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Relatório de projetos socioeducativos 
de 2015 

Resumo 
Palas Athena Centro de Estudos e Cidadania 

 Foram realizadas 1400 aulas em 2015. 

 Carga horária total: 2700 horas. 

 O número de beneficiados: 2600 pessoas. 
 
Palas Athena Educação e Desenvolvimento Organizacional 

 Foram realizados 44 projetos em 2015. 

 Carga horária: + de 300 horas de atividade. 

 Número de beneficiados diretamente: cerca de 10.500 pessoas. 
 
Palas Athena Editora 

 Foram lançados quatro livros em 2015. 

 17.200 obras foram vendidas. 
 
 
O relatório a seguir apresenta os projetos assistenciais e programas socioeducativos 
mais relevantes, concebidos e realizados ao longo de 2015 pela Palas Athena. 

 
 
 

São Paulo 
Valores culturais e valores universais 

da tradição à contemporaneidade 
No Lar das Crianças - Congregação Israelita Paulista 

 
A Palas Athena realizou em 28 de janeiro palestra gratuita para 15 gestores e 
educadores do Lar das Crianças, organização que atende cerca de 400 crianças e 
jovens em São Paulo. Foram apresentadas 
reflexões sobre os valores que orientam 
nossas ações no mundo e a capacidade de 
escolha de novas orientações, com base em 
uma Ética de Convivência. 

 
Professora palestrante: Lia Diskin 

Público: 15 pessoas 
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São Paulo 
Tornar-se Confiável – um convite do Mahatma 

Em parceria com o Consulado Geral da Índia e o Centro de Cultura da Índia 
 
30 de janeiro é o dia do falecimento de Mahatma Gandhi. Nesse dia, a Palas Athena 
realiza atividades no Centro Cultural da Índia para homenageá-lo, sempre com entrada 
franca. Em 2015 o tema do evento foi Tornar-se Confiável. O médico Flavio Souza, a 
cientista social e educadora Milena Mateuzi e a advogada e mediadora de conflitos 
Renata Cueto apresentaram reflexões sobre a fidúcia – conceito trabalhado por 
Gandhi, que tem na transparência e na honestidade a sua fonte de força 
transformadora. 

Intervenções poéticas foram feitas pelo escritor André Gravatá, pela arquiteta Inês 
Fernandes e pelo coordenador de projetos Pedro Kelson – provocações sobre o 
segredo e a verdade, através de frases de Gandhi. 

 Público: 120 pessoas. 

 

 

 

 

 

 
São Paulo 

Ação Inter-religiosa em celebração ao centenário de Thomas Merton 
Em parceria com a Sociedade dos Amigos Fraternos de Thomas Merton, 

o Mosteiro de São Bento e a Casa da Reconciliação 
 
Thomas Merton foi um monge trapista, escritor e poeta, que já no começo do século 
passado mantinha intenso contato com religiosos de diversas linhas e tradições. O 
reconhecimento à diversidade de expressões do sagrado e o ativismo pacifista fizeram 
dele um visionário. Suas ideias inspiraram e deram força para a constituição do 
histórico Concílio Vaticano II. 

Esse trabalho foi celebrado em dois momentos, ambos no Mosteiro de São Bento, com 
entrada franca. O primeiro aconteceu em 31 de janeiro com o lançamento do livro 
Mertonianum 100, missa pontifical e inauguração da exposição de fotos e desenhos de 
Merton. O segundo encontro foi realizado em 18 de março e reuniu os representantes 
religiosos Dom Abade Matthias Tolentino, o Rabino Michel Schlesinger; o Sheikh Jihad 
Hassan Hammadeh, o Reverendo Marcelo Leandro Garcia de Castro, a Mãe de Santo  
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Liliana Araújo, a Monja Budista Heishin e o Espírita José Carlos de Lucca para conversa 
sobre a importância do diálogo e o respeito entre as religiões. A cantora Fortuna se 
apresentou junto com o coro de monges beneditinos. 

Público: cerca de 700 pessoas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atibaia e Londrina 
Programa de Práticas Atencionais, Meditação e Habilidades 

Socioafetivas no 8º Congresso Anglo de Educadores 
Com a Rede Anglo de Ensino 

A Rede Anglo de ensino realizou nos meses de março e abril o 8º Congresso de 
Educadores, que apresentou olhares inovadores para a Educação. 

A Palas Athena foi uma das convidadas e apresentou os benefícios do cultivo da 
atenção, da contemplação e de vinculações e relacionamentos saudáveis para 
qualificar nossa presença no mundo e em especial na atividade do educador.  

Foram apresentadas as recentes pesquisas 
científicas nessa área, bem como exercícios 
vivenciais para desenvolver tais habilidades, 
em oito palestras, nos dias 7, 14 e 21 de 
março e 25 de abril. 

Público: cerca de 2.000 educadores. 

