
 
Em constante atualização e aperfeiçoamento, meu trabalho se divide e se complementa nas áreas 
de cultura, comunicação, educação, complexidade, e das artes e vivências terapêuticas. No século 
XXI, cada vez mais é exigido dos profissionais policompetências que os ajudem a entender os 
indivíduos, acontecimentos, fenômenos, objetos, eventos e processos de maneira transdisciplinar. 
Na lista a seguir, você encontra um resumo das atividades que ofereço. A propósito, os serviços 
em grupo* também podem ser realizados individualmente, se assim for do interesse do(a) 
cliente/consulente. *Os atendimentos presenciais, coletivos ou não, seguem rigorosamente as regras de segurança 

sanitária. 
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Educação e Complexidade 
 
Educação para a compreensão humana 
Palestra presencial ou on-line, de até 2 horas/aula, sobre compreensão humana no âmbito da 
educação do século XXI, bem como nas relações sociais que buscam um mundo melhor possível 
para todos. Palavras-chave: compreensão humana, pensar bem, reforma do pensamento, 
autoconhecimento. Palestra baseada na tese de doutorado da professora Adriane Lorenzon. 
 
Os oito saberes necessários à educação do presente 
Palestra presencial ou on-line, de até 2 horas/aula, sobre os sete (e, posteriormente, oito) saberes 
necessários à educação, com base em obras-referência do autor francês Edgar Morin. 
 
A educação do século XXI 
Palestra presencial ou on-line, de até 2 horas/aula, sobre a educação do século XXI. A reforma do 
pensamento e a reforma da escola propostas por Edgar Morin, bem como estudos desenvolvidos 
com base na complexidade e na abordagem transdisciplinar. 
 
Pensamento complexo 
Palestra presencial ou on-line, de até 2 horas/aula, sobre o que é o pensamento complexo, a 
complexidade, o pensamento ocidental simplificador, os paradigmas, o cartesianismo. 
 
Educomunicação: a escola como formadora de opinião 
Palestra presencial ou on-line, de até 2 horas/aula (e em formato de curso de 6 horas/aula), sobre 
como o ambiente escolar pode influenciar na formação de seres críticos, autônomos e 
independentes estudando temas como interpretação de texto, leitura crítica da mídia, política e 
cidadania, formação do gosto musical, educação para a compreensão humana.  
  
Educação para a paz 
Palestra presencial ou on-line, de até 2 horas/aula, sobre a cultura de paz e como a educação 
pode influenciar positivamente na construção de um mundo mais dialógico, compreensivo, 
inclusivo, responsável, cooperativo, tolerante e empático. 
 
Comunicação não violenta 
Palestra presencial ou on-line, de até 2 horas/aula, sobre a temática da comunicação não 
violenta, com ênfase na abordagem da cultura de paz para a contemporaneidade. A comunicação 
não violenta no dia a dia das escolas e demais instituições de ensino, bem como da sociedade. 
 



Sentipensar 
Palestra presencial ou on-line de até 2 horas/aula sobre o conceito sentipensar (Saturnino de la 
Torre). Sentipensar: processo do indivíduo para interpretar a realidade a partir da reflexão e das 
emoções. O sentipensar em fluxo, unindo mente, corpo e ação; os efeitos didáticos do 
sentipensar na escola de hoje, nos entornos, ambientes e contextos. Uma mudança de 
paradigma nas ciências, um desafio para os educadores e uma nova via para a formação de 
professores na distópica, complexa e impermanente sociedade contemporânea. 
 
Aprendizagens e metacognição 
Palestra presencial ou on-line de até 2 horas/aula sobre a capacidade do indivíduo fazer uma 
reflexão sobre como ele aprende, ou seja, como se produz e processa a aprendizagem em si 
mesmo. Conhecer essa dinâmica ajuda na própria aprendizagem, na maneira de aprender, 
apreender e compreender as coisas, quais as dificuldades e desafios, limitações, estratégias a 
serem usadas ou não, habilidades e talentos.   
 
Projeto de vida 
Encontros presenciais, realizados por temporada, para trabalhar o projeto de vida da criança, 
adolescente ou mesmo adulto, bem como professores interessados nas temáticas do 
autoconhecimento. Atividade formativa sobre autoconhecimento, o pensar bem, relações 
interpessoais, o entorno (contexto), a cidadania e a política, o planejamento e o improviso, a 
cooperação e as negociações, a educação para toda a vida (permanente), o futuro incerto.  
 
Encontros dialógicos 
Encontros livres presenciais sobre temas de interesse do grupo, geralmente que envolvem temas 
de cultura, política, educação, comunicação, jornalismo e que suscitam debate e diálogo. Os 
participantes são encorajados a realizar a comunicação não violenta, dialógica e a não fomentar 
polêmicas vãs, buscando soluções coletivas, empáticas, criativas e coerentes com o tempo 
histórico em que vivemos, sob a ética do bem comum. 
 
Mentoria acadêmica 
Encontros de forma on-line ou presencial, com carga horária específica para cada caso, 
com alunos que precisem de orientações diversas durante um período específico da vida 
acadêmica. Coorientação de trabalhos acadêmicos (artigos, teses, dissertações e 
monografias), escolhas profissionais para ENEM, autodidatismo, educação permanente, 
entre outros temas.   
 

Para solicitar atendimento (on-line ou presencial) ou orçamento de algum serviço, entre em 

contato pelo WhatsApp  +55 (51) 9.8191-8484. Saiba mais sobre cada atividade ou tema no 

Blog da Dri Lóren, nas playlists do YouTube, ou ainda no Facebook. 

 


