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Relatório de  

Projetos Socioeducativos - 2016 

 
Resumo 
 
Palas Athena Centro de Estudos e Cidadania 

 Foram realizadas 132 atividades na sede da Palas Athena. 

 As atividades somaram 1.535 aulas.  

 Recebemos 2.424 alunos.  

 O que totalizou 3.107 horas/aula 
 
Palas Athena Educação e Desenvolvimento Organizacional 

 Foram realizados 26 projetos socioeducativos em 2016. 

 Carga horária total das atividades: 458 horas  

 Público beneficiado diretamente: 6.578 pessoas. 
 
Palas Athena Editora 

 Lançamento das obras Mindfulness e Ciência: da tradição à modernidade, de 
Demarzo, Campayo, e Cebolla i Martí; Reinventar a educação: abrir caminhos 
para a metamorfose da humanidade, de Edgar Morin e Carlos Delgado; e O 
Mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível, de Charles 
Eisenstein. 

 Reimpressão de O Poder do Mito, de Joseph Campbell. 

 As vendas do ano totalizaram aproximadamente 16.500 obras. 
 
 
 
 

A seguir, alguns dos projetos socioeducativos realizados pela Palas Athena em 2016. 
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SESC 
Ampliação de repertório e os valores de convivência 

A Palas Athena realizou, em parceria com diversas unidades do Sesc do Estado de São 
Paulo, palestras e oficinas sobre variados temas. 

Em 6 de janeiro, estivemos no Sesc São Caetano para realizar a oficina intitulada A 
escassez como oportunidade, ministrada para os colaboradores da organização. A 
oficina foi conduzida pelos professores Fernando Stanziani e Lourdes Alves de Souza. 
Foram abordados temas como resiliência, protagonismo e convivência. 

Já em agosto aconteceram quatro oficinas sobre Cooperação e Convivência, em 
parceria com o Sesc Consolação. Essas oficinas tiveram o objetivo de aproximar os 
colaboradores do Sesc e os vizinhos dessa unidade para construírem juntos ações para 
uma boa convivência. 

No dia 9 agosto, a Profa. Lia Diskin foi à unidade Campinas para participar do evento 
Sentidos do Sentir, onde ministrou a palestra Como percebemos o que percebemos?, 
em evento aberto ao público. 

Em 3 de novembro, a Profa. Lourdes Alves de Souza esteve na Fecomercio para 
ministrar oficina sobre Mediação de Conflitos para funcionários da área de segurança 
do Sesc. 

No dia 8 e 9 de novembro, a Profa. Silvana Cracasso esteve na unidade de São Carlos 
para ministrar duas oficinas sobre Educação Emocional, abertas e gratuitas aos 
comerciários da cidade. 

Público total: cerca de 200 pessoas. 

 

Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo 
Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos no âmbito penitenciário 

No dia 17 de fevereiro, o Prof. Dr. Luis Fernando Bravo de Barros esteve no Centro de 
Políticas Específicas da Secretaria de Administração Penitenciária para oficina com o 
Grupo de Apoio Técnico, que trabalha com Agressores Sexuais. O tema abordado foi 
Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos no âmbito penitenciário. 

O Dr. Fernando levou algumas das 
referências da Justiça Restaurativa, 
como o trabalho dos professores 
Howard Zehr e Jean Paul Lederach. 
Mostrou ainda ações que vêm sendo 
desenvolvidas na região do Campo 
Limpo pelo Centro de Direitos Humanos 
e Educação Popular (CDHEP) que, 
através de abordagens restaurativas, 
estão gerando importantes 
transformações locais. O papel do mediador – central no trabalho com conflitos – foi 
outro tema abordado, dando-se foco aos sentimentos e emoções. 
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O público foi composto por técnicos das Unidades Prisionais (psicólogos e assistentes 
sociais) que custodiam sentenciados por crimes contra a dignidade sexual. 

Essa ação compõe uma série de atividades que a Palas Athena promove para a 
disseminação da Justiça Restaurativa no país. Há mais de uma década a Palas Athena 
realiza Simpósios, palestras, articula grupos de trabalho e estudo e publica livros sobre 
o tema. Todo esse esforço fez com que a Palas Athena integre o grupo de Cooperação 
Interinstitucional para difusão da Justiça Restaurativa, a convite da Associação dos 
Magistrados Brasileiros, do Ministério da Justiça, como única organização da 
Sociedade Civil participante. 

