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(A)gente na educação urgente! (A)gente cuidando de gente!

(A)gente percebendo os ventos da inovação! 

(A)gente movimentando os cata-ventos da educação! 

(A)gente comprometendo-se com a construção de moinhos de 
vento para humanizar a educação! 

Esses temas e muitos outros, certamente, continuam soprando no 
ouvido dos educadores da Rede Sinodal de Educação que participa-
ram do 28º Congresso da Rede Sinodal de Educação. Vento que sopra 
e estimula para a mudança na ação pedagógica! 

Esta edição da Revista Lições ajudará o leitor a (re)lembrar dos 
principais temas abordados, das provocações lançadas, dos “compro-
missos” assumidos, das perguntas que ficaram ressoando e, sobretu-
do, trará a voz de muitos dos nossos educadores e educadoras que 
compartilharam suas palavras. 

Depois de dois meses, talvez o tempo já tenha dado algumas res-
postas ou até tenha feito surgir mais perguntas! Mas o tempo também 
fez sentir saudades, fez brotar o desejo de rever, reviver... É para isso 
que a revista da Rede vem ao seu encontro: conferências, reflexões, 
compartilhamentos, curiosidades, depoimentos, charges, teses e mui-
tas fotos ajudarão você, prezado leitor e leitora a relembrar, ressignifi-
car, lançar novos olhares curiosos, indagadores e responsáveis para a 
educação... trarão, de longe e de perto, abraços calorosos e saudosos!

Profª Marguit Carmem Goldmeyer
Coordenadora Pedagógica da Rede Sinodal de Educação

Editorial

Agradecimento 

Com o tempo a gente aprende o valor do MUITO OBRIGADO!
Com o tempo, percebe-se que é urgente reconhecer talentos e 
agradecer!
GAP (Grupo de Apoio Pedagógico), é um prazer e uma alegria 
dizer a vocês: MUITO OBRIGADA!
Lia e Denise, muito obrigada!
Estimados(as) e valorosos(as) professores colaboradores: obriga-
da por nos mostrarem que na educação urgente tem tanta gente 
bacana! Que tudo vale a pena se feito com amor!
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Reflexão

Poderíamos falar longamente sobre Jesus, mas quero, de uma forma 
breve, trazer uma palavra bíblica oportuna para este novo dia, no 
qual vamos encerrar este Congresso e retornar para nossos lares.

 1º Mt 7.28-29
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as 

multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava 
como quem tem autoridade e não como os escribas.

A forma de Jesus ensinar encantava muitas pessoas.
 Ao ensinar, Jesus chamava atenção do povo de seu tempo por ter 

um jeito de ser “humano” muito especial, simples 
e cativante.

 Ele conquistava multidões, porque a sua 
pessoa como um todo transmitia credibilidade, 
despertava confiança e contribuía para que os so-
fredores de seu tempo tivessem a dignidade res-
tabelecida pelo ensino e por seus atos de amor, 
materializados nas curas, milagres, mas especial-
mente nos pequenos gestos de cuidado.

 O jeito de Jesus, seu olhar, sua percepção, 
suas palavras, sua ajuda, sua forma de se relacio-
nar, revelou o jeito de Deus entre aquelas pessoas 
com quem conviveu; jeito esse que contemplava a 
integralidade da vida do ser humano.

 No agir de Jesus, Deus manifestou o seu amor, a sua misericórdia, a 
sua ternura e seu cuidado diante da miséria humana.

 Em Jesus, o Verbo se fez carne; a palavra se fez vida.
 Jesus as ensinava como quem tem autoridade.
 O ministério de Jesus é um ministério que passa pelo movimento, 

pelo contato, pela sensibilidade e vai até as entranhas. 
 Um ministério que orienta, ensina, admoesta, busca, carrega, cuida, 

restaura e ama.
 Um ministério relacional, de contato, de profundo sentimento, de bus-

ca de saídas, de delegação de tarefas, de troca de saberes, de mutirão. 
 Um ministério de um viver sensível, ético, consequente, solícito e 

amoroso no agir e reagir.
Um ministério no qual a espiritualidade é mais que forma e rito, mas é 

transpirada através de todo o seu ser. 
 Ele ensinava como quem tem autoridade.
 Com que autoridade nós exercemos a liderança hoje, a nossa função, 

a nossa profissão?
A mensagem que levamos e o ensino que hoje propagamos em 

palavra e vida têm feito diferença na vida das pessoas? 
Temos sido suficientemente sensíveis aos clamores das pessoas em 

nosso tempo e “ajustado” a nossa pedagogia para que a escola, como 
aqui fomos lembrados, seja também um espaço terapêutico, de cuidado, 
de preservação e de transformação da vida do ser humano e de todo o 
planeta?

Qual é o nosso jeito de ser, de liderar, de ensinar e de viver? 
 Jesus ensinava como quem tem autoridade.
O tempo da autoridade imposta e inerente a uma determinada função, 

da autoridade pela autoridade, está terminando. 

Quem é Este que até os 
ventos e o mar lhe obedecem?

 A nossa autoridade numa função de liderança se constrói e se estabe-
lece na relação diária de amor, carinho, perdão, diálogo, questionamentos, 
coerência de vida; na relação de dentro para fora; não na relação de 
um amor que se diz ter, mas no amor que, sem dizer que o temos, o 
vivemos.

 Estamos saindo daqui hoje de volta para nosso lar, nossa escola, 
nossos contextos de vida.

O que fazer com tudo o que aqui ouvimos e aprendemos?
 FAZER!

 É o que Jesus diria! Faça. Faça acontecer!
Mt 7.12 = Façam aos outros o que querem 

que eles façam a vocês.
Na parábola do bom samaritano, encontra-

mos: “qual dos três foi o próximo do homem as-
saltado? Aquele que o socorreu! Respondeu o 
mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a 
mesma coisa.

Jesus sempre enviou. 
Faça acontecer!
Estão em nossas mãos diferentes possibilida-

des para que o verbo continue a se tornar carne 
nas nossas vivências diárias.

 Que nas relações, que tecemos diariamente, 
nos sintamos mutuamente cuidados, amados, alimentados através de um 
serviço que permite que cada pessoa possa desenvolver vida digna e sem 
enganos.

 Que o jeito pedagógico de Jesus possa sempre nos inspirar e orien-
tar; que Deus nos dê muito amor, sabedoria, paciência, mas também âni-
mo, determinação e audácia para trabalhar em diferentes espaços, onde o 
todo do nosso ser e serviço faça a diferença na vida das pessoas. 

 Que juntos possamos perseverar no firme propósito de construir um 
mundo bem melhor. Amém.

Palavra final – envio
Eu e você podemos muito.
Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo.
Não precisa ir longe, procure ao seu redor.
Aqui a gente faz o mundo bem melhor.
Somos aqueles que podem fazer a diferença.
Podemos todos ser gente e agentes de cuidado, formação e transformação.
Desejo que Deus abençoe o nosso viver e conviver neste dia; que 

a palestra que teremos a seguir e a pregação do culto de encerramento 
sejam ainda preciosos momentos para continuarmos refletindo e gestando 
um mundo bem melhor. Amém.

P. Sinodal Enos Heidemann
Colégio Sinodal

São Leopoldo/RS
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Crônica

Rede. Congresso. Gente. Vento. Sensação. Gente. Sopro. 
Movimento. Direção. Gente. Cuidado. Sensibilidade. Pul-
sação. Vida. Gente. Inquietação. Desejo. Mudança. Gen-

te. Diálogo. Relação. Interação. Reflexão. Gente. Conhecimento... 
Gente... Humanização... Gente. Cata-ventos... Ventos da Mudan-
ça... Gente. Educação. Gente. Agente. Gente. Urgência, gente. 

Assim como os ventos de Érico Veríssimo anunciavam mu-
danças no cotidiano de seus personagens, os ventos que sim-
bolizaram o Congresso da Rede Sinodal de Educação, (A) gen-
te na Educação Urgente, colocaram em movimento o maior 
cata-vento das escolas sinodais: o desejo de abastecer o sopro 
da vida docente, em busca do redirecionamento de ventos que 
guiam o pulsar pedagógico. 

Ventos na Docência

 As falas no congresso despertaram o movimento de pe-
quenos cata-ventos (professores e gestores) que levarão 
outros pequenos cata-ventos a se reinventar. As reflexões 
apontaram para a necessidade de educadores, formadores de 
GENTE, saírem do lugar solitário da sala de aula e ampliarem 
as possibilidades de interagir num espaço de formação huma-
na no cuidado planetário. 

O educador, antes de ser formador de gente, é GENTE. 
Isso implica reconhecer as fragilidades para buscar a autos-
superação diante dos desafios da docência. O momento é de 
mudança. Mudança exige sensibilidade e direção. Nenhum 
vento é a favor de quem não sabe aonde vai. 

Ventos de mudança na Educação Urgente impulsionam 
o resgate do convívio amoroso ca-
paz de (re)significar as redes do 
conhecimento e qualificar o desen-
volvimento humano nos espaços de 
formação de GENTE: a escola.

A Educação Urgente precisa de 
(a)gente formador de gente. Exige 
toque, olhar, percepção, escuta, cui-
dado, reflexão, mobilização, inquie-
tação, intenção, superação, ação. 
Vida na Vida.

 

O Vento foi, 
O Vento vem, 

Será que o vento já me atendeu? 
Só resta agora você me entender, 
Que esse vento é o nosso Deus!

 (Edson Gaúcho)

Profª. Sandra Regina Rychescki e 
Profª Daniele Jacobi

Colégio Ev. Augusto Pestana
Ijuí/RS

Sheila Mass
Colégio Sinodal Doutor Blumenau
Pomerode/SC
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Fui convidado para lecionar em nossa escola em fevereiro de 1990. Lecionava em escola pública 
em nosso município fazia três anos. Da nossa escola, mesmo como ex-aluno, sabia dos es-
treitos laços que esta tinha com a igreja. Todos em Pomerode sabiam o quanto o pastor Edgar 

Liesenberg lutara para manter, bem como equipar a escola e como se esforçava para que os membros 
da igreja pudessem matricular seus filhos nela. Contudo, não havia ainda a atual estrutura de Rede 
Sinodal e pouco se sabia disso. Somente dois anos depois do meu ingresso no quadro de professores, 
fui convidado a participar do então XIX Congresso Nacional de Professores da Escola Evangélica, uma 
promoção do Departamento de Educação da IECLB e execução do Colégio Evangélico Alberto Torres 
de Lajeado, nos dias 20 a 23 de julho de 1992, com o tema “Professor: O desafio da Modernidade”. 

Essa experiência se apresentava como algo inédito, repleta 
de novidades tanto filosóficas, quanto pedagógicas. Discutir edu-
cação considerando as prováveis tendências e perfis do educan-
do e seu entorno consistia realmente de algo no mínimo diferente, 
mesmo porque na área da matemática, na graduação, a maior 
preocupação sempre fora a formação específica, o domínio dos 
conteúdos relativos à ciência propriamente dita. Assim, acendeu-
se a chama da reflexão da prática permeada também por ques-
tões outras, principalmente a visão de mundo e sociedade em que 
a escola está inserida. E naturalmente, a natureza confessional 
de nossas escolas passou a ter também maior significado.

A partir desse Congresso, minha participação nos eventos 
promovidos pelo Departamento de Educação passou a ser fre-
quente. Passei a participar dos cursos oferecidos, dos encontros 
por área e demais eventos sempre que possível. A oportunidade 
de compartilhar experiências com meus pares de outros lugares, 

com outras realidades foi de valor inestimável. Nesse sentido, marcou bastante o Congresso realizado 
em 1998, no Colégio Sinodal do Salvador, em Porto Alegre/RS. Na noite de abertura, o professor Do-
rival Fleck fez um retrospecto dos Congressos. Dos palestrantes, cito Tânia Zagury, que trazia a 14ª 
edição do livro “Sem Padecer no Paraíso”, apontando para a insegurança quanto ao modo de agir dos 
pais em relação aos filhos. Das modalidades de interação, cabe lembrar a oportunidade que foi dada 
aos professores de desenvolverem trabalho por áreas afins. Lembro bem dessa atividade, uma vez que 
me coube fazer a socialização do que realizamos na área da matemática.

Assim, de congresso em congresso, sente-se a transformação tanto dos objetos de estudo de cada 
momento, quanto da concepção de (a)gente da educação de cada um, e também como os congressos 
vêm contribuindo nessa concepção. Faz pouco, falávamos em modernidade e refletia-se educação 
sob esse aspecto, agora, de forma global, se desenha um cenário dito pós-moderno, com expectativas 
e novidades muitas vezes difusas ou hiperdinâmicas, com linhas de pensamento entremeadas por 
hesitação e dúvidas quanto ao novo. Contudo, enquanto rede, possibilita-se o desatar desses nós em 
conjunto, fortalecendo as possibilidades de transformar essas dúvidas em temas geradores de novas 
e reais perspectivas que possam ir ao encontro daquilo que se vivencia. E os congressos têm sido 
um meio de tecer entre as escolas uma contribuição fundamentada na formação de cada um de nós, 
professor da Rede Sinodal de Educação.

Prof. Wilson Hafemann
Colégio Sinodal Doutor Blumenau 

 Pomerode/SC

– (A)gente no Congresso – (A)gente da escola urgente

Depoimentos

Aeducação como processo é também vista 
como um dos principais mecanismos de 

transformação social e remete-nos a pensar so-
bre os novos rumos da educação no país. Novos 
paradigmas surgem, e com eles a importância 
da adequação de um currículo de mudanças que 
promova espaços de socialização, congregando 
conhecimentos e habilidades alicerçados numa 
aprendizagem de sentidos para a vida.

Enquanto educadores, temos uma constante 
preocupação com as mudanças, pois tudo acon-
tece muito rapidamente. É eminente a inquie-
tação crescente com a moral e a ética. Temos 
que escolher valores para viver, nos remetendo 
a repensar as possibilidades que temos e quais 
as que mais apreciamos diante das escolhas que 
podemos realizar. 

Torna-se emergente pensar uma educação 
voltada para uma proposta humanizadora, assi-
nalada por um sentido que seja proeminente e 
pró-ativo na vida dos estudantes. O paradigma 
do cuidado é uma opção para revigorarmos as 
relações que estabelecemos, do cuidado de si, 
do educando, do corpo, do espírito, do estranho a 
nós, do cuidado com o planeta.

Na participação no Congresso e em outros 
encontros da Rede, buscamos nos realimentar 
cognitiva e espiritualmente, buscando novas 
formas de ver o mundo e de construir relações 
com o outro. Diante disso, precisamos nos rein-
ventar, nos adequar a uma nova proposta que 
professe, confesse, abrace e adote atitudes de 
mudanças em tempos de reforma, contemplan-
do pedagogicamente esse novo perfil de aluno, 
com o seguinte questionamento: O que você, 
professor, vai colocar hoje no meu coração e na 
minha alma?

