soluções. Desta forma, vários professores podem fornecer

insights e treinar seus alunos. Isso pode trazer o benefício adicional de se construir uma

coalizão de solucionários (professores e alunos) em uma única escola.

Muitas vezes, entretanto, os professores estão por conta própria, perguntando-se como

ajudar os alunos a aprofundar seu pensamento e a ampliar suas perspectivas em relação

aos problemas que nosso mundo enfrenta. Abaixo estão algumas ideias para começar a

explorar questões e problemas através das lentes de uma área de conteúdo específica.

POR MEIO DA LINGUÍSTICA

✔ Ofereça livros, artigos e histórias aos alunos sobre diversos temas de interesse,

incluindo direitos humanos, preservação do meio ambiente e proteção animal.

Permita que eles escolham leituras para uma tarefa com o objetivo de identificar

as questões de maior preocupação para eles mesmos. (Você pode encontrar uma

lista de livros a esse respeito aqui mesmo.)

✔ Peça aos alunos que escrevam por quê um problema específico os preocupa. O

que há nessa questão que os inspira a querer ajudar?

✔ Peça aos alunos que aprendam sobre um problema buscando meios de

comunicação que representem uma variedade de perspectivas diferentes.

Ajude-os a encontrar meios de comunicação que abrangem o espectro de pontos

de vista sobre o assunto e a verificar quaisquer declarações, estatísticas e imagens

apresentadas como factuais. Convide os alunos a criar suas próprias perspectivas

após avaliar cuidadosamente essas mídias e as informações apresentadas.

 

POR MEIO DE ESTUDOS SOCIAIS/HISTÓRIA

✔ Peça aos alunos que identifiquem quais tópicos de estudos sociais e/ou história

causaram o maior impacto sobre eles. A partir daí, peça-lhes que identifiquem as

manifestações atuais desse tópico (sua ajuda pode ser necessária aqui). Por

exemplo, alguns alunos podem ser fortemente impactados pelo que aprenderam

sobre a escravidão. Embora o comércio de escravos africanos tenha sido proibido,

existem muitas formas atuais de escravidão em todo o mundo e o racismo
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sistêmico persiste. Outros estudantes podem ficar chocados ao saberem sobre o

Holocausto e podem explorar quais formas atuais de antissemitismo persistem e

quais outros preconceitos religiosos, étnicos ou raciais aumentaram nas últimas

décadas.

✔ Peça aos alunos que explorem e escrevam sobre como a mudança social

aconteceu. Que atrocidades eram legais e comuns no passado e que são ilegais

hoje? Que progresso foi feito e o que podemos aprender com tudo isso que

poderia ser aplicado hoje?

✔ Convide palestrantes para sua sala de aula, incluindo especialistas em várias

áreas e partes interessadas da comunidade, e/ou peça aos alunos que entrevistem

especialistas e ativistas (pessoalmente ou por meio de vídeo-chamadas). Os

alunos também podem defender a mudança preparando o seguinte:

• Um editorial de jornal de boa pesquisa

• Um anúncio de serviço público

• Uma apresentação para uma organização cívica local (por exemplo, Lions,

Rotary, VFW, American Legion)

• Uma apresentação para alunos mais jovens

• Uma campanha de apoio legal

• Uma pesquisa para avaliar a opinião pública sobre um problema

Essas ações podem, em última análise, tornar-se o trabalho solucionário que realizarão

no final do Processo Solucionário, ou podem ser trampolins para a concepção de

Soluções Solucionárias de maior alcance.

 

POR MEIO DA BIOLOGIA E DA CIÊNCIA AMBIENTAL

✔ Ensine sobre as mudanças climáticas e seu impacto no oceano (aumento do nível

do mar, branqueamento de corais, níveis de oxigênio dissolvido); padrões

climáticos (inundações, secas, tempestades de grande magnitude);

sincronicidade de fontes de alimento e espécies animais em migração (já que as

espécies vegetais não estão mais adaptadas ao seu habitat em mudança);

migração humana (conforme várias áreas se tornam inviáveis); e taxas crescentes

de extinção de plantas e animais.

✔ Não deixe de fora as políticas de caça, captura e pesca, bem como caça furtiva e

controle da vida selvagem e seus impactos crescentes sobre as populações da vida

selvagem (bem como sobre os animais individuais) em uma unidade sobre

ecossistemas.
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✔ Peça aos alunos que aprendam sobre os impactos da poluição em suas próprias

comunidades, desde a poluição da água devido a fertilizantes, pesticidas e

produtos químicos industriais até a poluição do ar por indústrias locais e/ou

padrões climáticos que trazem o ar poluído de áreas distantes. (Você pode achar

útil a Unidade Solucionária do IHE, que explora as conexões entre as principais

causas de morte de pessoas nos EUA e a zona morta no Golfo do México.)

 

POR MEIO DE ESTUDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

✔ Aprender outro idioma quase sempre pode se tornar mais interessante e atraente

conhecendo experiências e desafios das pessoas que vivem onde esse idioma é

falado. Isso pode incluir questões que afetam muitas nações, como

desmatamento, pobreza, mudança climática, opressão governamental, violência,

trabalho infantil etc. Embora aprender outras culturas deva obviamente incluir as

experiências positivas e os aspectos únicos dessas sociedades, como solucionários

em treinamento, usar habilidades linguísticas emergentes para ajudar a resolver

problemas é uma maneira maravilhosa de envolver os alunos tanto no

aprendizado do idioma quanto no cultivo de sua prática solucionária.

✔ Para os alunos que estão aprendendo espanhol, a imigração nos Estados Unidos é

um grande problema que pode ser trazido à luz com maiores detalhes e oferecido

como um tópico para o pensamento solucionário (ao contrário das conversas

típicas pró ou contra a questão).

✔ Convide pessoas nativas desse idioma para compartilhar suas histórias com seus

alunos. Por que eles deixaram seu país de origem? Que desafios eles enfrentam

como imigrantes ou refugiados?

 

POR MEIO DA MATEMÁTICA E DA ESTATÍSTICA

✔ Ofereça problemas de matemática no contexto da solução de questões do mundo

real, como: Quanta água é necessária para produzir vários alimentos que

comemos? Quantos litros de água são necessários para produzir uma garrafa de

plástico de pouco mais de 200 ml de água? Inclua questões do tipo: Como as

estatísticas podem ser enganosas? (Você encontrará recursos para isso na seção

de recursos deste guia.)

✔ Quais são as taxas atuais de erosão do solo em uma região específica e quais são

as tendências prováveis em 5, 10, 15 anos nas taxas atuais se a agricultura

sustentável não for adotada?
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✔ Os cientistas sugerem que o dióxido de carbono atmosférico deve ser reduzido

para menos de 0,04% para evitar consequências ambientais significativas. De

onde vêm esses números? Quais são os níveis atuais? Que tipo de ações seriam

necessárias para atender a essa redução?

  

POR MEIO DAS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

✔ Ajude os alunos a explorar programas de computador e aplicativos que possuem

aplicativos positivos do mundo real para aprender como a ciência da computação

está sendo usada para resolver problemas. Usando programas como Scratch

(graus 3-5), Python (graus 6-8) e Java (graus 9-12), os alunos podem codificar

suas próprias simulações e aplicativos.

✔ Pesquise como algoritmos de computador mantêm as pessoas isoladas em si

mesmas e reforçam suas crenças e mentalidades perpetuamente por meio do viés

de confirmação.

✔ Estude tecnologias emergentes e seu impacto nas pessoas, animais e no meio

ambiente.

 

POR MEIO DA ARTE, TEATRO, DANÇA E RECITAÇÃO

A arte é um veículo poderoso para compartilhar histórias, expressar e despertar

emoções e criar mudanças. As artes também fornecem um processo importante (e

muitas vezes profundo) para lidar com o sofrimento psicológico (e às vezes trauma) que

pode surgir com a exposição a atrocidades, crueldade e destruição ambiental.

✔ Explore a Arte Ativista que apresenta uma série de questões, como a série

"Americans Who Tell The Truth Portrait" (Retratos de Americanos que Dizem a

Verdade), que tem uma seção sobre os agentes de mudança usando as artes, e os

alunos pesquisam várias formas de arte (visual, dramática, falada, escrita, de

movimento) que promovem uma mudança positiva. Em seguida, convide os

alunos a usar suas próprias formas de expressão criativa para o trabalho

solucionário, incluindo composição de canções, recitação, artes visuais,

dramaturgia e coreografia.

✔ A publicidade pode ser um veículo não apenas para a venda de produtos, mas

também para a educação sobre questões atuais. Explore campanhas publicitárias

como estas que têm uma mensagem social, bem como anúncios divertidos e
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anti-anúncios de organizações como a Adbusters. Os alunos podem então criar

suas próprias campanhas publicitárias solucionárias.

✔ Ofereça espaço para expressar todas as emoções que surgirem ao aprender sobre

os problemas e sofrimentos do mundo através da poesia, composição,

dramaturgia, pintura, colagem, cerâmica etc.

POR MEIO DA APRENDIZAGEM INTERROGATIVA

A aprendizagem por meio de perguntas não é uma área de conteúdo específica, é claro,

mas sim uma abordagem que pode ser levada a todas as áreas de conteúdo. Perguntas

provocativas, poderosas e objetivas podem impulsionar a pesquisa, o pensamento e a

ação. Seguem alguns exemplos abaixo:

✔ O que as principais causas de morte de pessoas nos EUA têm a ver com a zona

morta no Golfo do México? (O Institute for Humane Education produziu uma

Unidade Solucionária abordando essa questão.)

✔ Como podemos garantir que todos tenham acesso a água potável?

✔ Por que as pessoas têm tanta dificuldade em pensar sobre as consequências de

suas ações a longo prazo e como podemos tornar o pensamento a longo prazo

mais comum?
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3. Identifique um problema específico que você deseja
resolver

 
Por meio da etapa 2, os alunos serão expostos a muitas questões diferentes (locais e

globais). Agora é a hora de identificar um problema específico para se abordar e

resolver. O ideal é que os alunos escolham um problema que os preocupe

pessoalmente. Embora você possa precisar orientar a identificação de problemas para

cumprir seus objetivos curriculares, tente permitir o máximo de liberdade possível,

para que seus alunos possam se concentrar nas questões que mais lhes interessam.

 

Ao ajudar seus alunos a escolher um problema a ser resolvido, certifique-se de:

 

✔ Guiá-los em direção a problemas que sejam apropriados para o seu

desenvolvimento e que possam resolvê-los com sucesso no devido prazo. Você

pode filtrar os recursos no Centro de Recursos do Institute for Humane

Education Resource Center organizando-os por níveis para encontrar os

materiais que se adequam melhor para seus alunos com base em seu ano

escolar/idade.

✔ Ajudar seus alunos a interagir com as partes interessadas diretamente

afetadas pelo problema e a tomar medidas que terão impactos positivos que

eles possam testemunhar. Se os alunos resolverem um problema muito

distante deles, eles ainda podem se conectar com as partes interessadas por

videoconferência, que é uma maneira maravilhosa de construir pontes e

compreensão entre culturas.

✔ Comece com um problema real e não com um projeto. (Em outras palavras, evite

decidir, “Vamos criar uma horta escolar” ou “Vamos elaborar uma proposta de

política para a nossa cidade” antes de identificar e analisar o problema que você

pretende resolver.)
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IDEIAS PARA INTRODUZIR OS PROBLEMAS

O QUE OS PROFESSORES PODEM

FAZER

O QUE OS ALUNOS PODEM FAZER

✔ Convide palestrantes para falar sobre

tópicos de interesse para a sua

comunidade e para o mundo.

✔ Faça com que seus alunos leiam

histórias ou artigos de notícias

sobre tópicos específicos.

✔ Faça uma viagem de campo para

investigar diretamente um

tópico.

✔ Mostre clipes de vídeo.

✔ Traga uma chuva de ideias sobre

“Quais são os desafios locais ou

globais que mais me preocupam?”

✔ Analise as notícias em busca de

assuntos de interesse.

O QUE PROFESSORES E ALUNOS PODEM FAZER JUNTOS

✔ Investigue os guias de problemas globais do IHE em nossa página do Pinterest.

✔ Explore as Histórias de Solucionários e Agentes de Mudança para ver os desafios que

outras pessoas estão enfrentando.

✔ Discuta o gráfico de Exemplos de Categorias de Problemas Éticos Globais (veja abaixo)

com os alunos e faça uma pequena investigação para descobrir qual(is) problema(s)

você deseja abordar.

✔ Explore os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

✔ Visite a Galeria de Fotos de Americanos que Dizem a Verdade para descobrir mais

sobre ativistas importantes do nosso tempo e de tempos passados que trataram das

questões urgentes de sua época.

✔ Use a fotografia em 360° para fazer uma viagem de campo em realidade virtual.

Consulte o Google Expedições para obter um aplicativo gratuito e expedições

gratuitas por todo o mundo.

✔ Mapeie fisicamente sua comunidade escolar e identifique problemas no mapa. Em

seguida, visualize a versão ecológica, socialmente justa e humana ideal de sua

escola/comunidade. Identifique as lacunas entre a visão ideal e o status atual.

✔ Analise planos abrangentes ou estratégicos em sua comunidade (cidade, município,

região) que incluem projetos locais que afetam os cidadãos, os animais e/ou o meio

ambiente. Existem metas econômicas e de sustentabilidade às quais os alunos

possam se conectar? Os alunos podem colaborar entre níveis de ensino, distritos
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escolares e até mesmo em todo o mundo por meio de tecnologias de ensino à

distância.
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Para ajudar os alunos a pensar sobre os problemas e como cada um de nós tem a

capacidade de criar mudanças positivas, você pode envolvê-los nesta atividade:

 

Em um quadro branco ou algo semelhante, convide os alunos a responder a cada

uma destas perguntas:

✔ Quais são os maiores problemas do mundo?

✔ Quais são os problemas que mais me preocupam?

✔ Que habilidades e talentos posso usar para lidar com esses

problemas?

Ter uma perspectiva global e local ajudará você e seus alunos a determinar quais

problemas podem ser resolvidos dentro do seu prazo.

Observação: se, após esta atividade, você sentir que os alunos estão se sentindo

impotentes, oprimidos ou indiferentes, em vez de empoderados, considere o uso desta

visualização guiada para ajudá-los a imaginar um mundo melhor e sua parte em criá-lo.

Você também pode querer que os alunos participem de um Power Chat para ajudá-los a

esclarecer seus pensamentos e, potencialmente, inspirar uns aos outros.
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Aqui estão apenas alguns dos problemas que os grupos de alunos que realizam unidades

solucionárias tem abordado:

✔ Saúde da bacia hidrográfica local

✔ Zonas mortas do oceano

✔ Plásticos no oceano

✔ Caça furtiva

✔ Autoimagem feminina

✔ Reforma penitenciária

✔ Racismo nas escolas

✔ Sistemas de disciplina escolar

✔ Tráfico sexual

✔ Animais usados para entretenimento

✔ Escassez de água

✔ Declínio de insetos polinizadores

✔ Suicídio

✔ Obesidade

✔ Jovens com pais encarcerados

✔ Direitos LGBTQ+

✔ Abuso de idosos

✔ Agroindústria

✔ Direitos de voto de imigrantes

✔ Chumbo no solo local

✔ Teste de produto em animais

✔ Desmatamento

✔ Racismo nos esportes
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✔ Discriminação de gênero

✔ Crueldade animal

✔ Bullying nas escolas

✔ Fraude em escolas

✔ Branqueamento de corais

Você pode encontrar mais tópicos em potencial nos painéis do Pinterest do IHE

(com foco em questões éticas globais e habilidades relevantes) e em nossas categorias

de amostra de problemas e oportunidades éticas globais
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4. Conecte-se com as partes interessadas e com aqueles
que estão trabalhando para resolver o problema

As partes interessadas incluem todos aqueles que têm “interesse” no assunto em

questão. As partes interessadas podem ser seres humanos, outros animais e/ou

elementos de nossa biosfera. Todas as necessidades das partes interessadas devem ser

consideradas com sinceridade na abordagem de qualquer problema.

 

Quanto mais os alunos se conectarem com aqueles que são afetados pelo problema,

melhor eles compreenderão os impactos do problema. Quando eles se conectam com as

partes interessadas, eles também podem aprender mais sobre os esforços que foram

feitos para resolver o problema no passado e os resultados desses esforços.
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Para as partes interessadas de quem não podemos obter feedback verbal, como

animais não humanos e ecossistemas, recomendamos que os alunos conversem

com pessoas que possam representar com precisão suas perspectivas, bem como

imaginar por si mesmas quais são as necessidades e interesses dessas partes

interessadas. Se os alunos abordarem uma questão ambiental local ou problema

relacionado ao sofrimento dos animais, mesmo que esses outros seres ou

entidades não possam falar, os alunos devem ser incentivados a testemunhar os

impactos do problema sobre essas partes interessadas importantes.

Como mencionado anteriormente, se os alunos abordarem um problema muito

distante de onde moram, as tecnologias de videoconferência podem permitir que

eles se conectem com esses interessados. Esta é uma maneira maravilhosa para os

jovens obterem uma perspectiva global, compreender diferentes visões de mundo

e experiências, cultivar sua compaixão e diminuir os estereótipos. (Para obter

mais ideias sobre como conectar alunos globalmente, visite a Happy World

Foundation, criada pelo finalista do Global Teacher Prize, Akash Patel, membro

do Conselho Consultivo do IHE.)

É comum que os alunos queiram resolver um problema em outro lugar do mundo.

Se as circunstâncias em seus arredores são geralmente saudáveis e positivas, e se

eles aprendem sobre pessoas em outros países que não têm acesso a água potável,

vivem com menos de US $ 1 por dia ou são traficados como escravos, eles podem

estar profundamente motivados para fazer algo para ajudar. Eles podem não

perceber que existem pessoas em sua própria cidade ou região cujas águas podem

estar poluídas, que estão vivendo na pobreza e que podem ser vítimas de tráfico.

 

Por exemplo, conforme mencionado anteriormente, um grupo de estudantes do

ensino médio no Maine estava particularmente preocupado com o tráfico sexual.

