
   
 
  

 
 
 
 
Capacitação em Pedagogia Terapêutica: encontros teórico-vivenciais 
Apoio pedagógico-terapêutico para pais, avós, tios, professores, educadores sociais e interessados 
em geral. 
 
• Segundas-feiras das 19:30 às 22:00 
 
• 10 meses de encontros quinzenais (de março a dezembro) 
 
Coordenadora: 
Dora Incontri, jornalista, escritora, mestre, doutora e pós-doutorada em Educação, com formação 
em psicanálise, criadora da Terapia Pedagógica, fundadora da Universidade Livre Pampédia. 
 
Por que e para que esse curso terapêutico?  
 
Quem educa e está em contato com crianças e adolescentes, está muitas vezes procurando 
referências teóricas de correntes pedagógicas, orientações de práticas didáticas, propostas 
educacionais que venham resolver impasses de aprendizagem. Mas quase nunca se pensa que o 
ato pedagógico depende do tipo de vínculo que se cria com os educandos, depende do contexto 
emocional em que a educação se dá e, sobretudo, de como o educador está bem resolvido consigo 
mesmo, para que a educação seja algo mais do que mera transmissão de conhecimento pronto. 
Temos entre nós um dos maiores índices de burnout profissional justamente entre professores e, 
poderíamos agora acrescentar, que durante a pandemia, em que pais passaram a conviver mais 
intensamente com os filhos, também eles experimentaram estresse e desorientação, além de seus 
constantes questionamentos e perplexidades diante da educação dos filhos num mundo tão 
complexo. 
O educador não aprende a cuidar de si mesmo, não aprende como cuidar das emoções dos 
educandos e não sabe que o essencial da educação não é gramática, matemática, ciências e história. 
Nenhum conhecimento adianta se a educação não tratar de temas existenciais, se não ensinar o 
educando a se conhecer, a pensar em sentido de vida, finitude, espiritualidade, valores, questões 
sociais… Para que o educador tenha condições de trabalhar vivências, debater ideias e se fazer 
acolhimento para os educandos, sejam eles alunos, filhos ou netos, é preciso que ele próprio seja 
acolhido, cuidado e tenha a oportunidade de se revisitar, se questionar sobre sua identidade, seus 
valores, seus traumas, seu sentido de vida, sua finitude e sua possível espiritualidade. 



O educador, para ser educador, e não apenas transmissor de conteúdos sem sentido, tem de fazer 
uma releitura de si mesmo. Precisará reencontrar a criança que já foi, revivê-la, valorizá-la, libertá-
la dos traumas que teve na infância, das repressões que sofreu numa educação inadequada, que 
continua a reproduzir indefinidamente. Passar de novo a olhar o mundo com o olhar sensível das 
crianças.  

Estamos mergulhados num mundo complexo, de múltiplos desafios: a vida das novas gerações 
focada e transcorrida o tempo todo nas redes sociais; as tendências depressivas e suicidas que 
aparecem cada vez mais precocemente em pré-adolescentes e adolescentes; a falta de horizonte 
profissional e político para os jovens, num mundo cada vez mais tecnológico, em que o valor 
humano se perde; um momento histórico de ameaça climática à própria sobrevivência da nossa 
espécie no planeta. Como lidar com tudo isso com crianças e adolescentes, sem deixar de lado o 
necessário espírito crítico, a real avaliação das mazelas do mundo e ao mesmo tempo incentivar a 
esperança, o trabalho e o engajamento em projetos existenciais significativos, que possam começar 
a mudar o mundo?  

Como serão os encontros? 

On-line pela plataforma Zoom 

• Os encontros serão feitos a partir de ideias, proposições e temas aportados e conduzidos pela 
coordenadora e a partir das demandas, experiências, questões trazidas pelos participantes. 

• Uma vez por mês, um professor convidado fará uma palestra com interação do grupo. 