 
Profª Lorita Iris Baisch Korb

e Profª Márcia Brun
SETREM 

 Três de Maio/RS

Os Congressos da Rede Sinodal de Educação e sua contribuição na formação de a(gente) da educação
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Depoimentos

Nesses 25 anos de (a)gente na educação, 
quatro dos quais como funcionário do setor 

de audiovisual e responsável pelos alunos do in-
ternato e nos demais como professor de Informá-
tica, de Educação Física e na função de Coorde-
nador de Ensino e vice-diretor, busquei trazer ao 
dia-a-dia escolar o entusiasmo e a continuidade 
de uma “história genética” de aluno da “Escola 
Evangélica”. 

Desde Crissiumal, na então 
Escola Evangélica Guilherme 
Rotermund, passando pelo Co-
légio Ipiranga, de Três Passos, e 
pela Escola Evangélica Ivoti, hoje 
Instituto de Educação Ivoti, onde 
vivi e participei intensamente da 
vida como gente da escola, ul-
trapassando o ambiente de sala 
de aula (na banda marcial, nas 
danças folclóricas, fazendo tea-
tro, praticando esporte, atuando 
como líder estudantil, participando da orquestra, 
etc.), aproveitei ao máximo as oportunidades es-
colares e assim tentei sempre oferecer esse gene 
para aqueles que estiveram sob minha responsa-
bilidade, os alunos, aqueles que são o motivo da 
existência de uma escola. 

O gene de vibrar por desafios, de assumir 
compromissos, de ser voluntarioso, de buscar a 
conciliação, de ser respeitoso, de reconhecer erros 
e de buscar alternativas; de não ter medo daquilo 
que não se conhece, de ser alegre ou extrovertido 

e, ao mesmo tempo, ser sério nas coisas sérias: 
isso me traz o sentimento de ser agente na e da 
educação.

Buscando sempre o crescimento em encon-
tros da Rede, em cursos, em assembleias, nos 
Congressos (lamentando não poder participar de 
todos), sendo membro de Conselho Escolar, de 
Círculo de Pais e Professores, sendo líder de Asso-
ciação de Professores e Funcionários, coordenan-

do grandes eventos, como a 
ONASE, sendo Coordenador 
Regional, Coordenador de 
Ensino, mas sabendo que 
tudo isso só tem sentido se 
vivido na rotina da escola, no 
“chão da fábrica”, na hora de 
exigência acadêmica, na hora 
de responder pelas opções e 
decisões: isso faz com que o 
meu ser-agente continue em 
constante construção.

E como (a)gente na educação, naquilo que está 
ao meu alcance, tento mostrar aos alunos que as 
coisas futuras acontecem no presente, que eles 
devem buscar o melhor naquilo que estão fazendo, 
cada qual com seus limites e talentos, que quem 
tem pernas tem que correr e quem tem asas tem 
que voar... 

Prof. Gerson Engster
Colégio Sinodal 

 São Leopoldo/RS

Falar da contribuição dos Congressos na for-
mação de agentes de educação é falar da 

própria história da Rede Sinodal. Várias gera-
ções de professores viveram-nos intensamente: 
pensando, organizando, participando ou ouvin-
do. Eles são o tempero do trabalho: ado çam, 
salgam, apimentam... Integram pessoas dos 
mais diferentes lugares e sotaques, discutem 
temas variados, levantam grandes polê micas, 
inserem cultura e lazer. Reforçam a convicção 
do ser professor e da sua força para transformar 
a educação e torná-la o bem maior da nação e 
dos seus indivíduos.

É com orgulho que os participantes ouvem 
a história das escolas-sede, vibram com bons 
palestrantes, têm coragem de expor ideias, de 
discuti-las com grandes nomes e, também, de 
discordar. Agitam-se na hora dos intervalos – 
sempre há um gostoso lanche –, encontram 
velhos amigos, fazem novas amizades. Peque-
nas escolas se agigantam ao realizá-los, e as 
grandes escolas socializam suas potencialida-
des, visualizando novos horizontes.

Os Congressos, acima de tudo, emocionam 
e reforçam a grande verdade: educação é possí-
vel sempre. Basta querer fazer!

 
Profª Leatriz Hoffmann Voigt 

Colégio Sinodal Barão do Rio Branco
Cachoeira do Sul/RS
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Conferências

1. La gran paradoja en la aldea global
Nos encontramos hoy frente a una gran para-

doja: al mismo tiempo que estamos creando todas 
la condiciones para la desaparición de la especie 
humana, hemos creado todas las condiciones para 
hacer posible el relacionamiento y el encuentro 
global como especie. Amenazamos la superviven-
cia y al mismo tiempo fortalecemos los medios de 
convivencia y comunicación.

El calentamiento global, la disponibilidad y el uso 
del agua, la disponibilidad de alimentos (hambre), el 
tipo de consumo de energía y los límites y deterio-
ro del territorio, son factores que están poniendo en  
riesgo la supervivencia de la especie humana.  Por 
otra parte, el Internet, los teléfonos de tercera genera-
ción, los espacios virtuales de encuentro (FaceBook, 
YouTube, Twitter, Wikipedia…) y el turismo masivo, 
están creando las condiciones para que todos los 
hombre y mujeres podamos reconocernos, relacio-
narnos y encontrarnos como especie.

Reconocernos unos a otros como de la misma 
especie es uno de los desafíos del proyecto de hu-
manización. El racismo, las guerras, la tortura, los 
etnocidios, los genocidios, las muertes masivas  por 
hambre, etc. nos  indican que aun tenemos que reco-
rrer un camino para llegar a reconocernos como de 
la misma especie, lo cual solo es posible a través del  
encuentro y el reconocimiento  del otro como distinto 
y diferente a mí pero tan legítimo y digno como yo.    

Poder preveer, prevenir y controlar el riesgo de 
autodestrucción de la especie humana y aprove-
char la oportunidad para crear el proceso de auto-
percepción de especie requiere de la definición de 
un nuevo orden ético.

Este nuevo orden ético debe se un nuevo pa-
radigma de civilización para el Estado, la empresa 
y las comunidades sociales en todas sus formas 
(desde la familia hasta las grandes confederacio-
nes internacionales). Estando en riesgo la super-
vivencia humana debe ser  un paradigma de es-
pecie el que fundamente una nueva forma de ver 
el mundo (cosmovisión) frente al cual se diluyan 
todas las discusiones ideológicas, de fronteras y 
nacionalidades.

2. El universo de valores que  del nuevo or-
den ético: la nueva cosmovisión

La calidad de la educacion y el nuevo
orden etico: la nueva cosmovison

El conjunto de valores de un nuevo orden ético 
conforma una nueva forma de ver el mundo, una 
nueva cosmovisión, la cual  tiene diversos ele-
mentos (distinciones, juicios, emociones, posturas, 
etc.) que definen una forma particular de estar-en-
el-mundo, de ver la vida y de dar sentido a lo que 
nos acontece y de la cual derivan nuestros patro-
nes estables de comportamiento y el modo de ser 
que nos caracteriza; esa cosmovisión es nuestra 
estructura interna de coherencia. Toda cosmovi-
sión, como ordenadora de la realidad que es, con-
tiene un conjunto de valores que le dan coherencia 
y persistencia a las diferentes distinciones, juicios, 
emociones que cada persona produce al observar 
y actuar en la realidad. Todos somos observadores 
diferentes de la realidad pero, guiados por el pro-
yecto de hacer posible la dignidad humana para 
todos,  podemos construir observaciones compar-
tidas y colectivas a través del dialogo y de la reso-
lución pacifica de los conflictos.1

Los valores de la nueva cosmovisión para po-
der preveer, prevenir y controlar el calentamiento 
global, el hambre, las inundaciones, el uso ade-
cuado del territorio, de la energía y del agua son:

• El cuidado: saber cuidar
• Saber hacer transacciones ganar-ganar
• La comensalidad: el acceso solidario al alimento.
Los valores para aprovechar las oportunida-

des de relacionamiento y encuentro para crear un 
proceso de autopercepción de especie, percibirnos 
y aceptarnos como una sola familia, son:

• Saber conversar
• El respeto
• La hospitalidad
       Este nuevo orden ético es el nuevo para-

digma de civilización global para la sociedad civil, 
la empresa y el estado dentro de un mundo sin 
fronteras. Estando en riesgo la supervivencia de 
la especie se diluyen todas las discusiones ideo-
lógicas, de fronteras y nacionalidades. Aun más, 
las posibilidades de superar los desafíos del ca-
lentamiento global y todos sus factores asociados 
dependen de nuestra capacidad de percibirnos 
como una sola familia global. Ninguna sociedad 
puede protegerse, a largo plazo, desconociendo la 
globalidad de la especie humana.

3. El cuidado: saber cuidar el aprendizaje 
fundamental.2

“Cuando amamos cuidamos y cuando cuida-
mos amamos. El cuidado constituye la categoría 
central del nuevo paradigma de civilización que tra-
ta de emerger en todo el mundo. El cuidado asume 
la doble función de prevención de daños futuros y 
regeneración de daños pasados.” (L. Boff).

Saber cuidar se constituye en el aprendizaje 
fundamental dentro de los desafíos de supervi-

vencia de la especie porque el cuidado no es una 
opción: los seres humanos aprendemos a cuidar 
o perecemos.

Dentro del actual contexto global del planeta y 
de las sociedades, el cuidado es y será el  nuevo 
paradigma ordenador y orientador  de la política, la 
ciencia, la economía, empresa, la estética, la vida 
cotidiana… y por tanto será el paradigma orienta-
dor de la calidad de la nueva educación.

El cuidado tiene múltiples dimensiones: cuidar 
de sí mismo, de los cercanos, de los lejanos, de 
los extraños, del planeta, de la producción, del 
consumo, etc.

Examinemos brevemente algunos tipos de 
cuidado desde la perspectiva educativa, atendien-
do a los propósitos que nos convoca este evento:

3.1. El cuidado de sí mismo: el autocuidado
Supone al menos dos aprendizajes básicos: 

aprender a cuidar el cuerpo y aprender a cuidar 
el espíritu. 

Las ciencias de la salud ya han recorrido un 
largo camino sobre las practicas del cuidado del 
cuerpo en lo que se denomina la Atención Primaria 
en Salud y que han adquirido nueva relevancia en 
el manejo de la pandemia de la gripa A(H1N1): la-
varse las manos, cocinar bien los alimentos, beber 
agua potable,  higiene cotidiana en la casa y el tra-
bajo, no automedicarse sino consultar al medico, 
etc. La educación formal, como se demostró con la 
reciente pandemia, ha hecho y hace un gran apor-
te a la salud enseñando estas prácticas básicas. 
Sabemos que una sociedad que aprende a lavarse 
las manos puede prevenir el 80% de las enferme-
dades infectocontagiosas. Y son los profesores 
de los preescolares y de los primeros grados de 
primaria quienes enseñan y afianzan estas rutinas. 

Ya en 1978, en la reunión de Alma Ata, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) fundamento 
el principio rector de la importancia del cuidado de 
la salud, diferenciando entre salud y medicina. Lo 
que hemos aprendido acerca de esta diferencia-
ción se podría enunciar así: Medicina para todos 
no es posible en ninguna sociedad, salud para to-
dos es posible en cualquier sociedad. Porque la 
medicina es un problema de inversiones, tecnolo-
gía y expertos profesionales y la salud es un pro-
blema de educación y comportamientos. Y solo un 
país que es capaz de construir un sistema de salud 
para todos puede darle medicina a todo el que la 
necesite en el momento que la necesite. No es 
posible atender médicamente a toda un sociedad 
que se enferma pero si es posible atender a las 
personas que se enferman en una sociedad sana. 
Enseñar y fortalecer las prácticas y rutinas del au-
tocuidado en salud, es uno de los grandes aportes 
que hace el sistema educativo a la economía de 

Prof. Dr. Bernardo Toro A.
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Conferências

los países (el cual no es públicamente valorado) 
y dentro del nuevo paradigma ético es un aporte 
fundamental para la especie humana.

El cuidado de sí mismo supone una concepción 
del cuerpo, una educación acerca de tener y habitar 
en el cuerpo, en la carne. Nuestros sistemas educa-
tivos son deficientes en este aspecto. En muchos 
países las materias referentes al cuerpo no reciben 
la atención que merecen; la educación física, el de-
porte, la expresión corporal, el teatro, la danza, etc. 
son “materias extracurriculares” (!). El cuidado del 
cuerpo no solo es un problema de salud es también 
un problema político y de convivencia. Si cada per-
sona aprende a valorar y respetar  su propio cuerpo 
como un bien insustituible y a respetar  el cuerpo de 
los otros, quizás se crean mejores condiciones para 
evitar el daño a los cuerpos: el asesinato, el secues-
tro, la tortura, el hambre, el suicidio, etc. La vida es 
sagrada porque el cuerpo es sagrado.

3.2. El cuidado del espíritu.
El cuidado el espíritu implica aprender a tener 

una ética autónoma, es decir, saber autorregular-
se, tener  autoconocimiento y autoestima. 

La autorregulación  es la capacidad de darse 
orden a sí mismo para poder ser libre. La libertad 
no es posible sino en el orden, pero el único orden 
que produce libertad es el que yo mismo construyo 
en cooperación con otros para hacer posible la dig-
nidad de todos. La autorregulación teniendo, como  
norte ético los derechos humanos,  es el funda-
mento de la ciudadanía y de la participación social.

Superar el enfoque de ética heterónoma que 
tienen nuestros sistemas educativos es uno de los 
desafíos al que nos convoca la ética del cuidado. 
Saber cuidarse y cuidar a los otros requiere de 
personas que saben autorregularse para cuidar la 
dignidad de todos.

Según el Dalai Lama, el autoconocimiento im-
plica ante todo aprender a entender y contener los 
sentimientos aflictivos: la ira, la envidia, los celos, 
la avaricia, la soberbia, etc. Entender que éstos 
sentimientos siempre pueden surgir,  no pueden 
ser eliminados, pero que es posible aprender a ser 
consciente de ellos y practicar su contención.3

La solidaridad entendida como la capacidad 
de buscar metas y objetivos que favorecen a otros 
y la solidaridad como la capacidad de ponerse en 
el lugar de los otros y saber escucharlos, son cons-
titutivos de la formación espiritual.

Sabemos que, en general, los sistemas educati-
vos de Iberoamérica tienen poca tradición y enfoques 
metodológicos probados para esta tipo de formación. 

3.3. Aprender a cuidar de los cercanos
Es aprender a crear vínculos afectivos. “Las ca-

racterísticas que definen un vínculo afectivo son la 
implicación emocional, el compromiso en un proyecto 
de vida con continuidad, la permanencia en el tiempo 
y la unicidad de la relación”.4 Esto implica, según la 
misma autora, aprender a  hacer el afecto explícito, 
generar sentimientos de pertenencia, el conocimiento 
mutuo y el tiempo compartido, el compromiso y el cui-

dado del otro. Un vínculo bien construido no genera 
dependencia sino autonomía de cada uno de los vin-
culados. “Siempre te puedes sentir libre de irte porque 
eres libre y feliz de quedarte”.

En términos de calidad educativa es necesario 
crear hoy currículos de “amigo logia” (aprender a 
hacer amigos) para los niños entre 11 y 15 años; y  
de “noviologia” (aprender a establecer relaciones 
estables de pareja) para los jóvenes entre 15 y 18 
años.5 Las capacidades y competencias más im-
portantes y valoradas en las sociedades globales 
son: el nivel ético de la persona, su capacidad para 
crear y desarrollar círculos de amistad y confian-
za y las formas de abordar y resolver problemas. 
Estos aprendizajes no son naturales es necesario 
enseñarlos. Ellos además son el fundamento de la 
felicidad.