Público: 20 pessoas. 
 
 
 

SENAC - São Paulo 
Lançamento do jogo de Direitos Humanos - Diário de Amanhã 

Ao longo dos anos de 2014 e 2015, a Palas Athena, em parceria com o Senac São Paulo 
e em cooperação com a UNESCO, desenvolveu o jogo online Diário de Amanhã, 
distribuído gratuitamente com o objetivo de oferecer uma educação em Direitos 
Humanos lúdica e acessível. 
Disponível para download pelo link www.bit.ly/jogoDireitosHumanos, o jogo já foi 
baixado por mais de 1.720 pessoas, sendo 76 downloads de outros países como 
Portugal, Suíça e Chile. 

O lançamento aconteceu no dia 23 de fevereiro, com a palestra da Profa. Lia Diskin 
intitulada Direitos Humanos para quê? Para quem? 

Público: cerca de 200 pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bit.ly/jogoDireitosHumanos
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SESC-Vila Mariana 
13ª Semana Martin Luther King 

A vida e o legado do pacifista norte-americano Martin Luther King foram celebrados 
nesta 13ª edição que aconteceu no teatro do Sesc Vila Mariana no dia 5 de abril, em 
parceria com o Consulado Geral dos Estados Unidos e o Sesc São Paulo, em 
cooperação com a UNESCO e com entrada franca. 

“Que sonhos somos capazes de construir juntos?”, foi o tema da Semana, que contou 
com duas palestras. A primeira, com o Prof. Camilo Ghorayeb, abordou a luta contra o 
preconceito e o racismo a partir da psicologia arquetípica, sua área de especialização. 
Já a Profa. Dra. Lígia Ferreira apresentou a obra e a história de Luis Gama, intelectual, 
escritor e ativista abolicionista negro do século 19, traçando um paralelo com Martin 
Luther King. 

O evento começou e encerrou com apresentações artísticas. O bailarino Rubens de 
Oliveira abriu com um lindo espetáculo solo, intitulado Um encontro com King. A 
cantora Lenna Bahule encerrou a noite com Nômade, uma apresentação de canto e 
percussão. O cerimonial esteve a cargo do ator (que há mais de uma década interpreta 
Gandhi em monólogo) e educador João Signorelli. 

No dia 10 de abril aconteceu ainda a caminhada silenciosa em tributo a Martin Luther 
King. O grupo saiu da Praça da Sé, no centro de São Paulo, e caminhou até a igreja 
Nossa Senhora dos Homens Pretos no Largo do Paysandu, onde criou um varal com 
desenhos inspirados pelo trajeto. Frases foram lidas pelo facilitador da atividade, o 
poeta e educador André Gravatá. 

Público: cerca 400 pessoas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Crédito das fotos: Roger Cipó – Olhar de um Cipó 
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Instituto Sedes Sapientiae 
Foco e qualidade da escuta 

sugestões para o exercício de um mediador 

A Profa. Lia Diskin esteve no Instituto Sedes Sapientiae a convite do Justiça em Círculo 
para falar sobre Foco e qualidade da escuta – sugestões para o exercício de um 
mediador. O encontro veio no sentido de promover uma mudança de paradigma na 
forma como promovemos a justiça, dando enfoque para a transformação relacional e a 
utilização de ferramentas reflexivas para o empoderamento das pessoas envolvidas 
em conflitos. 

O público foi formado por juízes, desembargadores, advogados, mediadores de 
conflitos, psicólogos e outros profissionais e estudantes do Sistema de Justiça e da 
Rede de Serviços. A atividade foi realizada no dia 13 de maio. 

Público: 140 pessoas. 

 

 

Banco do Nordeste - Fortaleza 
Ética nas Empresas Estatais 

A convite do Banco do Nordeste, a Palas Athena participou do 12º Seminário do Fórum 
Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais, no dia 2 de junho de 2016, em 
Fortaleza, Ceará. O Prof. Fernando Stanziani abordou o tema Ética nas relações. O 
público foi formado por dirigentes e representantes das empresas estatais que 
integram o Fórum Nacional de Gestão da Ética. 