• Metodologia: Exposição dialogada, leitura de textos, debates, vivências, poesias, músicas, filmes, 
meditações, palestrantes convidados. 

• Entre um encontro e outro, o grupo vai se comunicar por Whatsapp para a troca e debate de 
materiais enviados.  

Programação: 

Março, dias 14 e 28 

• Educar para quê? Educação pelo amor e para o amor 

• As referências dos clássicos da educação: Sócrates, Comenius, Rousseau, Pestalozzi. 
• O projeto educar. • O afeto na educação. Afeto propõe limites? • Liberdade combina com disciplina? 
A pedagogia do Encontro. 
• Temas e perguntas trazidas pelos participantes.  
 
Professor convidado do mês (dia 28/03): Gabriel Perissé é mestre em Literatura Brasileira pela 
USP, mestre em Teologia pela PUC -RS, doutor em Filosofia da Educação pela USP e pós-doutorado 
em Filosofia e História da Educação pela Unicamp. Autor de mias de 30 livros e tradutor de mais de 
20 obras voltadas para ética, educação, espiritualidade.  
 



 
 
 
Abril, dias 11 e 25 

• Quem educa quem? O educador e o educando hoje 

• Só educa quem se educa e quem se cuida • As crianças e os adolescentes no século XX. • A 
tecnologia como aliada ou como inimiga da educação? • O adoecimento psíquico em crianças e 
adolescentes. • Os desafios do diálogo, da confiança e da troca entre educador e educando, entre pais 
e filhos. 
• Temas e perguntas trazidas pelos participantes.  
 
Professora convidada do mês (dia 25/04): Claudia Mandato Gelernter, psicóloga clínica, 
tanatóloga, pós-graduada em psicologia sistêmica. 
 

 
Maio, dias 9 e 23 

• Sentido existencial e Projeto de vida   

• Qual o sentido da minha existência? Qual meu projeto de vida?  Vivo de acordo com esse projeto? 
• A logoterapia e o sentido existencial. • A inspiração de biografias humanas significativas. • 
Contando a história de grandes pessoas. 
• Temas e perguntas trazidas pelos participantes.  
 
Professor convidado do mês (dia 23/05): Francisco Carlos Gomes dos Santos, psicólogo, mestre 
em Psicologia Social pela PUC, Diretor Clínico do Núcleo de Logoterapia Agir Três, Sócio fundador 
da ABLAE – Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. 
 

 

Junho, dias 6 e 20 

• Educação e valores 

• O que considero como valores em minha vida? Quais são as raízes dos meus valores? Consigo 
realizá-los em meu cotidiano • As virtudes – o que são, quais são e como cultivá-las • Os valores são 
relativos? • Como se educar para a ética? 
• Temas e perguntas trazidas pelos participantes. 
  
Professor convidado do mês (dia 20/06): Gabriel Perissé é mestre em Literatura Brasileira pela 
USP, mestre em Teologia pela PUC -RS, doutor em Filosofia da Educação pela USP e pós-doutorado 
em Filosofia e História da Educação pela Unicamp. Autor de mias de 30 livros e tradutor de mais de 
20 obras voltadas para ética, educação, espiritualidade.  
 
 
 



 

 

Julho,  dia 4 

Revisão do semestre e encontro livre para debate sobre as questões levantadas e sobre o 
andamento do curso  

Agosto, dias 1 e 15 

• Educação, terapia e emoções 

• Como você lida com suas emoções? Fala sobre elas? Consegue exprimi-las? • A arte como 
expressão das emoções • A terapia como cura de feridas da alma • As emoções em nós da infância e 
da adolescência • As emoções do geração do século XXI 
• Temas e perguntas trazidas pelos participantes.  
 
Professora convidada (dia 15/08): Monja Kokai (Vânia Isabel Eckert) é uma monja Zen-Budista, 
ordenada por Monja Coen Roshi, Abadessa do Templo Tenzuizenji de São Paulo. Também é 
conhecida como psicóloga, exercendo o ofício de psicoterapeuta há 30 anos, com crianças, famílias 
e casais. Atualmente Monja Kokai Sensei é a orientadora da prática Zen-Budista do Zen Vale dos 
Sinos. 