3.4. Aprender a cuidar a los lejanos
Cuidar a nuestros colegas y conocidos, requie-

re aprender a cuidar las organizaciones e institucio-
nes. El mayor indicador de pobreza es no estar or-
ganizado, y el primer paso para superar la pobreza 
es organizarse. Las organizaciones nos ayudan a la 
autorregulación y al mismo tiempo nos permiten pro-
teger nuestros derechos. El cuidado de la familia, de 
las organizaciones de barrio, de amigos, profesiona-
les, religiosas, etc. son factores de seguridad para 
nosotros y para los que se relacionan con nosotros 
mas allá de nuestros lazos familiares.

3.5. Aprender a cuidar a los extraños
Cómo cuidar a los que no conocemos. Como 

cuidar del niño o de la familia que esta a miles de 
kilómetros y con la que jamás nos encontraremos 
en el espacio y el tiempo?. La respuesta es senci-
lla, cuidando los bienes públicos.

Entendemos lo público como aquello que con-
viene a todos de la misma manera para su digni-
dad. El acueducto es público si el agua que llega a 
la casa mas pobre de la ciudad es de igual calidad 
a la que llega a una casa de una familia rica. La 
educación será un bien público si los hijos de los 
pobres reciben una educación de igual calidad a 
la que reciben los hijos de los ricos. Si un sistema 
educativo es de calidad homogénea para todos los 
niños, entonces los niños ricos y pobres estarán 
igualmente cuidados. Lo mismo puede decirse si 
la salud, la vivienda, la información, el transporte… 
son bienes públicos. La equidad (la forma política 
del cuidado) de una sociedad esta relacionada con 
la cantidad y calidad de bienes públicos que esa 
sociedad posea. 

La política es el otro medio para cuidar de 
todos. El papel de la política y de los políticos es 
crear convergencia de intereses para el logro de 
metas y propósitos colectivos. Es a través de la 
convergencia de intereses como las sociedades 
pueden cambiar; y si esta convergencia esta orien-
tada por el norte ético de la dignidad humana, la 
política se convierte en cuidado!.

La formación política ha sido un capitulo sosla-
yado por los sistemas educativos de Iberoamérica, 

por la confusión existente entre formación política y 
formación partidaria. Todos los ciudadanos hemos 
jurado proteger un proyecto político: La Constitu-
ción Política de cada uno de nuestros países. Hoy 
gran parte de esas constituciones están fundamen-
tadas en el proyecto de nación del Estado Social 
de Derecho. Entender, comprometerse y aprender 
a cuidar de este proyecto de nación es una de las 
formas de institucionalizar el cuidado mismo. El 
cuidado demanda de los sistemas educativos for-
mación política, porque son los ciudadanos activos 
quienes hacen posible el cuidado en una sociedad.

3.6. El cuidado del intelecto6

El cuidado del intelecto y la inteligencia su-
pone renunciar al principio guerrero de la fuerza 
intelectiva y pasar al altruismo cognitivo!!

El principio guerrero “concibe la inteligencia 
como propiedad personal, privada e interna En este 
sentido, es un bien privado de un individuo, que se 
localiza en el cerebro y que se manifiesta en el des-
empeños de pruebas. Entonces la escuela pretende 
que sus estudiantes sean los más inteligentes, los 
más competentes en diferentes pruebas de evalua-
ción de habilidades intelectivas, y sean los más sa-
nos cerebralmente (selección de los mejores). Y el 
estudiante pretende ser el más inteligente de todos, 
ser el de mejor puntaje en pruebas, ser el más sano 
cerebralmente entre muchos…cuya implicación fun-
damental es que el supuesto ‘cuidado’ (protección) 
es el más costoso por su carácter privado, competi-
tivo y excluyente.” (Parra J.)

Pasar al altruismo cognitivo supone “el cuidado 
del intelecto  bajo condiciones de aceptación de la 
debilidad y la cooperatividad humana. Según estos 
principios la escuela y un estudiante deberían funda-
mentalmente: Desarrollar la capacidad de plantear 
(se) problemas irresolubles: ¿quién soy yo?, ¿cuál 
es mi tiempo?, ¿quién me acompaña?…Desarro-
llar la capacidad de buscar ayuda en los intentos 
de solución de un problema (reconocimiento de la 
debilidad, solicitud de cuidado): ¿con quién estar 
para desafiar la soledad? ¿A quién preguntarle? ¿ 
Quién me ayuda? El ejercicio continuo del intelec-
to, buscando ocasiones para usarlo en beneficio de 
sí mismo y los demás (responsabilidad intelectual, 
ser un cuidador): ¿a quién ayudar? Desarrollar la 
responsabilidad política, social y cultural del uso 
del intelecto: ¿cómo debo ayudar?…cuya implica-
ción fundamental es que el cuidado del intelecto no 
cuesta sino que es un regalo por su carácter social, 
público e incluyente (gratitud, bondad, ayuda, con-
suelo, comprensión, solidaridad,…” (Parra J.)

Pasar del principio guerrero y dominador de 
la inteligencia, que ha prevalecido en nuestros sis-
temas educativos desde su origen,  a entender y 
cultivar una inteligencia altruista y solidaria, es uno 
de los mayores desafíos para el futuro sostenible 
de nuestra educación Iberoamericana.

3.7. Aprender a cuidar el planeta
El cuidado del planeta ha sido resumido en la 

ya famosa trilogía ( Las 3R)
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• Aprender a Reducir el consumo (consumo 
consciente)

• Aprender a Re-usar 
• Aprende a Reciclar

4. Aprender a hacer transacciones ganar-ganar
Para poder sobrevivir los seres humanos no 

podemos dejar de producir y de consumir bienes, 
servicios y sentidos (símbolos y significados). Es 
decir, no podemos renunciar a hacer transacciones 
económicas, políticas, sociales y culturales. Es así 
como hacemos posible nuestra existencia. 

A través de las transacciones que hacemos 
los unos con los otros, ya sea entre personas o 
instituciones, son como las cosas, los servicios, 
las ideas, etc. adquieren o pierden valor. Una 
transacción justa y equitativa genera valor para 
ambas partes, ya sea un negocio, una promesa de 
amor verdadera o una clase en donde los alum-
nos aprenden. Cuando queremos cambiar algo, o 
con alguien, lo que cambiamos son las formas de 
transacción e interacción. Es a través de las tran-
sacciones como producimos y sostenemos la vida 
y el mundo en que vivimos.

John Nash, el matemático Premio Nobel de Eco-
nomía (cuya vida se cuenta en la película, La Mente 
Brillante) se hizo una pregunta que abrió nuevas pers-
pectivas para la concepción de las transacciones. Por 
qué a medida que somos capaces de crear mas ri-
queza, creamos mas inequidad y pobreza? El nos dio 
la respuesta: por que hemos diseñado, a todos los ni-
veles, sistemas de transacciones ganar-perder. Esto 
se refleja en los sistemas de competencia, de vencer 
y dominar al otro, y a los otros, en los negocios, la 
política, el amor, el conocimiento, etc. Y agrega Nash, 
todos los sistemas de excelencia son modelos exclu-
yentes ganar-perder, a no ser que sean totalizante. 
Todos los tipos de ranking, ya sean de belleza, acadé-
micos, sociales, etc. son excluyentes… alguien gana  
y muchos pierden. Por el contrario,  la vacuna para 
prevenir el virus A(H1N1) debe ser excelente porque 
es para todos. La excelencia totalizante, buena para 
todos, siempre es incluyente. Es el caso de los bie-
nes públicos, una educación para que sea incluyente 
debe ser excelente para todos.

Tenemos muy poca experiencia y capacidad 
para hacer transacciones ganar-ganar. Pero si 
queremos un mundo en donde podamos producir y 
consumir cuidando, nosotros y las siguientes gene-
raciones, debemos aprender necesariamente a ha-
cer transacciones económicas, políticas, sociales y 
culturales del tipo ganar-ganar. Y no es una opción 
o aprendemos o pereceremos. Este es quizás el 
mayor desafió ético y cultural que se le presenta a 
la educación y a la sociedad futura.

Saber  hacer transacciones ganar-ganar impli-
ca, entre otras cosas:

•  saber crear valor económico y ético al mis-
mo tiempo (coopetencia)

• Producir y consumir bienes útiles: los que 
contribuyen a la dignidad humana. 

• Aumentar la calidad y duración de los bie-
nes y disminuir su obsolescencia para racionalizar 
la energía.

• Aumentar la transparencia pública del Es-
tado, la Empresa y las Organizaciones de la So-
ciedad Civil

Fomentar el consumo consciente.
Desde el punto de vista educativo, la mejor 

forma de formar capacidad para hacer transaccio-
nes ganar-ganar, es fortalecer los enfoque peda-
gógicos de trabajo cooperativo en grupo. Nuestros 
modelos de enseñanza magistral y de evaluación 
por excelencia, favorecen la lógica ganar-perder, 
porque valoran la inteligencia guerrera.

5. La comensalidad: el acceso solidario al 
alimento

Según el ultimo informe de la FAO (2009) ac-
tualmente mil millones (!!) de personas están pa-
deciendo hambre en el  mundo. No es necesario 
hacer una discusión de la comida como cuidado. 

Todos lo sabemos, sobre todo los que han sufrido 
hambre por alguna circunstancia. Como lo dice un 
educador colombiano (Nicolás Buenaventura) “la 
humanización se inicio cuando el ser humano dejo 
de devorar (supervivencia) y empezó a comer (en-
cuentro)”. No son los educadores quienes tienen 
que solucionar la disponibilidad de alimentos en 
el mundo, pero si son los llamados a formar los 
nuevos ciudadanos solidarios que hagan posible 
poder invitar a todos a la mesa.

Veamos ahora algunas aproximaciones a los 
valores que nos permiten aprovechar las condicio-
nes creadas para el relacionamiento y el encuentro 
como especie humana

7. Saber conversar7

Saber conversar o  “lenguajear”, como propone 
Humberto Maturana8, implica varias competencias: 

Conferências

Bernardo Toro, o cuidado como nova ordem ética e a educação

Ocolombiano Bernardo Toro realizou a conferência de abertura do 28º Congresso da Rede 
Sinodal de Educação, em São Leopoldo/RS, no dia 21 de julho de 2010. Homem do mundo, 

conferencista internacional, consultor da ONU, Toro entende que “ou aprendemos a cuidar ou 
pereceremos”. Isso porque a humanidade, ao mesmo tempo que conseguiu criar as condições do 
seu pleno desenvolvimento, gerou também as condições do seu próprio desaparecimento. 

O filósofo entende que a sociedade contemporânea se ergueu sob o paradigma do êxito, da 
ambição desenfreada, e essa ordem ética pautada no individualismo exacerbado fez com que nos 
esquecêssemos que o Planeta Terra não precisa da humanidade. 

A ordem ética do triunfo e do domínio de uns sobre os outros precisa ser substituída, com 
urgência, por um conjunto de valores pautado na ética do cuidado: cuidado de si, do outro conhecido, 
do outro desconhecido, do intelecto, do planeta. Para Bernardo Toro, ainda que a educação, sozinha, 
não vá dar conta desse processo, não pode deixar de dar a sua contribuição.

Toro é um cavalheiro de fala calma, texto declarativo. Educador que olha a educação do alto, 
com vista panorâmica. Aposta, até certo ponto, numa variedade do romantismo pedagógico, ainda 
nutre confiança no reaquecimento da promessa moderna de educar para a promoção do bem. A ética 
do cuidado reacende o ideal humanista do sujeito culto, polido e socialmente engajado.

Não é incoerente essa promessa, ainda que seja mais uma versão dos ideais nobres a 
movimentar o discurso educacional. 

O cenário atual traz-nos perguntas inquietantes sobre o futuro de nossos filhos. Também 
promove um certo estado de incredulidade diante das amostras reiteradas de violência, segregação 
de toda ordem, exclusão social, baixos índices educacionais em meio a inovações tecnológicas 
impensáveis pouco tempo atrás, num tempo de vida on-line e pulverização das possibilidades de 
consumir cada vez novidades que em geral não precisamos.

Em tempos em que quase tudo se torna rapidamente perecível, pensar uma formação ampla é 
uma necessidade, mas a expectativa de uma educação completa fica impossível de ser cumprida, já 
que a velocidade da ação pedagógica jamais acompanhará a velocidade das demandas do mundo.

O próprio Toro sugere uma formação abrangente que possibilite o domínio da leitura, da escrita, 
do cálculo e da resolução de problemas, além de capacidades de análise, síntese e interpretação, 
manuseio crítico da informação e capacidade de decidir em grupo. Isso tudo tendo em vista a 
capacidade de compreender e atuar em seu entorno social de forma intelectualmente responsável, 
ou seja, formar alguém com capacidade para cuidar de si, do outro, do mundo. Sabemos todos que 
esse processo do qual fala Toro precisa ser feito de forma refinada, com densidade de contéudo e de 
metodologia, pois um pensamento sofisticado requer larga base cultural. E a cultura é a semente que 
lapida a condição humana para que não fique embrutecida.

A educação funciona melhor quando ligada a um certo véu moral, um conjunto de valores 
compartilhados por uma comunidade que oferte às pessoas uma ideia de pertencimento e motivos para 
preservar compromissos comuns, promovendo um nível de unidade que nos proteja do total desamparo. 
Parece que é esse o sentido de “cuidar para não perecer,” o qual nos sugere Bernardo Toro.

Prof. João Francisco Lopes de Lima
Diretor-geral do Colégio Martinus, em Curitiba/PR.

Para Pensar...
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• Saber conversar: Saber hacer afirmaciones 
verdaderas, juicios fundados, declaraciones sinceras, 
aclaraciones precisas, indagaciones respetuosas

• Saber escuchar: para  reconocer al otro en 
la creación de la realidad mutua. “La escucha es, 
sin lugar a dudas, la competencia más importante 
en la comunicación humana. En rigor, todo proceso 
comunicacional descansa en ella. Y ello, en primer 
lugar, por cuanto la escucha es lo que valida el 
habla. El habla sólo logra ser efectiva cuando pro-
duce en el otro la escucha que el orador espera”9

• El silencio: fundamento de la palabra y la 
escucha. La palabra para existir sale del silencio y 
vuelve al silencio. Sin silencios no posible la con-
versación, y la escucha solo es posible en silencio 
exterior e interior.

Debemos conversar porque cada uno 
de nosotros es un observador diferente de 
la realidad. Lo que hablamos refleja el ob-
servador que somos y por lo mismo debe-
mos reconocer que nuestra observación es 
solo una de las observaciones posibles. Los 
otros tiene otras observaciones propias pero 
ninguno puede atribuirse la verdad. Toda 
pretensión de verdad conlleva un principio 
de violencia: busca imponer, coaccionar o 
neutralizar. A través de la conversación, la 
escucha y el silencio, guiados por la ética de 
la dignidad humana, es como podemos, con 
nuestras diferentes observaciones de la rea-
lidad, construir los nuevos bienes  colectivos.