Público: Cerca de 300 pessoas. 
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Fundação Arymax - São Paulo 

Autogestão no conflito 

A Fundação Arymax apoia o desenvolvimento de jovens entre 23 e 30 anos com 
atitude empreendedora e que atuam em diversas áreas sociais, no programa Jovens 
Talentos Arymax. Esse encontro, realizado no dia 18 de junho, com carga horária de 8 
horas, teve como tema Autogestão no conflito e foi conduzido pela Profa. Sandra Taiar 
através da abordagem da Anatomia Emocional. 

Público: 15 pessoas 

 

 

 

 

 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

Cultura de Paz e Não Violência na Educação 

A Profa. Lia Diskin e o Dr. Cássio Filgueiras foram convidados pela Secretaria Municipal 
de Educação de São Paulo em 23 de junho para abordar, respectivamente, os temas 
Cultura de Paz e Mediação de Conflitos. O público foi composto por profissionais de 
Mediação das Diretorias Regionais de Ensino e de outras áreas da Secretaria. O 
objetivo desse encontro foi dar subsídio para o desenvolvimento de ações e programas 
de formação nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino. 

Público: 75 pessoas. 
 
 

Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil 
A Ética da Convivência 

O Fundo de Pensão PREVI reuniu no dia 28 de junho todos os seus funcionários para o 
lançamento do novo sistema de Gestão da Ética Corporativa da empresa e divulgação 
do Código de Ética e do Guia de Conduta.  

Convidaram para a ocasião a Profa. Lia Diskin para palestra magna sobre a Ética da 
Convivência, em que ela apresentou reflexões sobre Ética, Moral, Valores, um breve 
panorama da construção do humano e as suas consequências e responsabilidades no 
modo de vida e visão de mundo da sociedade atual.  

Público: 500 profissionais. 
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Secretaria Municipal de Saúde da Penha - São Paulo 
Gestão de Pessoas e Mediação de Conflitos 

Em 30 de junho, a Profa. Lourdes Alves de Souza esteve na Secretaria Municipal de 
Saúde da Penha para oficina sobre Gestão de Pessoas e Mediação de Conflitos. O 
público era formado por gestores das unidades de saúde. Essa palestra se deu em um 
período de transição da gestão da administração direta para as Organizações Sociais 
de Saúde, nas unidades da Penha. 

Público: 50 pessoas. 

 

 

 

 
 
 

SESC-Vila Mariana 
2ª Semana Nelson Mandela 

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

No dia 5 de julho, celebramos a 2ª Semana Nelson Mandela, cujo mote foi 
Reconciliação: o caminho já é a meta. O evento ocorreu no teatro do Sesc Vila 
Mariana, com entrada gratuita, e contou com três palestras e duas apresentações 
artísticas. 

O Sr. Joseph Mashimbye, embaixador da África do Sul no Brasil, abriu o evento e 
apresentou suas recordações de quando era um jovem congressista no governo de 
Mandela. Falou ainda sobre o contexto de seu país e o papel do líder pacifista na 
história. 

Em seguida, a Profa. Petronella Boonen apresentou suas experiências na construção de 
processos de perdão e reconciliação, fruto de décadas de trabalho no bairro do Campo 
Limpo. O escritor Oswaldo de Camargo abordou, a partir de sua longa trajetória de 
ativismo e resistência, a história da Literatura Negra no Brasil. 

A abertura ficou à cargo do grupo Batucada Tamarindo, que apresentou Sambas de 
Roda do Recôncavo Baiano. No fechamento, tivemos o grupo experimental de dança 
Nahko, cuja coreografia foi sobre a vida de Nelson Mandela. 

O cerimonial  ficou a cargo do ativista e mobilizador social Edgard Gouveia, idealizador 
do projeto Play the Call. 
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Após a apresentação no Sesc, no dia 17 de julho, houve a Caminhada Reflexiva Nelson 
Mandela, organizada em parceria com o Consulado Geral da África do Sul e com o 
Movimento Negro Unificado (MNU). O ponto de partida foi a Capela Santa Cruz das 
Almas dos Enforcados, no bairro da Liberdade, até o Museu Afro Brasil, no parque do 
Ibirapuera. Os senhores José Adão Oliveira e Milton Barbosa, fundadores do MNU, 
conduziram o grupo e apresentaram os diversos locais históricos para o movimento 
negro na cidade de São Paulo.  