 
Agosto, dia 29 e Setembro, dia 12 

• Dores, resiliência e superação 

• O que me faz sofrer? Como interpreto o sofrimento? Como lido com o sofrimento? • Traumas e 
superações. • A capacidade de resiliência • Como transmitir aos filhos e alunos a segurança de 
enfrentarem as adversidades da vida?  
• Temas e perguntas trazidas pelos participantes.  
 
Professor convidado do mês (dia 12/09): Julio Fernando Prieto Peres, psicólogo clínico, doutor em 
Neurociências e Comportamento pelo Instituo de Psicologia da USP. Pós-doutorado no Center for 
Spirituality and the Mind, na Universidade de Pensilvânia e na Radiologia Clínica – Diagnóstico de 
Imagem da UNIFESP. Autor do livro Trauma e Superação – o que a Psicologia, a Neurociência e a 
Espiritualidade Ensinam? 
 

 

 

 

 



 

 

Setembro, dia 26 e Outubro, dia 10 

• Questões sociais do mundo contemporâneo – como se haver com eles? 

• Que me causa indignação e admiração na sociedade? Que posso fazer para melhorar essa 
sociedade? Meu projeto de vida está ligado a alguma contribuição à humanidade? • Complexidades 
e perplexidades do mundo atual • A possibilidade de uma cultura de paz. • A crise climática e a 
educação ecológica  
• Temas e perguntas trazidas pelos participantes.  
 
Professor convidado do mês (dia 10/10): Leandro Uchôas, Jornalista e Engenheiro. Pós-graduado 
em Gandhian Nonviolence Theory and Application na universidade Gujarat Vidyapith, na Índia. 
Dirige o Instituto Shanti Brasil, na área de Cultura de Paz, como educador e ativista. 

Outubro, 24 e novembro, 7 

• Educação para a finitude 

• Como vejo a minha morte? Como vejo a morte do outro? O que a morte me ensina? • Educação 
para a vida e para a morte • Lutos, como elaborar • Tanatologia para crianças e adolescentes. • 
Espiritualidade e Finitude • A contribuição de Elisabeth Kübler-Ross. 
• Temas e perguntas trazidas pelos participantes.  
 
Professor convidado do mês (dia 7/11): Rodrigo Luz é Educador, Tanatólogo, Terapeuta do Luto 
e Terapeuta Existencial, Grief Counseling, Fellow do Institute of Palliative Medicine e do St. 
Christopher's Hospice, no programa de Cuidados Paliativos. Especializado em Luto e Trauma pelo 
Center for Loss and Trauma, no Arizona. Atuou como consultor de programas de Tanatologia e 
Cuidados Paliativos em diversos países na América Latina e América Central. É autor do livro “Luto 
é outra palavra para falar de amor”, pela Editora Ágora (2021) e também de “Não Estamos Mortos: 
Evocações Espíritas no Século XXI”, pela Editora Planeta (no prelo). 
 

Novembro 21 e Dezembro, dia 5 

• Espiritualidade plural 

• Tenho alguma forma de espiritualidade? Qual a importância dela em minha vida? Como a 
vivencio? • Saúde e Espiritualidade • Educação e espiritualidade • Espiritualidade para ateus? • 
Espiritualidade dentro e fora das religiões • Espiritualidade crítica e plural 
• Temas e perguntas trazidas pelos participantes.  
 
Professor convidado do mês (dia 05/12): Alessandro Cesar Bigheto, pedagogo, filósofo, mestre em 
Educação pela Unicamp, escritor, professor convidado do mestrado Fia-USP e professor da 
Universidade Livre Pampédia. Coautor com Dora Incontri dos livros Todos os jeitos de Crer – de 
ensino inter-religioso, pela Editora Ática. 

 