El lenguaje es la clave para saber lo 
que somos y cómo somos como individuos. 
Somos nuestras conversaciones: Cuando 
cambiamos nuestra forma de ser cambiamos 
nuestras conversaciones y cuando cambia-
mos la forma de conversar cambiamos la 
forma de ser. El lenguaje nos constituye

Una organización, una empresa, un 
colegio, es una red dinámica de conver-
saciones en conversación con su entorno. 
Es un sistema conversacional. Su gestión, 
límites y estructura son conversacionales. 
Un buen Rector o un buen gerentes es un 
buen conversador, sabe construir  a través 
del dialogo, con  los distintos observadores 
de la realidad, propósitos y compromisos 
colectivos.

8. El respeto
El respeto es reconocer al otro como legitimo 

otro, es decir, que tiene derechos, expectativas, 

sueños e intereses tan legítimos como los míos. 
Es respeto va mas allá de la tolerancia, porque el 
respeto supone aceptar al otro como interlocutor 
y aliado en la construcción de la realidad. En la 
tolerancia yo no agredo al otro pero tampoco lo 
involucro. El respeto supone reconocer que tanto 
el otro como yo somos observadores distintos de 
la realidad y por eso ambos somos legítimos para 
recurrir al dialogo como medio efectivo de cons-
truir dignidad, cooperación y convergencia desde 
observadores distintos. El respeto hace posible las 
interacciones seguras con los otros que yo no co-
nozco, porque me permite ser reconocido y reco-
nocer al otro como de mi misma naturaleza.

 

9. La hospitalidad
196 millones de personas viven en un país que 

no es el de su nacimiento. El Alto Comisionado de la 
Naciones Unidas (ACNUR) tiene bajo su protección    
22.500.000 de personas (por razones políticas o am-

bientales). El cambio climático, la escasez de agua, 
el hambre, etc. van a generar grandes migraciones y 
desplazamientos. Se avecinan grandes cambios en 
los asentamientos humanos, en especial, por la ele-
vación del nivel de los mares. Solo una actitud global 
de acogida y hospitalidad hacia  los otros extraños, 
provenientes de otras culturas, podrá prevenir gran-
des masacres y  hambrunas. 

La migración es una de las formas de enri-
quecer y hacer evolucionar las culturas y las so-
ciedades. Los pueblos iberoamericanos somos el 
resultado de una gran migración. Como lo vemos 
hoy en día, los migrantes envían a sus países de 
origen remesas por el orden de 226 mil millones de 
dólares. Los migrantes están equilibrando la eco-

nomía y las balanzas de exportaciones de 
varios países de A.L.!

10. America Latina en Iberoamérica y 
la nueva cosmovisión

Desde el sur del  Río Bravo hasta Tierra 
del fuego, America Latina tiene una superfi-
cie aproximada de 22 millones de kilómetros 
cuadrados (casi tres veces China) y una po-
blación de 522 millones ( un poco menos de 
la mitad de la población  China). Somos una 
de las grandes reservas de agua dulce dis-
ponible del mundo, casi todo nuestro territo-
rio es habitable y cultivable (Solo el 33% de 
China es habitable y cultivable), tenemos una 
gran diversidad biológica y la  Biomasa del 
Amazonas (mas de 6 millones de kilómetros 
cuadrados) y del Chaco trinacional. Somos el 
continente verde del planeta, a donde todos 
los otros continentes están mirando como una 
reserva para superar los desafíos futuros. 

No debemos, ni es posible, hacer una 
muralla para aislarnos y proteger nuestros 
recursos frente a las consecuencias que 
otros van a sufrir por el calentamiento glo-
bal. Seremos y podemos ser parte funda-
mental del bienestar de la especie humana 
planetaria si aprendemos e implementamos 
los valores de esta nueva cosmovisión. Ese 
es el nuevo significado que como latinoa-
mericanos, en Iberoamérica, podemos ofre-
cer para la nueva humanización.

Prof. Dr. Bernardo Toro A.
Atual coordenador da Veeduría Especial 

para o Fundo de Investimento para a Paz – 
FIP –  da Presidência da República da Colômbia.

1 Adaptado de: Echeverría, Rafael (2003).Newfield Consulting, Weston. Ver también del mismo autor: Ontología del Lenguaje (1994), Dolmen.
2 Parte de estos textos sobre el cuidado están inspirados en: Boff Leonardo (1999) Saber cuidar: Ética do humano-Compaixäo pela terra. Vozes. 

Petrópolis. En Español: El cuidado esencial: Ética de lo humano-Compasión por la tierra  (2002). Trotta. Madrid. 
3 Dalai Lama. (2000). El arte de vivir en el nuevo milenio. Grijalbo- Mondadori. Barcelona
4 Tomado de Horno Goicoechea Pepa, en http://www.adolescenciasema.org/ficheros/curso_ado_2009/Taller-3_Vinculos_afectivos_y_adolescencia.

doc
5 Propuesta de Miguel de Zubiría que desarrolla el Instituto Alberto Merani en Bogotá.
6 Parra, Jaime (2005) El cuidado del intelecto. En: La educación desde las éticas del cuidado y la compasión. Facultad de Educación. Universidad 

Javeriana. Bogota
7 Los conceptos de este aparte son tomados o adaptados de: Echeverria Rafael. Ontología del Lenguaje, Ob.cit.
8 Maturana, Humberto (1994) La Democracia es una obra de arte. Cooperativa Editorial del Magisterio - Instituto para el desarrollo de la democracia 

Luis Carlos Galán. Bogotá.
9 Echeverría, Rafael. La Escucha. NewField Consulting, Weston, agosto de 2005.

Conferências

Profª. Isabel Ebert
C.T.F. Jorge Logemann
Horizontina/RS
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Não é fácil viver em tempos de reconfigura-
ções. A dificuldade vem do fato de que pre-
cisamos de referenciais seguros, para que 

possamos fazer cumprir leis e regras. Referenciais 
seguros poupam-nos de encarar dilemas caracte-
rizados pelas oposições justo/injusto, necessário/
supérfluo, possível/impossível e, acima de tudo, 
certo/errado. O fato é que estamos vivendo tempos 
de reconfigurações de estruturas socioeconômicas 
locais, regionais e mundiais e de reconfigurações 
de valores, costumes e hábitos que atingem o cerne 
do ato de educar. É compreensível, pois, o nível de 
insegurança em que pais e professores se encon-
tram, porque são eles os principais agentes dessa 
tão nobre quanto complexa tarefa de educar.

O professor, hoje, ocupa lugar de destaque 
nessa, digamos, crise educacional. A figura docen-
te assume destaque nesse cenário, uma vez que 
o agente educador da família sofreu uma diver-
sificação que não nos permite afirmar que quem 
educa em casa é o pai ou a mãe. Esse papel, não 
raro, é exercido por avós, por tios e até mesmo 
por irmãos mais velhos, não deixando de fora as 
babás e empregadas domésticas. O professor é 
referência direta quando se pensa na instituição 
escola. O momento de transição que vivemos vem 
exigindo, cada vez mais, que o professor extrapole 

Professor Agente –
Formador de Gente

O professor como agente formador de gente
Que ventos movimentaram o cata-vento do saber no 28º Congresso da Rede Sinodal de Educação?

Muitos e intensos ventos... Ventos da mudança...
Entre eles, Júlio Furtado, com a abordagem pedagógica sobre professor como agente formador 

de gente. Compartilhando as ideias abordadas, retomo e reitero aspectos importantes de sua 
manifestação.

A complexidade do cenário contemporâneo torna imperativa a reinvenção do professor a partir 
da leitura do aluno que se apresenta e da nova dimensão do ensinar e do aprender.

As intensas e profundas modificações da sociedade e a constante reconstrução instituem uma 
lógica diferente de verdades provisórias e de novos sujeitos/alunos. Assim, o desafio docente é 
colocar-se entre o objeto do conhecimento e o aluno e saber como facilitar a aprendizagem.

A mudança paradigmática pressupõe ao professor, como agente formador de gente, assumir uma 
concepção que concebe a educação na sua dimensão emancipatória. Nesse sentido, o professor 
é um organizador de aprendizagens coletivas, construtor de sentido, trabalha e explora conflitos, 
questiona e avalia sua prática constantemente, ocupa-se de sua formação continuada através da 
pesquisa, ação-reflexão e reconstrução.

Atento às manifestações do processo, o professor pode constatar as relações que se estabelecem 
entre ensino e aprendizagem, pois as tensões e inquietações evidenciadas fornecem os elementos 
necessários para que as práticas pedagógicas sejam reelaboradas.

Nessa direção, conforme Furtado, o olhar fenomenológico é uma possibilidade para o professor 
compreender o comportamento do aluno sem julgamentos estereotipados. Além disso, a postura transcultural 
permite explorar, conhecer, respeitar e entender a cultura do aluno, enriquecendo-a, quando possível. 

A ação docente, nessa possibilidade de interação, tem como foco o aluno e suas aprendizagens, 
e o professor assume uma postura de constante aprendiz. É gestor que, intencionalmente, realiza a 
mediação da aprendizagem, modificando, alterando, organizando, enfatizando aspectos relevantes 
que possibilitem ao aluno elaborar suas próprias conclusões sobre o objeto a aprender. Quanto mais 
consciente dessa situação, maior é a capacidade do professor de criar sentido para a aprendizagem.

Por fim, assumir essa postura é comprometer-se com a autossuperação.

Profª Deizy R. Soares
Colégio Evangélico Augusto Pestana

 Ijuí/RS

seu papel de exclusivamente ensinar o conteúdo. 
Lembremos aqui que quanto mais o professor vai 
além do ato de simplesmente ensinar o conteúdo, 
mais ele se torna um educador. É exatamente nes-
se momento que o professor sente as dificuldades 
de estarmos vivendo tempos de mudança. Vários 
professores com quem tenho contato em cursos 
e palestras pelo Brasil afora têm o mesmo discur-
so. Como, ao mesmo tempo, ensinar o conteúdo, 
desenvolver valores relacionais, orientar quanto à 
sexualidade, formar o cidadão crítico, formar para 
a sustentabilidade, para a cooperação, para a in-
clusão social, etc., etc.? 

Se encararmos essas questões em separado, 
teremos a nítida impressão de que professores 
irão entrar em extinção, pois não daremos conta de 
tantas atribuições. A chave da questão encontra-
se na compreensão do título deste artigo. Formar 
gente é estar inteiro nessa relação. Significa olhar 
o educando por todos os ângulos e enxergá-lo em 
todas as suas dimensões. Talvez isso ainda nos 

Para Pensar...

Conferências

Prof. Júlio Furtado

seja novo e confuso, pois muitas vezes prioriza-
mos os planos e as teorias, ou outras vezes detur-
pamos o papel da consciência profissional. Antes 
de planejar um projeto sobre valores, precisamos 
nos perguntar como estão esses valores em nós 
mesmos. Se agirmos naturalmente de forma ci-
dadã, solidária, sustentável e inclusiva na relação 
com as crianças e jovens, talvez não necessite-
mos de tantos projetos específicos para esse fim. 
Nossa consciência profissional não pode excluir o 
principal combustível do nosso fazer que é o amor 
pelo próximo, traduzido pelo esforço de ajudá-lo a 
se tornar cada vez melhor. Gente de verdade só 
pode ser formada por gente de verdade, e é este o 
nosso maior desafio como professores: tornar-nos 
cada vez mais gente de verdade.  

Prof. Dr. Júlio Furtado
Ms. em Educação e

Doutor  em Ciências da Educação 

Prof. Waldemar Schult
C.E.M. Pastor Dohms
Unidade Higienópolis
Porto Alegre/RS
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Falar, dizer, bendizer: são verbos que carre-
gam densos sentidos. Eu queria mesmo que 
estas minhas palavras e reflexões fossem 

como uma bendição para o conjunto de coorde-
nadores, orientadores, professores e educadores 
presentes neste Congresso da educação Sinodal. 
Que este espaço conquistado com tantas e tão 
árduas lutas de educadores fosse mesmo uma 
trincheira de reflexão, união, paz, solidariedade e 
cooperação. São palavras de apelos, de convoca-
ções, para fugirmos do autoritarismo das palavras 
de ordem.

A educação para a humanização é, para todos 
nós que estamos trabalhando no campo da Educa-
ção Emancipatória, o princípio ético, a determina-
ção política, a utopia estética e o horizonte institu-
cional. Nessa direção, a humanização da educa-
ção e da escola é, ao mesmo tempo, processo e 
produto, nascidos e conquistados num projeto de 
mútua determinação e radicais lutas de educado-
res transformadores. Enquanto processo, é a ação 
diária, nas escolas, nas aulas, nas reuniões, no tra-
balho pedagógico, para fazer valer os princípios da 
igualdade, da convivência fraterna, da reciprocida-
de, da solidariedade ativa, para a promoção de um 
mundo mais justo e humano. Enquanto produto, é 
o espaço novo da educação do homem ativo, que 
aprendeu a viver junto aos seus semelhantes, na 
empreitada da formação e da produção social, da 
cultura à economia.

Saudamos todos os educadores, os que são 
professores, os que continuam professando a mais 
lídima esperança na liberdade, na justiça, na igual-
dade. Os que professam a crença e determinação 
na cooperação, na solidariedade e compaixão 
como princípios administrativos e pedagógicos, 
como diretrizes éticas para organizar o trabalho 
pedagógico e escolar e reger a vida como um todo, 
para além das fronteiras da escola. O conceito de 
humanização exige uma aproximação criteriosa, 
tudo o que o homem faz é necessariamente hu-
mano, pois deriva desse sujeito e de sua natureza. 
Mas, no campo da Filosofia, em uma parte denomi-
nada Antropologia Filosófica, costumamos distin-
guir estes conceitos: hominização seria o conceito 
que expressaria a produção da condição humana, 
o fazer-se homem, quer como processo cultural 
e grupal, quer como sujeito e subjetividade. Já o 
conceito de humanização seria pensado como a 
ação do homem, a partir de sua natureza e identi-
dade, sobre a natureza, a sociedade, a civilização, 
o mundo externo. Humanizar o mundo consistiria 
em dotá-lo das características do homem, sempre 
abertas e flexíveis, para nossa consideração atual. 

A globalização econômica e a mundialização 
da sociedade industrial, pautada na cultura urba-
na, consumista e massificada, amplia os poderes 

Gente formando gente: 
sendo (a)gente!

da ideologia capitalista, reforça o individualismo, 
reduz o sentido da vida ao gesto de comprar e 
consumir, competir, vencer e controlar, em todas 
as dimensões da existência, pessoal e coletiva. A 
humanidade não poderá sobreviver sem formas 
mais avançadas de organização social, sem ultra-
passar esse caos ordenado e articulado de inte-
resses mesquinhos e corporativos chamados de 
neoliberalismo e pautado estritamente pelos inte-
resses de mercado, e que maneja técnicas de con-
trole e de intervenção universais de impactos cada 
vez mais absolutos e irreversíveis. A humanização 
da educação e da escola passa pela construção de 
uma nova cultura, baseada em parâmetros éticos e 
estéticos emancipatórios.