Público: cerca de 450 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Crédito das fotos: Roger Cipó – Olhar de um Cipó 
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Atividades sobre Yoga 
Consulado Geral da Índia em São Paulo e Centro de Acolhida do Amparo Maternal 

Com o objetivo de disseminar as práticas e as bases filosóficas da tradição do Yoga, a 
Palas Athena realizou atividades em dois diferentes contextos. 

O primeiro foi uma palestra no International Day of Yoga, evento realizado pelo 
Consulado da Índia em São Paulo, que convidou a Profa. Lia Diskin para ministrar 
palestra junto com  Swami Nirmalatmananda, do Ramakrishna Vedanta Ashram, 
Monja Coen, Prof. Marcos Rojo, Dr. Cesar Devesa, Dr. Luiz Guilherme Corrêa Neto, Dra. 
Elisa Harumi Kozasa e a Consulesa Geral da Índia, Sra. Abhilasha Joshi. 

A segunda atividade aconteceu durante os meses de junho e julho, em nove encontros 
no Centro de Acolhida do Amparo Maternal – instituição filantrópica com histórico em 
assistência a gestantes de todo país pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As professoras 
Angela Gonçalves e Helena Kobayashi realizaram aulas com posturas simples, para 
minimizar dores e desconfortos nas costas e pernas das gestantes através de 
movimentação dos membros, lateralizações, respirações e práticas de meditação. 

Público total: 220 pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Associação Brasileira de Recursos Humanos 
42° Congresso Nacional de Gestão de Pessoas 

O CONARH é um evento de Gestão de Pessoas que busca disseminar conhecimentos 
sobre o mundo do trabalho, desenvolvimento humano e de organizações.  

Nesta 42ª edição, a Profa. Lia Diskin esteve juntamente 
com o consultor João Roncati, da People Strategy, 
ministrando palestra sobre Por que os indivíduos 
adoecem nas organizações?, no dia 17 de agosto. 

Foram abordados temas como a constituição humana a 
partir do pensamento complexo, os mitos que orientam 
nossa sociedade ocidental e a forma como percebemos o 
que percebemos. 

Público: 200 pessoas. 
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Instituto Bairral 
27º Simpósio Instituto Bairral de Psiquiatria 

Esse Simpósio, cujo tema foi Ética, Empatia e Compaixão – as chaves da compreensão 
humana, aconteceu na cidade de Itapira-SP, em 27 de agosto. O Prof. Fernando 
Stanziani ministrou palestra intitulada Ética e as tradições religiosas. 

O público foi composto por profissionais de 
saúde (médicos, psicólogos, assistentes 
sociais, enfermeiros e terapeutas) além de 
muitos educadores e estudantes de diversas 
áreas, com o objetivo de ampliar a 
compreensão do contexto humano, com foco 
na saúde mental. 

Público: 493 pessoas. 

 

 

Universidade Federal de São Paulo 
5º Simpósio Internacional de Práticas Tradicionais e Contemplativas 

As práticas mente-corpo têm sido utilizadas em diversos setores públicos e privados da 
saúde, seja como parte do tratamento a doenças, seja para promoção de bem-estar e 
uma melhor qualidade de vida. Os Simpósios de Práticas Tradicionais e Contemplativas 
são bianuais e têm como objetivo apresentar experiências e vivências sobre essa 
temática, sua aplicabilidade na área da saúde, educação e contribuições à sociedade – 
na perspectiva nacional e internacional.  

Essa 5ª edição foi realizada em parceria com a Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), com patrocínio da FAPESP e apoio do Consulado Geral da Índia em São 
Paulo, da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo e da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura da mesma universidade, e aconteceu nos dias 16 e 17 na UNIFESP. 

Foram realizadas 12 palestras em quatro mesas temáticas, intituladas: Práticas 
Tradicionais; Pesquisas em Práticas Tradicionais e Contemplativas; Práticas 
Tradicionais e Contemplativas na Educação; e Saúde e Espiritualidade.  

Palestrantes: Profs. Jaime Kuk e Maria Lúcia Lee; Dr. Jorge Eiji Sato; Dr. Galib 
Ruknuddin; Profa. Dra. Elisa Harumi Kozasa; Profa. Dra. Ana Regina Noto Faria; Profa. 
Dra. Helena Hachul de Campos; Flávia Miranda Baptista; Profa. Adriana Fóz; Profa. Dra. 
Camila Ferreira-Vorkapic; Dr. Leandro Timm Pizutti; Lama Rinchen Khyenrab; e Monja 
Heishin. 