Professores palestrantes: 
Fernando Stanziani e Marcia Plessmann 
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São Paulo 
Planejamento estratégico da AESabesp 
Com a Associação dos Engenheiros da Sabesp 

 
As metodologias de Diálogo, Comunicação Não Violenta, Mediação de Conflitos e 
Construção de Consensos foram utilizadas neste encontro dos Engenheiros da Sabesp, 
facilitado pela Palas Athena em 14 de março de 2015. 
 
Do encontro saíram diretrizes para o trabalho deste 
último ano da atual gestão e fortaleceu-se o senso de 
pertencimento e propósito da AESabesp. 

Público: 20 pessoas 
 
Professora facilitadora: Lourdes Alves de Souza 
 
 
 

São Paulo 
Conferência Educação do Futuro – World Education Conferences 2015 

Em composição com o Peaceglobalnet 
 
A Palas Athena integra e sedia as reuniões do Coletivo Peaceglobalnet – organização 
que congrega importantes educadores, pesquisadores e estudiosos sobre a educação – 
que realiza há 20 anos encontros periódicos sobre inovações no cenário pedagógico 
brasileiro e mundial.   

O tema da Conferência deste ano foi a Educação do Futuro: Amor & Inteligência 
Criativa, realizado no Senac Lapa Fáustolo nos dias 19 e 20 de março. Esta 20ª edição 
passou a fazer parte da WE.CON,  Conferências Mundiais de Educação, compartilhando 
ferramentas de gestão cooperativa local com ações e projetos globais com foco em 
crianças, adolescentes e futuras mães. 

Público: 150 pessoas 

Professores da Palas Athena: Lia Diskin, Cássio Filgueiras e Carmen Silva Carvalho. 
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São Paulo 
12ª Semana Martin Luther King 

Em parceria com o Consulado Geral dos Estados Unidos e o Sesc São Paulo,  
com a cooperação da UNESCO 

 
A vida e o legado do pacifista americano Martin Luther King foi celebrada nesta 12ª 
edição, que aconteceu no teatro do Sesc Vila Mariana, no dia 14 de abril, com entrada 
franca. 

Com duas mesas temáticas, a abertura do evento esteve a cargo da cantora lírica da 
OSESP, Vanessa Teixeira, que apresentou ao público as músicas Spirituals – tradicionais 
das igrejas protestantes, nas quais Luther King se formou. 

A primeira mesa de palestras foi composta pelos diplomatas americanos Raphaël 
Sambou e Christopher Johnson, que falaram sobre a Diversidade nos Estados Unidos: 
uma perspectiva atual. Em seguida, a consulesa da França no Brasil e jornalista 
Alexandra Baldeh Loras foi acompanhada pelo Ministro da Educação Renato Janine 
Ribeiro e pelo Diretor da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Thiago Thobias para falar sobre A 
linha de montagem do preconceito – reprodução de uma mentira. 

Público: cerca 400 pessoas presentes e mais de 25 mil que assistiram aos vídeos na 
internet. 
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São Paulo 
Matthieu Ricard no Brasil 

 

Recebemos de 17 a 19 de maio o cientista molecular, monge, ativista social e fotógrafo 
francês Matthieu Ricard para uma serie de palestras e seminários em São Paulo, em 
ocasião do lançamento de seu novo livro A revolução do altruísmo, pela Palas Athena 
Editora. Esta obra, que reúne pesquisas científicas realizadas ao longo dos últimos 
trinta anos no âmbito da psicologia, biologia evolutiva, economia e neurociência 
demonstram que todos sentimos, em diferentes graus, amor altruísta ou compaixão 
por aqueles que sofrem, e um senso de responsabilidade e boa vontade para com 
nossos semelhantes e os animais. 

A primeira atividade aconteceu na sede da Palas Athena, em seminário intitulado O 
que nos ocultaram sobre o altruísmo. Perspectivas biológicas, culturais e evolutivas. Em 
seguida, Matthieu Ricard palestrou no auditório da Abril à convite do Planeta 
Sustentável, para jornalistas e ecologistas sobre Altruísmo e o desafio ambiental. A 
terceira atividade foi uma grande palestra com lideranças empresariais. A visita de 
Matthieu Ricard se encerrou no Hospital Israelita Albert Einstein, em palestra sobre A 
ciência e o altruísmo para médicos, pesquisadores e público em geral. Todas as 
palestras realizadas tiveram entrada franca. Os recursos advindos das inscrições no 
seminário ministrado na Palas Athena foram integralmente doados às vítimas do 
terremoto ocorrido no Nepal, naquele mesmo mês. 

Desta visita foram publicadas mais de uma dezena de artigos nos principais veículos de 
comunicação, disseminando assim outros olhares para o ser humano e para a 
importância do cultivo de uma postura altruísta e cooperativa para o desenvolvimento 
social. 