Depois de saber que este é um problema global, eles descobriram que havia

meninas e mulheres que foram resgatadas do tráfico sexual em seu próprio

estado, mas que não tinham recursos ao escapar da escravidão sexual para obter

apoio para seguir em frente com suas vidas. Este grupo escolheu fazer um esboço

de legislação para ajudar essas meninas e mulheres. Eles abordaram uma questão

global abrangente em nível local, onde puderam compreender e servir as partes

interessadas em sua própria comunidade.

Alguns jovens desejarão abordar uma grande questão global como a crise

climática, que não pode ser resolvida em nível local, mas isso não significa que

soluções com foco local não sejam aplicáveis e potencialmente escaláveis em nível

global.

 

Embora encorajemos um enfoque local, também acreditamos que é importante

apoiar aqueles que desejam se engajar em nível global. Como a adolescente sueca
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ativista pelas mudanças climáticas Greta Thunberg tem demonstrado, a educação

por meio de plataformas como o TED e a atenção da mídia em massa podem ter

impactos profundos e estimular uma resposta global, que é exatamente o que

muitos problemas globais exigem.
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AS PARTES INTERESSADAS

• poderiam ser afetadas pelo problema

• poderiam ser impactadas pela solução

• poderiam ser envolvidas em trazer uma solução a ser executada

• poderiam ser envolvidas garantindo que uma solução fosse concretizada

 

EXEMPLOS DE PROBLEMAS E DAS PARTES INTERESSADAS

PROBLEMA: Chumbo na água da cidade

PARTES INTERESSADAS COM QUEM SE CONECTAR:

• Famílias afetadas pelo envenenamento por chumbo

• Engenheiros

• Legisladores

• Urbanistas

• Profissionais da Área da Saúde

• Companhias de seguro

• Professores e escolas cujos alunos sofrem de envenenamento por chumbo

• Organizações e indivíduos que trabalham para resolver o problema em

nível local e nacional

• Animais que vivem na cidade como animais de estimação ou animais

selvagens e bebem da mesma fonte de água

 

PROBLEMA: cães e gatos sem-teto

PARTES INTERESSADAS COM QUEM SE CONECTAR:

• Cães e gatos desabrigados (em abrigos, organizações de resgate e famílias

adotivas)

• Controle de Animais disponíveis

• SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Sociedade para a

Prevenção da Crueldade contra os Animais) /abrigo de animais/equipe de

resgate

• Lojas de animais e criadores que lucram com a produção de cachorros e

gatinhos para venda

• Pessoas que compram cachorros e gatinhos de raça pura

• Lobistas da indústria pet

• Grupos de resgate de raças e indivíduos

• Organizações e indivíduos que trabalham para resolver o problema em

nível local e nacional
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5. Identifique as causas do problema, desde fatores

psicológicos, visões de mundo e mentalidades até estruturas

sistêmicas

Identificar as causas de um problema pode ser como tentar acompanhar uma teia de

aranha, porque normalmente existem várias causas que se cruzam, em vez de apenas

uma. A exploração de uma causa pode levar a outra. Uma combinação de pergunta e

investigação revelará ainda mais camadas e conexões, e logo aparecerão sistemas

interconectados. Esses sistemas não existem em um vácuo. Eles são abastecidos e

guiados por uma variedade de fatores psicológicos/biológicos, valores e modelos

mentais.

A imagem de um iceberg pode ser útil para entender essas causas em camadas. O

“modelo do iceberg” tem sido usado por muitos grupos de pensamento sistêmico e

educadores, e também o consideramos valioso. Nós o modificamos para servir de

exemplo para o Processo Solucionário.

Você pode achar outros modelos e abordagens de pensamento sistêmico úteis, e alguns

podem se encaixar em diferentes perspectivas e tradições culturais melhor do que o

iceberg. Você encontrará muitos recursos e ferramentas para o pensamento sistêmico

além do iceberg na seção Recursos deste guia.

O MODELO DO ICEBERG
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Os eventos no topo do iceberg se referem aos problemas que podemos ver. Eles estão

acima da superfície, visíveis se prestarmos atenção neles. Sob a superfície estão as

estruturas sistêmicas, que levam aos eventos, e abaixo desses sistemas estão as causas

mais profundas, como fatores psicológicos/biológicos, mentalidades, modelos mentais,

visões de mundo, sistemas de crenças e valores que nos levam a criar os sistemas que

contribui para os problemas em questão. Dito de outra forma, nossas crenças, valores,

pensamentos, visões de mundo e fatores psicológicos/biológicos conduzem a criação de

sistemas que conduzem então à criação dos problemas que vemos. Se quisermos

implementar uma mudança sistêmica, precisamos nos concentrar nas causas mais

profundas e nos sistemas que criamos.

A pergunta mais importante a continuar fazendo no processo de identificação das

causas dos problemas é "Por quê?"

 

Por exemplo, digamos que um grupo deseja abordar o problema do aumento das

taxas de diabetes tipo 2 (anteriormente de “início adulto”) entre crianças.

 

Veja como os “por quês” podem evoluir:

 

✔ Por que a taxa dessa condição aumentou entre as crianças?

Um “por quê” inicial deve levar à pesquisa, e a pesquisa, neste caso, revelará fatores

dietéticos que principalmente (embora não exclusivamente) levam ao aumento da taxa

do diabetes tipo 2.

Então, são necessários outros "por quês", tais como:

 

✔ Por que os alimentos que levam a essa condição são tão prevalentes?

✔ Por que esses alimentos são mais prevalentes entre certos grupos, levando

a taxas mais altas do diabetes tipo 2 entre pessoas que vivem na pobreza?

✔ Por que esses alimentos são tão baratos?

✔ Por que tantos desses alimentos são servidos nas escolas?

✔ Por que as crianças e seus pais não são ensinados sobre os impactos

nocivos de certos alimentos?

✔ Por que desejamos muitos alimentos não saudáveis?

Cada “por quê” levará a mais pesquisas, o que levará a mais “por quês”, o que levará a

mais pesquisas. O que se revela por meio desse processo são estruturas sistêmicas

interconectadas, como:

54



✔ sistemas econômicos

✔ sistemas de produção

✔ sistemas legais

✔ sistemas políticos

✔ sistemas de saúde

✔ sistemas educacionais

✔ sistemas agrícolas

✔ sistemas de publicidade

✔ sistemas familiares

Para os alunos novos no pensamento sistêmico, pode ser necessário ajudá-los primeiro a

identificar esses sistemas.

Esses sistemas podem ser escritos no modelo Iceberg assim:
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Buscar mais "por quês" levará à descoberta de subsistemas dentro desses sistemas,

conforme descrito abaixo.

Por exemplo, averiguar por que fast foods e junk foods são tão baratos (tão baratos que

um hambúrguer de fast food pode custar o mesmo que uma maçã orgânica!), Pode levar

a pesquisas revelando que a água usada para irrigar as plantações de ração e gado, as

pastagens e os combustíveis fósseis usados em todos os níveis de produção são todos

subsidiados com dólares do contribuinte (subsistema fiscal/subsídio). Sem esses

subsídios, um hambúrguer de fast food seria bastante caro, pois sua produção requer

muitos recursos caros (por exemplo, combustível fóssil, irrigação, ração animal, abate,

transporte refrigerado, marketing etc., que compreendem subsistemas).

Aqui estão alguns "por quês" que podem nos levar a descobrir outros subsistemas:

✔ Por que permitimos que alimentos não saudáveis sejam anunciados para

crianças? (subsistema de marketing)

✔ Por que permitimos que as corporações façam doações aos legisladores?

(Subsistemas de lobies, legislativos e "corporações no lugar de pessoas")

 

Quanto mais perguntas pudermos fazer relacionadas aos diferentes sistemas, mais

fundo iremos!

As perguntas do parágrafo anterior eram aquelas relacionadas à mídia e aos sistemas

políticos. Também podemos fazer perguntas sobre o sistema de saúde, como:

✔ Por que os hospitais servem alimentos não saudáveis em seus refeitórios e

para seus pacientes? (Departamento de Agricultura dos EUA [USDA] e

subsistemas de lobistas)

✔ Que conhecimento os profissionais de saúde têm sobre nutrição? Quantas

horas de ciências da nutrição os alunos de medicina recebem na faculdade

de medicina? (Subsistema de educação médica)

Agora nosso iceberg se parece com isto (com subsistemas marcados em azul):
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A próxima etapa é traçar linhas entre os sistemas e subsistemas que estão de alguma

forma vinculados. O que muitas vezes acontece quando perguntamos aos alunos quais

sistemas estão conectados a outros sistemas é que eles começam dizendo coisas como "o

sistema econômico está conectado ao sistema político" ou "o sistema agrícola está

conectado ao sistema legal" e antes muito tempo que alguém dirá, "todos os sistemas

estão conectados". É quase sempre assim.

Agora nosso iceberg se parece com isto:
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Poderíamos adicionar muito mais, mas você entendeu.

Frequentemente, temos dificuldade em ver as estruturas sistêmicas atuais em nossa

sociedade como algo diferente de “normal”, “o jeito do mundo” ou “universal”, porque é

difícil imaginar sistemas diferentes. Mas é certamente possível viver em uma cultura em

que alimentos não saudáveis, processados e lixo não sejam subsidiados por impostos;

em que as corporações não pudessem doar quantias ilimitadas de dinheiro para

influenciar legisladores; em que hospitais e escolas fornecessem os alimentos mais

saudáveis possíveis para pacientes e crianças; em que os verdadeiros custos da produção

de alimentos fossem computados no custo que os consumidores pagam; em que futuros

médicos aprendessem ciências da nutrição e se concentrassem na prevenção de doenças.

O fato de que atualmente não vivemos em um mundo assim deve-se aos sistemas e

subsistemas que criamos. Para descobrir os modelos mentais, fatores psicológicos,

visões de mundo, crenças e valores que levaram a esses sistemas e subsistemas,

precisamos fazer mais perguntas. Alguns dos "por quês" mencionados acima sugerem

esses elementos causais mais profundos, e podemos adicionar outros mais:

✔ Por que valorizamos a “liberdade de expressão” para uma empresa (para

que ela possa anunciar alimentos não saudáveis e insustentáveis e oferecer

dinheiro de campanha para influenciar os legisladores) sobre a saúde das

crianças? (a liberdade é um dos valores mais elevados nos EUA)
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✔ Por que comemos alimentos que sabemos que não são saudáveis? (desejos

biológicos por alimentos com alto teor calórico e sal; desejos de curto

prazo eclipsando o pensamento de longo prazo)

✔ Por que gravitamos em torno do fast food? (conveniência; tempo

excessivamente ocupado/limitado; fundos limitados; cultura do fast food)

✔ Por que comemos demais? (talvez em parte porque experimentamos

déficits nutricionais de junk food (comida tipo lixo); vícios em alimentos;

suscetibilidade às influências da publicidade)

✔ Por que permitimos que o dinheiro de nossos impostos subsidie alimentos

não saudáveis, processados e de fast food? (não temos conhecimento dos

subsídios; não entendemos os sistemas que os originaram; nossa educação

não inclui informações sobre sistemas alimentares; os conglomerados

alimentares são voltados para o lucro e não para a saúde pública; nós não

queremos questionar alimentos de baixo custo)

Se colocarmos alguns desses valores, fatores psicológicos e modelos mentais na seção

inferior do nosso iceberg, então ele terá a seguinte aparência:
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“Por quês” não são as únicas perguntas a fazer, é claro. Precisamos fazer perguntas

sobre “quem”, “o quê” e “como” também. Por sua vez, elas também podem nos ajudar a

fazer perguntas mais investigativas do tipo "por quê".

 

Se um grupo de alunos está trabalhando no mesmo problema, é útil que cada membro

do grupo faça seus próprios “por quês”, porque cada um é diferente. Quando depois os

alunos compartilharem suas perguntas e pesquisas do “por que”, eles terão um corpo de

conhecimento ainda maior com o qual trabalhar.

 

À medida em que os alunos pesquisam para responder a perguntas e compreender as

causas do problema, é essencial que eles aprendam a avaliar a credibilidade

de suas fontes para obter informações confiáveis.

 

Nosso kit de ferramentas de pesquisa, precisão, credibilidade e preconceito o ajudará a

ensinar seus alunos a realizar pesquisas cuidadosas. Você também encontrará recursos

úteis disponibilizados por Project Look Sharp e Stanford. Os pontos mais importantes a

lembrar são estes:

 

PARA OBTER INFORMAÇÕES PRECISAS, PERGUNTE:

✔ De onde vem a informação? Trata-se de uma fonte primária confiável? É

uma fonte secundária?

✔ As informações são apoiadas por evidências confiáveis? Posso obter acesso

a essas evidências?

✔ A informação foi revisada por pares (especialistas da mesma área)?

✔ Posso verificar as informações a partir de uma fonte confiável diferente?

✔ Quais são as credenciais do autor ou afiliações organizacionais?

✔ O autor está qualificado para escrever sobre o assunto?

✔ Se a informação incluir um estudo, quem financiou o estudo?

 

PARA AVALIAR A CREDIBILIDADE, PERGUNTE:

✔ Qual é o propósito da informação? Existe uma agenda a ser cumprida?

✔ Os autores/patrocinadores deixam suas intenções ou objetivos claros?

✔ As informações são factuais? Opiniões? Propaganda?
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✔ Existem visões políticas, ideológicas, culturais, religiosas, econômicas,

institucionais ou pessoais expressas ou subentendidas?

✔ Quais são os meus próprios preconceitos em relação às informações?

Os alunos também perguntarão às partes interessadas suas perspectivas sobre as causas

do problema e será importante avaliar suas respostas com base nas perguntas acima.

Por definição, as partes interessadas terão um viés e os solucionadores também devem

ser capazes de avaliar as perspectivas das partes interessadas quanto à precisão.

Nesta seção, descrevemos apenas um processo para descobrir as causas dos problemas.

Para obter mais informações, ferramentas e abordagens para desenvolver boas

habilidades críticas e de pensamento sistêmico, e para entender os ciclos de feedback,

consulte a seção Recursos deste guia.

6. Determine quem e o que é prejudicado pelo problema,
e quem e o que ele beneficia

 
À primeira vista, pode parecer óbvio quem é prejudicado por um problema. Afinal, é um

problema porque existe algum tipo de dano. É importante cavar profundamente para

entender a gama de danos, bem como a gama de benefícios não apenas relacionados ao

problema em si, mas também aos sistemas que contribuem para o problema. Isso

permitirá, em última análise, um nível mais profundo de pensamento solucionário, de

modo que as soluções mais solucionárias possam ser desenvolvidas e implementadas

com sucesso.

 

Para continuar com o exemplo do diabetes tipo 2, certamente as crianças que sofrem

desta condição são prejudicadas, mas os danos se estendem muito além dessas crianças

e incluem:

✔ Suas famílias e amigos

✔ Maiores custos do sistema de saúde para todos

✔ Menos acesso aos cuidados de saúde devido aos custos crescentes

Aqueles afetados pelas estruturas de nossos sistemas alimentares que contribuem para o

problema, incluindo:

✔ O meio ambiente (desde os sistemas agrícolas que afetam a água, o solo e o

ar, como a monocultura; pesticidas e fertilizantes; organismos

geneticamente modificados; produção de óleo de palma; baixas taxas de

61



conversão de alimentos para carne/laticínios/ovos na pecuária, levando ao

desperdício de recursos etc.)

✔ Animais (por meio de sistemas agrícolas de criação industrial que os

confinam e abusam deles)

✔ Pessoas (incluindo trabalhadores agrícolas migrantes que não recebem um

salário mínimo; trabalhadores de matadouros que participam do que é

considerado uma das ocupações mais perigosas nos EUA; crianças em

outros países que adotam uma dieta americana, etc.)

✔ Comunidades (deserto de alimentos onde alimentos saudáveis são difíceis

de obter, afetando predominantemente grupos de baixa renda e

frequentemente excluídos; planejamento e infraestrutura urbana,

suburbana e rural que levam à proliferação de franquias de fast food

drive-thru e lojas de conveniência; embalagem de uso único, que leva ao

desperdício e à elevação dos custos associados, etc.)

Mais uma vez, quanto mais perguntas fazemos, mais impactos e efeitos descobrimos. O

que a princípio parecia um problema que afetava uma certa (crescente) porcentagem de

crianças acaba sendo um problema cujas causas interconectadas estão afetando

praticamente a todos, junto com os ecossistemas que sustentam a todos nós!

 

Assim, descobrimos que há muito mais partes interessadas do que pensávamos

inicialmente e podemos adicionar novas partes interessadas à nossa lista para nos

conectarmos e aprendermos com elas.

 

É essencial não parar de identificar os danos. O diabetes tipo 2 está aumentando entre

as crianças porque muitas estão se beneficiando dos sistemas que contribuem para o

problema. A menos que identifiquemos as partes interessadas que estão se beneficiando

desses sistemas e procuremos atender aos seus interesses de outras maneiras, nossas

soluções podem ter menor probabilidade de serem amplamente implementadas. Os

beneficiários desses sistemas provavelmente lutarão para manter o status quo se

perceberem que perderão seus benefícios.

 

Quem se beneficia dos sistemas que estão contribuindo para o aumento do

diabetes tipo 2 entre as crianças?

 

✔ Corporações que produzem alimentos que contribuem para o benefício do

diabetes tipo 2, assim como todos os investidores nessas empresas,

incluindo pessoas cujas contas de aposentadoria podem incluir ações de
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empresas que produzem fast food, refrigerantes, doces e junk food (quer

saibam disso ou não)

 

✔ Hospitais e prestadores de serviços de saúde se beneficiam do aumento da

receita de crianças doentes.

✔ Os políticos se beneficiam de contribuições de campanha de empresas que

produzem esses alimentos, empresas farmacêuticas (e investidores) que

produzem medicamentos para tratar diabetes tipo 2, mídia que depende

de verbas publicitárias etc.

✔ As comunidades se beneficiam dos impostos pagos por fast foods e lojas

de conveniência.

✔ Proprietários e funcionários de supermercados se beneficiam com a venda

desses alimentos porque tais alimentos têm margens de lucro muito alto.

✔ As agências de publicidade se beneficiam do desenvolvimento de anúncios

de junk food.

✔ A mídia se beneficia do dinheiro desses anunciantes.

✔ O público se beneficia com a mídia “gratuita” que recebe, financiada por

verbas publicitárias.

✔ As escolas se beneficiam dos alimentos de baixo custo fornecidos pelo

Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), porque muitas vezes as

escolas são o local de despejo de alimentos não saudáveis. Eles também se

beneficiam de máquinas de venda automática que vendem refrigerantes e

junk food.

