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1. Introdução 

 

Dentro da proposta “Ensinando a Aprender”, a Fundação Luiz Almeida Marins Filho 

continuou a desenvolver em 2013 um conjunto de palestras e atividades que visaram 

principalmente difundir o conhecimento e ensinar professores a ensinar e alunos a como 

aprender. Assim, foram feitas diversas palestras gratuitas junto a escolas e entidades, além de 

boletins enviados esporadicamente aos dirigentes educacionais de Sorocaba com finalidade 

educativa formal ou não-formal, conforme o Estatuto da Fundação. 

   

Destacamos ainda entre as atividades desenvolvidas o evento em comemoração aos 

14 anos de fundação da FLAMF. Em 2013 o tema foi “O DESAFIO DAS DROGAS”. O evento 

contou com a presença dos mais renomados médicos e educadores com Dr. Içami Tiba e Dr. 

Anthony Wong.  

 

Pela síntese abaixo, poderá ser percebida a importância das ações que a FLAMF vem 

desenvolvendo, sempre levando em conta o fato de a Fundação contar com limitados 

recursos. Seu desafio sempre foi o de fazer mais com menos e provar que é possível participar 

da comunidade e ajudar o desenvolvimento das pessoas sem muitos recursos financeiros. 

Adicione-se ainda que tudo na Fundação tem  sido feito de forma voluntária por seus 

membros e empresas colaboradoras.   
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2. Eventos realizados 

 
 
Fevereiro 
  
 
Solicitante: UNIVERSIDADE LASALLE DE NITERÓI 

 Palestra: Uma metodologia para ensinar a aprender 

 Data: 18 de fevereiro de 2013 – 20 horas em Niterói, RJ 

 150 professores da Universidade LaSalle de Niterói 
 
Solicitante: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE LIVROS 

 Palestra: “A Fundação que tem como missão ensinar a aprender” 

 Data: 25 de fevereiro às 17h30min 

 150 participantes, editores e distribuidores de livros. 
 
Solicitante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 Palestra: “Os desafios da educação e da motivação” 

 Data: 27 de fevereiro às 08h30min 

 200 participantes, procuradores do estado de São Paulo. 
 
Solicitante: PUC-SP – Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 Palestra: “Aula Inaugural - Os desafios da contemporaneidade” 

 Data: 27 de fevereiro às 14h00min 

 250 alunos e professores participantes da Aula Inaugural da Faculdade 
 
 
Abril 
 
EXPOSIÇÃO HISTÓRIA DAS VESTES SAGRADAS 

 Participação na organização da exposição que mostra a história dos paramentos 

 Data: 01 a 30 de abril às 10h30min no Espaço São Bento em Sorocaba  

 650 visitantes 
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Maio 
 
Solicitante: UNIVERSIDADE MACKENZIE 

 Palestra: “Os desafios da educação para o sucesso profissional! 

 Data: 08 de maio, 19h00min em São Paulo, SP 

 500 estudantes da Universidade Mackenzie em São Paulo e Empresas Juniores da 
Universidade Mackenzie. 
 

Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 Palestra: “Sorocaba e sua história” 

 Data: 21 de maio, 10h00min em Sorocaba, SP 

 130 estudantes do ensino fundamental de Sorocaba 
 
Solicitante: TELEVISÃO BANDEIRANTES – PROGRAMA TERRAVIVA SUSTENTÁVEL 

 Entrevista: “A educação ambiental no Brasil” 

 Data: 23 de maio, 13h00min em São Paulo, SP 

 Audiência segundo o programa – 600 mil telespectadores 
 
Solicitante: MINISTÉRIO PÚBLICO E ENCONTRO NACIONAL DE ADOÇÃO - ENAPA 

 Palestra: “Os desafios da adoção e a educação” 

 Data: 30 de maio, 19h30min em Jundiaí, SP 

 500 participantes do Encontro entre promotores públicos e associações de adoção de 
todo o Brasil. 