Público: cerca de 1100 pessoas diretamente e outras tantas que tiveram contato com 
os artigos e vídeos. 
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Seminário na Palas Athena 

Seminário na Palas Athena 

Noite de autógrafos no Blue Tree 

Palestra no Hospital Albert Einstein 

 

Palestra no Blue Tree 
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São Paulo 
Valores e Dinâmicas da Convivência 

No Sesc São Paulo 
 
Duas oficinas de oito horas cada foram realizadas com os profissionais do Sesc nos dias 
10 e 17 de junho, com o objetivo de criar espaços de confiança, cooperação e 
compartilhamento de ideias, experiências e metodologias de trabalho.  

Para isso apresentou-se as Novas Dinâmicas de Convivência, sistematizadas e reunidas 
pela Palas Athena, bem como reflexões sobre a Ética da Convivência, que nos convida 
a sustentar ações e relações saudáveis, inclusivas e justas. 

Professoras: Lourdes Alves de Souza e Sandra Taiar 

Público: 50 profissionais do Sesc. 

 
São Paulo 

Yoga International Day 
Com o Consulado Geral da Índia e o Centro Cultural da Índia 

 
A Organização das Nações Unidas declarou em 2014 o dia 21 de junho como o Dia 
Internacional do Yoga, com o objetivo de disseminar o Yoga como uma via de 
“descoberta do senso de unidade consigo, com o mundo e a natureza”, segundo as 
palavras do Primeiro Ministro da Índia, Sr. Narendra Modi.  

No Brasil esse dia foi celebrado com diferentes atividades. A Palas Athena participou 
da abertura do evento, que aconteceu no ginásio do Sesc Vila Mariana, onde palestras, 
exercícios guiados e espetáculos artísticos apresentaram um pouco 
do repertório filosófico, cultural e de práticas do Yoga, em uma 
manhã de atividades gratuitas ao público. 

Público: 400 pessoas 
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São Paulo 
1ª Semana Nelson Mandela 

Em parceria com o Consulado Geral da África do Sul e o Sesc São Paulo,  
com a cooperação da UNESCO e da Nelson Mandela Foundation 

 
Teve início no dia 07 de julho a primeira homenagem da Palas Athena ao pacifista sul-
africano Nelson Mandela, em evento no teatro do Sesc Vila Mariana, com entrada 
franca. 

O tema central do evento foi O poder transformador da reconciliação. A abertura e o 
encerramento aconteceram através de expressões artísticas com os grupos Gumboot 
Dance Brasil e Treme Terra. 

A Profa. Dra. Vera Lucia Benedito falou sobre Mandela e a diáspora africana global, 
seguida pelo Prof. Dr. Kabengele Munanga que apresentou reflexões a respeito da 
Luta pela liberdade e pelo direito de ser ao mesmo tempo igual e diferente. A palestra 
de encerramento foi dada pela Cônsul-Geral da África do Sul, Sra. Mmaikeletsi Melanie 
Dube, que apresentou o contexto e a história daquele país. 

Público: cerca de 550 pessoas. 
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São Paulo 
Cultura de Paz e Comunicação Não Violenta 

Instituto Pólis 

Os temas Cultura de Paz e Comunicação Não Violenta foram apresentados em duas 
oficinas no Instituto Pólis, no dia 27 de julho, para jovens do Programa Jovem Monitor 
Cultural. As oficinas fizeram parte do macro tema O direito à cidade, à comunicação, o 
bem viver e a arte-educação. 

Público: 30 pessoas 

Professores palestrantes: George Barcat e Pedro Kelson 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

São Paulo 
Encontro de Justiça Restaurativa e Saúde Integral 

Aproximações e sinergias em busca de um diálogo promissor 
na Palas Athena 

A Palas Athena promoveu no dia 18 de agosto um encontro entre 
cinco profissionais internacionais da Justiça Restaurativa, mediados 
pelo Juiz e professor da Palas Athena Egberto Penido e profissionais 
da área da Saúde com experiência na implementação de programas 
de Saúde complementar e integrativa, do setor público e privado 
(ETEC Prof. Camargo Aranha, Hospital de Câncer de Barretos, 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, UNIFESP, USP). 

Público: 22 pessoas 

Professores convidados: Anna Bassu, Chip Coldren, Colleen 
Sheeran, Egberto Penido, João Salm e Mônica Mumme. 
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São Paulo 
Grandes Encontros com Yoga 

Sesc Belenzinho 

Os professores Lia Diskin e José Romão Trigo de Aguiar foram convidados pelo Sesc 
Belenzinho para ministrar palestras no evento Grandes Encontros com Yoga, que 
ocorreu nos dias 28 e 29 de agosto. A Profa. Lia participou da mesa de diálogo com a 
Monja Coen e o Prof. Anderson Allegro sobre Yoga e Ahimsa: A não violência como 
ponto de partida. O Prof. Romão abordou o tema Yamas, Nyamas e Cultura da Paz no 
dia seguinte. 