O registro do evento está no site www.bit.ly/5SIPTC. 

Público: 202 pessoas. 

http://www.bit.ly/5SIPTC
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Hospital Sírio Libanês 
Meditar para que?  

Mindfulness, Vipassana, Práticas de compaixão: o que buscamos? 

Mensalmente o Hospital Sírio Libanês realiza reuniões científicas do Núcleo de 
Cuidados Integrativos para médicos, pesquisadores, enfermeiros, assistentes de 
enfermagem e cuidadores. No dia 2 de setembro a Profa. Lia Diskin esteve no hospital 
para falar sobre as origens e propósitos das práticas meditativas, seu encontro com a 
ciência e os efeitos dessas práticas na saúde. 

Público: 140 pessoas 
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Secretaria de Saúde de São José dos Campos 
7º Seminário Regional de Promoção  

da Saúde e Cultura de Paz  

O Núcleo Viva Paz, ligado à Secretaria da Saúde, a Rede Social do SENAC, o Eco Museu 
e o Grupo de Focalizadores do Projeto WECON realizaram esse seminário que teve 
como tema Partilhas para a paz: Como cada um de nós, a ciência e a cultura trabalham 
para a paz, realizado em 21 de setembro, na Universidade do Vale do Paraíba. O 
objetivo do evento foi apresentar novos saberes e referências aos profissionais da rede 
de proteção à pessoa em situação de vulnerabilidade e oferecer ferramentas de 
prevenção às violências. 

A Profa. Carmen Silvia Carvalho abriu a conferência com o tema Cultura de Paz – 
superando paradigmas para uma nova sociabilidade. 

Público: 285 profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

SESC Vila Mariana 
35ª Semana Gandhi 

Em parceria com Consulado Geral da Índia em São Paulo,  
Sesc São Paulo, e em cooperação com a UNESCO 

“Há algo mais na vida do que ganhar velocidade”. Esse foi o mote da 35ª Semana 
Gandhi, que aconteceu no dia 4 de outubro e homenageou o líder pacifista indiano, 
em uma noite de palestras e apresentações artísticas. A palestra de abertura esteve a 
cargo do Prof. Makarand R. Paranjape, da Jawaharlal Nehru University, Índia. Em 
seguida, recebemos a Doutora em Psicologia Clínica da PUC-SP, a Profa. Denise 
Gimenez Ramos e o médico e professor de Ética e Filosofia Prof. José Romão Trigo de 
Aguiar. Ambos abordaram as múltiplas faces da violência. 

A apresentação artística de abertura foi de Rita Braga e Dino Barioni, que 
apresentaram o canto devocional Prem Mudit Man Se Kaho e a música Quem leva a 
vida sou eu, de Lenine. A apresentação de encerramento do evento foi um número da 
dança tradicional indiana Odissi, a cargo de Silvana Duarte e bailarinos da companhia 
Padmaa. 
Público: 306 pessoas 
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Serviço de Acolhimento Institucional Para Criança e Adolescente 
Relações empáticas e a Ética do cuidado / Mediação de Conflitos / 

Equipes Cooperativas e o Poder da Parceria 

A região de M’Boi Mirim conta com uma rede de organizações ligadas à Assistência 
Social que cuidam de crianças e jovens em situação de alta vulnerabilidade social, sem 
ou com baixo vínculo familiar, e de mulheres vítimas de violência doméstica. São 
dezenas de psicólogos, educadores, assistentes sociais, gestores e profissionais da 
equipe técnica que lidam diariamente com contextos de grande violência. 

A convite dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 
(SAICA) Casa Girassol e M’Boi Mirim e da Sociedade Santos Mártires, a Palas Athena 
realizou 14 oficinas com o objetivo de capacitar os profissionais a criarem espaços de 
acolhimento, cooperação e não violência. Foram convidados os educadores Angela 
Gonçalves, Carmen Silvia, Cássio Filgueiras, Lourdes Alves, Mônica Guttmann e Pedro 
Kelson. 