Trata-se, por conseguinte, de buscar uma 
nova qualidade para essa formação e para todos 
os níveis ou modalidades escolares. A infância, 
período de formação da criança, tem que ser 
amplamente debatida, melhor pesquisada e co-
nhecida, melhor organizada, de modo a garantir à 
criança sua plena vivência e realização. Comutar 
a infância em nome do trabalho ou reduzi-la a um 
fetiche de consumo é submetê-la, esquartejá-la. Já 
vivenciamos um amplo debate nacional sobre esse 
tema, que acabou por superar a tese do trabalho 
infantil como formador. O trabalho infantil é uma 
excrescência, banida pelo avanço recente da cida-
dania em nosso país. Mas, na contraface perversa 
está a alfabetização precoce, autoritária, formalis-
ta, memorística, que se vê retomada em algumas 
propostas pedagógicas atuais. O saudosismo es-
treito, ressonância da pedagogia autoritária, pare-
ce acordar da letargia dos modismos com a sanha 
de reconstituir-se sobre bases disciplinares, exor-
cizando tudo o mais que construímos de saberes 
e práticas nesses anos de pesquisa e resistência. 
Trata-se de um momento importante para fazer a 
justa crítica, entre a tradição autoritária e os apelos 
estatísticos e modernosos de uma reforma, ou um 
conjunto de dispositivos reformistas mais preocu-
pados em gerar estatísticas para o Banco Mundial 
e FMI, para mistificar a suposta potencialidade uni-
versalizante das políticas educacionais recentes 
do que efetivamente produzir um aquilatamento da 
qualidade da educação e da escola brasileiras. As-
sim, trata-se de superar esses dois modelos. 

A educação e a escola que queremos também 
não podem ser confundidas com uma agência de 
assistência social compensatória. Tampouco de-
vem ser vistam como uma usina de empregabilida-
de para as vorazes sanhas da ordem neoliberal. A 
escola não deve ser tampouco uma agência clas-
sificadora de talentos para o sacrifício no mercado 
ao deus capital, ou uma quarentena de formação 
para o trabalho alienado e para o consumo. Escola 
é sinônimo de humanização, a função primordial 

da escola e da educação é hominizar, tornar o 
homem efetivamente homem, dar-lhe identidade. 
Ampliar, motivar, engendrar as dimensões huma-
nas da razão, da comunicação, do sentimento, do 
trabalho socialmente produtivo, da convivência, da 
afetividade, da responsabilidade das escolhas e do 
sentimento de pertencimento, no sentido de criar e 
sustentar-se sobre vínculos. Tal é o substrato da 
cidadania, cidadão é aquele que pertence, não no 
sentido de propriedade, mas de vínculos éticos, 
estéticos, políticos e morais, a um grupo huma-
no, a uma família, a um bairro, a uma rua, a uma 
cidade, a um país. E, quanto mais amadurecida 
for essa capacidade de abstração, vivencia-se a 
pertença ao mundo, ao gênero humano como um 
todo. A primeira função da escola é de base on-
tológica, criar uma ontologia histórica, inscrita na 
civilização, tornar cada homem um homem melhor, 
pelo acesso à cultura, aos saberes esclarecidos e 
aos sentimentos abertos, nobres, solidários. A se-
gunda função da escola e da educação encontra-
se imbricada e derivada dessa primeira: preparar 
as condições para a vivência e engendramento, de 
dentro para fora, das dimensões de pertencimento, 
da internalização de regras, deveres e condutas, 
direitos e prerrogativas da vida em sociedade ou 
da convivência em comunidade. A terceira função 
da escola seria, enfim, a de desenvolver hábitos 
sociais de produção, como uma propedêutica para 
o trabalho socialmente justo e produtivo. Criar uma 
conduta ecológica, tolerante e harmoniosa, uma 
habilidade de conviver, respeitar as diferenças e 
autoprover-se em situações regulares pode ser a 
plataforma dessa terceira dimensão. Assim, a es-
cola que sonhamos poderia começar a organizar 
essas três dimensões, preparando para a huma-
nização, a cidadania e a atuação significativa no 
mundo.

Estamos vivendo em uma época de vertigi-
nosas e rápidas transformações, tanto no cenário 
mundial quanto na conjuntura atual da sociedade 
brasileira. A educação encontra-se no cerne des-
sas mudanças. Não há como organizarmos um 
conjunto de prescrições e princípios, para reencon-
trarmos o caminho do desenvolvimento econômico 
e social, sem uma determinação prioritária: a pro-
moção de uma verdadeira revolução educacional 
em nosso país. Para essa finalidade importa que 
reconheçamos a tradição histórica e institucional 
que estruturou e administrou a educação e a orga-

Conferências

Prof. Dr. César Nunes
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nização da escola em nossa constituição cultural e 
política. Precisamos conhecer a trajetória histórica 
que nos produziu como instituição escolar e procu-
rar superar suas identidades e estigmas autoritá-
rios, não-participativos e excludentes. Mais do que 
nunca, precisamos pensar uma nova organização 
do trabalho pedagógico e da própria gestão e fun-
cionamento da escola. Trata-se de uma tarefa de 
construir um novo paradigma político, marcado 
pela gestão democrática e pela cultura da parti-
cipação, junto a um novo paradigma pedagógico, 
marcado pela pluralidade de enfoques, pela multi-
disciplinaridade e pelo trabalho conjunto e coletivo. 
Essa disposição será a trilha da geração de uma 
nova forma de conhecer e um novo jeito ou forma 
de ensinar, de modo que superemos as relações 
unilaterais e magistrocêntricas por um saber vol-
tado para a promoção da vida, da praticidade do 
cotidiano, capaz de um novo padrão de qualidade 
para o ensino e a própria aprendizagem. 

Educar é essencialmente uma manifestação 
de esperança, além de ser um genuíno ato políti-
co. Trata-se de um gesto que nasce nos corações 
e mentes de quem procura olhar para o futuro, 
para novas perspectivas, olhar para muito além do 
horizonte de nossos dias corriqueiros e estreitos, 
com olhos molhados de utopia. Ensinar é uma 
notória atitude de aposta no mundo. É uma ação 
que nasce tanto da esperança, que nos motiva a 
pensar desejar novas formas de fazer as coisas, 
quanto se depreende igualmente de nossa cons-
tante inquietude para com as coisas do jeito que 
estão dispostas hoje na realidade. Não se foge ao 
paradoxal núcleo de esperar e apostar, ao mes-
mo tempo em que se questiona e busca superar 
o que temos. Inquietude com o mundo que vemos 
e com aquilo que já existe e esperança de encon-
trar novas formas de encetar o novo, o inusitado, 
a transformação. 

A produção da ciência é um caminho de de-
safios, contradições, embates e descobertas, de 
escolhas e invenções. Um caminho predominante-
mente desafiador em seu curso e direção, somente 
trilhado por aqueles que se deixam imantar pela 
busca da verdade, em sua provisoriedade histórica 
e densidade política. Não é uma heurística somen-
te acessível a iluminados, é um esforço criterioso 
pautado na disciplina intelectual, no senso do pos-
sível, na relevância política e determinação de es-
clarecimento. Refletir sobre a educação, tal como 
fazemos hoje neste congresso, é um palpitante es-
forço que nasce da criatividade e da perseverança 
em conhecer, mais e mais, a prática educacional. 

Por fim, eu queria dizer que há uma música 
popular brasileira que eu considero muito bonita e 
frequentemente ouço com o coração, para meditar 
em seus múltiplos e inspiradores sentidos e senti-
mentos, de autoria de Almir Sater e Renato Teixei-
ra, que diz: “Ando devagar porque já tive pressa e 
levo meu sorriso, porque já chorei demais (...) todo 
mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a 
gente chega, no outro vai embora (...)”. Esses ver-
sos marcam profundamente minha compreensão 
de mundo e de educação.

Finalizo lembrando essa música por acreditar 
que ela representa bem esse momento: começa-
mos todos com muita alegria e força o nosso de-
safiador ano letivo e agora paramos um momento 
para pensar no caminho já vencido e restaurar as 
forças para mais um trecho de luta e caminhadas. 
Essa é a dinâmica da vida, ir e vir, chegar e par-
tir! Mas, para além dessa dialética da existência, 
nosso ofício de educadores nos exige uma sábia 
premissa: acreditar sempre! Raul Seixas nos inspi-
ra quando cantava “Tente outra vez, não diga que 
a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha 
fé na vida, tente outra vez!”. Essa é a mensagem 
final que desejo repassar aos corações e mentes 
de todos aqui: tentem outra vez, professoras, ten-

tem mais uma vez, professores, diretores, espe-
cialistas. Pois da força e vitalidade dessas suas 
tentativas dependerão os limites éticos, estéticos 
e educacionais de toda uma geração de homens 
e mulheres que hoje estão sentados em nossas 
salas de aulas e escolas. Alguns partirão, sejam 
educadores, professoras e alunos, e outros chega-
rão ao começo do ano que virá, com suas novida-
des, alegrias e identidades! Esse é o ritmo da vida 
e do mundo!

 
Prof. Dr. César Nunes

Doutor em Filosofia e História da Educação 
e autor de diversos livros na área da Filosofia 

O professor como agente formador de gente
Veja! 
Não diga que a canção está perdida 
Tenha em fé em Deus 
Tenha fé na vida 
Tente outra vez.
 (Raul Seixas) 

Aeducação escolar contemporânea, inserida num mundo em constante transformação, vem sendo 
questionada por muitos segmentos da sociedade quanto à perpetuação de princípios tradicionais 

e universais em seu fazer pedagógico. Lutamos por uma escola clássica que incorpora o passado 
e projeta o futuro.

É neste tempo paradoxal de intensas transformações tecnológicas e, ao mesmo tempo, de 
grandes problemas e desafios que precisamos pensar sobre o papel da escola. Conforme César 
Nunes, a escola é uma das instituições mais democráticas quando compreendida nos valores de 
uma sociedade moderna.

Acredito que as mudanças na realidade atual exijam um modelo educacional em permanente 
abertura ao novo, ao dinâmico, ao interativo, mas que priorize a formação humana. A escola deve 
estar comprometida com a sua comunidade e aberta ao debate sobre os seus interesses e suas 
necessidades. Deve haver, no seu fazer educativo, a mediação entre um pensamento globalizado 
sobre o mundo atual e uma ação localizada frente aos interesses e às necessidades da comunidade 
em que se insere.

A escola, sendo o berço da sociedade, tem hoje uma visão ampliada da sua função, passando a 
pensá-la em um lugar privilegiado de educação e formação do ser humano.

E o professor nesse contexto? Exerce a função de mediador, questionando, desafiando, 
pesquisando, propondo... Enfim, estando comprometido com as questões sociais que emergem 
no grupo, que são, na verdade, reflexo do mundo no qual estamos inseridos. Como mediador, o 
professor cria condições múltiplas de interação, pois é no convívio com as diferenças e na interação 
com os semelhantes e diversos que ocorre a aprendizagem e se estabelecem as relações.

E o aluno? É através da interação com os outros que ele é capaz de desenvolver suas 
potencialidades e construir o seu conhecimento, a partir dos desafios que lhe são propostos. 
Considerando para isso o aluno como um sujeito único, com sua história singular, com seu modo 
autêntico de pensar e agir e que está em constante crescimento.

É pelo processo de interação entre educadores e educandos que o modo de ser e a concepção 
de mundo vão sendo construídos. Isso exige práticas diferentes que preparam as novas gerações 
para uma nova sociedade. É uma tarefa difícil devido à diversidade cultural e histórica por que passa 
o ser humano em seu desenvolvimento, visto que nessa trajetória devem prevalecer o respeito e a 
valorização das diversas culturas e conhecimentos.

O ser humano não só é um produto de seu contexto social, mas também um agente ativo na 
criação desse contexto. Pensar esse contexto remete-nos a pensar em afetividade, pois nenhuma 
relação se dá se não houver vínculo. E para estabelecer vínculos, é preciso conhecer, interagir, 
relacionar-se. 

 Por isso, professor: tente outra vez... e sempre! Da sua força depende toda uma geração.

Profª Rosângela Von Mühlen Maciel 
 Colégio Evangélico Alberto Torres

 Lajeado/RS

Para Pensar...

Conferências
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... a partir da palestra de Clóvis de Barros Filho

Opalestrante Clovis de Barros Filho desenvol-
veu a reflexão baseando-se no conceito de 

felicidade do filósofo Aristóteles. Num dos momen-
tos da sua fala, ele apresentou a seguinte reflexão: 
“tudo tem um lugar para estar [...] não se vive bem 
em qualquer lugar [...] procurar viver no lugar certo”. 

Estes pensamentos me provocaram uma in-
quietude e comecei a fazer perguntas: Será que 
estou no lugar certo? Qual é o meu lugar certo? 
Será que existe algum lugar que já está prede-
terminado para mim? Será que a minha vida de-
veria ser um ato permanente de peregrinação? 
Uma busca constante da felicidade que se en-
contra em algum lugar? A felicidade está em mim 
ou no meu trabalho? 

Escola, lugar de gente

Para Pensar...

Conferências

Na minha inquietude luterana, demorei um 
bom tempo kairos para elaborar um breve pensa-
mento:

O lugar certo não é um topos geográfico, fixo e 
determinado, onde a gente entra e sai. E nem é um 
u-topos, um lugar ilusório que ficamos eternamente 
procurando sem achar. O lugar certo é aquele no 
qual nós damos a nossa parcela de contribuição 
para a felicidade das pessoas, para a realização 
contínua e não somente um prazer momentâneo. 

O lugar da felicidade é o topos das relações 
inter e intrapessoais saudáveis. É o ambiente de 
trabalho acolhedor das pessoas que estão inician-
do a sua carreira profissional. É o espaço peda-
gógico em que conseguimos compartilhar com 

naturalidade nossas alegrias e frustrações. São 
os momentos em carregamos ou nos sentimos 
sendo carregados pelas outras pessoas.

Ou seja o topos da felicidade é o lugar da 
vocação. É o lugar onde podemos nos colocar 
a serviço para o bem da humanidade. Onde en-
contramos sentido e realização no que fazemos. 
É o lugar em que nos sentimos reconhecidos e 
valorizados e ao mesmo tempo, valorizamos e 
reconhecemos a presença e a ação das outras 
pessoas.