Público: 240 pessoas 

Professores palestrantes: José Romão Trigo de Aguiar e Lia Diskin 

 
São Paulo 

Virada Sustentável 
Museu de Arte Moderna, Câmara de Vereadores de São Paulo  

e Parque do Ibirapuera 

Nos dias 29 e 30 de agosto, três professores da Palas Athena realizaram atividades na 
Virada Sustentável. A Profa. Beatriz del Picchia participou como palestrante do evento 
SP+Zen, no Museu de Arte Moderna – MAM. O Prof. Fernando Stanziani ministrou 
palestra sobre a Sustentabilidade do Ser, no Parque do Ibirapuera. O Prof. Pedro 
Kelson facilitou uma oficina na Câmara de Vereadores de São Paulo, junto com 
membros da RAPS, sobre o tema Política e Sustentabilidade. 

Público: 90 pessoas 

Palestrantes e facilitador: Beatriz del Picchia, Fernando Stanziani e Pedro Kelson 
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São Paulo 
Ética e negócios 

Fundação Getúlio Vargas 

O Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, convidou a 
Profa. Lia Diskin para ministrar palestra sobre Ética e Negócios para a turma da 
Formação Integrada para Sustentabilidade, em 3 de setembro.  

Essa e outras palestras tinham o objetivo de preparar a turma para o desafio do 
semestre seguinte, que foi “promover vivencias que mobilizem, convidem e inspirem 
os envolvidos com a educação superior a explorar a aplicação de novos modelos, 
princípios e perspectivas de formação para escolas de administração”. 

Público: 25 pessoas. 

Professora palestrante: Lia Diskin 

São Paulo 
Mediação de Conflitos e Comunicação Não Violenta 

Programa Ambientes Verdes e Saudáveis – PAVS 
Secretaria Municipal de Saúde 

A Coordenação da Atenção Básica, da Secretaria Municipal da Saúde, através do 
Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, convidou as professoras Lourdes Alves de 
Souza e Paula Facci a ministrarem oficina sobre Mediação de Conflitos e Comunicação 
Não Violenta para Agentes de Promoção Ambiental e Gestores Locais do programa. 
Essa oficina ocorreu no dia 10 de setembro e compôs o curso oferecido pela Secretaria 
O educador em (re)construção. 

Público: 240 pessoas. 

Professora convidada: Lourdes Alves de Souza e Paula Facci 

São Paulo 
Vínculos e valores da interdependência 

Fundação Arymax 

A Fundação Arymax desenvolve o Programa Jovens Talentos, que tem como objetivo 
capacitar e apoiar jovens engajados em diversos setores da sociedade. No dia 26 de 
setembro os professores Sandra Taiar e Ronaldo dos Santos trabalharam o tema 
Vínculos e valores da interdependência através de exposição conceitual, práticas 
individuais e em grupo e música corporal. 

Público: 20 pessoas 

Professores facilitadores: Sandra Taiar e Ronaldo dos Santos 



 

 
Palas Athena 

www.palasathena.org.br                                                              
                        Alameda Lorena 355 – Jardim Paulista – São Paulo – SP – Tel (11) 3266 6188 

 

 

São Paulo 
Gentileza 

Universidade Federal de São Paulo 

O dia 30 de setembro celebra o Dia das Secretárias. Para comemorar essa data a 
UNIFESP promove anualmente o Encontro das Secretárias da UNIFESP/SPDM. Em 
2015, em sua sexta edição, foi convidado o Prof. Pedro Kelson para falar sobre 
Gentileza sob a ótica da Comunicação Não Violenta, em composição com o Prof. Valdir 
Reginato – professor de Ética da UNIFESP. 

Público: cerca 120 pessoas 

Professor palestrante: Pedro Kelson 

São Paulo 
Ética e etiqueta num mundo em transformação 

Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos – Amcham 

A Profa. Lia Diskin realizou no dia 6 de outubro palestra para grupo de gestores de 
Recursos Humanos de diversas empresas sobre o tema Ética, a convite do comitê 
estratégico de Gestão de Pessoas da Amcham.  

“Quando a ideia da competição e do mais forte prevalecem, não 
há como manter as estruturas de confiança em que a sociedade 
se baseia. A saída é cultivar valores como empatia, socialização e 
respeito”. Essa foi uma das frases frisadas pela Câmara de 
Comercio em seu site. 

Público: 25 gestores. 

Professora palestrante: Lia Diskin 

 
 

São Paulo 
34ª Semana Gandhi 

Em parceria com a Embaixada da Índia no Brasil, Consulado Geral da Índia em São 
Paulo, Centro Cultural da Índia, Sesc São Paulo e cooperação da UNESCO 

 
Há 34 anos a Palas Athena celebra a vida e obra de Gandhi através de palestras, 
oficinas e espetáculos artísticos, sempre em 6 de outubro – data de nascimento do 
Mahatma. Inspirada na célebre frase de Gandhi, o título da celebração deste ano foi 
Seja a mudança e reuniu quatro palestrantes e dois grupos de dança indiana. 
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As palestras ficaram à cargo do Embaixador da Índia no Brasil, Sr. Sunil Kumar Lal, da 
professora em Letras Dra. Laura Izarra, do médico Dr. Felipe Alloza e do advogado Dr. 
Luis Fernando Bravo de Barros. Assim, diferentes aspectos do ideário de Gandhi foram 
abordados, desde as histórias que o formaram na Índia, até suas experiências com os 
princípios da Autonomia (Swaraj), com a Saúde Integral e a Justiça. 