Público: 210 pessoas 

Crédito das fotos: Roger Cipó – Olhar de um Cipó 
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Centro Cultural Brasil-Turquia 

Heróis da Paz 

No dia 27 outubro, a Plataforma de Jovens do Centro Cultural Brasil-Turquia (CCBT) 
organizou seminário com o título Heróis da Paz: Modelos para os jovens de hoje na 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). 
Foram convidados diferentes professores para apresentar a vida e a obra de 
importantes referências na construção de uma cultura de paz, como Nelson Mandela, 
Paulo Freire, Malala Youseff e Fethullah Gulen. O Prof. Luis Fernando Bravo de Barros, 
da Palas Athena, apresentou o ideário e a metodologia de transformação social de 
Mahatma Gandhi. 
 
Público: 100 pessoas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coalizão Inter-fé, Saúde e Espiritualidade 
Capelania Hospitalar  

A Coalizão reconhece todas as religiões históricas, as juridicamente constituídas e 
tradições de fé que possuem valores éticos e universais. Tem como objetivo aprimorar 
a compreensão da interface saúde-espiritualidade através da assistência, ensino, 
pesquisa e troca de experiências e competências sobre o tema.  

O grupo, formado por representantes de hospitais públicos e privados, médicos e 
lideranças religiosas, articula seus integrantes, instituições de saúde, congregações 
religiosas e agências governamentais para a promoção de discussões acerca do papel 
do capelão e do fortalecimento de um perfil profissional dentro do contexto de diálogo 
inter-religioso.  

A Palas Athena integra o grupo, promovendo reflexões com base na Ética da 
Convivência, que favoreçam o amadurecimento e a consolidação da iniciativa. 

O grupo se reuniu mensalmente ao longo de 2016 e realizou, no dia 20 de novembro, o 
Seminário Diante da Morte – Visões da Sociedade e das Religiões, cuja abertura ficou a 
cargo da Profa. Lia Diskin e a palestra intitulada Interpretações filosóficas e culturais 
para a morte, a cargo do Prof. José Romão Trigo de Aguiar, no auditório do Hospital 
Santa Catarina. 
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O outro encontro foi realizado no dia 2 de dezembro, no Hospital Sírio-Libanês, como 
parte das reuniões científicas do Núcleo de Cuidados Integrativos. O tema do encontro 
foi: Cuidados e apoio espiritual nas instituições de saúde – princípios humanísticos que 
regem as diversas formas de religiosidade e espiritualidade. O Prof. Fernando Stanziani 
representou a Palas Athena e apresentou reflexões sobre Ética e Compaixão para uma 
boa convivência. 

Público: cerca de 220 participantes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 
Curso de aprimoramento da linha de cuidado para Atenção Integral à 

Saúde da Pessoa em Situação de Violência. 

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no dia 22 de novembro, no campus da UNIP, 
curso para os profissionais que atuam nas assessorias técnicas da área da Saúde, 
visando uma atenção integral às pessoas em situação de violência.  

O Prof. Fernando Stanziani ministrou palestra sobre as Bases e Princípios da 
Comunicação Não Violenta, na mesa sobre Tecnologias de Cultura de Paz. 

Público: 200 profissionais. 

 

Sesc Vila Mariana 
Charles Eisenstein 

Repensar o mundo: As transformações econômicas, políticas e pessoais 

Charles Eisenstein esteve no Brasil em novembro para uma série de atividades, dentre 
elas palestra, lançamento e sessão de autógrafos de sua primeira obra em língua 
portuguesa O mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível, publicado 
pela Palas Athena Editora, realizadas no teatro Sesc Vila Mariana, no dia 22 de 
novembro.  

Filósofo e matemático da Yale University, Charles apresentou reflexões sobre temas da 
civilização, consciência, dinheiro e evolução cultural humana e participou de uma mesa 
de diálogo, onde conversou com o médico sanitarista e ecologista Eduardo Jorge 
Martins Alves Sobrinho, com o Diretor Executivo da Fundação Multicultural Shadetree,  
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de Los Angeles, EUA, Orland Bishop e com a bióloga, socióloga e educadora Rita 
Mendonça. 

O registro do evento está no site www.bit.ly/CharlesEisensteinNoBrasil2016. 

Público: 468 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito das fotos: Juliana Finkler – Pink.mov 

http://www.bit.ly/CharlesEisensteinNoBrasil2016
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Universidade Federal do Ceará 
7º Seminário Cultura de Paz, Educação e Espiritualidade 

O Grupo de Pesquisa Cultura de Paz, Espiritualidade, Juventudes e Docentes, da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, realizou esse Seminário com 
o objetivo de aprofundar reflexões sobre a construção de uma Cultura de Paz – tema 
que está se consolidando no programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da 
Faculdade. 