 
 
Junho 
 
Solicitante: ORFANATO RENASCER – LAR DA CRIANÇA - ARARAQUARA 

 Palestra: “Educação ensinando a aprender” 

 Data: 06 de junho, 20 horas em Araraquara, SP 

 500 participantes 
 
 
Solicitante: CENTRO CULTURAL DE VILA MARIANA - SP 

 Palestra: “Educação e aprendizagem” 

 Data: 08 de junho, às 10:00h em São Paulo/SP 

 40 participantes – pais e alunos da região de Vila Mariana em SP 
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Julho 
 
 
Solicitante: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DE MÚSICA 

 Palestra: “Aprender a aprender. Como eu me motivo?” 

 Data: 21 de julho, 13h30min em São Paulo 

 600 participantes 
 

 
Agosto 
 
Solicitante: FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA - FACENS 

 Palestra: “Os desafios de ensinar a aprender! 

 Data: 12 de agosto, 14h00min – Campus de Sorocaba 

 300 participantes 
 

 
 
Setembro 
 
Dia 13 de setembro, das 08:00 às 12:00h no Teatro Municipal Teotônio Vilela 

 

 O DESAFIO DAS DROGAS 
 

 
Evento em comemoração aos 14 anos da FLAMF 
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 Público: Aproximadamente 400 professores e dirigentes da rede pública de Sorocaba e 
região 

 Panelistas convidados: 
 
 

DR. ANTHONY WONG 
 
• Médico de renome internacional, Diretor do Centro de Assistência Toxicológica do 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo - CEATOX que fica no Instituto da Criança, 
parte do Complexo HC da Faculdade de Medicina da USP. O CEATOX se destina a fornecer 
informações toxicológicas a médicos a à população em geral.   
• O Dr. Anthony Wong foi eleito para o Concil of Experts  da United States Pharmacopéia 
- USP (2010-2015), e é o único brasileiro a integrar este importante colegiado. O Concil of 
Experts da United States Pharmacopéia é responsável pelo desenvolvimento e revisão das 
normas para os medicamentos e os alimentos que aparecem na Farmacopéia dos Estados 
Unidos e do Formulário Nacional (USP-NF), as normas legalmente reconhecidas sobre drogas, 
medicamentos e suplementos dietéticos; Food Chemicals Codex, e em outras publicações.  
• Assista a entrevista do Dr. Anthony Wong no programa do Jô - http://goo.gl/sCng7b   

http://goo.gl/sCng7b
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DR. IÇAMI TIBA 
 
• Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP.1970: com 
especialização em Psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Foi psiquiatra-assistente do 
Departamento de Psiquiatria Infantil do Hospital das Clínicas da FMUSP. 
• Em pesquisa feita em março de 2004 pelo Ibope, a pedido do Conselho Federal de 
Psicologia, Içami Tiba foi o 3º profissional mais admirado e tido como referência pelos 
psicólogos brasileiros, sendo Sigmund Freud o primeiro, Gustav Jung o segundo. A seguir, vêm 
Rogers, M. Klein, Winnicot e outros. (Publicada pelo Psi Jornal de Psicologia, CRP SP, número 
141, jul./set. 2004). 
• Criou a Teoria Integração Relacional, na qual se baseiam suas consultas, workshops, 
palestras, livros e vídeos.Tem uma coleção de vídeos educativos produzidos em 2001 em 
parceria com a Loyola Multimídia, cujas vendas atingiram mais de 13.000 cópias.Mais de 
3.400 palestras proferidas para empresas nacionais e multinacionais, escolas, associações, 
condomínios, instituições etc., no Brasil e no exterior.Mais de 77 mil atendimentos 
psicoterápicos a adolescentes e suas famílias, em Clínica Particular, desde 1968. 
• Tem 28 livros publicados. Ao todo, seus livros já venderam mais de 4 milhões de 
exemplares. Tem 4 livros adotados pelo Promed do FNDE (Fundo Nacional e Escolar de 
Desenvolvimento), Governo do Estado de S. Paulo – Programa de Melhoria e Expansão do 
Ensino Médio: Quem Ama, Educa!Disciplina; Limite na Medida certa; Seja Feliz, Meu Filho;  
Ensinar Aprendendo: como superar os desafios do Relacionamento Professor-aluno em 
tempos de Globalização. 
• O livro Quem ama, educa!, com mais de 560.000 exemplares vendidos em 2003, foi 
best-seller do ano segundo a Revista Veja. Também é editado em Portugal, Itália e Espanha. 
• O livro Quem ama, educa! Formando Cidadãos Éticos é editado em todos os países de 
língua espanhola. 
• "O comportamento humano não é pré-determinado, como nos animais. Temos o 
poder de mudar o futuro, de mudar nosso comportamento já no próximo momento. 
Podemos mudar por amor, por querer bem a uma pessoa amada, a um filho, à humanidade."  
(Içami Tiba) 
 