 

Para praticamente todos os problemas que identificamos, provavelmente

encontraremos mais partes interessadas que são prejudicadas, bem como mais

beneficiários do que imaginávamos. Quanto mais aprofundamos e quanto mais

descobrimos, mais provável será que eventualmente sejamos capazes de conceber uma

estratégia, abordagem e solução que trate os sistemas e as mentalidades de uma forma

solucionária.
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Se adicionarmos nossos danos e benefícios à área de "Eventos" no topo do nosso

iceberg, nosso iceberg agora se parece com isto:
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7. Pesquise o que foi feito para resolver o problema até
agora

Não há necessidade de reinventar a roda se existirem boas soluções e simplesmente

precisar de outras soluções para uma implementação eficaz. Também vale a pena evitar

soluções que já foram consideradas menos eficazes do que o esperado ou que têm

consequências negativas indesejadas.

É raro que os alunos escolham um problema que ninguém procurou resolver. Como

você viu na lista acima de problemas abordados por alunos que participaram do

programa solucionário do IHE, muitos foram amplamente divulgados nas notícias e

resolvidos por inúmeras ONGs, comunidades, indivíduos e governos.

No entanto, esses problemas persistem. Frequentemente, há uma crescente

conscientização e sentimento público para resolver o problema, mas o aumento da

população humana e outros fatores contribuintes significam que o problema está

piorando, apesar da maior preocupação e dedicação em resolvê-lo. Na verdade, isso é

verdade para muitos problemas, o que sugere que as soluções propostas e

implementadas precisam se tornar ainda mais solucionárias.

 

Pesquisando cuidadosamente o que foi feito para resolver o problema que eles estão

abordando; analisando os sucessos e aprendendo com as falhas; conversar com aqueles

que estão na vanguarda da resolução do problema; e prestando atenção a quaisquer

consequências negativas não intencionais de diferentes abordagens que foram tentadas,

os solucionários emergentes obtêm o conhecimento de que precisam para fazer uma

contribuição significativa.

 

Há uma história bem conhecida (e um tanto apócrifa) sobre a Organização Mundial da

Saúde (OMS) tentando resolver o problema da malária em Bornéu na década de 1950. A

solução foi borrifar DDT para matar os mosquitos transmissores do parasita causador

da malária. O DDT funcionou, mas também matou as vespas que controlavam as

populações de lagartas comedoras de palha, portanto, em pouco tempo, surgiram

buracos nos telhados de palha das casas. Buracos podem ser remendados, de modo que

seria uma consequência negativa não intencional gerenciável, mas então os gatos

começaram a morrer. A teoria é que os gatos morreram devido aos altos níveis de DDT

em seus corpos por comer lagartos que comiam insetos, concentrando assim o DDT na

cadeia alimentar. Se isso é totalmente correto é debatido, mas com a redução de gatos

na ilha, houve um aumento de ratos que espalharam a peste. Nesse momento, as

consequências não intencionais se tornaram graves. A resposta da OMS foi colocar

caixas de gatos de paraquedas em Bornéu para resolver o problema de muitos ratos.

Você pode assistir e compartilhar uma versão animada desta história aqui. Se você

mostrar este vídeo, você também pode ajudar seus alunos a perceber e pensar

criticamente sobre os estereótipos apresentados na representação do povo Dayak e dos

ratos.
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“Vamos evitar lançar gatos de paraquedas!” é outra maneira de nos lembrar de

considerar cuidadosamente as possíveis consequências não intencionais de nossas

soluções.

8. Elabore soluções que abordem as causas do problema e
que façam o bem ao máximo e o mal ao mínimo às

pessoas, aos animais e ao meio ambiente
 
Voltando ao nosso exemplo do aumento do diabetes tipo 2 - e presumindo que

realizamos pesquisas para determinar o que foi feito para resolver o problema até agora

e avaliamos a eficácia e as consequências negativas não intencionais - é hora de pensar

sobre as soluções.

Se quisermos reduzir a taxa de diabetes tipo 2 entre as crianças, sabemos que construir

mais hospitais e encorajar mais estudantes de medicina a entrar na especialidade de

endocrinologia não resolverá o problema. Temos que abordar as causas diretamente e

encontrar pontos de alavancagem onde uma pequena mudança pode resultar em um

impacto positivo significativo.

A especialista em pensamento sistêmico, Donella Meadows, escreveu em seu excelente

artigo, Pontos de alavancagem: lugares para intervir em um sistema: “[Buscar pontos

de alavancagem] não é exclusivo da análise de sistemas - está embutido na lenda. A bala

de prata, o trim tab, a cura milagrosa, a passagem secreta, a senha mágica, o herói

solitário que vira a maré da história. A maneira quase sem esforço de cortar ou pular

obstáculos enormes. Não queremos apenas acreditar que existem pontos de

alavancagem, queremos saber onde eles estão e como colocar nossas mãos neles. Pontos

de alavancagem são pontos de poder".

Esses são os locais em que podemos fazer alterações em um sistema.

Meadows continua a escrever: “Os pontos de alavancagem não são intuitivos. Ou se

forem, nós os usamos intuitivamente ao contrário, piorando sistematicamente

quaisquer problemas que estamos tentando resolver.”

O que isso significa é que devemos ter cuidado para avaliar profundamente os possíveis

pontos de alavancagem e as soluções potenciais. Lembre-se de que sempre devemos

estar cientes das possíveis consequências negativas não intencionais e evitar lançar

gatos de paraquedas!

De volta ao nosso modelo de iceberg, abaixo você verá que adicionamos o conceito de

alavancagem a ele. Você também notará que a alavancagem está abaixo do nível dos
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eventos e pode haver pontos de alavancagem no nível dos sistemas e nos níveis mais

profundos de modelos mentais, crenças e valores.

Se uma das causas mais profundas para o aumento do diabetes tipo 2 deriva de nosso

desejo por alimentos com alto teor calórico, então se alguém surgisse com uma solução

para o problema do desejo humano por esses alimentos, não resolveríamos apenas o

problema do aumento das taxas de diabetes tipo 2, mas também uma série de outros

problemas.

No entanto, como os humanos evoluíram para ansiar por alimentos com alto teor

calórico, podemos não ter sucesso se tentarmos alavancar esse nível causal profundo e

específico de nosso problema ao encontrar uma solução. Em outras palavras, conforme

buscamos pontos de alavancagem para criar mudanças, aqueles que teoricamente

podem ter o maior impacto não são necessariamente aqueles que podemos ou devemos

visar.

Isso não significa que nunca devemos mergulhar abaixo do nível dos sistemas para criar

mudanças, mas sim que devemos avaliar a probabilidade de sucesso com base em vários

fatores:

✔ O impacto potencial do ponto de alavancagem

✔ A viabilidade de uma solução bem-sucedida nesse ponto de alavancagem
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✔ O impacto das forças que podem impulsionar a solução para a frente

✔ O impacto das forças que podem impedir a solução

Embora possamos não escolher implementar uma solução nos pontos de alavancagem

mais profundos, é absolutamente válido considerar mais de um ponto de alavancagem e

mais de uma solução por ponto de alavancagem. É assim que aprendemos como ser

solucionários bem-sucedidos e como podemos traçar estratégias para tomar boas

decisões.

Você pode usar o gráfico de pontos de alavancagem abaixo como uma ferramenta.

TABELA DE PONTOS DE ALAVANCAGEM

✔ Identifique os pontos de alavancagem onde você acha que uma intervenção estratégica

seria mais eficaz na criação de mudanças que ajudarão a resolver o problema que você

identificou. Coloque-os na primeira coluna do gráfico abaixo.

✔ Depois de identificar seus melhores pontos de alavancagem, anote tantas soluções

possíveis quanto você puder pensar na segunda coluna.

✔ Na terceira coluna, pergunte: minha solução faz o bem ao máximo e o mal ao mínimo às

pessoas, animais e ao meio ambiente (ou seja, é MOGO). Se não, quem é prejudicado e

de que forma?

Qual é o ponto de

alavancagem e onde está

localizado? (O que você vai

tentar mudar?)

Quais soluções eu tenho neste

ponto de alavancagem?

Minhas soluções fazem o bem ao

máximo e o mal ao mínimo às

pessoas, animais e ao meio

ambiente (são MOGO)? Se não,

quem é prejudicado e de que

forma?
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Vamos considerar este gráfico em relação ao nosso problema de diabetes tipo 2:

Qual é o ponto de alavancagem e onde está

localizado? (O que você vai tentar mudar?)

Quais soluções eu tenho neste

ponto de alavancagem?

Minhas soluções fazem o bem ao

máximo e o mal ao mínimo às

pessoas, animais e ao meio

ambiente (são MOGO)? Se não,

quem é prejudicado e de que

forma?

Educação e falta de informação (as pessoas não

estão cientes dos sistemas que tornam prevalentes os

alimentos não saudáveis ou que seus impostos

subsidiam esses sistemas)

localizados tanto nos sistemas quanto no nível mais

profundo do iceberg

1. Produza um vídeo educacional que

revele como os subsídios mantêm os

alimentos não saudáveis de baixo custo,

com uma chamada à ação para contatar

os legisladores.

2. Escreva uma postagem no blog sobre

subsídios fiscais para alimentos não

saudáveis e seus impactos negativos

com uma chamada à ação para entrar

em contato com os legisladores.

3. Crie uma apresentação para

compartilhar com outras pessoas.

4. Trabalhe em nível escolar para

educar a comunidade escolar e/ou

educar/ influenciar o refeitório escolar

para servir apenas alimentos saudáveis;

e/ou desenvolver currículos sobre

alimentação saudável.

Sim. A educação sobre esse sistema de

subsídios pode levar a ações tanto em

nível individual quanto sistêmico que

ajudem a resolver o problema de forma

benéfica para todos.

Trabalhar no nível da escola pode ser

replicado para outras escolas e ganhar a

atenção da mídia espalhando a

mensagem.

 

Legislação

Localizado no nível de sistemas

(legislativo/político/econômico/agrícola/sistemas de

energia)

1. Elaborar um projeto de lei que torne

ilegal a propaganda de junk food e fast

food para crianças.

2. Elaborar um projeto de lei para

alterar a Farm Bill (projeto de lei

agrícola dos EUA) para interromper

subsídios de alimentos não saudáveis e

sistemas agrícolas destrutivos/não

saudáveis.

3. Elaborar um projeto de lei para

interromper os subsídios aos

combustíveis fósseis.

Geralmente e em sua totalidade sim.

Anunciantes, mídia, grandes

agricultores e indústrias de

combustíveis fósseis serão afetados.

Como as pessoas ainda precisam comer,

elas precisam de energia. A publicidade

continuará existindo. Esses impactos

representarão mudanças que podem

ajudar outras pessoas, nivelando

quaisquer danos. No geral, são muito

MOGO.

Tratamento de saúde

Localizado no nível dos sistemas

 

1. Crie uma campanha para que todas as

escolas da área da saúde ofereçam

educação nutricional.

2. Crie uma campanha para fazer com

que os hospitais (ou nossos hospitais

locais) sirvam apenas alimentos

saudáveis, principalmente à base de

plantas, no refeitório e aos pacientes.

3. Crie campanhas e mensagens para

organizações de saúde para disseminar

informações sobre dietas saudáveis,

principalmente à base de plantas.

Sim
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9. Determine quais soluções são mais solucionárias e mais
viáveis para implementação

Elaborar soluções é uma etapa do processo; determinar quais soluções são mais viáveis

para implementação é outra. Há muitos fatores a serem considerados quando se trata de

implementação, e as ideias mais solucionárias podem não ser aquelas que os alunos são

capazes de implementar devido ao tempo, recursos e experiência. No entanto, é útil para

você e seus alunos identificar várias soluções solucionárias, mesmo que você não

consiga implementá-las sozinho. O próprio processo permite que os alunos pratiquem o

pensamento solucionário e aprofundem o aprendizado.

Aqui está novamente nossa escala para avaliar suas soluções em uma escala

solucionária:

Lembre-se de que é possível escolher uma solução que outra pessoa já tenha

encontrado, mas que ainda não se espalhou e não está sendo implementada como

poderia e deveria ser. Suas soluções mais solucionárias podem oferecer novas ideias

para implementação e dimensionamento de ideias de outros.

Depois de ter um punhado de melhores ideias, você pode usar o gráfico abaixo para

determinar qual solução será, no final das contas, a mais solucionadora para você

buscar. Você pode e deve compartilhar todas as suas melhores soluções com outras

pessoas, porque elas podem ser viáveis e perfeitas para outro grupo, mas você precisa

ter a certeza de escolher aquela que faz mais sentido para você.

71



Solução

possível

Quem/O

que se

beneficia

com esta

solução?

Quem/O que poderia

ser prejudicado com

esta solução? Quais

são as possíveis

consequências

negativas não

intencionais para as

pessoas, animais ou

meio ambiente?

(Como todas as

partes interessadas

são afetadas?)

Onde a

solução se

encaixa na

escala

solucionária?

A solução é

viável para eu

implementar?

Que tempo e

recursos são

necessários

para

implementar

esta solução?

Eu quero

buscar

essa

solução?

Este é um

bom uso

dos meus

talentos?

Como está nosso gráfico para o nosso problema de diabetes tipo 2:

Solução

possível

Quem/O

que se

beneficia

com esta

solução?

Quem/O que

poderia ser

prejudicado

com esta

solução?

Quais são as

possíveis

consequência

s negativas

não

intencionais

para as

pessoas,

animais ou

meio

ambiente?

(Como todas

as partes

interessadas

são

afetadas?)

Onde a solução

se encaixa na

escala

solucionária?

A solução é

viável para eu

implementar?

Que tempo e

recursos são

necessários

para

implementar

esta solução?

Eu quero

buscar essa

solução? Este

é um bom uso

dos meus

talentos?
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Legislação

para acabar

com os

subsídios

para terra,

água e

combustívei

s fósseis

para

práticas

agrícolas

que

contribuem

para o

diabetes

tipo 2

Pessoas que

adoecem

(porque o

custo do fast

food/junk

food é tão

baixo que o

consumo

aumenta).

Animais

sofrendo em

fazendas

industriais.

O meio

ambiente,

porque os

subsídios

perpetuam

práticas

destrutivas e

reduzem as

mudanças

para energia

limpa e

agricultura

sustentável.

Os custos de

alguns

alimentos vão

aumentar,

então os

alimentos

ficarão mais

caros para os

consumidores.

Os vendedores

de

refrigerantes,

doces, "lixo" e

fast food serão

afetados

negativamente

e os lucros

cairão,

impactando

potencialmente

os investidores

e as contas de

aposentadoria.

As empresas de

mídia e

publicidade

podem ser

afetadas se

esses alimentos

não forem tão

anunciados. No

entanto, as

pessoas ainda

precisam comer

e há dinheiro

para ganhar

vendendo e

anunciando

alimentos

saudáveis.

Solucionário Nós

definitivamente

podemos redigir

o projeto de lei e

encontrar

alguns

patrocinadores /

copatrocinadore

s, mas sem

colaboração em

grande escala, é

provável que

não haja

viabilidade de

este projeto de

lei chegue a

qualquer lugar

no Congresso

porque as

corporações se

beneficiam do

status quo dos

legisladores do

fundo

financiador.

Sem abordar o

sistema de

financiamento

de campanha

subjacente,

nossa

abordagem pode

morrer na água.

Muitas

semanas/meses

de reunião com

legisladores para

entender os

melhores

métodos para

redigir um

projeto de lei

desse tipo; mais

reuniões para

influenciar

outros

legisladores a

copatrocinar.

Uma grande

máquina de

ativistas/lobistas

para ganhar

força.

Potencialmente

anos de trabalho.

Nós queremos

buscar isso

porque é

solucionário e

importante, mas

não temos muita

fé de que

teremos sucesso.

No entanto, o

processo de fazer

este trabalho

será importante

e potencialmente

de longo alcance,

e de todas as

nossas ideias é a

mais

solucionária. Ela

PRECISA

acontecer.

Crie um

vídeo e uma

campanha

para educar

sobre como

a promoção

e o subsídio

de

alimentos

não

saudáveis

levam ao

sofrimento

e à

destruição.

O vídeo

Pessoas,

animais e o

meio

ambiente se

beneficiam

se nosso

vídeo tiver

um impacto.

Se nosso vídeo

se tornasse

viral e fosse

eficaz na

redução da

demanda por

fast food não

saudável e junk

food, então,

teoricamente,

poderiam

ocorrer os

mesmos efeitos

negativos

Solucionário

As campanhas

educacionais

costumam ser

solucionárias, mas

é improvável que

nosso vídeo tenha

impacto

significativo em

pessoas

suficientes para

mudar os sistemas

que estão

perpetuando o

problema,

Sim. Poderíamos

produzir este

vídeo em um

mês.

Sim. Seria

divertido e

aprenderíamos

muito. Poderia

ser muito útil

também para

desenvolver o

trabalho nas

próximas etapas.
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incluirá um

chamado à

ação

dirigido aos

legisladores

.

mencionados

acima.

portanto,

precisaríamos de

um plano de ação

de

acompanhamento

para divulgação.

Campanha

para que as

escolas da

área da

saúde

exijam

educação

em ciências

da nutrição.

Pacientes.

Os médicos

podem se

sentir mais

eficazes no

tratamento

não apenas

de pessoas

com

diabetes tipo

2, mas

também de

pessoas com

problemas

crônicos de

saúde

relacionados

à dieta. Os

animais e o

meio

ambiente se

beneficiaria

m se as

pessoas

comessem

mais

alimentos

vegetais,

produzidos

de forma

sustentável e

orgânicos.

Pacientes

saudáveis não

geram tanta

receita quanto

os doentes para

hospitais,

prestadores de

cuidados de

saúde ou

empresas

farmacêuticas,

seus

funcionários e

investidores.

Os mesmos

impactos

negativos em

empresas,

funcionários e

investidores de

refrigerantes,

doces, fast food

e junk food (se

bem-sucedidos)

.

Em

desenvolviment

o

As causas do

aumento do

diabetes tipo 2 vão

muito além da

falta de educação

nutricional para

estudantes de

medicina. Tantos

outros sistemas

lucram com fast

food e junk food

que mudar este

um pode ter

pouco impacto,

embora

certamente seja

positivo.