A palestra de abertura esteve a cargo da Profa. Lia Diskin, que apresentou o tema 
Vamos Ubuntar? Um convite para cultivar a paz. O público foi composto por 
estudantes de graduação, pós-graduação, professores, educadores, diretores, 
psicólogos e outros agentes da educação. 

Público: 240 pessoas. 

 

Programas de longa duração ou permanentes 

Ética e Cultura de Paz  
jovens lideranças para uma convivência cidadã 

Este programa teve início em junho. Com cinco meses de duração, foi composto por 
quatro oficinas, realizadas na Palas Athena, e três viagens de imersão na natureza.  

A primeira viagem foi para as cavernas do Parque Estadual do Alto Ribeira (PETAR) e 
teve como tema Caverna – a constituição humana e nossas bases biológicas, 
conduzida pelo Prof. Pedro Tótora da Glória, especialista em Evolução Humana da USP. 
Em seguida o grupo foi ao Parque ecológico da Juréia para trabalhar com a psicóloga 
Sandra Taiar o tema Praia – um olhar para as emoções e as fronteiras do Eu. A última 
viagem teve como destino as montanhas de Campos do Jordão onde, por condução 
dos professores André Gravatá e Denise Curi, trabalhou-se o tema Montanha – sonhos, 
perspectivas e novos horizontes de destino compartilhado. 

Já as oficinas seguiram a seguinte programação: a primeira teve como tema Redes de 
Convivência, com a Profa. Lourdes Alves de Souza. A segunda foi sobre Pensar também 
se aprende, com o Prof. Basílio Pawlowicz. A terceira, com o Prof. José Romão Trigo de 
Aguiar, foi sobre a Ética da Corresponsabilidade e o encontro de fechamento foi com a 
Profa. Lia Diskin que abordou o tema Desenvolvimento social no tripé indivíduo – 
sociedade – espécie. 

A turma foi composta por ativistas, empreendedores sociais, servidores públicos e 
outros profissionais, de diversas áreas e setores.  Essa diversidade foi o critério básico 
para a formação do grupo, com o objetivo de criar um espaço de prática da 
convivência.  

Público: 44 jovens. 
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Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 
Adolescente de São Paulo 

Gandhi nas unidades da Fundação CASA – São Paulo 

2016 marca o 10º ano do projeto Gandhi nas unidades da Fundação CASA, 
desenvolvido de maneira voluntária por quatro professores do corpo docente da Palas 
Athena, através da 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: Luis Fernando Bravo de Barros, Luiz 
Henrique Góes, João Roberto Moris e João Signorelli. 

Beneficiados: 100 jovens e profissionais da instituição. 
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Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 
Capacitação e supervisão de instrutores de Práticas Meditativas 

Esse programa teve início em 2008 com a formação de instrutores em meditação na 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, para atuarem no Sistema Único de Saúde, 
de forma gratuita. A partir de 2011 incluiu-se, além da capacitação, a supervisão 
mensal destes profissionais.  

Do fim de 2015 ao fim de 2016, duas turmas foram capacitadas e supervisionadas. As 
capacitações ocorreram semanalmente na sede da Palas Athena e as supervisões em 
encontros mensais na Palas Athena e no bairro do Itaim. 

As profissionais capacitadas ao longo deste tempo criaram 85 grupos de meditação 
com agentes da saúde do município, replicando assim as práticas, valores e visões de 
mundo apresentadas no programa.  

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

Professoras: Maria José Piva Rocha Corrêa, Rejane Moura, Ottacília Ferraz, Rita Puls, 
Silvana Cutolo, Maria Cecília de Paula Mazzetti, Angela Gonçalves e Beatriz Del Picchia. 

Beneficiados: 75 Servidores da Secretaria e incontáveis pessoas da população, que 
recebem a orientação em meditação desses servidores. 
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Rede Cultural Beija-Flor 
Programas Néctar e Asas do Beija-Flor 

A Palas Athena trabalha há uma década em parceria com a Rede Cultural Beija-Flor – 
organização que atua na cidade de Diadema, com o desenvolvimento e 
empoderamento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Em 2016, 
aconteceram duas formações simultâneas com as turmas Néctar (de 13 a 15 anos) e 
Asas (16 a 18 anos). As atividades aconteceram na sede da Palas Athena, da Rede 
Cultural Beija-Flor, na Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz 
(UMAPAZ), na Ação Educativa e na Escola Estadual Profa. Maria Cintra. 

