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Não existe dúvida de que o mundo passa por um grande processo de transição. 

Sendo o planeta um único organismo, as mudanças não influenciam somente a espécie 

humana, mas criam impacto em todas as espécies, paisagens e culturas que formam esta 

grande casa. Teorias desmoronam, modelos são insuficientes, opiniões são rasas e as 

inúmeras respostas que se enfileiram não dão mais conta da realidade que se mostra cada 

vez mais complexa. A época é de fazer perguntas. Descontruir, desentender, observar, 

movimentar, mexer o caldeirão.  

A Abordagem de Formação Humana não tem a pretensão de oferecer respostas e 

verdades sobre a condição humana ou ser mais uma retórica sobre as mudanças que 

vivemos no planeta, mas surge como uma força questionadora capaz de perguntar, 

inquietar, dialogar e movimentar o vivido. 

A necessidade de construção de novas possibilidades de entendimento da condição 

humana que passa pelos saberes relacionais, pela possibilidade de criação, pelos sentidos, 

pela transdisciplinaridade,  pela sustentabilidade, pela estética, pela linguagem, pela 

singularidade e pela autonomia é mais do que uma tendência, é uma necessidade de um 

mundo que se apresenta cada vez mais complexo. A Abordagem de Formação Humana é 

o estudo da condição humana dentro de uma perspectiva transdisciplinar.  Sintetizada na 

Epistemologia do não saber, este trabalho  persegue o desafio de religar ciência , arte e 

natureza como forma de criar novas perspectivas, olhares e questionamentos sobre 

mundo vivido, sempre baseada na pergunta norte: “O que forma a ação humana?” 

O objetivo deste curso é possibilitar um ambiente de encontro rico, criativo e 

provocador, com intuito de capacitar pessoas na Abordagem de Formação Humana e nos 

respectivos trabalhos que derivam desta pensamento/prática. Ao fim do curso a pessoa 

estará apta a trabalhar com esta abordagem em grupos, trabalhos individuais, projetos e 

pesquisas diversos.  

Ser um facilitador de Formação Humana é ser um aspirante na arte de 

ensinar/aprender, sem querer ensinar e aprender. É ouvir estando presente. É não ter um 

projeto de vida para o outro. É exercitar o compartilhar. É conectar discurso com a prática. 

É meditar nas relações e transformar o cotidiano em laboratório de experimentação.  



ESTRUTURA DO CURSO 

 216 horas de curso presencial. Os encontros presenciais serão divididos em 

seminários teóricos, filmes, seminários práticos, projetos, grupos de estudo.  

 Estudo a distância: Textos e filmes 

 Estágio  I: 48 horas 

 EstágioII : 12 horas  

 Um fim de semana de imersão em retiro no meio do mato.  

 Projeto final 

 

  Módulo AR 
O elemento ar caracteriza-se pela sua capacidade de ocupar diferentes espaços e apropriação do 
meio. Assim como este elemento, neste módulo do curso o participante terá a oportunidade de 
apropriar-se de espaços dentro da Abordagem da Formação Humana, possibilitando uma visão 
geral da prática, bem como das teorias que serviram como base e dos principais conceitos. 
 

 História da Formação Humana 

 Transdisciplnaridade  

 Ciência, arte e natureza 

 O que forma a ação humana? 

 Filosofia da Ignorancia: Linguagem e experiência 

 Teoria Geral da Formação Humana. Sabedoria Orgânica, 

 Comunicação Linear, Disposição Afetiva, Pedagogia Natural da percepção, matiz, afeto, 
composição relacional, desconstrução do movimento, expansão e retração afetiva 

 Estudo das obras de Reich, Maturana Perls, Moreno, Boal, Lowen, Nietzsche, Foucault, 
Deleuze, Baumann, Gaiarsa, Heiddeger, Darcy Ribeiro, Larossa, Giordano Bruno, Capra, 
Ortega Y Gasset, Kerouac, Bukowski, Camus, Braun, Poe, Huxley, Spinoza, Barthes, 
Stevens, Freud, Sloterjik, Merleau-Ponty, Artaud, Breton, Picasso, Modigliani, Morin, 
Krishnamurti, Galli.   

 Estudo  e produção do pensar/agir contemporâneo. 

 Oficinas práticas. 
 

  Módulo FOGO 
O fogo queima, ilumina, aquece e se movimenta. Durante este módulo este elemento da natureza 
servirá como inspiração. Iremos iluminar e aquecer o caminho que foi iniciado no módulo anterior. 
Vamos gerar o movimento da prática. Diminuir a distância entre o se fala e o que se faz. Um 
processo de educação do educador, de questionamento de si e de experimentação de 
possibilidades 
 

 Corpo: Consciência, percepção sensorial, biomecânica, a emoção, no corpo, 
espontaneidade, expressão, respiração, olhar. 

 Jogos: Dança, contato, teatro, música, poesia, Jogo da Percepção, Jogos de expressão de 
movimento e voz, o movimento como meditação.. 

 Imagem, geografia, paisagem, estética. 



 Relacional: As relações humanas como laboratório de vida. O olhar do outro, contato, 
autogestão, política das relações, partilha, provocação, impermanência, incompletude. 

 O que forma a ação humana? 
 

  Módulo ÁGUA 
A água é o elemento da vida, do fluir, do diluir. Um elemento muito presente no cotidiano e tal 
como ele, neste módulo vamos diluir o pensar/agir que foi construído até então.  