Sim Esse esforço

poderia ser feito

em alguns meses

(ou anos,

dependendo da

extensão de

nossa campanha

e de nossos

esforços

contínuos).

Depois de criar

materiais para

apoiar nossa

sugestão para

escolas de

medicina,

entraríamos em

contato com

escolas de

medicina e

faríamos o

acompanhament

o.

Esta solução,

embora tão

razoável, não

nos entusiasma.

Sentimos que

temos pouca

influência para

defender nossa

solução porque

não somos

profissionais da

área médica. Se

escolhermos

fazer parceria

com uma

organização

médica, nossa

eficácia

potencial

aumentará

substancialment

e.

Campanha

educacional

para proibir

alimentos

não

saudáveis e

"lixo"

servidos no

refeitório da

escola.

Os alunos de

nossa escola

serão

beneficiados

em termos

de saúde,

embora

alguns

possam

sentir falta

de comer

esses

alimentos na

escola.

Podemos

experimentar

reações de

pessoas que

sentem que

seus direitos de

comer o que

gostam estão

sendo inibidos.

Quem vende

esses alimentos

perderá

dinheiro.

Em

desenvolviment

o

Nós não estamos

tratando das

causas primárias

do problema, mas

as crianças

comem muito na

escola, então

teríamos um

impacto.

Sim Precisaríamos

nos encontrar

com funcionários

da escola e o

serviço de

alimentação e

apresentar um

caso. Poderíamos

potencialmente

persuadi-los

rapidamente,

mas o mais

provável é que

demoraria alguns

meses para

convencê-los.

Sim, embora as

grandes ideias

acima sejam

atraentes, já que

seu impacto

seria muito

maior.
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Dedicar algum tempo para analisar todas as soluções geradas e preencher o gráfico

ajuda muito na hora de decidir qual solução buscar e implementar. Prestar muita

atenção às consequências negativas não intencionais também é fundamental.

Normalmente, as soluções mais solucionárias terão o maior potencial de repercussão e

serão as mais difíceis de se implementar (como por exemplo, a nossa ideia solucionária

sobre um projeto de lei mencionada acima). Lembre-se de que as pessoas estão lucrando

com sistemas destrutivos, desumanos e prejudiciais à saúde, e é por isso que coisas

como subsídios para alimentos não saudáveis e sistemas agrícolas insustentáveis

continuam.

Isso não significa que não devemos buscar as soluções mais solucionárias. Em vez disso,

precisamos estar preparados.

Depois de preencher o gráfico e considerar todas as opções, decida qual solução buscar.

Em nosso gráfico, estamos mais entusiasmados com a busca das soluções 1, 2 e 4.

Precisamos decidir se preferimos buscar uma abordagem ampla e mais solucionária,

mesmo se não tivermos sucesso no início, ou buscar uma abordagem mais fácil que

sabemos não terá um grande impacto, mas que nos permitirá experimentar um nível de

sucesso que nos inspira a continuar para o próximo nível. Vamos compartilhar nossa

solução 3 com um grupo de defesa médica e educadores em diabetes, já que não iremos

buscá-la nós mesmos.

10. Crie um plano para implementar sua solução

O planejamento é a chave para o sucesso da implementação de uma solução. Embora

possa não ser possível para os alunos implementar seus planos dentro das restrições de

seu currículo, é importante que eles vivenciem o processo de planejamento e obtenham

feedback sobre sua solução e seus planos para implementá-la. Sem essa etapa, os alunos

não obtêm a prática de que precisam para realmente se tornarem solucionadores.

Mesmo que eles não possam implementar sua solução dentro do currículo, isso não

significa que eles não possam ou não irão implementá-la fora da escola. De qualquer

forma, eles precisarão de um plano.

O gráfico abaixo ajudará seus alunos a planejarem a implementação de suas soluções.

Observe que a meta de longo prazo que eles escrevem pode não ser atingível em um

futuro próximo, mas seus objetivos mensuráveis devem ser. Isso os ajudará a ver de

maneira concreta quais são os resultados que almejam.

Antes de usar este gráfico, faça uma pausa para preparar e inspirar seus alunos para a

próxima etapa.
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Antes de escrever seus objetivos mensuráveis

Convide seus alunos a terem uma visão completa de como sua escola,

comunidade, nação e/ou mundo será diferente quando seus objetivos de longo

prazo forem alcançados. Como as pessoas, animais e o meio ambiente se

beneficiarão de sua solução solucionária? Como será o sucesso?

Deixe-os viver essa visão com entusiasmo, porque estão prestes a fazer um plano

para criar uma mudança positiva, e esta pode ser a primeira vez que fazem isso

em suas vidas. Convide-os a celebrar o fato de já terem chegado tão longe!

Antes de escrever seu status basilar e suas evidências de sucesso

Convide seus alunos a diminuir o zoom e observar o que fizeram até agora e

permita que eles usem uma abordagem criativa para concluir a próxima etapa.

Eles podem querer esboçar seu processo de uma nova maneira (por exemplo,

criar uma grande linha do tempo visual, um mural colaborativo ou uma

ferramenta digital compartilhada) - algo que eles podem usar para estabelecer a

linha de base de seu problema e medir o sucesso à medida que progridem por

meio do Processo Solucionário para resolver o problema.

Traga entusiasmo

Explique aos alunos que o “estado basilar” do problema que eles estão abordando

fornecerá o ponto de partida para uma comparação, para que possam medir o

impacto do que realizaram depois de implementarem seu plano.

LEMBRE-SE:

Os alunos agora estão preparados para praticar sendo solucionários. Dê-lhes o máximo

de apoio possível, ao mesmo tempo em que recua para que tenham a chance de

desenvolver a agência e construir uma coalizão de agentes de mudança dentro de seus

grupos. Essa é a parte divertida! Você os preparou para o sucesso e, mesmo quando eles

podem pensar que “falharam”, o processo os lembra de que o fracasso é a chave para o

sucesso final. Incentive-os a prestar atenção tanto no que dá errado quanto no que dá

certo, e a documentar isso na ferramenta que criam. Eles estão ativando e colocando em

uso o processo que você lhes ensinou.
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Objetivo de longo

prazo:

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo(s) mensurável(is): Quais mudanças serão feitas em relação ao seu objetivo (mantendo o

iceberg em mente)? Você pode usar a estratégia de definição de metas SMARTR (Iniciais em inglês):

Específico, Mensurável, Atingível, Relevante, Tempo ou vinculado ao evento, com um plano para

Reavaliar e Refletir.

Status basilar e evidência de sucesso: como é o aspecto do problema que você está abordando agora,

antes de começar a implementar sua solução? Incentive os alunos a serem específicos sobre como planejam

medir seu sucesso: quais serão os indicadores e como esses indicadores serão representados na ferramenta

de progresso? Por exemplo, se eles escolherem uma meta de longo prazo, como "reverter o aquecimento

global", com um plano para redigir e aprovar um projeto de lei em sua cidade ou região para reduzir o

consumo de energia em uma determinada porcentagem, eles estarão medindo a mudança no consumo de

energia em sua cidade, não a redução geral de CO2 na atmosfera. Se o plano for educacional por natureza,

eles podem medir quantas pessoas foram expostas aos seus esforços educacionais e fazer uma sondagem

para aprender sobre os efeitos da campanha educacional na consciência e no comportamento do público.

Etapas de ação

(Seja específico)

Indivíduos Envolvidos

(Incluindo as partes

interessadas)

Recursos

necessários

Linha do

Tempo

(Data em

que a ação

deve ser

concluída)

Dificuldade

s potenciais

Com o que o

sucesso se

parece e

como o

avaliaremos?

Esta é a aparência de nosso gráfico, tendo escolhido buscar nossa primeira solução:

PROJETO DE LEI PARA EXTINÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA TERRENO,

ÁGUA E COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS PARA A AGRICULTURA DE GRANDE

ESCALA

Objetivo de longo

prazo:

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo(s) mensurável(is): Quais mudanças serão feitas em relação ao seu objetivo? Os

objetivos devem ser SMARTR (sigla em inglês): Específicos, Mensuráveis, Atingíveis,

Relevantes, Limitados em tempo, com um plano para Reavaliar e Refletir.

Nosso objetivo é que um projeto de lei seja aprovado no Congresso que acabe com os subsídios para

terra, água e combustíveis fósseis para práticas agrícolas que contribuem para o diabetes tipo 2.

 

Status basilar e evidência de sucesso: como é o aspecto do problema que você está abordando

agora, antes de começar a implementar sua solução?

Atualmente, a terra, a água e os combustíveis fósseis são subsidiados pelos contribuintes, o que

mantém baratos fast food, carnes, pesticidas, fertilizantes e alimentos processados com uso intensivo

de energia, terra e água, para que os verdadeiros custos desses alimentos não sejam repassados para

o consumidor. Enquanto isso, alimentos saudáveis à base de plantas não são subsidiados, portanto,

muitos deles são mais caros do que alimentos altamente processados e com alto consumo de energia.

Etapas de ação

(Seja específico)

Indivíduos

Envolvidos

(Incluindo as

partes

interessadas)

Recursos

necessários

Linha do

Tempo

Dificuldade

s potenciais

Com o que o

sucesso se

parece e como

o avaliaremos?
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(Data em que a

ação deve ser

concluída)

Agende chamadas

telefônicas e/ou

videoconferências com

legisladores nas

comissões do Senado e

da Câmara na áreas de

Agricultura, Energia,

Recursos Naturais e

Saúde. Aprenda com

eles por que esses

subsídios existem. Peça

a eles conselhos e apoio

na elaboração do projeto

de lei levando em conta

o subsídio. Descubra se

um projeto de lei assim

já foi escrito,

considerado, movido

por comitês, votado ou

de outra forma

abordado no Congresso,

e o que aconteceu com

ele. Solicite qualquer

legislação para ser usada

como modelo para

alterações a fim de

torná-la mais provável

de ser aprovada.

Descubra se algum de

nossos legisladores

consideraria

patrocinar/copatrocinar

tal projeto de lei.

Membros do

nosso grupo que

abordam este

assunto,

Senadores e

Representantes

(e/ou seus

funcionários),

professores para

revisar nossas

dúvidas.

Telefone, Internet Agende

imediatamente;

reuniões

planejadas dentro

de duas semanas.

Podemos ficar

confusos e

não sermos

capazes de

falar com

legisladores

ou membros

de sua equipe

que têm um

conhecimento

profundo.

Podemos não

obter apoio

suficiente

deles para

avançar para

as próximas

etapas.

O sucesso se

parece com o

seguinte:

Podemos

conversar e obter

as informações

necessárias dos

legisladores, e

alguns estavam

entusiasmados

em trabalhar com

a gente para

atingir o nosso

objetivo.

Avaliaremos

nosso sucesso

respondendo ao

seguinte: Fomos

capazes de falar

com os

legisladores? Eles

responderam às

perguntas

satisfatoriamente

?

Compreendemos

quais serão

nossos próximos

passos? Temos

informações

suficientes para

avançar para a

próxima etapa?

Com base nas

informações da primeira

etapa, elaborar o projeto

de lei.

Nossa equipe

escolar e de

professores,

legisladores

dispostos a nos

ajudar e

potencialmente

patrocinadores/

copatrocinadore

s do projeto de

lei.

Computador,

Internet

De 2 semanas a 1

mês

Se tivermos

um modelo de

projeto de lei

anterior, essa

etapa será

mais rápida.

Caso

contrário,

teremos que

obter

exemplos de

projetos de lei

para servir de

modelo à

medida que

elaboramos os

nossos.

O sucesso se

parece com: um

projeto de lei.
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Traga o nosso projeto de

lei de volta aos nossos

legisladores e peça-lhes

que trabalhem com ele e

então o

apresentem/patrocinem

/ copatrocinem.

Supondo que tenhamos

chegado a esta etapa,

agora temos que fazer

lobby com outros

legisladores, escrever

artigos, criar uma

campanha para obter

apoio e inspirar outros a

contatar seus

legisladores. Se

chegamos até aqui, o

nosso trabalho está

apenas começando.

Equipe escolar,

professor,

legisladores e

seus

funcionários.

Também

ativistas que já

trabalharam

nesse assunto

podem nos

ajudar e

aconselhar.

Uma rede muito

maior de

indivíduos

dispostos a

trabalhar em

todos os

aspectos desta

campanha para

obter apoio para

a legislação.

Precisamos

encontrar meios

de comunicação

interessados em

divulgar nossa

mensagem.

Precisamos

expandir nossa

rede para obter

suporte de

prestadores de

cuidados de

saúde e aqueles

diretamente

afetados pelo

diabetes tipo 2.

Telefone ou

Computador/Interne

t

Espaço para

reuniões, hora para

reuniões

Assim que

pudermos

agendar uma

reunião para

acompanhamento

.

Devemos esperar

trabalhar nisso

por muitos meses

ou até um ano

para fazer

avançar em nossa

meta.

Os

legisladores

podem não

reservar

tempo para

nós, não nos

levar a sério

nem trabalhar

conosco.

A legislação é

um processo

de longo

prazo,

especialmente

aquela que

será tão

resistida pelas

indústrias e

seus lobistas.

Precisamos

estar nisso

por um longo

tempo.

Precisamos

estar

preparados

para

resistências.

Precisamos

ser

inovadores

em nosso

alcance à

mídia e

tenazes em

nossa rede de

contatos para

obter o amplo

apoio de todas

as partes

interessadas

impactadas

negativament

e pelo

problema.

O sucesso parece

com: Os

legisladores estão

dispostos a

revisar e

trabalhar com

nosso projeto e

patrocinar/

copatrocinar a

legislação.

Seremos capazes

de avaliar o

sucesso

respondendo ao

seguinte:

Alguns/Todos os

nossos

legisladores

expressaram

vontade de

revisar nosso

projeto e então

apresentá-lo,

patrociná-lo/

copatrociná-lo?

Embora

percebemos que o

nosso objetivo

por um projeto de

lei que ponha fim

a esses subsídios

provavelmente

não terá sucesso

dentro de um

prazo razoável,

iremos

considerá-lo um

sucesso se

obtivermos amplo

apoio, atenção da

mídia, se a

legislação

introduzida e/ou

se as

comunidades

estiverem falando

sobre esse

assunto. Sabemos

que o projeto de

lei pode levar

anos (senão

décadas) para ser

aprovado.

Mediremos o

sucesso por

pequenas

conquistas, e não

pelo fato de nosso

projeto ter se

transformado ou

não em lei em um

ano, o que

sabemos ser

improvável.
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Como você pode ver em nosso plano de ação acima, a escolha de implementar uma

solução em escala nacional é enorme, demorada e exige dedicação de longo prazo.

Optamos por ilustrar um plano de ação nesta escala para fornecer uma verificação da

realidade para a viabilidade de implementação. Também optamos por ilustrar uma

solução em grande escala porque esperamos que você possa imaginar o aprendizado que

os alunos envolvidos experimentariam se pudessem se comprometer com um esforço

come esse durante um ano.

O processo de criação de um esboço ajuda os alunos a entender o que está envolvido em

seus grandes objetivos e sonhos. Se tivéssemos optado por implementar nossa proibição

de junk food e alimentos processados no refeitório da escola, nosso plano ainda poderia

levar tempo, mas seria mais provável que tivéssemos sucesso e poderíamos construir

sobre esse sucesso.

Aqui está a aparência de nosso gráfico para o objetivo mais gerenciável de banir "lixo" e

alimentos processados não saudáveis no refeitório da escola:

Objetivo de longo

prazo:

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo(s) mensurável(is): Quais mudanças serão feitas em relação ao seu objetivo (mantendo o

iceberg em mente)? Os objetivos devem ser SMARTR (sigla em inglês): Específicos,

Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes, Limitados em tempo, com um plano para

Reavaliar e Refletir.

A lanchonete da nossa escola deixará de servir alimentos não saudáveis e "lixo" no início do próximo

ano letivo.

Status basilar e evidência de sucesso: como é o aspecto do problema que você está abordando

agora, antes de começar a implementar sua solução? O status da linha basilar do problema que você

está tratando fornecerá uma comparação para que você possa medir o impacto do que você fez, depois

de implementar o plano. Seja específico sobre o que você medirá e os dados que coletará.

Por exemplo, se você escolher uma meta de longo prazo, como acabar com a mudança climática, com

um plano para redigir e aprovar legislação em sua cidade para reduzir o consumo de energia em uma

certa porcentagem, você estará medindo a mudança no consumo de energia em sua cidade, não a

redução geral de CO2 na atmosfera. Se o seu plano for educação natural, você pode medir quantas

pessoas foram expostas ao seu esforço educacional e fazer uma sondagem para aprender sobre os

efeitos do seu esforço no pensamento e no comportamento delas.

Atualmente, nosso refeitório serve muitos alimentos não saudáveis, desde batatas fritas e doces a

cachorros-quentes, hambúrgueres e farinha branca processada (pães de forma, pães, bolos). Eles

também servem bebidas açucaradas. Temos poucas opções verdadeiramente saudáveis. O sucesso

significará que o refeitório não servirá mais junk food e bebidas ou refeições com alto teor de gordura

saturada, açúcar processado e sódio. Haverá uma variedade de alimentos deliciosos, completos, não

processados, à base de plantas - frescos e cozidos - disponíveis todos os dias.

Etapas de ação

(Seja específico)

Indivíduos

Envolvidos

(Incluindo as

partes

interessadas)

Recursos

necessários

Linha do

Tempo

(Data em

que a ação

deve ser

concluída)

Dificuldades

potenciais

Com o que o

sucesso se parece

e como o

avaliaremos?
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Vamos nos encontrar

com os responsáveis

pelos serviços de

alimentação em nossa

escola para discutir

nossos objetivos e

apresentar nossos

dados para apoiar a

necessidade de

alimentos saudáveis no

refeitório.

Apresentaremos nossas

sugestões para eliminar

certos alimentos não

saudáveis e servir

alimentos mais

saudáveis, com base em

nossa pesquisa sobre os

requisitos

governamentais para

refeitórios escolares.

Administradores

escolares/pessoal

do serviço de

alimentação.

Tempo e

flexibilidade.

Dentro de

uma semana

após a

conclusão de

nosso

trabalho de

solução.

Não temos controle

sobre se eles estarão

abertos a ouvir

sobre a nossa

perspectiva e

trabalhar conosco.