O evento foi aberto pela cantora indiana Sra. Ratnabali Adhikari, que entoou um 
poema escrito por Tagore para Gandhi, e encerrado pelas dançarinas clássicas indianas 
Silvana Duarte (Odissi), Gyaneshree Karahe (Kathak) e Iara Ananda Romano 
(Bharatanatyam). 

Público: 450 pessoas. 
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São Paulo 
Encontros Inspiradores – Ética, Sustentabilidade e Liderança 

Projeto Cooperação e Senac SP 

No dia 8 de outubro se reuniu no palco do auditório do Senac Faustolo os pensadores 
chilenos Humberto Maturana e Ximena D’ávila junto com a Profa. Lia Diskin para 
palestra sobre Ética, Sustentabilidade e Liderança, neste encontro realizado pelo 
Projeto Cooperação. Algumas das perguntas norteadoras foram: 

“Quais os princípios, valores e relações que culminaram no surgimento do cenário 
atual de crise em inúmeros contextos (financeira, ambiental, pessoal e social)? O que 
já está emergindo na sociedade como possibilidades de restauração desse cenário e 
construção de um modo de vida mais sustentável? Que tipo de liderança se faz 
necessária neste contexto de transformação? ” 

Público: 200 pessoas. 

Professores palestrantes: Humberto Maturana, Lia Diskin e Ximena D’Ávila 

São Paulo 
Atenção, foco e concentração 

Fundação Arymax 

No dia 15 de outubro, a turma do Programa Jovens Talentos retornou à Palas Athena, 
agora para palestra com a Profa. Lia Diskin, que abordou o tema Atenção, foco e 
concentração. O desenvolvimento de ações mais assertivas, focadas e atentas tem 
como propósito a construção de uma convivência mais justa e solidária, por isso o 
tema Ética esteve permeado em toda essa palestra, que também contou com 
exposições conceituais, rodas de diálogo e atividades em grupo. 

Público: 25 pessoas 

Professora convidada: Lia Diskin 

São Paulo 
Outubro Rosa 

Universidade Federal de São Paulo 

Outubro é o mês de conscientização sobre o Câncer de Mama – conhecido como 
Outubro Rosa. A UNIFESP realizou no dia 28 daquele mês uma série de palestras sobre 
o tema para enfermeiras da instituição. A Palas Athena 
integrou o evento com o tema Comunicação Não Violenta 
para construção de espaços de acolhimento, apresentado 
pelo Prof. Pedro Kelson. 

Público: 60 pessoas 

Professor palestrante: Pedro Kelson 
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São Paulo 
Reunião de trabalho sobre a Política de Alternativas Penais no Brasil 

Fundação Getúlio Vargas 

Aconteceu na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas a reunião de trabalho 
sobre Política de Alternativas Penais no Brasil, nos dias 5 e 6 de novembro. Nesse 
encontrou buscou-se ampliar a compreensão dos participantes a respeito das políticas 
públicas de alternativa penal, suas características, o lugar que ocupa no 
funcionamento do sistema de Justiça, a participação da sociedade civil em sua 
formulação e controle, bem como desenhar a criação de um fórum da sociedade civil 
para a atualização dessa política. 

Estiveram presentes representantes de uma dezena de instituições não 
governamentais, especialistas e professores, representantes públicos da Justiça e de 
órgãos internacionais. 

A Palas Athena foi convidada por seu trabalho na promoção da Justiça Restaurativa no 
Brasil, como integrante do grupo de Cooperação Interinstitucional para a Difusão da 
Justiça Restaurativa, ligada ao Ministério da Justiça. 

Representante: Luis Fernando Bravo de Barros. 

 

São Paulo 
Cuidar do cuidador 

Sociedade Santos Mártires 

A Palas Athena realizou nos dias 5 e 18 de novembro e 2 de dezembro oficinas na 
Sociedade Santos Mártires, organização que trabalha com a Assistência Social de 
pessoas em situação de risco social no Jardim Sônia Regina, zona sul de São Paulo. 

O objetivo das oficinas foi apresentar metodologias e ferramentas de cuidado do 
cuidador, ou seja, dos assistentes sociais, psicólogos e educadores da organização. 
Essa turma teve contato com os temas Comunicação Não Violenta, Mediação de 
conflitos com jovens e O cuidado de si e do outro.  