A turma Néctar recebeu uma formação de 86 horas. Foram oficinas que abordaram 
temáticas ligadas a autopercepção, empatia, dinâmicas de convivência, ética, filosofia, 
cooperação, pensamento crítico, entre outros. Ao final do programa, a turma passou 
por uma capacitação como multiplicadores de Jogos Cooperativos, replicando esta 
metodologia para os estudantes da Escola Estadual Amadeu Odorico de Souza. Já o 
grupo Asas participou de um programa de 54 horas, que incluiu a capacitação em 
Desenvolvimento Local, oficinas sobre Cultura de Paz, viagens para formação de grupo 
e imersões na natureza. 

Coordenação: Priscila Fonseca. 

Professores: Alexandre Camilo, Ana Paula Navarro, André Gravatá, Cambises Bistricky 
Alves, Camila Haddad, Camilo Ghorayeb, Carla Alves, Carmen Silvia Carvalho, Eliane 
Fausto, Fernanda Cabral, Fernanda Fonseca, Fernando Stanziani, Graça Baruzzi, 
Lourdes Alves de Souza, Mônica Guttmann, Pedro Kelson, Priscila Fonseca, Ronaldo 
Crispim, Sandra Taiar, Silvio Ricardo Rocha, Toninho Crespo, Wagner Bessa e William 
Medeiros. 

Beneficiados: 50 jovens (Néctar), 25 (Asas) e 80 (E.E. Amadeu Odorico). 
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Diálogo SUAS 
Sistema Único de Assistência Social 

O Diálogo SUAS aconteceu no dia 10 de novembro, na Universidade Paulus de 
Comunicação e reuniu profissionais de sete estados brasileiros, 30 prefeituras e 15 
conselhos de Assistência Social, para abrir um espaço de diálogo entre governo e 
sociedade civil.  

Consolidou-se nesse encontro o Grupo de Trabalho Diálogo SUAS, composto por 18 
organizações sociais e governamentais, que se formou para definir os propósitos das 
Políticas de Assistência Social, em especial em relação ao item de Assessoramento e 
Garantia de Direitos, bem como apresentar ações concretas, que aproximem os 
interesses comuns da sociedade brasileira. O primeiro encontro do grupo ocorreu no 
dia 14 de dezembro, na sede da mesma Universidade. 

A Palas Athena é ligada à Assistência Social por seu papel de Educação, Assessoria e 
Garantia de Direitos de populações em situação de vulnerabilidade. A Profa. Lucia 
Benfatti participou dos dois encontros representando a Palas Athena. 

Público: 570 participantes. 
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PREMIAÇÕES 

Prêmio Chico Xavier de Reconhecimento Humanitário 
Câmara Municipal de São Paulo 

Em sua terceira edição este prêmio tem como objetivo “reconhecer publicamente 
atitudes de fraternidade e solidariedade, atos e obras de amor ao próximo e de 
estímulo à elevação do espírito humano”. Em cerimônia solene, realizado no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de São Paulo no dia 27 de junho, a Palas Athena foi 
agraciada pelo conjunto de seu trabalho ao longo do ano. 

 

 

Prêmio Sadako Sasaki 
Comissão Brasil-Japão da Organização Neo Humanitarismo Universalista, 

Clube Sadako Sasaki, MOA International Brasil e  
Câmara de Vereadores de São Paulo 

Sadako Sasaki virou um símbolo da paz ao fazer quase mil tsurus de papel em nome da 
paz, isso após adoecer, vítima dos efeitos radioativos em consequência da explosão 
atômica em Hiroshima, no Japão.  

No Brasil, a premiação com o seu nome homenageou, em sua primeira edição, 
organizações e pessoas que promovam “a integração das culturas do Oriente e do 
Ocidente, através do compartilhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030, da Organização das Nações 
Unidas, com ênfase no Objetivo 5: Alcançar a 
Igualdade de Gênero e empoderar mulheres e 
meninas”.  

Dentre as homenageadas estava a Profa. Lia 
Diskin, cofundadora da Palas Athena, 
premiada na categoria Cultura de Paz. 

 