Podemos enfrentar

resistência se eles

acreditarem que

nossas sugestões

são: mais caras,

menos propensas a

serem consumidas

por alunos que estão

acostumados a

outros alimentos

menos saudáveis.

Temos um primeiro

encontro, o qual é

positivo e

colaborativo. O

pessoal está animado

para trabalhar

conosco para

melhorar as ofertas

no refeitório e parar

de servir alimentos e

bebidas que fazem

mal.

Com base no sucesso da

primeira reunião,

tomaremos todas as

medidas de ação

solicitadas a nós (por

exemplo, pesquisa,

educação de alunos,

votação de alunos).

Potencialmente,

estaremos

trabalhando com

muitos

constituintes da

escola para obter

apoio à nossa

iniciativa.

Tempo,

habilidades de

comunicação,

habilidades de

pesquisa.

TBD com

base em

discussões

com o

pessoal do

serviço de

alimentação

e decisão

-agentes.

Podemos enfrentar

resistência de outros

alunos que preferem

pizza,

hambúrgueres,

batatas fritas,

sobremesas e

bebidas açucaradas.

O sucesso se parece

com: Temos consenso

em nossa

comunidade escolar

de que alimentos

saudáveis são

desejados e alimentos

não saudáveis não

devem mais ser

servidos. Contamos

com o apoio do

serviço alimentar

para implementar as

sugestões.

Avaliaremos o

sucesso com base nas

mudanças no serviço

de alimentação

durante o próximo

ano letivo.

Abordagem alternativa para escolher uma única solução a se buscar

É possível que os alunos queiram buscar soluções diferentes. Em vez de fazer com

que os alunos trabalhem em uma única solução, você pode convidar grupos ou

indivíduos de dentro da sala de aula para trabalhar nas quatro soluções e, em

seguida, compartilhar suas experiências e aprendizados - como vários

departamentos em uma organização solucionária.

Como professor, você fornecerá feedback sobre as soluções de seus alunos e seus

planos de implementação. Também será extremamente útil para eles se puderem

obter feedback de especialistas, das partes interessadas e de membros da

comunidade, bem como ativistas/defensores que têm trabalhado no problema
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que estão abordando. Eles podem então ajustar seu planejamento

adequadamente antes de prosseguir para a implementação e o

compartilhamento. Esse processo ajuda os alunos e sua comunidade a levar a

sério seu poder de solucionadores.

11. Implemente sua solução

Sabemos que essa etapa pode ser a mais desafiadora para se encaixar no currículo.

Embora os alunos tenham o potencial de implementar soluções como lição de casa,

como parte de uma iniciativa de clubes extraclasse ou mesmo fora do horário de aula,

idealmente eles seriam capazes de implementar a solução como parte de seu currículo.

A viabilidade da implementação depende de muitos fatores: os tipos de soluções que

estão sendo implementadas (por exemplo, se são práticas na comunidade ou concluídas

principalmente ao longo do tempo em um computador, em um Makerspace, estúdio de

arte ou outra área escolar); se estão sendo implementados por equipes colaborativas ou

individualmente, etc.

Na medida do possível, e conforme mencionado anteriormente, encorajamos você a

encontrar maneiras de possibilitar que os alunos implementem soluções durante as

aulas e no contexto de sua escolaridade. Suas experiências de implementação os

ajudarão a crescer como solucionadores, aprender com os erros e descobrir falhas em

seu planejamento e pensamento que os permitem melhorar consideravelmente à

medida em que continuam seu trabalho. Ademais, a implementação cria realizações,

confiança e motivação no mundo real para continuar tentando fazer a diferença.

No entanto, como expressamos no início deste guia, o que é de maior importância não é

o sucesso na implementação de uma solução específica, mas sim obter a capacidade de

trazer pensamentos e práticas solucionários para questões e problemas que os alunos

encontram ao longo de suas vidas e por meio de suas futuras profissões.

12. Apresente o seu trabalho
Apresentar o trabalho solucionário é uma maneira muito poderosa de aumentar os

esforços solucionários. Ele é o culminar do trabalho árduo dos alunos e pode ser a

primeira vez que eles estarão propondo ou implementando uma solução advinda de seu

projeto em um fórum público ou em vídeo. Esta é uma ocasião para toda a escola

comemorar; uma chance de convidar pais e membros da comunidade; uma

oportunidade para os alunos brilharem! Um benefício igualmente empolgante,

compartilhar o que foi aprendido, proposto e realizado educa os outros, o

que é solucionário em si ou por si só porque a educação estimula o

pensamento e as ações solucionários dos outros.

Para as escolas, hospedar um Solutionary Summit ou Solutionary Fair é de grande

valor para alunos, professores e membros da comunidade, proporcionando um fórum
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para os alunos mostrarem suas realizações de uma forma que lhes permite unir forças e

aprender com outras equipes de soluções (capacitação para alunos); para os professores

avaliarem a aprendizagem dos alunos e melhorar o processo (útil para ajudar alunos e

professores a cumprir metas e objetivos); para que famílias de diferentes cidades ou

escolas sejam inspiradas e conectadas através do engajamento solucionário de seus

filhos); e para a comunidade e a sociedade (fornece esperança, otimismo e ideias e

caminhos para resolver desafios do mundo real).

O IHE sediou dois Solutionary Summits de grande escala, e você pode encontrar

informações sobre como planejar e executar um Summit neste kit de ferramentas.

Outros distritos escolares e condados estão hospedando Feiras Solucionárias a partir de

2020, incluindo San Mateo County, CA e Oceanside School District em Long Island, NY.

O canal Solucionário do IHE no YouTube irá compartilhar soluções solucionárias

aos problemas. Para enviar um vídeo para possível inclusão neste canal, siga as

orientações para apresentações abaixo e envie-nos um link do(s) seu(s) vídeo(s). (Você

também pode seguir essas diretrizes para apresentações do Solutionary Summit ou

Solutionary Fair.)

Apresentações em vídeo devem incluir elementos verbais e visuais. A apresentação

verbal pode ser uma narração acompanhando as imagens, ou toda a apresentação pode

ser filmada ao vivo com as imagens projetadas claramente visíveis.

A APRESENTAÇÃO VERBAL DEVE INCLUIR:

✔ Uma declaração clara e concisa acerca de um problema; causas sistêmicas e

mais profundas subjacentes ao problema; quem/o que é prejudicado e

quem/o que se beneficia com a continuação do problema e com os sistemas

que o perpetuam.

✔ Uma declaração de quais seriam as soluções mais solucionárias seria resolver

o problema (ainda que você não fosse capaz de implementar essa solução).

✔ Se você fosse capaz de implementar uma de suas soluções, uma descrição do

porquê você escolheu a sua abordagem e o que você fez.

✔ Como você mediu ou medirá o impacto de sua solução.

✔ Citações para sua pesquisa.

✔ Uma breve declaração de cada membro da equipe dizendo como esse

aprendizado os impactou.

PARA UM SLIDESHOW QUE ACOMPANHA APRESENTAÇÕES EM VÍDEO:
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✔ Ele deve conter o mínimo necessário e de texto e os alunos não devem ler o texto

da tela. Para alunos que estão produzindo um vídeo com narração, o texto pode

ser maior e/ou substituir parte da narração.

✔ As imagens devem ser de alta resolução.

✔ Quaisquer imagens, diagramas etc. usados devem seguir as diretrizes de direitos

autorais apropriadas.

Se os alunos/grupos planejam continuar seu trabalho ou passá-lo para outros alunos em

sua escola ou comunidade para implementar, e se eles têm o apoio de sua

escola/instituição e professores/mentores para supervisionar uma implementação mais

profunda, eles são convidados a enviar um proposta escrita para financiamento de até

US $ 1.000. Acompanhando o envio do vídeo, é necessário que adulto aponte

mentores/professores/membros da comunidade como referência, os quais se

comprometeriam a apoiar os planos de implementação dos alunos. Nosso objetivo é

conceder fundos para o(s) grupo(s) com as soluções mais solucionárias e planos de

implementação para continuar seu trabalho.

OS CRITÉRIOS PARA OS VÍDEOS SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO

CANAL SOLUCIONÁRIO DO YOUTUBE SÃO OS SEGUINTES:

✔ Quão solucionária é a solução?

✔ Quão viável é a solução?

✔ Se implementada, qual foi o nível de sucesso da solução em relação ao problema?

✔ Qual a probabilidade de a solução ser espalhada e replicada por meio do

compartilhamento?

✔ Quão bem os alunos apresentaram seus trabalhos em sua apresentação de vídeo,

incluindo pesquisas sólidas; compreensão precisa da pesquisa; e bom

pensamento crítico, sistêmico, estratégico e criativo?

✔ Qual foi a qualidade do aprendizado na visão dos alunos? Esta foi uma

experiência significativa e transformadora para eles?

13. Avalie, reflita, compartilhe, repita
Trabalhar para resolver um problema é um processo continuado e uma oportunidade

para um constante progresso. O círculo a seguir demonstra esse processo:
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Planeje identificando e analisando o problema e suas causas, alcançando as

partes interessadas, elaborando soluções solucionárias, decidindo qual

implementar e criando um plano de ação

Faça, colocando em prática implementando a solução e medindo os resultados

Reflita depois de analisar os resultados e avaliar as áreas que podem melhorar

Desenvolva um novo plano que incorpore o que você aprendeu

Aplique novas ideias e siga para o próximo passo para a solução

Se os alunos forem capazes de implementar sua solução, é importante que coletem

dados para analisar e avaliar a eficácia de seus esforços no problema que abordaram.

Esse é um trabalho essencial no caminho para se tornar um solucionário de sucesso.

Após a conclusão do Processo Solucionário, é hora de refletir sobre ele. O que funcionou

bem? O que poderia ser melhorado nos processos de colaboração, implementação e

coleta de dados? O que foi aprendido sobre si mesmo, sua equipe e sobre o problema?

Quais ideias novas surgiram? Quanto nós crescemos como pessoas e como

solucionários? Como o que aprendemos pode ser aplicado em como vivemos nossas

vidas, bem como em nossos objetivos e aspirações?

14. Comemore!

Na agitação do ano letivo, é fácil pular esta etapa final, especialmente se o ápice de uma

feira ou de um Summit (encontro das lideranças) já pareça o ponto final de uma natural

celebração, mas encorajamos você a encontrar uma maneira significativa de celebrar o

trabalho árduo e as realizações dos solucionários que você capacitou tão bem.
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Para lembrar a seus alunos que agora eles carregam consigo (para sempre, esperamos!)

Uma mentalidade e lentes solucionárias e que sua prática solucionária está em

andamento, considere algumas das seguintes maneiras de comemorar:

✔ Forneça a cada aluno o nome de outro aluno da classe para quem eles escrevam

uma carta de agradecimento expressando gratidão pelo que o aluno fez e pelo que

aprenderam com ele. Distribua as cartas para que cada aluno receba um

agradecimento.

✔ Faça uma Festa de Confecção de Murais Solucionários, durante a qual os alunos

possam compartilhar imagens e palavras para retratar o mundo que os

solucionários criarão.

✔ Faça um Conselho Solucionário no qual você passa uma pedra em um círculo

com a pessoa que segura a pedra afirmando: "(Nome de um aluno no círculo) é

um solucionário porque..." de modo que cada aluno possa destacar as conquistas

solucionárias de outro publicamente. Certifique-se de que os alunos saibam que

escolherão alguém cujo nome ainda não tenha sido mencionado até que todos os

alunos do círculo sejam nomeados.

✔ Crie placas “Sou um Solucionário” e participe de uma ação voltada para a solução

como a Greve do Clima.

✔ Organize um evento como “Solucionários no Noticiário” onde vocês assistem a

vídeos de jovens solucionários como Greta Thunberg e celebram o poder da

juventude para criar mudanças.

✔ Ofereça uma aula de “boas notícias” durante a qual você compartilha ações

positivas e resultados que acontecem em sua comunidade, nação e/ou mundo.
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EXEMPLOS E ESTUDOS DE CASO DE EDUCADORES

TRAZENDO PRÁTICAS SOLUCIONÁRIAS AOS SEUS

ALUNOS

Nesta seção, destacamos professores e escolas/universidades que trouxeram a

aprendizagem solucionária para seus alunos desde o ensino fundamental até a faculdade

e em diferentes áreas de conteúdo. Nosso objetivo ao fornecer esses exemplos e estudos

de caso é compartilhar a variedade de maneiras que os professores escolheram para

implementar práticas solucionárias para que você se sinta inspirado, motivado e mais

confiante com a abordagem escolhida.

A maioria desses professores tem levado a aprendizagem solucionária para salas de aula

com financiamento público, trabalhando dentro das restrições de seus currículos.

Você verá que alguns professores seguiram o processo solucionário mais de perto do que

outros. Alguns tiveram um semestre inteiro para fazer trabalhos solucionários com seus

alunos, enquanto alguns tiveram apenas algumas semanas. Outros incorporaram

questões do mundo real e o pensamento solucionário em seus currículos sempre que

puderam. Para uma escola, o Colégio Maya na Guatemala, o aprendizado solucionário

foi integrado a toda a escola.

Compartilhe suas experiências conosco para que possamos considerar

destacar você e seus alunos em futuras versões deste Guia.

Trazendo a prática solucionária para
Alunos do Ensino Fundamental

OPÇÕES ELEMENTARES PRIMÁRIAS

Como o Processo Solucionário descrito na seção anterior é mais orientado para alunos

do ensino fundamental e médio, oferecemos as seguintes ideias gerais para trazer

práticas solucionárias para crianças pequenas antes de destacar duas escolas como

estudos de caso.

Explore o que está acontecendo na sala de aula das crianças, escola e

refeitório; dentro de seu sistema de eliminação de resíduos; bem como em sua

vizinhança e comunidade onde você poderia usar algum dos pensamentos

solucionários. Algumas crianças mais novas criaram sistemas de compostagem

em suas escolas; instalaram painéis solares no telhado da escola; iniciaram
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campanhas educacionais sobre produtos descartáveis, escolhas alimentares

sustentáveis, poluição, racismo e bullying na escola e muito mais.

Ofereça oportunidades para o cultivo do encantamento. Maravilhar-se

com o mundo natural e outras espécies contribuirá muito para inspirar cuidados,

o que, por sua vez, impulsionará a motivação para fazer a diferença. Experimente

o "Wonder Walk" e o "Scavenger Hunt" e não deixe de dar uma olhada no

"Children and Nature Network".

Concentre-se na compaixão. A compaixão está no centro dos esforços da

maioria das pessoas para aliviar o sofrimento e construir um futuro mais justo e

sustentável. Filhos compassivos não apenas serão mais gentis uns com os outros,

mas provavelmente também serão levados a ser solucionários à medida em que

adquirem as habilidades de que necessitam. Compartilhe histórias, livros e

notícias apropriadas à idade sobre crianças que foram ajudadas pelo trabalho

compassivo de jovens solucionários. Você encontrará sugestões na seção

Recursos deste guia. (Você pode encontrar alguns deles em nosso painel do

Pinterest, Histórias de Solucionários e Agentes de Mudança)

Use todas as oportunidades para tornar as aulas de linguística, matemática e

ciências voltadas para o mundo real. Problemas matemáticos podem se referir a

situações do mundo real. Ler e escrever podem incluir histórias sobre jovens e

idosos solucionários. A ciência pode ser exploratória e orientada para a solução

de problemas.

Deixe que as artes sejam um veículo de educação e mudança. Se

convidadas a ensinar outras pessoas sobre questões que lhes interessam por meio

das artes, as crianças podem escrever um poema ou música; criar um pôster,

folheto, sinal ou série de memes educacionais para postar nas redes sociais;

coreografar uma dança interpretativa; criar uma peça.

ESTUDO DE CASO 1: FELICE CLYNE-DAVIS, 4-5º ANOS, NYC (Nova

Iorque)

Felice Clyne-Davis tem ensinado turmas autônomas e multiculturais de superdotados e

talentosos do quarto e quinto ano em uma escola pública localizada no endereço Title 1,

PS 165, Edith K. Bergtraum School em Flushing, NY. A maioria de seus alunos recebe

almoços grátis ou com preço reduzido e suas aulas representam uma diversidade

significativa de etnias, religiões e nacionalidades.

Felice conduziu o Programa Solucionário do IHE com alunos da quarta série em 2015 e,

desde então, tem regularmente incorporado questões do mundo real e do pensamento

solucionário em suas aulas de ciências e leitura. Seus alunos discutem eventos atuais e

leem uma variedade de textos de ficção e não ficção que exploram importantes questões
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sociais e globais. Felice ensina seus alunos a serem alfabetizados em mídia e a olhar para

as informações com uma boa dose de ceticismo. Ela recorre a antigas canções pop como

"I'd Like to Teach the World to Sing" (Gostaria de ensinar o mundo a cantar), "Imagine",

"Nós Somos o Mundo" (We are the World) e "Homem no Espelho" (Man in the Mirror)

para inspirar seus alunos a pensar profundamente sobre as questões que lhes

interessam e tornar-se mais consciente de ser compassivo para com os outros. Ela

também conduz Seminários Socráticos em sala de aula que permitem aos alunos

examinar e discutir tópicos importantes.

Nos últimos anos, ela seguiu um programa de leitura prescrito pela Pearson Education.

Sua primeira unidade no quinto ano é sobre a interconexão de todas as espécies e

apresenta livros como "Night of the Spadefoot Toads", onde o aluno do quinto ano Ben

Moroney encontra uma alma gêmea em sua excêntrica professora de ciências, a Sra.

Tibbets. Ela compartilha com Ben o amor por anfíbios e répteis e pela exploração do

mundo natural. A Sra. Tibbets convida Ben a explorar com ela os habitats naturais em

sua propriedade rural, onde ela o apresenta aos "spadefoot toads" (sapos-patas)

ameaçados de extinção que habitam uma piscina primaveril. "Spadefoot Toads" é

seguido por uma leitura compartilhada de uma biografia da ambientalista Rachel

Carson, que por sua vez é seguida por uma unidade de primatas explorando o

importante trabalho dos Primatologistas Jane Goodall, Birute Galdikas e Dian Fossey.