Público: 15 pessoas 

Professores convidados: Carmen Silvia de Carvalho, Fernando Stanziani e Pedro Kelson 

 

 



 

 
Palas Athena 

www.palasathena.org.br                                                              
                        Alameda Lorena 355 – Jardim Paulista – São Paulo – SP – Tel (11) 3266 6188 

 
 

São Paulo 
Cultura de Paz 

Fundação Instituto de Administração 

O tema Cultura de Paz foi ministrado pelos professores George Barcat e Fernando 
Stanziani no curso de especialização em Gestão Socioambiental para a 
Sustentabilidade e no MBA Conhecimento, Tecnologia e Inovação da FIA – Fundação 
Instituto de Administração nos dias 7 e 16 de novembro respectivamente. 

Participantes: 40 pessoas 

Professores convidados: George Barcat e Fernando Stanziani 

 

São Paulo 
Transformação social no contexto brasileiro 

Consulado da África do Sul 

O Consulado da África do Sul recebeu em São Paulo um grupo de mestrandos de 
diversas áreas de atuação da Wits University. Com o intuito de apresentar um 
panorama da realidade brasileira, o Consulado realizou encontros com organizações 
de diferentes áreas de atuação. A Palas Athena foi convidada para receber em sua 
sede e expor, no dia 9 de novembro, sua abordagem para a transformação social e o 
contexto sociocultural brasileiro. 

Público: 35 pessoas 

Professores convidados: Pedro Kelson, Priscila Fonseca e Rai de Assis 

 

São Paulo 
Howard Zehr no Brasil 

Justiça Restaurativa – fundamentos, desafios e perspectivas 
AMB, ENM, ABRAMINJ, AJURIS, APAMAGIS 

A Palas Athena em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, Escola 
Nacional da Magistratura, Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da 
Juventude, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e a Associação Paulista dos 
Magistrados trouxe a São Paulo o professor e especialista em Justiça Restaurativa 
americano, o americano Howard Zehr, para palestra no Salão Nobre da Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco, no dia 25 de novembro. 

Este evento, que contou ainda com o apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo, da 
Coordenadoria da Infância e Juventude de São Paulo, da Faculdade de Direito da USP e  
do Consulado Geral dos Estados Unidos, teve como título Justiça Restaurativa – 
fundamentos, desafios e perspectivas. 
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Juízes, promotores, defensores, advogados, mediadores e estudantes tiveram contato 
com algumas das experiências e ideias da principal referência global em Justiça 
Restaurativa, modelo inovador de aplicação da Justiça, que apresenta um novo 
paradigma para lidar com a conflituosidade social, calcado no diálogo e no propósito 
de restaurar as relações interpessoais e comunitárias. 

Público: 400 pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito das fotos: Marina Fontanelli 
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São Paulo 

Seminário Interfé, Saúde e Espiritualidade 
Capelania Hospitalar – Desafios e Oportunidades 

Hospital Santa Catarina 

O projeto de Capelania Hospitalar foi fruto da articulação entre hospitais públicos e 
privados, médicos, lideranças religiosas e da Palas Athena, com o objetivo de dar início 
a um programa de formação de capelães de diversas tradições espirituais, que possam 
oferecer assistência a pacientes e familiares. O Seminário, que aconteceu no dia 29 de 
novembro, teve condução da Profa. Lia Diskin e do Dr. Mario Peres e foi dividido em 
três temas: Quem somos e o que pretendemos; Saúde e Espiritualidade; e Modelos 
Existentes de Apoio Religioso em Hospitais. 

Público: 86 pessoas 

 

São Paulo 

Palestra com Satish Kumar 
Alma, solo e sociedade – uma nova tríade para os nossos tempos 

Escola Schumacher Brasil e Sesc São Paulo 

Satish Kumar, fundador da Schumacher College – escola inglesa referência na 
abordagem das disciplinas sob a ótica da ecologia e da fenomenologia – esteve em São 
Paulo e ministrou essa palestra aberta e gratuita no Sesc Vila Mariana no dia 8 de 
dezembro, em parceria com a Escola Schumacher Brasil e o Sesc São Paulo. O tema 
abordado foi o de sua última obra Alma, solo e sociedade – uma nova tríade para os 
nossos tempos, para um grande público formado por educadores, gestores públicos e 
privados e estudantes. 

Público: 650 pessoas 
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Brasília 

Encontro sobre política de alternativas penais 
Ministério da Justiça 

A Palas Athena integrou este encontro, cuja finalidade foi apresentar os objetivos 
estratégicos e as iniciativas que estão previstas ou em implementação pelo Programa 
de Fomento às Penas e Medidas Alternativas. 

Realizado no auditório do Departamento Penitenciário Nacional em 16 de julho, a 
Palas Athena participou dos debates como organização membro da Cooperação 
Interinstitucional para Difusão da Justiça Restaurativa no Brasil. 

Público: 40 pessoas 

Representante: Luís Fernando Bravo de Barros  

 

Brasília 
Reunião da Comissão Executiva da Justiça Restaurativa do Brasil 

Associação dos Magistrados Brasileiros 

A Justiça Restaurativa surgiu como estrutura para orientar reações ao crime e à 
delinquência em todos os níveis do sistema jurídico para a infância e juventude. Ela 
procura compreender, reconhecer e reparar danos e ofensas, envolvendo vítimas, 
ofensores e as comunidades afetadas no processo judicial. 