Prof. Manfredo Carlos Wachs
Instituto Superior de Educação Ivoti

Ivoti / RS

Poesia: Ornela Beux
Ilustração: Iarema R. Allgayer
Colégio Sinodal da Paz
Novo Hamburgo/RS 
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Colégio Sinodal Roca Sales - Roca Sales/RS

C.E.M. Pastor Dohms - Porto Alegre/RS

Colégio Gaspar Silveira Martins - Venâncio Aires/RS

Delegações

Colégio Cruzeiro - Rio de Janeiro/RJ

Colégio Ev. Alberto Torres - Lajeado/RS

Colégio Teutônia - Teutônia/RS

Escola Bom Pastor - Ponta Grossa/PR

Instituição Ev. de Novo Hamburgo - NovoHamburgo/RS

Colégio Sinodal Barão do Rio Branco - Blumenau/SC

Instituto Sinodal da Paz - Santa Rosa/RS
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Associação Educ. Luterana Bom Jesus/IELUSC - Joinville/SC

Colégio Sinodal Ibirubá - Ibirubá/RS

Delegações

C.S.E.M. do Litoral Norte - Tramandaí/RS

Instituto Sinodal Imigrante - Vera Cruz/RS

Colégio Ev. Divino Mestre - São Leopoldo/RS

Colégio Sinodal Gustavo Adolfo - Lajeado/RS

Colégio Sinodal Salvador - Porto Alegre/RS

Colégio Ev. Augusto Pestana - Ijuí/RS

Colégio Ev. Jaraguá - Jaraguá do Sul/SC
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Delegações

Colégio Sinodal Progresso - Montenegro/RS

Colégio Sinodal Doutor Blumenau - Pomerode/SC

Colégio Sinodal Ruy Barbosa - Rio do Sul/SC

C.S.E.M. Dorothea Schäfke - Taquara/RS

Colégio Ev. Panambi - Panambi/RS

SETREM - Três de Maio/RS

Colégio SinodalConventos - Lajeado/RS

Colégio Sinodal Rui Barbosa - Carazinho/RS

C.S.E.M. de Sapiranga - Sapiranga/RS

Colégio Mauá - Santa Cruz do Sul/RS
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Delegações

Colégio Ipiranga - Três Passos/RS

Colégio Sinodal da Paz - Novo Hamburgo/RS
Colégio Cônsul Carlos Renaux - Brusque/SC

Colégio Sinodal Barão do Rio Branco - Cachoeira do Sul/RSColégio Martinus - Curitiba/PR

C.T.F. Jorge Logemann - Horizontina/RS Colégio Sinodal Tiradentes - Campo Bom/RS

Colégio Martin Luther - Estrela/RSColégio Ev. Martin Luther - Mal. Cândido Rondon/PR

Instituto de Educação Ivoti - Ivoti/RS
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Gostei de saber que...

Gostei de conhecer... pessoas com olhares 
atentos, ouvidos abertos e coração pulsante.

Rosângela Maschmann Messa                                        
C.E.M Pastor Dohms

Porto Alegre/RS

Gostei de saber que... há várias 
pessoas interessadas em rever 
(novas) posturas educacionais.

Andrea Diemer                                                                             
Colégio Sinodal Progresso

Montenegro/RS

Gostei de saber que... cada vez mais 
a preocupação em renovar, aprimorar 
o aprender e o ensinar respeitando 

principalmente os diferentes.
Paulo Luciano Baierle                                                                   

Colégio Ev. Divino Mestre
São Leopoldo/RS

Gostei de saber que... a Rede 
Sinodal, enquanto instituição de 
educação, está preocupada com a 
escola de hoje, buscando realizar 
reflexões com seus educadores, 

num momento como este do 
congresso, dessa forma está 

comprometida com a educação.
Jardeli Dias                                                                            

Colégio Sinodal do Salvador
Porto Alegre/RS

Gostei de saber que... um dos caminhos 
da educação está no desenvolvimento 

humano, no crescimento interior; e 
também de ver a música (minha área), 
na fala de todos os palestrantes, como 

condutor, mediador e exemplo de solução.
Marcelo Everson Lima                                                             

Colégio Sinodal Rui Barbosa
Carazinho/RS

Gostei de conhecer... os 
palestrantes, os quais só 

conhecia através de suas obras, 
que por sinal são maravilhosas.

Jussara Rita Dresch
C.S.E.M. de Sapiranga

Sapiranga/RS

Gostei de conhecer... os palestrantes 
e mais ainda ouvir as palestras que 

contribuem, como sempre, com o nosso 
fazer pedagógico, sem perder o nosso 
foco principal, que é a aprendizagem.

Vera Patthoff   
C. E. M Pastor Dohms

Un. Higienópolis e Lindóia
Porto Alegre/RS

Gostei de saber que... as escolas estão 
unidas em prol de uma educação 

de qualidade, mas com humanismo, 
competência indispensável para 

conviver na sociedade contemporânea.
Marlova Giuliani Garcia 

Colégio Metodista Centenário
Santa Maria/RS

Gostei de saber que... a Rede Sinodal 
de Educação está preocupada, 

juntamente com os seus docentes, 
em compreender, analisar, 

dialogar esta realidade escolar, a 
preocupação com a humanização, 

valores, resgatando o ser.
Rosângela

Instituto Sinodal da Paz
Santa Rosa/RS

Gostei de saber que... toda a nossa Rede 
Sinodal de Educação está buscando 

cada vez mais “vir a ser”, transformando 
a educação, humanizando os saberes, 

com qualidade, vivência, construção e 
competência, levando em conta o ser 
humano, que é emocional, psicológico, 
estético, ético, físico, intelectual...

Fabiane da Silva
Instituto Sinodal da Paz

Santa Rosa/RS

Gostei de saber que... ou 
aprendemos a cuidar ou 
perecemos, segundo as 

palavras de Bernardo Toro.
Suzinara Santos Couto 

C.E.M. Pastor Dohms
Taquari/RS

Gostei de saber que... devemos estar 
constantemente nos aperfeiçoando. 

Que devemos buscar um novo 
paradigma: o paradigma da felicidade, 

da nova ética, ou seja, dignidade 
humana e direitos humanos para todos. 

Paulo R. Wissmann 
Colégio Ev. Augusto Pestana

Ijuí/RS

Gostei de saber que... a Rede Sinodal está 
preocupada com o ser humano no contexto 

escolar, que o professor é mediador no 
processo e deve estar aberto à pesquisa, 

leitura e buscar novas ideias.
Adriane M. Lindemann                                      

Colégio Teutônia
Teutônia/RS

Gostei de saber que... há tantos educadores 
na Rede Sinodal que estão em busca de uma 

formação continuada – de novos saberes 
–, comprometidos com uma educação 

transformadora, inclusiva, participativa.
Danilo Doss

C.E.M. Pastor Dohms
Zona Norte - Porto Alegre/RS

Gostei de conhecer... ideias diferentes 
apresentadas pelos palestrantes.

Nilson José Reiter
Inst. Ev. de Novo Hamburgo

Novo Hamburgo/RS

Gostei de conhecer... estes 
palestrantes; que mais uma vez 
conseguiram me inquietar com 

seu conhecimento e provocações.
Mirian Rückert         

Instituto de Educação Ivoti
Ivoti/RS
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Compartilhando

As professoras Roseli Sauer, Marli Ma-
ciel e Débora Geib compartilharam com 

os demais colegas uma importante propos-
ta aplicada no Centro de Educação Infantil 
Martin Luther, onde o trabalho pedagógico 
é desenvolvido através de projetos. Durante 
25 anos, a metodologia aplicada esteve ali-
cerçada no material didático apostilado. Após 
criteriosas análises e estudos desenvolvidos 
com a equipe de professoras, coordenação e 
direção, decidiu-se mudar o método aplicado, 
buscando despertar, desde o principio, a ca-
pacidade crítica e participativa da criança.

O trabalho com projetos possibilita um 
maior envolvimento dos alunos, uma vez que 
todos os assuntos são abordados de formas 
variadas, partindo-se do lúdico, articulando as 
experiências realizadas com o cotidiano que 
as crianças vivenciam.

A metodologia estabelecida na Proposta 
Pedagógica da Educação Infantil está centrada 
em conteúdos que abrangem diferentes eixos, 
que, por sua vez, possibilitam o desenvolvimen-

Trabalhando com projetos 
na Educação Infantil

O trabalho pedagógico a 
partir de temas geradores

to de uma série de conhecimentos, funcionando 
como fio condutor das atividades realizadas.

A elaboração de um projeto por parte 
do professor pode se originar a partir de um 
problema, de uma curiosidade, de um conjun-
to de perguntas por parte de alunos, enfim, 
seguindo essa intenção, o professor proble-
matiza, argumenta e avança na organização 
do projeto a ser desenvolvido; tendo em suas 
mãos uma ferramenta riquíssima, que lhe 
possibilita um grande diferencial em sua práti-
ca cotidiana. Todos os passos do projeto são 
acompanhados pela coordenação pedagógi-

ca da instituição, buscando, sempre na cole-
tividade, os melhores encaminhamentos para 
o enriquecimento de cada proposta.

Ao desenvolver os projetos, o professor 
envolve não só os alunos como também os 
pais, acompanhando o desempenho e o de-
senvolvimento da turma no processo de apren-
dizagem em cada etapa de sua realização. O 
registro final dos projetos é acompanhado pela 
família através do portfólio do aluno; o qual 
se constitui em um documento extremamente 
completo e esclarecedor entre família e escola.

Enquanto equipe pedagógica, acredita-
mos que o trabalho no Centro de Educação 
Infantil deve estar sempre baseado na tríade 
pais\educadores\crianças. O bom relaciona-
mento entre esses três personagens é fun-
damental, desde a adaptação da criança ao 
meio escolar até o pleno desenvolvimento de 
suas capacidades e potencialidades, sempre 
respeitando suas particularidades. Assim, 
consideramos a aplicação dessa metodologia 
uma peça fundamental para que possamos 
atingir esses objetivos e seguir envolvendo 
nossas crianças de forma prazerosa e cons-
trutiva. Recomendamos essa proposta e de-
sejamos sucesso a todos.

Profª Liane M. S. Schwingel
Colégio Evangélico Martin Luther 

 Marechal Cândido Rondon/PR 

Otrabalho pedagógico a partir dos temas geradores surgiu na Mostra de 
Projetos, um evento anual que congrega todos os níveis, professores, 

alunos e disciplinas, através de projetos interdisciplinares, que são realizados 
durante o ano. O primeiro surgiu em 2004: “Colégio Sinodal da Paz – 30 anos 
construindo conhecimentos”. A partir disso, os temas geradores passaram a 
ser utilizados todos os anos, sendo já apresentados nas reuniões de avalia-
ção. Eles surgem durante observações feitas e trazem histórias bastante inte-
ressantes desse processo de escolha: uma leitura, um momento de lazer, uma 
história pessoal e, até mesmo, em situações de conflito. Quando definidos, 
vem o processo de criação do título, arte da agenda, camisetas, leituras, se-
minário de professores e até um vídeo promocional, que sempre desperta a 
curiosidade de toda a comunidade escolar. Essa prática, além de prazerosa, 
torna o ensino mais eficiente, pois motiva professores e alunos à prática de 
projetos inovadores e transdisciplinares.

Além de imagens desse processo, foram mostrados exemplos de cami-
setas, agendas e vídeos promocionais e banners utilizados para a divulgação 
dos temas. 

Material: Multimídia, folhas de ofício e canetinhas
Atividade com os participantes
Criação de um tema gerador para sua escola:

IDEIA – SLOGAN – IMAGEM

Profª Valéria Franz Bock 
Colégio Sinodal da Paz

Novo Hamburgo/RS
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Anarrativa deste trabalho, de autoria de 13 professores da 4ª série - Ensino 
Fundamental de 8 anos – do Colégio Evangélico Augusto Pestana de Ijuí, 

abordou os aspectos do planejamento, da execução de uma prova com pers-
pectiva interdisciplinar, como um dos instrumentos de avaliação do 3º trimestre 
dos anos letivos 2006 a 2009.

Tendo o Projeto de Trabalho Interdisciplinar como eixo para a contextu-
alização dos diferentes conteúdos que ancoram a elaboração de conceitos, 
a opção pelo tema Nas Trilhas de Nosso Antepassado permitiu a realização 
de atividades de pesquisa em diferentes fontes, coleta de dados em saídas 
a campo, produções em diferentes linguagens; além do desenvolvimento de 
conteúdos/conceitos específicos de cada componente curricular.

Como afirma o diretor do CEAP, Gustavo Malschitzky, “há muito se buscam 
caminhos para oferecer aos alunos a possibilidade de construir o conhecimento 
de forma não compartimentada”. Nesse sentido, desenvolveu-se a proposta da 
avaliação globalizada como um instrumento capaz de valorizar as aprendiza-
gens desenvolvidas através do projeto interdisciplinar. Para os professores, esse 
instrumento representou uma possibilidade de inovação em suas práticas, consi-
derando o desenvolvimento da competência da inter-relação e contextualização 

Avaliação globalizada:
uma prática interdisciplinar

Bolsos do mundo... Do mundo?
Literatura infantil: entre o sonho e o possível

das aprendizagens e da sistematização dos conceitos estruturantes do projeto e 
dos componentes curriculares. Segundo o professor de História Leandro Daron-
co, “a Avaliação Globalizada constitui-se em momento de significação e conso-
lidação de conceitos, aprendizagens e linguagens sincronizadas em diferentes 
momentos, espaços e vivências cotidianas ao longo do ano”. 

A produção coletiva impôs ao grupo de professores diversos desafios, os quais 
centraram-se em questões subjetivas: ruptura de uma prática de provas cumulati-
vas dos componentes curriculares, incertezas quanto à aceitabilidade das famílias 
dessa “novidade”, imaginário infantil sobre as avaliações finais, a diversidade das 
formas de aprender e as necessidades individuais de alguns alunos. 

Superadas as dificuldades técnicas da elaboração da primeira prova, sua 
aplicação e avaliação de seus resultados, as expectativas docentes revelaram 
o compromisso com a qualificação do instrumento, como afirma a professora 
de Ciências, Carla dos Santos: “A cada ano, a prova é aprimorada, tornando-
se um desafio para o grupo de professores, principalmente no momento de 
elaborar, aplicar e corrigir”.

Após a realização de quatro edições desde instrumento e do próprio tema do 
projeto interdisciplinar, há um conjunto de elementos significativos que apontam 
para a continuidade de planejamento e produção docente, do qual dois se desta-
cam. O primeiro, conforme o diretor Gustavo, “a prova globalizada é o encerramen-
to de um dos caminhos possíveis – o trabalho interdisciplinar a partir de um projeto 
consistente, cuidadosamente elaborado, planejado, estudado. E é a demonstração 
de que é possível encontrar os caminhos. É um caminho...”. O segundo, conforme 
a professora Adriana Röhrig, “isso não significa que essa prática não necessite de 
permanente reflexão para que se torne cada vez mais significativa”.

Profª Danieli Jacobi, Profª Mariana Canal Marques,
Profª Malaguise Metz, Profª Cristiane Keller e

Profª Mariluza da Silva Lucchese
Colégio Evangélico Augusto Pestana 

 Ijuí/RS

Sonhando com a escola transformadora, de que 
tanto se fala, é importante que se faça de for-

ma verdadeira a conexão entre o mundo e as prá-
ticas pedagógicas. Assim sendo, o trabalho com o 
texto e com a leitura tem o compromisso de (re)
inventar o encontro entre texto/leitor, pois é através 
da própria leitura que o sujeito leitor se compreen-
de. Ora, se não houver sentido nesse “juntar de 
palavras”, ao próprio leitor não será permitido alçar 
voos mais altos no mundo da imaginação. 

O texto poético, por ser recheado de sons e 
imagens, deve estabelecer uma ponte com o cor-
po da criança, suas sensações, seu vocabulário e, 
como não poderia ser diferente, com o encontro de 
todas as personagens escondidas em seu univer-
so infantil. É preciso que se faça um “pacto” entre 
leitor e poesia, para que aquele se deixe levar, se 
permita viajar pelos caminhos dos versos, pois só 

assim se torna eficaz o trabalho com rimas, sons 
e ritmos.

