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É possível que o leitor já seja um “amante
da natureza”. No entanto, vivemos em uma
sociedade que expressa justamente o oposto
disso em cada uma de suas manifestações.
De alguma forma, acabamos nos resignando,
aceitando a contradição entre o amor e a
agressão a ela para sustentar nossa vida
diária.
Buscando resgatar essa nossa “ligação” ou
“conexão” com o planeta, a Aipan trouxe,
no feriado de 1º de maio de 2007, duas
educadoras ambientais que, durante três
dias, sensibilizaram e emocionaram mais de
30 professores e ambientalistas da região,
na belíssima área de preservação do Ibama,
no distrito de Alto da União. Foram três dias
nos quais as educadoras do Instituto Romã
(www.institutoroma.com.br) apresentaram
um conjunto precioso de jogos e
brincadeiras
que
convidaram
os
participantes, não só a se divertir nesse
espaço natural, mas a construir uma
verdadeira amizade com a terra, as rochas,
as plantas e os animais com os quais
compartilhamos o planeta.
O potencial revolucionário da proposta do
curso de Vivências com a Natureza, baseado
na metodologia do aprendizado seqüencial
da Sharing Nature Fundation – uma ONG
norte-americana,
coordenada
pelo
ambientalista Joseph Cornell - está
justamente no fato de conduzir as pessoas a
um contato amoroso com a Natureza, e
intensificá-lo e ampliá-lo a cada prática, de
modo a criar alicerces em nossa experiência,
ou seja, em nosso corpo e em nossa alma,
preparando-nos
para
mudanças
que
conduzam a uma coerência entre o que
sentimos e fazemos.

O Brasil é um país imenso, com uma
diversidade de ecossistemas e belezas
naturais impressionantes. Esta proposta visa
alcançar não somente aqueles que vivem
próximos aos ambientes naturais, mas a
todos, inclusive aqueles em áreas altamente
urbanizadas, pois pretende desenvolver um
olhar e uma vontade amorosos, para que o
melhor da Natureza possa emergir.
Assim, a proteção desses ambientes será
almejada não só pelas normas e leis, mas
também pelo desejo sincero de nosso povo.
“A indescritível beleza de uma flor. A graça
de um pássaro voando alto. O som do vento
nas árvores: em algum momento de nossas
vidas, a natureza nos toca, a você, a mim...
e a todos nós de alguma maneira pessoal e
especial. Seu imenso mistério nos revela um
pouco de sua pureza, e nos faz lembrar de
uma Vida que é maior dos que os pequenos
afazeres humanos.” Joseph Cornell
Este evento marcou a história de nossa
região, pois propiciou a vários professores de
escolas públicas uma qualificação ímpar em
educação ambiental e também desencadeou
um processo de rediscussão local de práticas
pedagógicas ambientais envolvendo crianças
e adolescentes de comunidades escolares,
além de trazer à tona a importância da
sensibilização nas práticas de educação
ambiental.