Em 2014 a Palas Athena foi convidada pela Associação dos Magistrados Brasileiros 
para integrar a Cooperação Interinstitucional para Difusão da Justiça Restaurativa no 
Brasil.  
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Participamos em 21 de julho de 2015 da 3ª reunião da Comissão Executiva do 
Protocolo Interinstitucional para Difusão da Justiça Restaurativa, com o intuito de 
planejar novas ações para disseminação desse modelo em nosso país. 

Público: 40 pessoas 

Representante: Luís Fernando Bravo de Barros  

Bauru 
Biologia do Amar e Cultura de Paz 

Senac Bauru 

O pensamento de Humberto Maturana vem trazendo enormes contribuições para as 
áreas da educação e do desenvolvimento social, ao reintegrar as dimensões biológicas 
e culturais do ser humano e destacar – sob essa mesma ótica – o impacto da ética e da 
amorosidade nas relações humanas.  

Por essa razão o conceito de Biologia do Amar, desenvolvido pelo pensador chileno, foi 
um dos temas de palestra realizada no Senac Bauru, no evento Pela Paz, no dia 23 de 
julho. A Profa. Ana Paula Navarro foi convidada para abordar essa temática para 
professores da rede municipal de ensino e gestores públicos de Bauru. 

Público: 110 pessoas 

Professora palestrante: Ana Paula Navarro 

 

 

 

 

 
 

Salvador 
Cultura de Paz 

Universidade Federal da Bahia 

Aconteceu na Universidade Federal da Bahia o 5º Encontro de Turismo de Base 
Comunitária e Economia Solidária, cujo tema foi Sociedade em Transição. A Palas 
Athena foi convidada para apresentar o tema Cultura de Paz para os doutorandos e foi 
representada pela Profa. Ana Paula Navarro, no dia 12 de agosto. 

Público: 50 pessoas 

Professora palestrante: Ana Paula Navarro 
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Mogi das Cruzes 
Ética, Cultura de Paz e Dinâmicas da Convivência 

Furnas 

A empresa Furnas conta com diversos colaboradores que atuam voluntariamente em 
projetos sociais em Mogi das Cruzes, junto a uma rede de organizações não 
governamentais parceiras. A Palas Athena, a pedido da empresa, realizou duas oficinas 
com esses colaboradores sobre Comunicação na ética da convivência, com o Prof. 
George Barcat, e Construção de consensos, com o Prof. Cássio Filgueiras, nos dias 12 e 
13 de agosto. 

Público: 28 pessoas 

Professores convidados: Cássio Filgueiras e George Barcat 

 

Florianópolis 
Ética da Corresponsabilidade 

Banco do Brasil 

A Gerência Regional de Gestão de Pessoas do Banco do Brasil no Estado de Santa 
Catarina convidou a Profa. Lia Diskin para ministrar palestra sobre a Ética da 
Corresponsabilidade no dia 18 de agosto. O público foi formado por pessoas das áreas 
de comunicação e autodesenvolvimento da empresa, responsáveis pela gestão do 
voluntariado empresarial, criação de ações de responsabilidade socioambiental e 
ecoeficiência, comunicação interna, clima organizacional entre outras funções. 

Público: 75 pessoas 

Professora convidada: Lia Diskin 
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Comandatuba 
Ética da Corresponsabilidade  

Como construir redes de confiança em cenários de crise 
Com a Associação Brasileira de Franchising 

Anualmente representantes de importantes franquias brasileiras se reúnem para 
trocar experiências nas Convenções da Associação Brasileira de Franchising. Em 
outubro deste ano aconteceu a 15ª edição, que contou com a palestra da Profa. Lia 
Diskin, no dia 23/10. A fala da professora foi sobre a Ética da Corresponsabilidade – 
como construir redes de confiança em cenários de crise e apresentou reflexões e 
conceitos que nos ajudem a sustentar relações de confiança e reciprocidade. 

Público: 500 pessoas 

Professora palestrante: Lia Diskin 

 

Vargem Grande Paulista 
Educação para a Paz 

Secretaria de Educação de Vargem Grande Paulista 

A convivência na diversidade é um dos grandes desafios da atualidade e é sobre o 
ambiente escolar que se depositam as maiores expectativas para gerir e lidar com 
esses conflitos de maneira pacífica.  

A Prefeitura de Vargem Grande Paulista convidou a Palas Athena para realizar três 
oficinas com profissionais da comunidade escolar do município, com o objetivo de 
capacitá-los a criar espaços de cooperação e convivência. 