Pensando dessa forma, alunos de quarta série 
do Colégio Mauá foram desafiados a percorrer diver-
sos caminhos lúdicos até serem conquistados pela 
sonoridade da poesia. Através de brincadeiras com 
textos, leituras dramatizadas, do encontro com mui-
tos livros e diferentes autores, os pequenos poetas 
se permitiram a aventura de lapidar suas poesias. 
O resultado de um projeto interdisciplinar de quatro 
meses foi o livro intitulado “Os bolsos do mundo... Do 
mundo?”, que guardou os mais belos sonhos de uma 
criança expressos através do texto poético.

Profª Agda Baracy Netto e
Profª Cláudia Kniphoff Kroth 

Colégio Mauá
Santa Cruz do Sul/RS
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Laboratório de Aprendizagem:  
perspectivas de intervenção no cotidiano escolar

O corpo como constituinte da aprendizagem 
e o corpo na aprendizagem

Neste ano, o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo 
desponta com mais uma inovação para a ex-

celência em educação: a implantação do Labora-
tório de Aprendizagem. O serviço de atendimento 
educacional tem o objetivo de desenvolver ativida-
des diferenciadas com os alunos que apresentam 
lacunas, defasagens, comprometimentos no cam-
po da aprendizagem, através do estímulo às suas 
possibilidades de superação.

Conforme a Constituição Federal (1988) e a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n° LDB 9394/96), que estabelecem que a edu-
cação é direito de todos e que os estabelecimentos 
de ensino terão a incumbência de “promover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendi-
mento” (LDB 9394/96 Artigo 12 inciso V) e também 
estabelecer estratégias para esses alunos, con-
forme Artigo 13 inciso IV da LDB, justificam-se a 

Ocorpo, objeto de discurso da ciência, constantemente vasculhado, pes-
quisado, examinado, mas não completamente decifrado ou controlado. 

O corpo é o que temos de familiar, conhecido, mas, de certo modo, nele tudo 
é estranho. 

Sabemos que conhecer o corpo é uma tarefa sem fim, um suceder de des-
cobertas entrelaçado à emergência de novas zonas de sombra, de enigmas 
até então impensáveis, tanto na ciência quanto na fé. 

O corpo está mergulhado na história permeado pela cultura, o que pode 
um corpo varia conforme as épocas e a sociedade. 

As transformações trazidas pelo tempo modificam a noção do próprio cor-
po e as vivências corporais do sujeito, sendo o eixo de percepção existencial, 
são o agente do sujeito na percepção do mundo que o envolve e o lugar onde 
o sujeito se representa. Daí a necessidade de tomar cada um para escuta, em 
sua singular e inconsciente maneira de se relacionar com o seu corpo.

Com isso, o movimento corporal é visto como uma linguagem que permite 
a criança agir sobre o meio, no qual ela toma consciência de si e dos outros, 
sendo a base fundamental para o seu processo intelectivo e de aprendizagem. 

O projeto é desenvolvido na educação infantil e nas séries iniciais do en-
sino fundamental do Colégio Sinodal Ibirubá, em conjunto com as aulas de 

importância e relevância do Laboratório de Apren-
dizagem. 

Os laboratórios são espaços de pesquisa e 
ressignificação que detêm um ritmo e um tempo 
diferenciado da sala de aula. O trabalho desenvol-
vido no laboratório não reforça aprendizagens, não 
treina conceitos, não faz cópias. É, sim, um fazer 
em que o educador responsável busca conhecer 
as interferências na aprendizagem. Conforme Be-
atriz Vargas Dorneles, em seu artigo Laboratório 
de Aprendizagem – funções, limites e possibilida-
des (In: Ciclos na escola, tempos na vida: criando 
possibilidades. Organização Jaqueline Moll. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. p. 212): “Consideramo-lo 
como um espaço de trocas significativas entre os 
sujeitos que têm diferentes ritmos de aprendiza-
gem e contam com a chance de aprender de for-
ma distinta daquela da sala de aula. É um espaço 
para reconstruir conceitos e significados que não 
foram construídos em anos anteriores, ou que fo-
ram ‘esquecidos’, é um espaço de exposição de 
dificuldades, dúvidas e receios... São espaços que 
privilegiam o ritmo de cada aluno e mobilizam os 
melhores recursos para sua forma de aprender”.

No Laboratório de Aprendizagem, o educador vai 
trabalhar com o sujeito a busca pelo prazer na apren-
dizagem, a autoestima e a autonomia. Esse trabalho 
é desenvolvido através de intervenções significativas 

e prazerosas, num ambiente acolhedor e lúdico. O 
espaço torna-se uma extensão da sala de aula e tem 
como meta atender tanto ao aluno quanto fornecer 
subsídios às estratégias didáticas do professor. 

 Andréa Frentzer Krug, em seu artigo Currí-
culo e aprendizagem para todos (disponível em 
<http://www.redebrasil.tv.br/salto/boletins2004/dfe/
tetxt3.htm>, acesso em 24/01/2010), em relação 
aos Laboratórios de Aprendizagem, enfatiza: “Nos 
Laboratórios de Aprendizagem, os alunos são pes-
quisados quanto ao seu processo de construção 
do conhecimento e as descobertas ali realizadas 
têm por objetivo ajudar os professores e profes-
soras destes estudantes a proporem atividades 
escolares adequadas ao processo apresentado 
pelo aluno. Neste sentido, o Laboratório de Apren-
dizagem se constitui, principalmente, num apoio ao 
trabalho docente, na medida em que é um espaço 
de pesquisa sobre aprendizagem escolar”.

Dessa forma, a intervenção psicopedagógica 
contribui para uma nova percepção sobre o su-
jeito, ressignificando o diagnóstico, muitas vezes 
negativo, em possibilidades e habilidades a serem 
desenvolvidas e valorizadas.

Profª Sheila Lenhard
Colégio Sinodal Gustavo Adolfo 

Lajeado/RS

Educação Física. Por meio 
de exercícios motores apre-
sentados na forma de jogos, 
brincadeiras e desafios, a 
criança passa a vivenciar, 
dominar seus movimentos e perceber seu corpo globalmente, constituindo um 
todo. 

O corpo permite brincar, e é o brincar a nossa primeira forma de cultura, pois 
expressa as diversidades das formas de relação experimentadas pela humanidade 
em seu caminho histórico, pois brincamos de ser aquilo que o desejo designa. 

É no brincar que a criança realiza a congruência entre a realidade interna e 
externa. Talvez por esse motivo as primeiras brincadeiras vividas estejam sempre 
relacionadas à descoberta do eu corporal, em uma experiência íntima na qual a 
criança se permite lidar com o seu corpo e através dele interagir com o mundo. 

Brincar com o corpo é descobri-lo e, portanto, descobrir a si mesmo.

Profª Mônica Froeder
Colégio Sinodal Ibirubá

Ibirubá/RS
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OColégio Sinodal Doutor Blumenau é uma instituição, na cidade de Po-
merode/SC, que atende atualmente 420 alunos, do berçário ao ensino 

médio. Na sua proposta pedagógica e filosófica, objetiva o atendimento e 
o respeito à diversidade. Na história do Colégio, alunos denominados es-
peciais sempre foram matriculados. Porém, desistiam da escola regular, 
principalmente quando chegavam ao ensino fundamental, etapa na qual a 
aprendizagem formal não ocorria no mesmo tempo dos demais. Essas de-
sistências comprovavam que era necessário pensar num trabalho diferen-
ciado com esses alunos. Para tanto, faltava fundamentação para melhorar 
essa prática. 

Em 1999, com a matrícula da aluna Daniella, 
que apresenta Síndrome de Opitz, algumas altera-
ções significativas começaram a aparecer. A equipe 
de professores começou a perceber que a aprendi-
zagem ocorre, sendo necessário apenas respeitar o 
ritmo diferenciado. A contratação de uma psicólo-
ga escolar que também atuava na Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE – Escola 
Especial) foi muito importante nesse processo. Com 
esse vínculo, além de estreitarmos os laços com a 
Escola Especial, outros pais começaram a procurar 
o Colégio para matricular seus filhos que apresenta-
vam necessidades especiais. 

Hoje, o Colégio Doutor tem oito alunos espe-
ciais matriculados, que apresentam o seguinte diag-
nóstico: dois autistas, uma com Síndrome de Down, 
um com Síndrome Velocardiofacial, um com Síndrome de Arnold Chiari, um 
com Síndrome de Asperger, um surdo com deficiência física e mental e uma 
com Síndrome de Opitz.

Com alegria e satisfação, falamos que, durante esses 11 anos (1999-
2010), percorremos um árduo caminho de resistência e descrédito. Mas tí-
nhamos um objetivo: se queremos a inclusão, precisamos fazê-la da melhor 
maneira possível. Temos ainda muito a aprender, mas também já contabili-
zamos muitos pontos a ensinar. O primeiro passo para atingir esse resultado 
foi uma sensibilização realizada com a equipe do Colégio, na qual convida-

mos os pais de alguns alunos especiais e de uma aluna com diagnóstico de 
Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA) para socializarem a 
história de seus filhos desde o nascimento. Essa socialização sensibilizou o 
corpo docente de tal forma que as resistências foram quebradas. Os profes-
sores transformaram-se em parceiros, queriam buscar soluções e auxílio na 
questão da inclusão.

Vencida a resistência, fomos em busca da capacitação, pois precisá-
vamos nos aprofundar no assunto. O respaldo financeiro, muitas vezes, é 
um problema nas escolas. As parcerias são a solução. Durante dois anos, 

tivemos a parceria da pedagoga da APAE, que fazia 
palestras na escola e momentos de planejamento 
individualizado, nos quais os professores aprende-
ram a adaptar o currículo. Também fizemos visitas 
à APAE com alunos e professores e palestras para 
os alunos, para que eles pudessem conhecer cada 
aluno especial e suas dificuldades e potencialida-
des! Outra conquista foi a contratação de auxiliares 
de classe. Hoje, a assessoria pedagógica é realiza-
da por uma professora da Universidade de Blume-
nau (FURB), que se dispôs a fazer esse acompa-
nhamento por um preço simbólico. A Drª Julianne 
Fischer é especialista em educação especial e, no 
Colégio Doutor, ela tem a oportunidade de acom-
panhar uma proposta prática que vem dando certo. 
Fizemos parcerias também com médicos, fonoau-
diólogos, pais dos alunos; fomos em busca das 

necessidades. Um curso de libras foi ministrado pela mãe do aluno surdo. 
Quando há amor e força de vontade, as possibilidades aparecem.

Atualmente falamos com alegria que a inclusão é vista de maneira po-
sitiva no Colégio. Esse processo tornou-se tão natural, que pais, alunos e 
professores questionam somente quando querem saber algo para ajudar ou 
para se aprofundar sobre o assunto. Para nossa equipe há uma certeza: o 
Colégio está lucrando muito mais do que investindo. Quem ganha com a 
inclusão é o aluno dito normal, que está aprendendo a conviver e a respeitar 
o diferente. Estamos formando uma geração que estará sensível e preo-
cupada com o bem-estar social, engenheiros que lembrarão de passarelas 
nos seus projetos, médicos mais humanos, professores que perceberão o 
diferente como normal.

É necessário continuar o aprimoramento e viabilizar a matrícula de ou-
tros alunos, uma vez que a limitamos a um aluno especial por turma, para 
que o acompanhamento pudesse ser feito de forma adequada. Temos ainda 
o desafio da socialização do aluno especial. Trilhamos um excelente cami-
nho garantindo o respeito, o desejo de ajudar, a solidariedade, mas ainda é 
necessário trabalhar os vínculos de amizade entre os alunos especiais e os 
ditos normais. Esse é o nosso próximo objetivo. Caminharemos sempre com 
o sonho de que é o amor que nos torna iguais em nossas diferenças! 

Profª Margareth Ripp Butzke 
Psicóloga Débora Hoffmann

Colégio Sinodal Doutor Blumenau
Pomerode/SC

“Dedico esse texto à minha linda Daniella, 
com diagnóstico de Síndrome de Opitz, que não 
somente me ensinou a ser mãe, mas me ensina, 
a cada novo dia, a ser uma pessoa melhor do 
que fui ontem! Uma adolescente que, nas suas 
limitações, demonstra a todos que a inclusão é 
uma questão de acreditar no potencial das pes-
soas, pois a superação faz parte do dia-a-dia de 
quem é especial (em todos os sentidos!). Dani 
foi, em 2010, campeã catarinense de natação 
nos Jogos Escolares e representará o Estado 
nas Paraolimpíadas Escolares no mês de setem-
bro, em São Paulo! Uma batalhadora sempre!”

Margareth Ripp Butzke – mãe da Daniella

Inclusão escolar – 
respeitando as diferenças
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As possibilidades do estudo 
da arte na educação infantil

Projeto aluno pesquisador

Diante do desafio de ensinar crianças cheias de 
vida, de curiosidades, de desejos e de criativi-

dade, foi necessário parar... parar para ler, pensar, 
repensar, discutir, aprender e empreender. Durante 
esse período, percebemos que a arte visual des-
pertava um grande interesse em nossos alunos, 
crianças entre quatro e cinco anos de idade.

Sabendo que, na educação infantil, as crian-
ças inventam e descobrem coisas, aventuram-se 
em um mundo desconhecido, não têm medo de 
criar, imaginar e até mesmo de ousar, desafia-
mos nossos pequenos com inúmeras atividades 
artísticas, como pesquisa de artistas renomados 
(nacionais, internacionais e regionais), suas biblio-
grafias e produções, realizando a leitura e releitura 
de algumas de suas obras, traçando uma linha do 
tempo entre os artistas escolhidos, curiosidades de 
suas histórias, locais onde viveram ou ainda vivem. 

As crianças, mais que rapidamente, perce-
beram que os artistas usam suas obras para se 

expressar e demonstrar a si mesmos 
ou às outras pessoas coisas que 
pensam e sentem; sendo assim, de-
sejaram pintar suas próprias telas, e 
o fizeram explorando vários tipos de 
materiais e texturas.

Ao incentivarmos as crianças a 
se envolverem no processo artísti-
co, percebemos que, ao explorarem, 
descobrirem e pesquisarem, manuse-
avam seus próprios mundos.

Por vezes, essas experiências fo-
ram sensoriais, como sentir uma tinta 
gelada escorrer pelos dedos; outras, 
uma surpresa maravilhosa, como as cores que, ao 
se misturarem, transformavam-se em outra inespe-
radamente. O importante foi perceber que, durante 
o processo, descobriram sua própria independência, 
assim como o mistério das combinações, o prazer 
da investigação, a delícia da criação e a frustração 

OProjeto Aluno Pesquisador está sendo desen-
volvido desde 2009 no Colégio Teutônia com 

todos os alunos da educação básica. O projeto 
justifica-se pela necessidade de a escola ensinar os 
alunos a construir conceitos a partir de sua compre-
ensão e significação; a desenvolver a curiosidade 
científica; a exercitar o hábito da pesquisa metodo-
lógica, uma vez que método também é um conteúdo 
a ser ensinado; a incentivar o hábito da leitura de 
livros e da escrita, praticando resumos e não cópias; 
a exercitar a revisão bibliográfica; a resgatar a pes-
quisa literária; bem como a treinar a arguição.

