
Pela constituição de sujeitos autônomos!

Encontros de Formação

Justificativa 
Quando o  imediato e o  instantâneo tendem a satisfazer a curiosidade das pessoas, quando
basta um  clique e a informação aparece como que por milagre, convém avaliar o quanto a
pressa  e  a  rapidez  são  responsáveis,  entre  outras  coisas,  pelos  tão  comuns  e  frequentes
achismos sobre qualquer assunto. Contentar-se com eles é alimentar e garantir a continuidade
do senso comum que, longe de ser cômodo, condiciona e aprisiona as pessoas, dificultando
ainda mais a real capacidade que cada um de nós tem de pensar com a própria cabeça.

Re-ver,  re-pensar, re-significar toda e qualquer  informação,  portanto, mais que desejável,  é
necessário. Compreender o texto no contexto, mais que importante, é urgente. 

Acontece que, diferente do senso comum, que é de fácil assimilação e larga aceitação, o ato
de expandir a consciência decorre de opção, esforço, empenho e dedicação. Mas também de
espaços de convivência social, já que a presença do outro é fundamental para o desenrolar
dos processos de constituição do eu. A decisão é individual, mas a ação é coletiva.

Da doxa [opiniao] à episteme [conhecimento], lembra Platão, há um caminho a ser percorrido.  

Aprender a  pensar  [isto  é:  aprender  a  pensar  criticamente]  e  debater  [isto  é:  exercitar  o
diálogo], portanto, é um desafio [isto é: um desfiar de nós] que se nos impõe, especialmente
quando vivemos um tempo marcado pela torrencial  quantidade de  informação e escassos
ambientes favoráveis à comunicação.

Objetivo
Contribuir  para  a  compreensão  e  aprofundamento  de  tópicos  relevantes  em  Educação,
Comunicação, Educomunicação e Filosofia – áreas de pesquisa e ação do INSTITUTO GENS,
desde 1988.

Como acontecem
Cada encontro tem duração de 3 horas para exposição e discussão sobre o tema do dia. 

Os participantes recebem com antecedência, via e-mail, o roteiro de apresentação do tópico a
ser trabalhado, indicação midiográfica e material específico de apoio.

É  importante  que  o  local  destinado  ao  encontro  disponibilize  um  datashow  completo  e
possibilite a disposição dos participantes sentados em círculo.

Responsáveis
Donizete Soares, professor de filosofia

Grácia Lopes Lima, professora, mestra em Comunicação e doutora em Educação 

INSTITUTO GENS DE EDUCAÇÃO E CULTURA

[11] 3714 8158 | 99782-6231 | 99569-1000 | igens@portalgens.com.br

http://donizetesoares.blogspot.com.br/
https://institutogens.wordpress.com/
https://www.facebook.com/gracialopeslima
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Relação de temas disponíveis, conforme as áreas acima mencionadas:

EDUCAÇÃO

01 – Pedagogia tecnicista – o que é isto?
Modelagem do comportamento humano através 
de técnicas aplicadas na escola.

02 – ‘Se não for libertária, toda pedagogia é 
autoritária’
Princípios da educação libertária, conforme  
Roberto Freire.

07 – Concepções ingênuas de Educação
Matrizes conceituais que nos últimos 200 anos 
sustentam práticas educacionais familiares, 
escolares e sociais nas pedagogias tradicional, 
movimento escola nova e tecnicista.

03 – Concepções críticas de Educação
Matrizes conceituais que nos últimos 200 anos 
sustentam práticas educacionais familiares, 
escolares e sociais nas pedagogias libertária, 
libertadora e ‘dos conteúdos’.

04 – Escola e Violência Simbólica
O papel da ‘escola: trunfo da reprodução social’, 
conforme Pierre Bourdieu.

05 – ‘Para não criar mamíferos de luxo’
Relações entre educação e trabalho, a partir da 
teoria de Antonio Gramsci.

06 – “Os resultados do ensino ou não têm 
importância ou são perniciosos”
Teoria de Carl Rogers: o objetivo do terapeuta e 
do professor é permitir que seus clientes e alunos
se tornem pessoas plenamente funcionais e 
saudáveis.

COMUNICAÇÃO

08 – Mídia e Preconceito
Exercício de leitura crítica dos ‘meios de 
comunicação social’ – em especial a tevê.

09 – Ilusório, deturpado e falso
Concentração dos ‘meios de comunicação social’ 
no Brasil e o direito humano à comunicação.

EDUCOMUNICAÇÃO

10 – ‘Educação pelos meios de comunicação’
Apresentação de conteúdos e práticas 
educacionais na perspectiva da Educomunicação.

11 – Educomunicação – o que é isto?
Considerações sobre conceito e práticas 
educacionais ‘na perspectiva da Educomunicação’ 
para o iGENS e Projeto Cala-boca já morreu.

FILOSOFIA

12 – O poder da palavra na formação das 
pessoas - primeira infância *
Considerações sobre o período em que a criança 
não entende com clareza o que os adultos dizem, 
não sabe o que falar e nem como se comportar, 
ainda não compreende como as coisas funcionam 
ou, pelo menos, não do jeito que, em geral, os 
adultos querem e/ou acham que ela entende 
e/ou deve entender.

* para este tema são necessários 3 encontros de 3 
horas cada

13 – Aspectos da Ética
Disponibilidade, compromisso, postura e ousadia:
condições essenciais para alterar modos de olhar 
e tratar o mundo.

14 – O lixo como problema
Análise das raízes do considerado ‘mal do século’.

15 – Sociedade de controle
O que dizer da ‘crise generalizada de todos os 
meios de confinamento, prisão, hospital, fábrica, 
escola, família’, conforme Deleuze e Foucault?

16 – Modos de conhecer o mundo
Senso comum, Míto/Religião, Ciência, Filosofia e 
Arte como formas de ampliação de visão de 
mundo.

17 – Ética e Relações Humanas
A parrhesia [dizer a verdade sobre si mesmo] e a 
convivência social.
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