Instituto Claro lança quarta temporada da série
Pensadores na Educação
São Paulo, 19 de janeiro de 2021 – Entre os dias 19 de janeiro e 02 de fevereiro, o
Instituto Claro realiza o lançamento de todos os episódios da nova temporada do
especial “Pensadores na Educação”, iniciativa veiculada no You tube da entidade. O
projeto, que está em seu quarto ano, traz entrevistas de especialistas com
embasamento e pensamento nas obras de Antonio Gramsci, Florestan Fernandes,
Pierre Bourdieu, Walter Benjamin e Alexei Leontiev.
Ao todo serão cinco vídeos disponibilizados, também no site do Instituto Claro, que
apresentam conceitos para ajudar e compreender como o sistema de ensino não está
descolado da realidade a sua volta, mas sim dialogando permanentemente com o
entorno e a cultura. Além disso, temáticas próprias da pedagogia e das ciências sociais
também serão abordadas durante a série.
Confira os dias de exibição de cada vídeo:
19/1 - Antonio Gramsci
21/1 - Florestan Fernandes
26/1 – Pierre Bourdieu
28/1 – Walter Benjamin
2/2 - Alexei Leontiev
Para ter acesso ao conteúdo e mais informações, clique no link abaixo:
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-aprender/estudos/pensadores-naeducacao-o-ensino-como-ferramenta-de-transformacao-social/

SOBRE O INSTITUTO CLARO
A área de Responsabilidade Social da Claro investe continuamente em ações
relacionadas à Educação e à Cidadania, por meio do Instituto Claro, com o objetivo de
atuar em frentes sociais que integram a tecnologia e a informação como fonte de
desenvolvimento e conhecimento. Desta forma, realiza e apoia projetos como o Campus
Mobile, o Educonex@o, o Programa Dupla Escola, entre outros. O Instituto Claro é
qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo
Ministério da Justiça, e é reconhecido pelo Departamento de Informação Pública das
Nações Unidas (DPI/ONU) como uma organização não governamental corporativa que
promove os ideais e princípios sustentados pela Carta das Nações Unidas. Conheça
outras realizações no site do Instituto: https://www.institutoclaro.org.br/
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