 Os temas abordados foram: Ética para convivência – ambientes educacionais 
inclusivos, democráticos e facilitadores do aprendizado (24/10), Diálogo e a construção 
de espaços restaurativos (27/10); e Práticas atencionais e foco para a qualificação da 
aprendizagem e de habilidades socioafetivas (28/10). 
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Público: 35 pessoas 

Professores palestrantes: Angela Gonçalves, José Romão Trigo de Aguiar e Luis 
Fernando Bravo de Barros 

 

Guarulhos 
Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz 

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos 

A 6ª Mostra de Educação Municipal de Guarulhos teve como tema a Autonomia 
Pedagógica: socializando saberes e práticas de uma educação em Direitos Humanos. 
Esse é um espaço para divulgação dos projetos internos da área da Educação e para 
formação dos profissionais do município. 

A Profa. Lia Diskin foi convidada para falar na mesa Educação em Direitos Humanos e 
Cultura de Paz, junto com Prof. Paulo César Endo, no dia 10 de novembro. O público 
dessa palestra foi de coordenadores pedagógicos, profissionais da Saúde, Assistência 
Social e conselheiros tutelares e educadores. 

Público: 300 pessoas 

Professora convidada: Lia Diskin 

 

Salvador 
6º Festival de Yoga  

Yoga Bahia 

Ética e meditação no Yoga foi o tema abordado pela Profa. Lia Diskin no 6º Festival de 
Yoga, que aconteceu no final de novembro em Salvador – Bahia. Na mesa redonda 
composta por Daisy Rodrigues, Elisa Kozasa, Monja Coen e Lia Diskin abordou-se o 
tema da Não Violência no cotidiano. 
 
Público: 400 pessoas 

Professora convidada: Lia Diskin 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Palas Athena 

www.palasathena.org.br                                                              
                        Alameda Lorena 355 – Jardim Paulista – São Paulo – SP – Tel (11) 3266 6188 

 
 

 
Programas de longa duração ou permanentes 

 
São Paulo 

Gandhi nas unidades da Fundação CASA 
Em parceria com a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente de São Paulo 

Em 2015 acontece o 9º ano do projeto Gandhi nas unidades 
da Fundação CASA, desenvolvido de maneira voluntária por 
três professores do corpo docente da Palas Athena, através 
de exibição comentada de trechos do filme Gandhi (1982), 
apresentação do monólogo Gandhi, Um Líder Servidor e 
diálogo reflexivo – metodologia de trabalho em grupos, 
desenvolvido pela especialista americana Kay Pranis – sobre 
o ideário de Gandhi.  

O público é formado por jovens cumprindo medidas 
socioeducativas e funcionários das unidades. 

Coordenação e facilitação: João Roberto Moris, João 
Signorelli e Luiz Henrique Góes. 

Beneficiados: cerca de 450 jovens e profissionais da instituição. 

São Paulo 
Capacitação e supervisão de instrutores de Práticas Meditativas 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 

Este programa teve início em 2008, com a capacitação de instrutores em meditação 
dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo para atuarem no 
Sistema Único de Saúde. A partir das novas turmas de capacitação em 2011, o 
programa passou a incluir a supervisão mensal destes profissionais. O programa é 
gratuito e acontece semanalmente na sede da Palas Athena. Em 2015 foram 
capacitadas duas turmas e duas de supervisão. 

As práticas meditativas apresentam resultados concretos no aumento da qualidade de 
vida, melhora expressiva em níveis hormonais de estresse e depressão, ameniza 
doenças crônicas e gera autonomia na manutenção da própria saúde.  

Professoras/assistentes: Angela Gonçalves, Beatriz Del Picchia, Marcia Plessmann, 
Maria Cecilia Mazzetti, Maria Clara Terra, Maria José Piva, Ottacilia Ferraz, 
Rejane Moura, Rita Puls e Silvana Cutolo. 

Beneficiados: 139 Servidores da Secretaria. 
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Diadema - SP 
Programa Néctar 

Em parceria com a Rede Cultural Beija-Flor 

Se encerrou em dezembro de 2015 o programa Néctar Beija Flor com a Palas Athena. 
Foram dois anos de trabalho, com formações multidisciplinares para capacitar um 
grupo de jovens de 14 a 17 anos para tornarem-se multiplicadores na construção de 
espaços de convivência e cooperação. 

Os jovens, moradores da comunidade do Eldorado em Diadema, passaram por mais de 
80 horas de capacitação, através de palestras, oficinas e dinâmicas com os professores 
da Palas Athena. Em outubro, o grupo implementou atividades baseadas na Pedagogia 
da Cooperação para outros jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, o antigo programa Jovem Aprendiz. A Palas Athena trabalha na formação de 
jovens, educadores e gestores da Rede Cultural Beija Flor há mais de 10 anos. 

Coordenação: Priscila Fonseca 

Professores: André Gravatá, Cambises Bistricky Alves, Claudia Martini, Graça Baruzzi, 
Lili Fausto, Lourdes Alves de Souza, Luiz Henrique Góes, Pedro Kelson, Priscila Fonseca, 
Ronaldo dos Santos e Sandra Taiar. 

Beneficiados: 40 jovens.  
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