Usando a atividade de True Price do IHE, os alunos de Felice aprenderam sobre o

impacto da indústria do óleo de palma na vida selvagem, na vida de crianças e adultos

trabalhadores e sobre práticas de trabalho na preparação de alguns de seus alimentos

favoritos. Suas investigações os levaram a criar seus próprios sites "Compassionate

Kids" (Crianças Compassivas) e a fazer apresentações na escola para ajudar a educar

outras pessoas. Eles também exploraram a crise hídrica de Flint, Michigan, e quantas

comunidades nos Estados Unidos e no exterior não têm acesso a água potável.

Felice descreve os resultados da aprendizagem solucionária da seguinte maneira: “Os

alunos fizeram grandes investigações e criaram apresentações multimídia interessantes

e profundas, nas quais compartilharam seus conhecimentos com membros da

comunidade escolar. Eles criaram sites informativos onde exploraram questões que

afetam as pessoas, os animais e o meio ambiente.” Ela diz que seus alunos

experimentam "confiança, compaixão e cuidado", sobre o que ela observa, "faz um

mundo de bem na construção de nossa comunidade de classe".

Felice diz que os próximos passos serão entrar em contato com legisladores, líderes

empresariais e criadores de políticas e assim obter maior tração e exposição para seus

vídeos e anúncios de utilidade pública. Ela espera começar investigações de alunos

independentes no início do ano letivo, para que os alunos tenham mais tempo para

implementar suas ideias.

ESTUDO DE CASO 2: ESCOLA PRIMÁRIA, COLÉGIO MAYA, GUATEMALA
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Sob a liderança do diretor, Mike Johnston, o Colégio Maya, uma escola internacional na

Guatemala, começou a usar a investigação guiada em todas as séries, ensinando quatro

unidades de investigação por ano para alunos desde o pré jardim até o 5º ano,

permitindo que os alunos se aprofundassem em importantes conceitos e terem tempo

para realizar ações significativas como parte do ciclo de investigação.

Para que houvesse alinhamento aos padrões das disciplinas, duas unidades de

investigação foram orientadas aos currículos de ciências e matemática e duas aos

currículos de estudos sociais e inglês.

A ação solucionária do aluno não é predeterminada e não começa com um projeto

predeterminado; ao contrário, sempre se desenvolve por meio de investigação e

interesse em construir uma comunidade melhor. Dois exemplos recentes incluem:

✔ Por meio de sua pesquisa sobre insetos no 2º ano, os alunos decidiram

estabelecer sua própria colônia de abelhas para mitigar o declínio da população

de abelhas na Guatemala.

✔ A partir de sua investigação cívica no 5º ano, os alunos começaram um grupo de

mediação de pares para ajudar os alunos mais jovens a aprender sobre a

resolução de conflitos.

A filosofia que orienta a abordagem do Colégio Maya é esta: quando os alunos recebem

conceitos significativos e a liberdade de indagar e aprender sobre o que lhes interessa, o

caminho para o trabalho solucionário se abre diante deles e então tudo é possível.

Trazendo a prática solucionária para
Alunos do ensino fundamental

ESTUDO DE CASO 3: ALUNOS DO 6º ANO, FALMOUTH MIDDLE SCHOOL,

FALMOUTH, ME

Todos os alunos do sexto ano da Falmouth Middle School participam de uma unidade

solucionária. Nos últimos anos, a professora de inglês e ciências, Katie Coppens,

colaborou com o professor de estudos sociais e matemática, Mat Holmes; enquanto a

professora de estudos sociais e ciências, Sara Tammens, colaborou com a professora de

inglês e matemática, Angela Piveronas. Isso deu aos quatro professores e seus alunos

três semanas e meia, uma porção dobrada de tempo, para fazer o trabalho solucionário.

Katie e Sara testaram o programa de solução do IHE e, em seguida, lideraram a

expansão da aprendizagem solucionária para toda a sexta série (195 alunos) no ano

seguinte. Eles modificaram o processo solucionário para se adequar a seus currículos e

prazos.
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Os alunos puderam escolher os problemas de seu interesse, e estes incluíam:

• Plástico no oceano

• Medo de/declínio na vacinação

• Racismo nas escolas

• Diferença salarial baseada em gênero

• Autoimagem (ansiedade baseada em estereótipos de gênero)

• Animais usados para entretenimento

• Reforma penitenciária

• Caça furtiva

• Bullying contra pessoas do grupo LGBTQ+

• Abuso contra idosos

• Abuso de animais

• Mudança climática

• Superpopulação humana

• Estereótipos raciais

• Dependência do celular

• Estereótipos de gênero

• Zonas mortas do oceano

• Obesidade infantil

• Sexismo na mídia

• Agroindústria

Os alunos implementaram diferentes tipos de soluções: soluções educacionais, soluções

de ação direta e soluções políticas/legislativas.

Um grupo conduziu um concurso de artes para estudantes para ilustrar os efeitos

negativos da pecuária industrial, enquanto outro escreveu ao Departamento de

Educação em Saúde e Ciências do Maine, defendendo a inclusão de unidades

obrigatórias sobre os impactos da superpopulação humana.

Outro grupo focou na ação direta para reduzir o uso de garrafas plásticas de água em sua

escola, criando uma estação de doação na escola para garrafas de água reutilizáveis e

distribuindo-as para crianças que não tinham, promovendo uma campanha intitulada

“Quartas-feiras com Garrafa d'Água”.

Um terceiro grupo se concentrou em uma campanha educacional voltada ao que

estabelece a “mentalidade” a fim de promover imagens corporais mais saudáveis,

especialmente para meninas, produzindo este vídeo para compartilhar com outras

pessoas.

Um grupo que se concentrou na mudança de políticas por meio de projetos de lei

procurou os legisladores para apoiar um projeto de lei pró-vacinação que era importante

para eles. Eles contataram legisladores que se opunham ao projeto de lei, e um
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legislador mudou de posição (e o projeto foi aprovado). Eles também escreveram artigos

de opinião para jornais locais.

Um grupo que abordou o aquecimento global ofereceu às empresas locais uma análise

comparativa de suas contas de energia, mostrando os custos de longo prazo antes e

depois da instalação de painéis solares.

Os grupos fizeram apresentações sobre seus tópicos e soluções ao final do ano letivo

para membros da escola, pais e a comunidade em geral.

Katie e Sara descrevem os impactos de sua Unidade de Solução da seguinte maneira:

“Esta unidade ajudou os alunos a compreenderem melhor a complexidade dos

problemas e como proceder para gerar mudanças. Em vez de apenas falar sobre

problemas, eles tiveram que fazer algo a respeito de um problema pelo qual se

importam. Os alunos também aprenderam com os projetos uns dos outros, expandindo,

assim, sua consciência de mundo fora de sua individualidade reduzida no sexto ano.”

Após suas apresentações, muitos pais comentaram sobre como seus filhos eram

compradores mais informados no supermercado ou mais conscientes dos prejuízos do

uso excessivo do telefone celular. Seus alunos “estão assumindo a liderança e ensinando

os adultos em suas vidas sobre todas essas questões”.

Uma de suas lições foi abordar a unidade de forma diferente nos anos seguintes,

ensinando as informações básicas sobre sistemas e suas raízes ao longo do ano, com

uma unidade de 2-3 semanas incluindo pesquisa e um plano de ação no final. Eles

acreditam que, desta forma, os alunos ficarão mais acostumados a pensar como um

solucionário muito antes de suas ações solucionárias reais começarem.

ESTUDO DE CASO 4: 8º ANO, CIÊNCIAS E LINGUÍSTICA, BLUE HILL

CONSOLIDATED SCHOOL, BLUE HILL, ME

A professora de ciências e de leitura, Nell Herman, e a professora de artes da linguagem,

Kat Hudson, colaboraram em um projeto solucionário multidisciplinar com seus alunos

do 8º ano. Eles modificaram o processo solucionário, integrando-o a um estudo de

pesquisa de qualidade da água em seus currículos de ciências e linguística. Os alunos

não escolheram um problema para resolver, mas participaram de uma investigação

sobre a bactéria Escherichia coli e os caranguejos verdes não nativos em sua bacia

hidrográfica local.

O pensamento solucionário era novo para muitos de seus alunos, e eles gostavam de ter

liberdade e criatividade para pensar em soluções para os problemas que descobriram.

Uma menina ficou tão inspirada pelo projeto que doou US $ 200 para que os futuros

alunos do 8º ano pudessem continuar o trabalho que começaram, já que a investigação

precisa continuar para implementar com sucesso as soluções para os problemas que eles

descobriram.
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Depois de coletar os dados, os alunos conscientizaram o público sobre os problemas na

bacia hidrográfica por meio de uma reunião municipal com o consórcio local e membros

da comunidade. Eles também ensinaram a comunidade escolar e um quarto deles

compareceu ao "Solutionary Summit" de 2018 na "University of Southern Maine", onde

apresentaram seu trabalho a um público mais amplo. Essa experiência ajudou-se a se

enxergarem como “especialistas e agentes de mudança” e ficaram entusiasmados com a

resposta positiva que receberam.

ESTUDO DE CASO 5: PROFESSOR DE LEITURA DO ENSINO

FUNDAMENTAL, DISCOVERY CHARTER SCHOOL, PORTER, IN

Lauren Allison, graduada em M.Ed. (Mestre em Educação) do IHE programa, é uma

professora de leitura do 6º ao 8º ano na Discovery Charter School em Porter, IN, que

integra o pensamento solucionário em sua sala de aula ao longo do ano escolar, e não

apenas em uma unidade isolada focada na prática solucionária.

Os alunos de Lauren trabalharam para que a escola fosse certificada como Eco-Escola

pela National Wildlife Foundation (Fundação Nacional para a Vida Selvagem),

concentrando-se em compreender melhor o uso e a gestão dos recursos da escola. Os

alunos são responsáveis pelo programa de reciclagem da escola, que inclui educar as

salas de aula sobre o que é ou não reciclável e coletar e reciclar materiais todas as

semanas. Por meio de suas aulas de ciências, os alunos também trabalharam em

projetos para ajudar o mundo natural, como manutenção de trilhas, remoção de

espécies de plantas não nativas, pesquisa e plantio de plantas nativas e fornecimento de

códigos QR para plantas nativas que podem ser usados por educadores em sua trilha

escolar para ajudar a ensinar os alunos sobre o mundo natural.

Os esforços de toda a escola deram aos alunos uma noção de propriedade em sua

comunidade escolar. Eles ganharam a oportunidade de serem vistos como líderes e

membros ativos da comunidade, o que lhes permite brilhar em áreas que não são

definidas como trabalhos escolares tradicionais.

Lauren acredita que um dos maiores impedimentos para os professores implementarem

práticas solucionárias em suas salas de aula é a crença de que eles precisam criar uma

grande unidade “digna do Pinterest”. Essa crença impede que muitos professores

embarquem na aprendizagem solucionária. Ela recomenda adicionar uma discussão a

uma unidade que os professores já oferecem, que enfoca formas solucionárias de olhar

para os problemas que já estão sendo explorados. Ela também sugere que os professores

comecem aos poucos, permitindo que os alunos pensem em pequenos problemas que

podem resolver facilmente em sala de aula. Trabalhar o processo dessa maneira pode

permitir que os alunos vejam o sucesso imediato de uma ideia e motivá-los a querer

tentar solucionar problemas maiores em seguida: questões de toda a escola, questões do

bairro, questões da cidade. Lauren diz que, começando aos poucos e desenvolvendo

ideias em larga escala, alunos e professores têm tempo para aumentar sua confiança.
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ESTUDO DE CASO 6: ESTUDOS SOCIAIS DO 6º ANO, LYMAN MOORE

MIDDLE SCHOOL, PORTLAND, ME

David Hilton ensina estudos sociais para alunos da sexta e sétima série e também

modificou o processo solucionário para caber em seu currículo por meio de uma

unidade de política pública de 8 semanas oferecida em colaboração com a equipe de

linguística.

Seus alunos escolheram os problemas que desejavam resolver e grupos de alunos

abordaram a poluição do oceano, direitos LGBTQ+, reforma prisional, falta de moradia,

agricultura industrial, bullying, poluição do ar, discriminação racial, diferença salarial

baseada em gênero, violência escolar com armas de fogo, remoção de barragens,

reforma policial e estereótipos de gênero.

Embora os alunos não tenham conseguido implementar suas soluções dentro do prazo,

eles fizeram apresentações excelentes e puderam se conectar com especialistas e com

pessoas que tomam decisões em nível local. Eles se sentiram levados a sério e foram

inspirados a fazer o bem e a fazer perguntas. Eles também se sentiram empoderados

para seguir em frente.

Os esforços de David servem como um lembrete de que a incapacidade de criar tempo

para implementação não deve impedir os professores de trazer práticas solucionárias

para seus alunos. Pensar e compartilhar soluções é uma meta digna.
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ESTUDO DE CASO 7: ESCOLA FUNDAMENTAL, UNITED WORLD

COLLEGE SUDESTE DA ÁSIA, CINGAPURA

Cada aluno do ensino fundamental na UWCSEA faz um curso de um semestre chamado

“Be the Change” (Seja a Mudança), que se concentra em agir para criar um mundo

melhor. No 6º ano, os alunos realizam ações pessoais, ação local no 7º ano e ação global

no 8º ano. Para fazer isso de forma eficaz, os professores se concentram em ajudá-los a

desenvolver habilidades e traços de caráter para lidar com problemas de todos os tipos.

Os cursos começam com revisão e prática de pensamento sistêmico, usando ferramentas

como o iceberg, a bússola, a pirâmide e outras abordagens de mapeamento de sistemas

(consulte a Compass Education e outras ferramentas de pensamento sistêmico na seção

Recursos deste guia). Os alunos procuram compreender sua esfera de preocupação e sua

esfera de influência em cada um dos domínios, seja pessoal, local ou global. A partir

desse ponto de partida, eles se encaminham para a ação solucionária eficaz, que muitas

vezes se sobrepõe aos seus grupos de aprendizagem de serviço e projetos pessoais.

A chave para uma ação eficaz é um processo de localização das causas-raiz e dos pontos

de alavancagem para mudanças positivas. Os alunos não agem até que haja um

verdadeiro entendimento sistêmico do problema. O resultado foi uma ação eficaz. Os

membros do corpo docente treinam os alunos quando o escopo do trabalho é muito

grande ou muito limitado e usam as reuniões de check-in para ajudar no processo. O

mapeamento de sistemas é às vezes assustador para os alunos, portanto, o corpo de

professores os ajuda a compreender que a complexidade deve ser abraçada, não temida.

Enquanto alguns alunos do ensino fundamental estão prontos para serem autodirigidos,

outros precisam de muito apoio, por isso é muito importante ter professores

facilitadores que saibam quando deixar os alunos seguirem em frente e quando eles

precisam de orientação.

Após três anos do programa, os alunos do 8º ano realizaram o treinamento em

sustentabilidade e pensamento sistêmico para os alunos do 6º ano e isso realmente

ajudou a reforçar a compreensão e a aplicação. Com base em seus próprios interesses e

paixões, os alunos enfrentaram questões como ansiedade, envelhecimento, pobreza,

dever de casa, compostagem, bem-estar e necessidades de aprendizagem. O programa

edificou a confiança dos alunos e muitas vezes os alunos entram no ensino médio já

administrando seus próprios serviços e ONGs.

Trazendo a prática solucionária para Alunos do
Ensino Médio

ESTUDO DE CASO 8: CURSO ELETIVO DO ENSINO MÉDIO, HIGH

SCHOOL DEERING, PORTLAND, ME

Kirsten Platt é uma professora de estudos sociais que vem integrando aprendizagem e

ação solucionária há três anos em seu semestre eletivo de Direitos Humanos.
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Kirsten modificou o processo solucionário fazendo com que cada classe trabalhasse em

um único problema juntos. Ao longo dos três anos que ela ofereceu sua disciplina

eletiva, os alunos abordaram um problema a cada ano e alcançaram o seguinte:

ANO 1: Produziram uma política disciplinar de justiça restaurativa para a escola

que promoveu a justiça racial.

ANO 2: Ensinaram outras técnicas de intervenção de observadores.

ANO 3: Elaboraram um plano de aula para toda a escola sobre a crise dos asilos

na fronteira.

No primeiro ano, os alunos descobriram como as políticas disciplinares atuais eram

contraproducentes, por exemplo, punir os alunos por não virem à escola,

suspendendo-os. Eles também descobriram as maneiras pelas quais as políticas

disciplinares escolares contribuem para o caminho da escola para a prisão. Como disse

um aluno que trabalhava no problema: “Só quero que todos tenham sucesso”. Ao

descobrir uma abordagem de justiça restaurativa bem-sucedida em Oakland, CA, para

usar como um protótipo, os alunos propuseram uma política disciplinar saudável e

equitativa que sua escola então adotou.

No segundo ano, os alunos tiveram a oportunidade não apenas de aprender e praticar

técnicas de intervenção de observador, mas também de liderar um workshop de

intervenção de observador para os quase 200 participantes do Maine Solutionary

Summit 2018. Os equilibrados e bem-sucedidos alunos do ensino médio dividiram os

participantes (alunos de todos os anos, professores e membros da comunidade) em

grandes grupos, administraram os grupos lindamente e ensinaram métodos poderosos

de intervenção de observadores.

Você pode ler sobre o trabalho dos alunos do terceiro ano da aula eletiva de Kirsten

neste artigo.

ESTUDO DE CASO 9: ESTUDOS SOCIAIS E DE INGLÊS DO ENSINO

MÉDIO, OCEANSIDE SCHOOL DISTRICT, LONG ISLAND, NY

Laura Trongard ensina História Mundial; "AP United States Government and Politics,

Economics" (Posicionamento avançado O Governo e a Política, Economia dos Estados

Unidos) para alunos avançados; bem como um Curso de Mentoria para estes mesmos

alunos. Jennifer Frasca ensina "English 10 Honors" para alunos do segundo ano e um

Seminário Sênior “True North”, com foco em “como a literatura e a experiência podem

ajudar a moldar o ser”.

Laura e Jennifer incorporaram uma Unidade Solucionária em seu currículo quando

pediram aos alunos que se familiarizassem com os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável das Nações Unidas (ODS). Os alunos primeiro pesquisaram os ODS e

apresentaram visões gerais ao grupo. Em seguida, eles identificaram quais objetivos
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pelos quais eles tinham paixão para que os grupos pudessem ser formados com base nos

interesses dos alunos. Eles então trabalharam juntos para definir uma área de foco

dentro da meta a fim de concluir o curso solucionário. Toda a unidade compreendeu

quinze períodos de quarenta minutos do início ao fim.