 
 
MAX GEHRINGER  
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• Max Gehringer tornou-se conhecido por suas colunas em várias revistas, na rádio 
CBN1 e no programa Fantástico, da TV Globo . 
• Começou sua carreira como office-boy na antiga fábrica da Cica, em Jundiaí. Graduou-
se em Administração de Empresas. Foi escolhido como um dos 30 Executivos Mais Cobiçados 
do Mercado em pesquisa do jornal Gazeta Mercantil, em janeiro de 1999. Foi um dos cinco 
finalistas do prêmio Top of Mind em 2005 e 2006 na categoria Palestrante. 
• Em 1999, no auge de uma carreira bem-sucedida que o levou à direção de grandes 
empresas como Pepsi, Elma Chips e Pullman, Max Gehringer tomou uma decisão raríssima no 
mundo corporativo: abriu mão do poder e das mordomias de alto executivo para dedicar seu 
tempo a escrever e a fazer palestras pelo Brasil. Foi colunista das revistas Você S.A., Exame e 
VIP, todas publicadas pela Editora Abril. Hoje escreve para a revista Época e Época Negócios, 
ambas da Editora Globo. 
• O humor e a sensibilidade dos textos de Max vem de sua vivência prática num mundo 
que ele conhece degrau por degrau, desde o seu primeiro emprego, aos doze anos, como 
auxiliar de faxina, até o último, como presidente da Pullman. Escritor, colaborador da CBN e 
Exame, possuindo vasta experiência em gestão empresarial, no ano de 2007 a Editora Globo 
lançou o livro O Melhor de Max Gehringer na CBN — Vol. 1 — Col. Vida Executiva. Uma 
Historia de vida, determinação e ética profissional que poderá te motivar a excelentes 
realizações exteriores. 
• Atualmente, ministra palestras sobre motivação e liderança. Bastante requisitado em 
palestras para grandes empresas e sindicatos. 
  
 
CÉSAR ROMÃO 
 
• Bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, Pós-Graduado em Administração 
pela Universidade São Judas Tadeu 
• MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, Mestrado em Psicologia 
Organizacional Adam Smith University of America, USA 
• Doutor Honoris Causa de Iberoamérica, DHC Consejo Iberoamericano en Honor a la 
Calidad Educativa 
• De 1979 até 1995, desenvolveu o Projeto Fábrica de Gente. Criou e executou este 
processo de reintegração de jovens a sociedade através do trabalho com idade média de 14 
até 17 anos.  
• Todos eram meninos de rua, vindos das mais diferentes partes do Brasil, 
principalmente da extinta FEBEM.  
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• O Projeto inspirou o Governador Quércia a inserir no Governo a Secretária do Menor e 
o Presidente Collor a criar o Ministério da Criança. Eles visitaram o Projeto em seus tempos de 
campanha.  
• Muitas das atividades de reintegração foram aplicadas pela então Dra. Alda Marco 
Antonio, secretária do menor no estado e ex-vice prefeita da Cidade de São Paulo, a qual 
trouxe ao Brasil muitos prêmios pelo desempenho da secretaria. 
• Ao longo destes anos foram mais de 3.000 meninos de rua reintegrados a sociedade. 
• Um dos principais problemas que tinha de lidar era o das Drogas, a maioria deles 
usava de tudo, chegavam até a roubar lojas de tintas para cheirar cola. 
• Toda essa sua experiência é relatada no seu livro ROTA DOS VENCEDORES, muito 
adotado como fonte em muitas universidades e escolas quando debatem o tema Drogas e o 
Jovem no Mercado de Trabalho. 
• Em 1980 já requisitava um estatuto para o menor. 
 