 Processos grupais 

 Análise das dimensões da Formação Humana: Pedagógica, estética, política cotidiano. 
filosófica e terapêutica. 

 Estudo de questões do cotidiano e relação com o pensar/agir da Formação Humana: 
Família, sexo, poder, gênero, escola, corporações, relacionamentos, política, economia. 

 Prática de comunicação linear 

 Curiosidade, criatividade, espontaneidade e empoderamento. 

 Valorização e abertura para o novo. 

 Espaços de escuta: Ouvir estando presente 

 O que forma a ação humana? 
 

  Módulo TERRA 
A terra nos dá uma noção de realidade, de aterramento, de visão conectada com a prática. No 
módulo final do curso vamos aprender a estruturar um trabalho de Formação Humana e criar 
formar diferentes de atuação utilizando-se da abordagem. 

 Como organizar um grupo de Formação Humana 

 A Formação Humana nas diversas áreas de atuação. 

 O trabalho como Facilitador de Formação Humana: Ética e identidade de trabalho. 

 O papel de um facilitador de processo  

 Planejar sem mecanizar 

 Níveis de conhecimento da Formação Humana 

 O que forma a ação humana? 

 Prática I 

 Prática II 

 Trabalho de conclusão 
 
 
PÚBLICO ALVO: 
 

 Pessoas interessadas em trabalhar com grupos de cunhos diversos. 

 Gestores, profissionais do terceiro setor, consultores e profissionais que já trabalham com 
grupos e que gostariam de enriquecer seu trabalho com uma proposta inovadora e 
implicada. 

 Educadores em geral. 

 Artistas contemporâneos que buscam conteúdo de pesquisa, enriquecimento de linguagem 
e possibilidade de vivência de processos criativos dentro de uma perspectiva 
transdisciplinar. 

 Inquietos em busca de perguntas. 
 
Curso de natureza transdisciplinar. Amplamento enriquecido com textos, filmes, materiais de 
apoio, práticas, projetos e conceitos das mais diversas áreas de conhecimento humano.  
 



 
LOCAL DO CURSO 

Espaço Terra Máter 
Rua Barão de Guaratiba, 29 – Glória – Rio de Janeiro 
Próximo ao metrô Glória 
 
 

QUEM MINISTRA O CURSO 

Rodrigo Carancho e convidados das mais diversas áreas. 

Rodrigo Carancho é educador, terapeuta e facilitador de grupos. Criador da Abordagem de 

Formação Humana. Profissional de perspectiva transdisciplinar, possui formação acadêmica 

em educação física com especialização em psicomotricidade relacional e formação em 

psicodrama e terapia corporal. Possui 12 anos de experiência em trabalhos com grupos nas 

áreas de educação, clínica, artística e corporativa. Ministrou inúmeros cursos e workshops 

em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Atualmente reside no Rio de Janeiro 

onde mantém grupos e dedica-se a produção de livro sobre os fundamentos conceituais e 

estéticos da Abordagem de Formação Humana. Mantém estudos e produções na área de 

imagem e poesia. 

 

O CURSO INICIA EM 26/04 – 1 FIM DE SEMANA POR MÊS 

Investimento R$ 200,00 / mensais 

€Informe-se e se inscreva pelo email rodrigocarancho@gmail.com  

fones (21) 97967.3213 – 34952596 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS: 

1. Quando concluir o curso poderei trabalhar com grupos utilizando a Abordagem de 

Formação Humana? Sim. Ao final do curso você receberá um certificado de Facilitador de 

Formação Humana o que possibilitará atuar livremente com a abordagem de Formação 

Humana individualmente ou em parceria com outros profissionais. Você poderá abrir 

grupos regulares, usar com a abordagem no trabalho que já desenvolve, trabalhar com 

grupos já existentes em escolas, empresas, ONGs, propor iniciativas e parcerias em 

realização de treinamento, vivências e cursos. 

2. Quais são os pré-requisitos para participar do curso? Ter a idade mínima de 21 anos. 

Graduado ou acadêmico de qualquer área. 

mailto:rodrigocarancho@gmail.com


3. Lidero uma equipe de 15 pessoas na minha empresa. É interessante fazer o curso? Sim! 

O processo vivenciado na Formação de Facilitadores irá clarear sua visão sobre os seus 

processos internos bem como o ser humano e suas relações com sua história e com o meio. 

Fomentar a visão sobre si mesmo, responsabilizando-se sobre seu processo é chave para a 

liderança focada no ser humano. 

4. Trabalho na área de exatas, mas fiquei interessado no curso. Posso participar? Tudo no 

mundo é fruto de relações da natureza em um âmbito geral. Independente da área que 

atua você se relaciona consigo e com o mundo. Ter consciência apurada deste processo de 

relação é oportunizar crescimento. Portanto você pode participar do curso. 

5. Como serão os encontros? 70% do tempo dos encontros presenciais são preenchidos 

com pura prática. Os outros 30% será desenvolvido um profundo estudo teórico através de 

seminários, debate. Além disso conforme o grupo vai se movimento, diferentes encontros 

poderão ser propostos em lugares diferentes.  

6. Vou receber algum material de apoio? Sim. O material de apoio será composto por 

textos, vídeos e vasta bibliografia recomendada. Além de material que será criado pelo 

próprio grupo no decorrer do curso. 

7. Posso fazer algum trabalho de Formação Humana antes de terminar o curso? O 

participante curso pode acompanhar um facilitador em algum processo como observador. 

Também pode trabalhar na produção de textos e estudos ligados ao tema. 