Alunos endereçados:

✔ Acesso Universal à Tecnologia da Informação e Comunicação

✔ Gerenciando e Protegendo de Forma Sustentável os Ecossistemas Marinhos e

Costeiros da Poluição

✔ Acesso a Água Potável

✔ Acesso a Energia Limpa e Sustentável

✔ Mudanças Climáticas

✔ Aumento das Oportunidades de Emprego em Países em Desenvolvimento

✔ Desigualdade de Gênero

✔ Acabando com a Fome, Alcançando a Segurança Alimentar e a Melhor Nutrição e

Promovendo a Agricultura Sustentável

✔ Criação de Infraestrutura Resiliente, Promoção da Industrialização Inclusiva e

Sustentável e Incentivo à Inovação

✔ Protegendo Recifes de Corais

✔ Interrompendo a Extinção Acelerada e em Massa de Plantas e Animais

✔ Aumentando o Acesso ao Materiais Escolares para a Melhoria da Educação em

Todo o Mundo

✔ Erradicação da Pobreza Extrema

✔ Saúde Mental

Laura e Jennifer pediram aos alunos que completassem modelos de iceberg, gráficos de

pontos de alavancagem e a matriz de reflexão solucionária e usassem "por quês" para

entender as causas básicas e sistêmicas dos problemas.

Depois que cada grupo apresentou seu trabalho, o restante da classe foi solicitado a

dizer o que aprendeu, a fazer perguntas e/ou compartilhar como a apresentação os

impactou. Os alunos compartilharam que foram inspirados a mudar seu

comportamento para fazer a diferença. Por exemplo, alguns alunos disseram que fariam

mais esforço para usar garrafas de água reutilizáveis em vez de garrafas plásticas

descartáveis. Outros estudantes disseram que se envolveriam em esforços para salvar os

habitats de espécies ameaçadas de extinção.
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Devido ao "timing" (programação) da unidade, a implantação das soluções estava

prevista para o ano seguinte. No futuro, os professores planejam ensinar a unidade

solucionária no início do ano letivo para dar tempo aos alunos para agirem durante o

mesmo ano. Eles planejam sediar uma “World We Want Fair” (Feira de o Mundo que

Queremos), que permitirá que seus alunos do décimo ano apresentem os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da ONU aos alunos do distrito do quinto ano de uma

maneira significativa e prática. A partir daí, os alunos do quinto ano escolherão uma

meta em que sua escola se concentrará.

Vários de seus alunos começaram a fazer uma diferença real na vida de outras pessoas e

de sua comunidade. Laura e Jennifer escrevem: “Tem havido um aumento perceptível

na motivação intrínseca, que acreditamos vir de dar aos alunos a responsabilidade sobre

seu aprendizado e permitir que eles sigam suas paixões. Os alunos têm nos trazido

ideias e proposto projetos que o programa integrado poderia realizar. Uma estudante

recentemente propôs começar um clube porque tinha muitas ideias e era apaixonada

por fazer a diferença. Também recebemos um e-mail de uma aluna (que não estava no

curso) querendo saber se ela poderia se envolver. Ela é dirigente do Clube do Ensino

Médio da Anistia Internacional e queria saber se havia uma oportunidade de abrir o

trabalho para os sócios do clube”.

Laura e Jennifer planejam realizar workshops de desenvolvimento profissional com os

professores do ensino fundamental que têm alunos participando da “Feira do Mundo

que Queremos”. Após os workshops, eles irão colaborar com os professores do ensino

fundamental para encontrar maneiras de conectar as atividades solucionárias com o

conteúdo que estão ensinando. Além disso, planejam estabelecer formas para que os

alunos do ensino médio e fundamental continuem trabalhando juntos para serem

solucionários após a feira.

ESTUDO DE CASO 10: SEMESTRE ELETIVO NA ESCOLA WAYFINDER

PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MAINE

Morgan Caudill trouxe práticas solucionárias para alunos do último ano na Wayfinder

School por meio de uma aula eletiva de um semestre dedicado à aprendizagem

solucionária. Ela também integrou o pensamento solucionário em seus currículos de

Diversidade e Justiça Social e de Filmes Documentários. Seus alunos tinham idades

entre 16 e 20 anos vindos de outras escolas onde acumularam vários níveis de crédito

para a formatura no ensino médio.

Os alunos de Morgan procuraram resolver questões relacionadas à agricultura industrial

e ao tráfico sexual. Seus alunos tiveram dificuldades para escolher um problema porque

havia tantos pelos quais eles se sentiam apaixonados, e alguns deles pareciam

demasiadamente grandes para eles resolverem (embora depois de adquirirem mais

conhecimento, aumentando a pesquisa e o incentivo, eles viram o oposto). Eles

trabalharam muito para descobrir que nível de pesquisa seria suficiente para os

problemas que abordaram e, quando sentiram que haviam chegado ao estágio de
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solução, a maioria percebeu rapidamente que precisava de mais conhecimento de causa

em várias áreas para realmente entenderem que tipo de solução iria além da superfície e

chegaria ao cerne do problema. Uma vez que estavam nesse estágio de solução, eles

também se esforçaram para entender como implementar uma solução que fosse

solucionária.

Embora nenhum dos grupos tenha implementado totalmente suas soluções, eles foram

capazes de desenvolver soluções solucionárias. O grupo de pecuaristas concentrou sua

solução em torno da carne cultivada (células de animais cultivadas em laboratório que

podem substituir a criação e o abate de animais por carne). Eles escolheram criar uma

campanha educacional de conscientização sobre os males da pecuária industrial e as

maneiras como a carne cultivada cria benefícios duradouros não apenas para os

animais, mas também para os humanos e o meio ambiente. A campanha incluiu a

criação de cartazes, a organização de sessões de informação móvel e a criação de

estandes para serem usados em mercados, feiras e festivais de produtores locais.

O grupo de tráfico sexual elaborou uma proposta legislativa para fazer emendas à Lei de

Proteção às Vítimas do Tráfico de 2000. A legislação proposta garante moradia,

educação, treinamento profissionalizante, serviços de saúde mental e serviços de

gerenciamento de casos para sobreviventes. Eles traçaram um modelo específico de

habitação comunitária a ser testado, junto com disposições individualizadas de

treinamento educacional e profissional e um plano para oferecer opções de

aconselhamento consistente e diversificado.

Disse Morgan: “A experiência expandiu a visão de mundo dos alunos, aumentou sua

empatia e desenvolveu novos níveis de consciência sobre os danos que os humanos

causam a outras pessoas, aos animais e ao planeta. Eles ganharam habilidades de

pesquisa, bem como mais confiança nessas habilidades. Eles se destacaram em um

fórum público onde eles nunca tinham se imaginado participando. Eles também

perceberam seu próprio poder como indivíduos.”

Morgan escreve: “Tenho a intenção de usar metodologias e ferramentas solucionárias e,

com sorte, o [processo completo] em minhas futuras salas de aula. Eu vejo abordagens

solucionárias, pensamento sistêmico, pensamento crítico e pensamento criativo como

abordagens que podem e devem ser infundidas em todas as disciplinas da aula. Mesmo

se eu não tiver a oportunidade de orientar os alunos em todo o problema para a solução

novamente, fazer um esforço para educar meus alunos para serem solucionários

significa que estou ajudando a fomentar um senso de propósito, curiosidade,

compaixão, mente aberta e consciência neles (o que, a meu ver, deve ser o objetivo final

do nosso sistema educacional).”

 

Trazendo a Prática Solucionária para Estudantes
Universitários
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ESTUDO DE CASO 11: LÍNGUA ESPANHOLA, UNIVERSIDADE DE

VALPARAISO, VALPARAISO, IN

Stacy Hoult-Saros é professora de língua espanhola e literatura e cultura

latino-americana na Valparaiso University em Valparaiso, IN.

Stacy modificou o processo solucionário em seus cursos semestrais, integrando o que ela

aprendeu como ex-aluna do programa de certificação de pós-graduação do IHE, cursos

online, workshops e dos livros "The World Becomes What We Teach" (O mundo se

torna o que ensinamos) e "The Power and Promise of Humane Education" (O poder e a

Promessa da Educação Humana).

Em seu curso de cultura latino-americana, Stacy faz com que cada aluno investigue um

problema relacionado à América Latina, proponha soluções e, em seguida, crie ou

defenda a solução que preferem com base em suas pesquisas. Os alunos fizeram suas

escolhas em meio a uma variedade de questões relevantes para os países que estavam

estudando e alguns apresentaram suas próprias preocupações. A maioria trabalhou em

temas relacionados a direitos civis, humanos ou o meio ambiente. Os temas incluíram a

devastação de florestas tropicais, HIV/AIDS, tráfico de pessoas, fraude eleitoral e o

desaparecimento de línguas indígenas.

Stacy afirma que o projeto final teve sucesso ao “guiá-los a um aprendizado profundo

sobre problemas complexos e o pensamento sistêmico. Também abriu seus olhos para

uma variedade de abordagens a questões como tráfico de drogas e violência de gênero.

As soluções mais solucionárias provavelmente foram aquelas oferecidas por alunos que

trabalharam diretamente com organizações sem fins lucrativos por meio de nossos

programas de estudo no exterior ou viagens missionárias. Eles testemunharam o

impacto de questões específicas como a pobreza na Guatemala e a disseminação do

HIV/AIDS na Costa Rica por meio do compartilhamento de seringas e viram exemplos

de pessoas trabalhando para resolver esses problemas em nível local”.
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Trazendo a Aprendizagem Solucionária para Toda a
Região

 

San Mateo County, CA, que atende a mais de 113.000 alunos em 170 escolas públicas em

23 distritos escolares e 100 escolas privadas, integrou a abordagem solucionária como

uma filosofia e uma estrutura conjunta com o Departamento de Currículo e Serviços

Educacionais e a Iniciativa de Alfabetização Ambiental da Secretaria Municipal de

Educação de San Mateo (SMCOE).

 

Existem atualmente 130 professores transmitindo Unidades Solucionárias para seus

alunos, tendo-as desenvolvido como parte de dois programas diferentes de bolsa de

professores oferecidos na SMCOE, sob a liderança de Andra Yeghoian, a Coordenadora

de Alfabetização Ambiental, e Gwenn Lei, Coordenadora de Estudos de Artes de Língua

Inglesa e de História Social.

 

Andra desenvolveu uma Estrutura de Unidade de Estudo Solucionário promovendo uma

abordagem “leve, média e apimentada” para integrar a aprendizagem solucionária ao

currículo em vários níveis de profundidade, para atender à gama de necessidades e

capacidades das salas de aula.

 

San Mateo também está testando uma Expo Solucionária em todo o condado para 2020,

que eles esperam que se espalhe pela Califórnia e mais além.
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PARTE 3 - LINKS E RECURSOS

ATIVIDADES E AULAS DO SITE DO IHE

O IHE tem um centro de recursos premiado em seu site com centenas de atividades e

lições para download gratuito, muitas das quais estão alinhadas com os padrões do

Common Core. Existem recursos para todas as idades e relacionados a diferentes áreas

de conteúdo. Nós encorajamos você a examinar o centro de recursos.

Esta página fornecerá links para muitos recursos do IHE. As atividades e lições a seguir

podem ser particularmente úteis para você.

PARA INCENTIVAR OS ALUNOS A EXPLORAR O QUE SIGNIFICA FAZER

ESCOLHAS MOGO, VIVER O MAIS ETICAMENTE POSSÍVEL EM UM

MUNDO GLOBALIZADO, CONSTRUIR EMPATIA E SENTIREM-SE

EMPODERADOS:

Being Humane

Circle of Compassion 

Choices Cards

Cast Your Vote

Behind the Scenes

MOGO Questionnaire

MOGO Questionnaire for Youth 

Understanding Different Perspectives 

Visualizing a Better World 

Power Chat 

Leave Only Footprints

True Price

PARA ENCORAJAR OS ALUNOS A EXPLORAREM O QUE SIGNIFICA SER

UM SOLUCIONÁRIO E A INVENTAREM SOLUÇÕES SOLUCIONÁRIAS:

Solutionary Solution Sorting Activity

Página do IHE no Pinterest sobre Histórias de Solucionários e Agentes de

Mudança
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https://humaneeducation.org/solutionary-hub/
https://docs.google.com/document/d/1HPcR3FLBsC3iWu0ipGhuyiWI9Iby5dT7EJMx_ZCnYsQ/edit
https://humaneeducation.org/blog/2017/humane-education-activities-becoming-humane-beings/
https://humaneeducation.org/resources/2012/circle-of-compassion-2/
https://humaneeducation.org/resources/2012/choices-cards/
https://humaneeducation.org/resources/2012/cast-your-vote/
https://humaneeducation.org/resources/2012/behind-the-scenes/
https://drive.google.com/file/d/1AWUi_s2e3xaCuClhJDuViekePYe-nYPe/view
https://drive.google.com/file/d/1G_nZ8BgxSxD3jXd-dpG_gH9N8c81oBGF/view
https://humaneeducation.org/11-activities-help-students-understand-different-perspectives/
https://humaneeducation.org/resources/2013/what-will-you-sa
https://humaneeducation.org/resources/2013/power-chat/
https://humaneeducation.org/resources/2012/leave-only-footprints/
https://humaneeducation.org/resources/true-price/
https://drive.google.com/file/d/1vg1sim20fH7x9FYF49iNsyAq5Bwwt_W0/view
https://www.pinterest.com/humaneeducation/stories-of-solutionaries-changemakers/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/stories-of-solutionaries-changemakers/


103



VÍDEOS IMPORTANTES

INSPIRADORES

Video do Programa Solucionário do IHE (3 minutes)

Vídeo inspirador de Wangari Maathai, I Will be a Hummingbird (2 minutes)

Vídeo de Hans Rosling, 200 countries/200 years descrevendo melhorias

consideráveis na saúde e renda (4 minutes)

CONVERSAS TEDX COM FOCO SOLUCIONÁRIO DE ZOE WEIL

The World Becomes What You Teach (17 minutes)

Solutionaries (19 minutes)

How to be a Solutionary (11 minutes)

Educating for Freedom (18 minutes)

Expanding our Circle of Compassion (13 minutes)

How Will You Answer This Question? (11 minutes)

CONSTRUINDO EMPATIA E REMOVENDO A APATIA

What We Have in Common (3 minutes)

The Antidote to Apathy (7 minutes)

PENSAMENTO SISTÊMICO

5 Whys (1.5 minutes)

What are Systems (2 minutes)

In a World of Systems (9 minutes)

A Little Film About a Big Idea (12 minutes)

Cautionary Tale about Parachuting Cats in Borneo (3 minutes)

Introduction to Connection Circles (4 minutes)

Creating Causal Loop Diagrams (4 minutes)

Balancing Feedback Loops (4 minutes)

How to Create Cause and Effect Diagrams (3 minutes)

Reinforcing Feedback Loops (6 minutes)

PRECONCEITO E PENSAMENTO CRÍTICO

6 vídeos para ensinar sobre tecnologia, preconceito e influência

Vídeo sobre Pensamento Crítico de um estudante graduado do IHE, Nate Nolting

The Best Stats You’ve Ever Seen

104

https://www.youtube.com/watch?v=7dB2lWykM30
https://www.youtube.com/watch?v=IGMW6YWjMxw
https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=t5HEV96dIuY
https://www.youtube.com/watch?v=ImOi9YnMau8
https://www.youtube.com/watch?v=WaFU56qIC5g
https://www.youtube.com/watch?v=2t4uSi1OwQ0
https://www.youtube.com/watch?v=R-W3xi2jMYI
https://www.youtube.com/watch?v=Z5isf2cZnTQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
https://www.ted.com/talks/dave_meslin_the_antidote_to_apathy?language=en&amp;t-371640
https://www.youtube.com/watch?v=BEQvq99PZwo&feature=youtu.be
https://mainepublic.pbslearningmedia.org/resource/syslit14-sci-sys-bigidea/what-are-systems/
https://www.youtube.com/watch?v=A_BtS008J0k
https://www.youtube.com/watch?v=-sfiReUu3o0&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=17BP9n6g1F0
https://www.youtube.com/watch?v=hUb7SmgDE1Q&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tTo06jbSZ4M
https://www.youtube.com/watch?v=vmcunCwX6Fc
https://www.youtube.com/watch?v=mLvizyDFLQ4
https://www.youtube.com/watch?v=y-WAEW06J00&amp=&feature=youtu.be
https://humaneeducation.org/blog/2018/6-videos-teaching-students-tech-bias-influence/
https://youtu.be/FfS4fQ2uPZM
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen


FERRAMENTAS DE PESQUISA, DE PENSAMENTO CRÍTICO,

E DE PENSAMENTO SISTÊMICO

Escada Dedutória

Kit de Ferramentas de Pesquisa, Precisão e Tendência

CRAAP Detector de Kit de Ferramentas

Fazendo Boas Perguntas

RECURSOS PARA OS ALUNOS IMPLEMENTAREM SOLUÇÕES

Abaixo estão alguns recursos adicionais para ajudar seus alunos a planejarem e

implementarem suas soluções viáveis. Observe que a maioria deles fala sobre

projetos em vez de soluções, e nenhum deles tem a lente solucionária completa,

mas muitos deles terão elementos úteis.