 
DURANTE O EVENTO FOI REALIZADA A ENTREGA DAS CAIXAS COM MAIS DE 1.000 LIVROS E 
DVDS PARA A UNIONG EM NOME DE SEU PRESIDENTE Sr. WANDERLEI DA SILVA PARA QUE 
SEJAM OS LIVROS DISTRIBUIDOS PARA AS ONGS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. 
 
UniOng - União de Organizações Não-Governamentais. É uma Organização sem fins 
lucrativos, cujo objetivo é o desenvolvimento de programas, projetos e atividades comuns 
para o fortalecimento das Entidades Sociais e grupos da comunidade que atuam na área da 
assistência social, através da busca de parcerias em todos os setores da sociedade. 
 
 
 
Outubro 
 
 
Solicitante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 Palestra: “Educação de Justiça” 

 Data: 04 de outubro, às 19h00min em São Paulo/SP – TJ de São Paulo 

 200 participantes + 600 a distância por transmissão ao vivo  
 

 

 



 
 

 

  

 

FUNDAÇÃO LUIZ ALMEIDA MARINS FILHO 
Rodovia João Leme dos Santos, (SP264) km 110,5 | Bairro Itinga | Sorocaba | SP | Brasil 

Tel.:/Fax: (15) 3331-7771 - www.fundacaolamf.org.br - contato@fundacaolamf.org.br 

 

 

 

LUIZ ALMEIDA MARINS FILHO

FUNDAÇÃO

Solicitante: JOVENS UNIVERSITÁRIOS DE VOTORANTIM, SP 

 Palestra: “A importância do estudo para o sucesso profissional” 

 Data: 20 de outubro, 10h00min – Vila Tupã - Sorocaba 

 100 participantes – Universitários e seus pais e familiares 
 
 
Novembro 
 
Solicitante: UNIVERSIDADE DE SOROCABA 

 Palestra: “Ensinando a aprender” 

 Data: 04 de novembro, em Sorocaba/SP 

 300 participantes universitários 
 

 
Dezembro 
 
Solicitante: UNIVERSITY OF DENVER – INTERNATIONAL MBA IN BRAZIL 

 Palestra: “Brazil: History and Anthropology” 

 Data: 03 de dezembro - Sorocaba 

 30 alunos universitários da University of Denver, EUA que fazem o curso de MBA 
internacional na universidade que fica no Colorado, EUA e estavam em visita ao Brasil. 

 
 

3. Site da Fundação 
 
 O site www.fundacaolamf.org.br recebe uma média mensal auditada de 3.600/mês 
visitantes, o que resultou um total de 43.200 visitas durante o ano. Sabe-se que este elevado 
número de visitas não é comum em sites de entidades ligadas à internet. 
 A maior busca no site da FLAMF é por artigos sobre educação e ensinar a aprender. 
 
 
4. Recursos Financeiros 
 
 A Fundação LAMF tem seus recursos provenientes de doações de empresas e pessoas 
físicas e também de direitos autoriais doados pelos autores do livro “Superdicas para Ensinar 
a Aprender” através da Editora SARAIVA.  

http://www.fundacaolamf.org.br/
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5. Conclusão 

  

A Fundação LAMF neste ano de 2013 executou suas atividades dentro do seu foco que 
é “Ensinar a Aprender”.  

Ensinar a aprender consiste num conjunto de procedimentos pessoais (atitudes e 
comportamentos), métodos e técnicas que as pessoas devem aplicar na sua vida diária, para 
conseguir ter uma educação permanente ou continuada. A Fundação quer ensinar esses 
meios para as pessoas, para que elas apliquem na vida diária. 

A Fundação está à disposição de toda a comunidade, para colaborar com as atividades 
de aprendizagem, visando ensinar a aprender. 
 
 
 
  
 
 
  
Prof. Mário Biazzi 
Presidente da Diretoria Executiva 
Dezembro de 2013. 
 
 
 
 
 
Prof. Antonio Carlos Bramante 
Presidente do Conselho Superior 
Dezembro de 2013. 