GIN (Global Issues Network) Project Workbook

Youth Service America Tip Sheet

Global Changemakers Project Management Toolkit

The Education We Want: An Advocacy Toolkit from Plan International

Youth Activist’s Toolkit from Advocates for Youth

Activate Toolkit from Unicef Ireland

The Changemaker Project

RECURSOS ÚTEIS ADICIONAIS

Todos os painéis do Pinterest do IHE

Quadro do Pinterest do IHE sobre Criar uma Sala de Aula de Educação Humana 

Quadro do Pinterest do IHE sobre Cultivar valores éticos e Humanos 

Quadro do Pinterest do IHE sobre Pensamento Crítico

Quadro do Pinterest do IHE sobre Pensamento Sistêmico e Sistemas de Mudança

Quadro do Pinterest do IHE sobre Cultivar Habilidades de Colaboração Estudantil

Quadro do Pinterest do IHE sobre Cultivar Habilidades de Apresentação dos Alunos

Quadro do Pinterest do IHE sobre Conhecimento Literário e Habilidades de Pesquisa

Estrutura da Unidade Solucionária do Condado de San Mateo
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https://drive.google.com/file/d/1MxM5F6YhasdigOn5Ebpagvaq9KrkocbB/view
https://drive.google.com/file/d/17qmnuhACR446c1OZRP0t9mfy3uSwHXBU/view
https://docs.google.com/document/d/1z3S9HYaGM1m4sYO7IsxxVt_3LYoEWLBuna1cN5srFLs/edit
https://drive.google.com/file/d/1CBEbRydzXK-Y1Q4PCDh6VRPa1hyKnWCe/view
http://globalissuesnetwork.org/ginprojectworkbookv1/
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/gysd/pages/3106/attachments/original/1386537529/YouthToolkitTipsheets.pdf?1386537529
https://docs.wixstatic.com/ugd/7a77c1_e6411d015b8e4a7aafe1ea1a72f0606c.pdf
https://issuu.com/planinternational/docs/english_toolkitlores
https://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/Activist_Toolkit/activisttoolkit.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c2a6f3_1830ada43f294dc4a1295c6332fa60c3.pdf
https://www.thechangemakerproject.org/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/boards/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/setting-up-a-humane-education-classroom-for-middle/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-humane-ethical-values/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/critical-thinking/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/systems-thinking-and-systems-change/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-student-collaboration-skills/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-student-presentation-skills/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/teaching-information-literacy-and-research-skills/
https://docs.google.com/document/d/1lSvH9LwhRyAbQa0BohG_6EvytKIzCpfT2Plb4RTDTBw/edit


LINKS ADICIONAIS IMPORTANTES

Snopes para checagem de fatos na Internet

6 Recursos para Encontrar Soluções Significativas para os Desafios Globais

Teach for America oferece 8 Dicas para Superar a Apatia Estudantil

Ashoka oferece um Kit de Ferramentas para Motivar a Empatia, com recursos,

sugestão de planos de lições, e outros recursos

Spotting Bias in Your Classroom

Ensinando Sobre Tendência Inconscientes

Selecionando Livros Infantis não Tendenciosos

Donella Meadows sobre Achando Pontos de Alavancagem

ORGANIZAÇÕES E RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Americans Who Tell the Truth

Awecademy

Big Picture Learning

Center for Compassion and Altruism Research and Education

Cloud Institute for Sustainability Education

Compass Education

Critical Thinking Foundation

Education to Save the World

Facing the Future

Facing History and Ourselves

Gapminder

Global Future Education Foundation and Institute

Green Teacher

HEART

Hero Construction Company

Heroic Imagination Project

Humane Education Coalition

Inspire Citizens

Kappa Delta Pi International Honor Society in Education

Operation Breaking Stereotypes

Peace Literacy

Progressive Education on Pinterest

Rethinking Schools

Roots and Shoots

Solutions Journalism Network

Taking IT Global

Teaching Tolerance

TED-ED Lessons
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https://www.snopes.com
https://humaneeducation.org/blog/2018/6-resources-finding-meaningful-solutions-global-challenges/
https://www.teachforamerica.org/stories/8-tips-to-overcome-student-apathy
https://www.ashoka.org/en-US/atom/549
https://humaneeducation.org/blog/2018/can-spot-biases-classroom/
https://humaneeducation.org/blog/2017/9-resources-teaching-unconscious-bias/
https://humaneeducation.org/9-tips-for-selecting-anti-bias-childrens-books/
http://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/
http://www.americanswhotellthetruth.org/
https://www.awecademy.org/
http://www.bigpicture.org/
http://ccare.stanford.edu/
http://cloudinstitute.org/
http://www.compasseducation.org/
http://www.criticalthinking.org/
http://edtosavetheworld.com/
https://www.facingthefuture.org/
https://www.facinghistory.org/
https://www.gapminder.org/
http://global-future-education.org/
http://greenteacher.com/
http://teachhumane.org/
http://www.heroconstruction.org/
https://www.heroicimagination.org/
https://www.hecoalition.org/
http://inspirecitizens.org/
https://www.kdp.org/
http://www.operationbreakingstereotypes.org/
http://peaceliteracy.org/
https://www.pinterest.com/joostvanwijchen/progressive-education/
http://www.rethinkingschools.org/index.shtml
https://www.rootsandshoots.org/
http://www.solutionsjournalism.org
http://www.tigweb.org/
http://www.tolerance.org/
http://ed.ted.com/lessons


World Peace Game Foundation

Worldmapper

Yes! Magazine for Teachers

LIVROS IMPORTANTES

Recomendamos fortemente a leitura de dois livros da presidente do IHE, Zoe Weil:

The World Becomes What We Teach: Educating a Generation of Solutionaries

Most Good, Least Harm: A Simple Principle for a Better World and Meaningful

Life

Esses dois livros fornecem a filosofia fundamental, a visão e a compreensão das

práticas solucionárias descritas neste guia.

Também acreditamos que os três livros a seguir fornecem informações

fundamentais de grande valor para educadores que desejam ensinar seus alunos

a serem solucionários:

Harari, Yuval N. Sapiens: A Brief History of Humankind. Toronto: Signal, 2014.

Meadows, Donella. Thinking in Systems. White River Junction, VT: Chelsea

Green Publishing, 2008.

Rosling, Hans. Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World – and

Why Things Are Better Than You Think. New York: Flatiron Books, 2017.

A seguir, você encontrará livros que acreditamos serem valiosos para educadores em

diferentes categorias.

LIVROS PRIMARIAMENTE SOBRE EDUCAÇÃO

Berger, Warren. A More Beautiful Question: The Power of Inquiry to Spark

Breaththrough Ideas. Bloomsbury USA, 2014.

Berry, Barnett, et. al. Teaching 2030: What We Must Do for Our Students and

Our Public Schools ... Now and in the Future. New York: Teachers College Press,

2011.

Brookfield, Stephen D. Developing Critical Thinkers, Jossey-Bass, 1987.

Burger, Edward B. and Starbird, Michael. The 5 Elements of Effective Thinking.

Princeton University Press, 2012.

Chaltain, Sam. Our School: Searching for Community in the Era of Choice.

Teachers College Press, 2014.

Chapin, Dexter. Master Teachers: Making a Difference on the Edge of Chaos.

Lanham: Rowman & Littlefield Education, 2008.
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http://www.worldpeacegame.org/
http://worldmapper.org/
http://www.yesmagazine.org/for-teachers
https://humaneeducation.org/resources/2016/the-world-becomes-what-we-teach-book/
https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/
https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/


Cornell, Joseph. Sharing Nature with Children. Nevada City, CA: Dawn

Publications, 1979.

Cowhey, Mary. Black Ants and Buddhists. Portland, ME: Stenhouse Publishers,

2006.

Esquith, Rafe. Teach Like Your Hair’s on Fire. New York: Viking, 2007.

Freire, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987.

Friedman, Audrey A. and Reynolds, Luke, Eds. Burned In: Fueling the Fire to

Teach. New York: Teachers College Columbia, 2011.

Gatto, John Taylor. Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory

Schooling. Gabriola Island, BC: New Society Publishers, 2002.

Gardner, Howard. Five Minds for the Future. Harvard Business Review Press,

2009.

Goldstein, Dana. The Teacher Wars: A History of America’s Most Embattled

Profession. Anchor Books, 2015.

Goleman, Daniel; Bennett, Lisa; and Barlow, Zenobia. Ecoliterate: How

Educators Are Cultivating Emotional, Social, and Ecological Intelligence.

Jossey-Bass, 2012.

hooks, bell. Teaching Community: A Pedagogy of Hope. New York: Routledge,

2003.

Hunter, John. World Peace and Other 4
th-

Grade Achievements. Houghton

Mifflin, 2013.

Jacobs, Heidi Hayes. Curriculum 21: Essential Education for a Changing World.

ASCD, 2010.

Johnson, LouAnne. The Queen of Education. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass,

2007.

Khan, Salman. The One World Schoolhouse: Education Reimagined. Twelve,

2012.

Kohn, Alfie. Schooling Beyond Measure and Other Unorthodox Essays about Education.

Heinemann, 2015.

Kottler, Jeffrey A., Stanley J. Zehm, and Ellen Kottler. On Being a Teacher: The Human

Dimension, Third Edition. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 2005.

Lickona, Thomas. Educating for Character. New York: Bantam, 1992.

McCain, Ted. Teaching for Tomorrow. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press,

2005.

McCarthy, Colman. I’d Rather Teach Peace. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2008.

McCarty, Marietta. Little Big Minds. New York: Penguin Group, 2006.

Meier, Deborah. In Schools We Trust: Creating Communities of Learning in an

Era of Testing and Standardization. Boston: Beacon Press, 2014.

Merrow, John. The Influence of Teachers: Reflections on Teaching and

Leadership. New York: LM Books, 2011.

Mintz, Jerry and Ricci, Carlo, Eds. Turning Points: 27 Visionaries in Education

Tell Their Own Stories. Alternative Education Resource Organization, 2010.

Olson, Kirsten. Wounded by School. New York: Teachers College Press, 2009.

Palmer, Parker. The Courage to Teach. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2007.
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Perkins, David. Future Wise: Educating our Children for a Changing World.

Jossey-Bass, 2014.

Prensky, Marc. Education to Better Their World: Unleashing the Power of 21
st

Century Kids. Teachers College Press, 2016.

Prensky, Marc. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Corwin,

2010.

Reigeluth, Charles M. and Karnopp, Jennifer R. Reinventing Schools: It’s Time to

Break the Mold. R&L Education, 2013.

Reynolds, Luke, Ed. Imagine it Better: Visions of What School Might Be.

Portsmouth, NH: Heinemann, 2014.

Robinson, Sir Ken and Aronica, Lou. Creative Schools: The Grassroots

Revolution That’s Transforming Education. Viking, 2015.

Schauffler, Marina. Kids as Planners: A Guide to Strengthening Students,

Schools and Communities through Service-Learning, Revised and Expanded 3rd

Edition. Kids Consortium, 2011.

Swope, Kathy, and Barbara Miner, Eds. Failing Our Kids: Why the Testing Craze

Won’t Fix Our Schools. Milwaukee, WI: Rethinking Schools, 2000.

Trilling, Bernie and Fadel, Charles. 21
st

Century Skills: Learning for Life in Our

Times. Jossey-Bass, 2009.

Weil, Zoe. Above All, Be Kind: Raising a Humane Child in Challenging Times.

Gabriola Island, BC: New Society Publishers, 2003.

Weil, Zoe. The Power and Promise of Humane Education. Gabriola Island, BC:

New Society Publishers, 2004.

Wiggins, Grant and McTighe, Jay. Understanding by Design, Expanded 2
nd

Edition. Pearson, 2005.

Wojcicki, Esther and Izumi, Lance. Moonshots in Education: Launching Blended

Learning in the Classroom. Pacific Research Institute, 2015.

LIVROS PRIMARIAMENTE SOBRE DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

SOCIAL

Alexander, Michelle. The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of

Colorblindness. The New Press, 2012.

Baird, Robert M., and Stuart E. Rosenbaum, Eds. Hatred, Bigotry, and

Prejudice. Amherst, NY: Prometheus Books, 1999.

Bales, Kevin. Ending Slavery. Berkeley: University of California Press, 2007.

Batstone, David. Not for Sale: The Return of the Global Slave Trade and How

We Can Fight It. New York: HarperOne, 2010.

Cohen, Stanley. States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering.

Cambridge, MA: Polity Press, 2001.

Eberhardt, Jennifer. Biased: Uncovering the Hidden Prejudice That Shapes

What We See, Think, and Do. Random House, 2019. 

Johnson, Allan. G. Privilege, Power and Difference. Boston, MA: McGraw-Hill,

2006.

Kassindja, Fauziya. Do They Hear You When You Cry. New York: Delta, 1999.
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Kielburger, Craig. Free the Children. New York: Harper Perennial, 1999.

Kressel, Neil J. Mass Hate: The Global Rise of Genocide and Terror. Boulder,

CO: Westview Press, 2002.

Kristof, Nicholas and WuDunn, Sheryl. A Path Appears: Transforming Lives,

Creating Opportunity. Vintage, 2014.

Kristof, Nicholas and WuDunn, Sheryl. Half the Sky: Turning Oppression into

Opportunity for Women Worldwide. New York, NY: Vintage Books, 2009.

Sloan, Judith and Lehrer, Warren. Crossing the Boulevard. W.W. Norton & Co.,

2003.

Yousafzai, Malala and Lamb, Christina. I Am Malala: The Girl Who Stood up for

Education and Was Shot by the Taliban. Little, Brown and Company, 2013.

Yunus, Muhammad. Creating a World Without Poverty: Social Business and the

Future of Capitalism. New York: Public Affairs, 2009.

LIVROS PRIMARIAMENTE SOBRE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

AtKisson, Alan. Sustainability is for Everyone. ISIS Academy, 2013.

Berners-Lee, Michael. How Bad are Bananas? The Carbon Footprint of

Everything. Berkeley,

CA: Greystone Books, 2011.

Braungart, Michael. & McDonough, William. Cradle to Cradle: Remaking the

Way We Make Things. New York, NY: North Point Press, 2002.

Diamond, Jared. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York:

Penguin, 2011.

Ellis, Richard. The Empty Ocean. Washington, DC: Island Press, 2004.

Kolbert, Elizabeth. Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate

Change. New

York: Bloomsbury, 2015.

Kolbert, Elizabeth. The Sixth Extinction: An Unnatural History. Henry Holt &

Co., 2014.

Hawken, Paul. Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to

Reverse Global Warming. New York, NY: Penguin Books, 2017.

Heath, Michael C. and Andy Barker. Pathways to a Sustainable Future: A

Curriculum Guide. Wiscasset, ME: Chewonki Foundation, 1999.

Nordhaus, Ted, and Michael Shellenberger. Break Through: Why We Can’t

Leave Saving the

Planet to Environmentalists. Boston: Mariner Books, 2009.

Orr, David. Earth in Mind: On Education, Environment and the Human

Prospect, 2
nd

Edition. Washington, DC: Island Press, 2004.

Ryan, John C. and Durning, Alan Thein. Stuff: The Secret Lives of Everyday

Things. Sightline Institute, 2012.

Speth, James. The Bridge at the End of the World. New Haven, Conn.: Yale

University Press, 2009.
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LIVROS PRIMARIAMENTE SOBRE PROTEÇÃO ANIMAL

Bekoff, Marc & Pierce, Jessica. The Animals Agenda: Freedom, Compassion, and

Co-existence in the Human Age. Beacon Press, 2017.

Eisnitz, Gail. Slaughterhouse. Amherst, NY: Prometheus Books, 2007.

Foer, Jonathan Safran. Eating Animals. New York, NY: Back Bay Books, 2010.

Fouts, Roger. Next of Kin: What Chimps Taught Me About Who We Are. New

York, NY: Quill, 1997.

Ginsberg, Caryn. Animal Impact: Proven Secrets to Achieve Results and Move

the World. Priority Ventures Group, 2011.

Joy, Melanie. Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows. San Francisco,

Calif.: Conari Press, 2010.

Masson, Jeffrey Moussaieff. When Elephants Weep. New York: Delta, 1995.

Singer, Peter. Animal Liberation. New York, NY: Harper Perennial Modern

Classics, 2009.

Stevens, Kathy. Where the Blind Horse Sings: Love and Healing at an Animal

Sanctuary. Skyhorse, 2009.

Taylor, Sunara. Beasts of Burden: Animal and Disability Liberation. New York:

The

New Press, 2017.

Wise, Steven. Rattling the Cage. London: Profile, 2001.

Wulff, Gypsy. Turning Points in Compassion: Personal Journeys of Animal

Advocates. Spirit Wings. 2015.

 

LIVROS PRIMARIAMENTE SOBRE CULTURA E MUDANÇAS

Abdullah, Sharif. Creating a World That Works for All. San Francisco, CA:

Berrett-Koehler Publishers, 1999.

AtKisson, Alan. Believing Cassandra: An Optimist Looks at a Pessimist's World.

London: Earthscan, 2010.

Bader, Christine. The Evolution of a Corporate Idealist: When Girl Meets Oil.

Bibliomotion,

Inc., 2014.

Barasch, Marc Ian. The Compassionate Life: Walking the Path of Kindness. San

Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2009.

Barnes, Peter. Capitalism 3.0: A Guide to Reclaiming the Commons. San

Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2006.

Bornstein, David. How to Change the World. Oxford: Oxford University Press,

2007.

Chase, Robin. Peers Inc: How People and Platforms are Inventing the

Collaborative Economy and Reinventing Capitalism. Public Affairs, 2015.

Gardner, Daniel. The Science of Fear: How the Culture of Fear Manipulates

Your Brain. New York: Plume, 2009.
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Greenspan, Miriam. Healing Through the Dark Emotions. Boston, Mass.:

Shambhala, 2004.

Haidt, Jonathan. The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics

and Religion. Vintage, 2013.

Halstead, Ted, and Michael Lind. The Radical Center: The Future of American

Politics. New York: Anchor Books, 2002.

Hinkley, Robert. Time to Change Corporations: Closing the Citizenship Gap.

Create Space, 2011.

Kiernan, Stephen. Authentic Patriotism: Restoring America’s Founding Ideals

Through Selfless Action. St. Martin’s Press, 2010.

Linn, Susan. Consuming Kids. New York: Anchor Books, 2005.

McKeown, Greg. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less. Crown Business,

2014.

Novogratz, Jacqueline. The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Rich and

Poor in an Interconnected World. New York: Rodale, 2009.

Pinker, Steven. The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined.

Penguin Books, 2011.

Ramo, Joshua Cooper. The Age of the Unthinkable: Why the New World

Disorder Constantly Surprises Us and What We Can Do About It. Boston: Back

Bay Books, 2010.

Singer, Peter. The Most Good You Can Do: How Effective Altruism is Changing

Ideas about Living Ethically. Yale University Press, 2015.

Timmerman, Kelsey. Where Am I Wearing: A Global Tour to the Countries,

Factories, and People Who Make Our Clothing. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.

Sunstein, Cass. Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas. New York:

Simon & Schuster, 2014.

Sunstein, Cass. Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter.

Harvard Business Review Press, 2014.

Ury, William. The Third Side. New York: Penguin Books, 2000.

Zimbardo, Philip. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn

Evil. Random House, 2008.
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