A pesquisa dos alunos inicia-se com a esco-
lha de um tema dentro dos conteúdos propostos 
na disciplina e na série. Os alunos, então, a par-
tir do tema gerador de sua série, escolhem, em 
duplas ou trios, um subtema e elaboram o seu 
anteprojeto. Esse é submetido à aprovação dos 
professores orientadores. Nas séries finais do 
ensino fundamental e no ensino médio, há dois 
a três professores responsáveis por cada turma, 
dependendo do número de alunos da série e da 
carga horária do professor. Os professores dispo-
nibilizam parte de suas aulas para orientações e 

encaminhamentos. A pesquisa em si deverá 
ser realizada em horários extraclasse. Cabe 
ao professor acompanhar o desenvolvimento 
da pesquisa, bem como orientar no que se 
refere à apresentação final escrita e oral do 
trabalho. Após a finalização do trabalho, esse 
é submetido a uma banca. Neste momento, 
dá-se a arguição, bem como sugestões para 
apresentação do trabalho durante a Escola 
Aberta. A Escola Aberta, que ocorre conco-
mitantemente com a Feira do Livro, é o mo-
mento de explanação dos trabalhos para a 
comunidade escolar. 

A avaliação compõe-se de três partes: a 
autoavaliação dos alunos, a avaliação do(s) 
professor(es) orientador(es) do trabalho escrito e 
também da apresentação oral. Esses elementos 
formam então a nota que será registrada nas disci-
plinas dos professores orientadores. 

Com esse projeto objetiva-se incentivar alunos 
e professores a desenvolver sua competência in-
vestigativa, fazendo com que a pesquisa faça par-
te do fazer pedagógico, observando as questões 
metodológicas necessárias para a realização de 
uma pesquisa científica.

Como este é o segundo ano do projeto, es-
pera-se verificar um crescente quanto à qualidade 
dos trabalhos, respeitando as especificidades de 
cada série e tendo ciência da complexidade que é 
pesquisar. Portanto, o Colégio Teutônia, diante do 
desafio, sabe que o desenvolvimento deste proje-
to requer um processo de implantação gradativa, 
sistematicamente acompanhado e o empenho de 
todos os envolvidos.

Profª Cláudia Redecker Schwabe
Colégio Teutônia

Teutônia/RS

na não-superação dos desafios – tudo peças essen-
ciais do quebra-cabeça do aprendizado.

Profª Josiana Hertel e Profª Gislaine Zolet
Colégio Sinodal Rui Barbosa 

Carazinho/RS
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Alto Vale do Itajaí:
ecologia, cidadania e urbanismo

Formação de Liderança Solidária

Vivemos em um mundo globalizado onde todas as ações do ser humano 
dependem de suas iniciativas enquanto sujeito transformador de seu meio. 

Nesse sentido, é sabido que o conhecimento do espaço em que o indivíduo está 
inserido é o fator determinante para torná-lo incluso no mundo globalizado, pois é 
o conhecimento dos aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais de sua 
localização que determinarão suas necessidades enquanto organização espa-
cial, fomentando transformações para um melhor 
desenvolvimento físico e humano.

Nesse viés, o conhecimento científico do es-
paço em que o indivíduo está inserido torna-se 
imprescindível para um melhor desenvolvimento 
regional. É no conhecimento das realidades par-
tindo do micro ao macro que as percepções ten-
dem a originar mudanças, geralmente, voltadas 
para o bem comum.

Cientes que as mudanças voltadas para a 
qualificação do indivíduo se fazem a partir do co-
nhecimento das diretrizes políticas, de produção 
e de qualificação social, o projeto ALTO VALE DO 
ITAJAÍ: ECOLOGIA, CIDADANIA E URBANISMO, através de processo inter-
disciplinar, incentiva as práticas investigativas, de análise e, principalmente, de 
reflexão e percepção, indispensáveis para o futuro do aluno. 

O objetivo é levar o aluno ao entendimento de uma visão holística de 
espaço, (político, ambiental, social e econômico), provocando a dialética, ou 
seja, formando um aluno questionador, empreendedor, competente em suas 
habilidades futuras. Fazer, também, com que o aluno se veja como parte inte-
grante do meio, na concepção histórico-cultural, tornando-o um agente trans-
formador de mentalidade, de modo que ele se aproprie de novas maneiras 
de agir sobre a realidade na perspectiva da transformação socioeconômica e 
socioambiental da região do Alto Vale.

Como estratégia, enfatiza-se a pesquisa quantitativa e qualitativa, con-
siderando referenciais teóricos provindos de obras de autores modernos e 
contemporâneos, periódicos, revistas relacionadas com a realidade da região 
analisada, bem como de consultas virtuais. Em primeiro lugar, busca-se um 
entendimento geral sobre as questões político-ambientais, de organização do 
espaço da região do Alto Vale do Itajaí e, num segundo momento, especifica-

se a influência da globalização, do capitalismo na transformação da região.
Inclui também pesquisa de campo para recolhimento de dados para análi-

se sobre o direcionamento político socioambiental e socioeconômico.
Todo o trabalho será apresentado à comunidade escolar através de revis-

tas periódicas semestrais (quatro edições), elaborado pelos alunos e posterior-
mente apresentado em forma de coletânea à sociedade (edição).

Enfim, considerando o andamento do proje-
to no decorrer do ano 2010, entendemos que o 
caminho para uma política de bem-estar social é 
possível, levando-se em conta o direcionamento 
que se estabelece: onde os conceitos socioeco-
nômico, sociopolítico e sociocultural devem ser 
apresentados aos alunos no viés ético/moral que, 
em contrapartida, apesar de resultados a longo 
prazo, utiliza como fundamentação preceitos te-
óricos de cunho puramente social.

No momento, está sendo feito um levanta-
mento das cidades na qual o recolhimento de 
dados é questão de prioridade. Para tanto, uma 

pesquisa socioeconômica e socioambiental está em andamento, abrangen-
do algumas cidades do Alto Vale do Itajaí. O objetivo desse trabalho está 
voltado ao autorreconhecimento, por parte do aluno, do espaço em que está 
inserido, bem como à compreensão da relação do capital com problemas 
ambientais, considerando a precariedade e os descasos do poder público 
com o espaço pesquisado.

Os alunos receberam orientações e conteúdos sobre cidadania correlacio-
nada com problemas do próprio espaço, no contexto atual e passado (últimos 
dois anos). Esse trabalho teve como objetivo dar suporte teórico para ajudar 
nos trabalhos de pesquisa de reconhecimento ambiental, político e social. Em 
seguida, o trabalho foi direcionado para a interdisciplinaridade, e será apre-
sentado na mostra dos trabalhos na feira multidisciplinar do Colégio Sinodal 
Ruy Barbosa.

Sérgio Jerônymo, Luciano Marchi e Carla A. Grairishi
Colégio Sinodal Ruy Barbosa

Rio do Sul/SC

Aoficina ministrada baseou-se num relato de 
experiência com exemplos de dinâmicas 

interativas de um projeto de formação e capaci-
tação de lideranças desenvolvido com jovens de 
7ª e 8ª séries do ensino fundamental e 1º ano 
do ensino médio de todas as escolas estaduais, 
municipais e particulares de três municípios da 
Região Noroeste do Rio Grande do Sul. O projeto 
visa capacitar tais jovens e instigar nos mesmos 
a necessidade e a importância da atuação solidá-
ria de liderança na escola e na sociedade como 
um todo. O projeto foi organizado pela instituição 
e contou com o apoio das Secretarias de Educa-
ção e demais escolas das localidades. O trabalho, 
em si, foi dividido em quatro módulos, cada um 
correspondendo a um encontro realizado, prefe-
rencialmente sempre em município diferente. No 
primeiro módulo, o assunto predominante foi a 

caracterização de liderança e a importância de 
liderança em equipe. O segundo abordou os tipos 
de líderes e o compromisso da liderança. No ter-

ceiro encontro foi destacada a importância de uma 
liderança solidária, enfatizando também questões 
éticas. No último encontro foram feitos relatos de 
experiência de líderes das mais diferentes idades 
e atuações na região, evitando-se apenas lideran-
ças com vinculação partidária. As repercussões 
diversas posteriores à implementação do projeto 
são das mais variadas e extremamente positivas, 
especialmente por já se perceber a vontade e atu-
ação dos jovens em suas escolas, trabalhando em 
prol de melhorias coletivas.

P. Esc. Olmiro Ribeiro Júnior
C.T.F. Jorge Logemann e FAHOR

Prof. Mártin B. Goldmeyer 
C.T.F. Jorge Logemann

Horizontina/RS
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Socializando saberes (Releituras 
para a construção do saber)

Nosso projeto teve como objetivo resgatar, 
através das atividades de leitura e releitura, 

o papel dos contos e das lendas na transmissão 
de conhecimentos e de valores humanos. Essa 
atividade tão simples, mas tão fundamental, re-
presenta um momento de excepcional importân-
cia na educação, pois junto com os valores, a 
cada nova história, estimulam-se a criativi-
dade, a leitura e a escrita de uma maneira 
diferente.

Por meio da pesquisa (orientada), os 
alunos passaram a ler, reler, escrever e 
reescrever seus textos, colocando, assim, 
em suas produções, suas impressões pes-
soais e histórias de leitura. Procuramos 
provocá-los e instrumentalizá-los para que 
possam interpretar o mundo que os cerca. 
Pois o “leitor”, em seu dia-a-dia, vai mui-
to além da leitura das palavras, frases e 
sentenças que um texto escrito apresenta. 
O exercício da “leitura” da escrita faz com 
que o educando se aproprie e aprimore 
a capacidade de “ler” outros “textos” e 
“contextos”, como uma obra de arte ou o 
ambiente em que vive, por exemplo. Após 
ler e reler seus textos e novamente (re)
produzi-los, os alunos puderam lançar, em de-
zembro de 2009, seu primeiro livro: “CONTOS E 
LENDAS: RELEITURAS”.

A ideia de trabalhar com o projeto surgiu 
após muitas conversas e reflexões, que nos 
fizeram evidenciar a necessidade de preparar 
nossos alunos para a vida em sociedade, pois 
sempre acreditamos que os saberes adquiridos 
na escola precisam estar associados com o 
mundo e suas vivências. 

Vivemos em uma sociedade em que o que 
vale é o domínio do mais forte, o que pesa é a 
força, seja financeira ou cultural, e infelizmente 
a escola está inserida neste contexto, precisan-
do atuar com vistas a mostrar outras possibili-
dades. Assim, vimos a importância de estimular 
o jovem discente a permanecer mais tempo no 
ambiente escolar. Dessa forma, almejamos que 
o aluno seja capaz de entender o mundo, po-
dendo enfrentar as agruras do ambiente que o 
cerca, e exercer, de maneira clara, o seu papel 
de cidadão agente, apto a conviver, priorizando 
o seu lado humano, sabendo que na contem-
poraneidade não basta apenas o conhecimen-
to, mas, a partir da construção do saber, usá-
lo para dignificar tanto a sua vida quanto a da 
coletividade.

Lev Vygotsky, um dos grandes pensadores 
que ressalta o papel do ensino e do educador no 
desenvolvimento da criança, é um dos mais es-
tudados pela pedagogia contemporânea. Para 
ele, a formação se dá numa relação dialética 
entre o sujeito e a sociedade ao seu redor, ou 
seja, o homem modifica o ambiente e o ambien-
te modifica o homem. 

No que tange ao desenvolvimento da crian-
ça, ele considera fundamental o papel de um 
adulto no processo de ensino/aprendizagem, 
como também considera importante o papel do 
professor nesse desenvolvimento. 

 Vygotsky falou em interação, em relações 
sociais e associou isso à aprendizagem, prio-

rizou a construção do conhecimento e atribuiu 
um papel fundamental à escola. Trazendo esses 
pontos para os nossos dias, nós que trabalhamos 
com educação podemos notar o quanto a teoria 
vygotskyana está inserida em nosso meio. Tome-
mos como exemplo um bom aluno, mas que não 
recebe estímulo ou incentivo em casa, ele terá 
sua capacidade pouco a pouco apagada. Já ou-
tro aluno que enfrenta muitas dificuldades, mas 
que sempre é estimulado, é elogiado, possui li-
vros, ou seja, é incentivado, ele tende a destacar-
se e a ocupar o seu papel na sociedade.

Sendo assim, quanto mais o educando 
for estimulado, maior será o seu crescimento, 
passando de mero leitor a agente construtor do 
texto (pois terá sua própria obra) e disseminador 
da leitura. 

Certamente, no exemplo acima, a teoria de 
Vygotsky poderá ser associada, pois, no primei-
ro caso, infelizmente, a interação e as relações 
sociais possuem efeito negativo, enquanto no 
segundo e no terceiro exemplos, por meio da 
interação positiva, o aluno é estimulado e passa 
a buscar forças para alcançar seus objetivos e 
até ir além.

Nesse sentido, reconhecendo a importância 
da teoria do renomado autor, pois se sabemos 
que todo o ser humano possui condições de 
aprendizagem desde que haja interação, estímu-
lo, incentivo e uma boa prática educativa, resolve-
mos então estimulá-los para que, cientes de suas 
potencialidades, pudessem estudar, trabalhar e 
realizar suas atividades de maneira autônoma. 

Temos consciência de que precisamos 
avançar mais e mais, pois a educação não 

deve ser algo estático e imutável, mas, sim, um 
processo dinâmico que necessita de constante 
renovação.

Segundo Vygotsky, aprendizagem e lin-
guagem são indissolúveis, e também o proces-
so de aprendizagem é anterior ao processo de 
escolarização das crianças, pois, desde o início 

de sua vida, a criança se desenvolve 
e aprende coisas sobre o mundo que 
a cerca, e isso ocorre por meio das 
diversas interações (seja com os pais, 
amigos, vizinhos...), tudo isso é propor-
cionado pelas experiências e vivências 
mediadas pela palavra, pela interação 
com conceitos do cotidiano. Conceitos 
esses que formam a memória cultural 
da criança, a qual os transfere para 
seus escritos, tornando-os particulares. 
Acreditando nisso, buscamos resgatar 
os contos e as lendas no imaginário 
infantil, para também, além de estimu-
lar a leitura e a escrita, estimular seus 
conhecimentos anteriores ao cenário 
da sala de aula, como também seus 
conhecimentos subjacentes. Confor-
me Bakhtin, “[...] por trás de cada tex-

to está o sistema da linguagem. A esse sistema 
correspondem no texto tudo o que é repetido e 
reproduzido e tudo que pode ser repetido e re-
produzido, tudo o que pode ser dado fora de tal 
texto (o dado). Concomitantemente, porém, cada 
texto (como enunciado) é algo individual, único e 
singular, e nisso reside todo o seu sentido (a sua 
intenção em prol da qual ele foi criado). É aquilo 
que nele tem relação com a verdade, com a bon-
dade, com a beleza, com a história”.

Assim sendo, nosso desejo é de que pos-
samos realmente fazer diferença no cenário es-
colar, acreditando sempre que devemos a cada 
dia rever e aprimorar nossa prática docente. 
Almejamos apenas colaborar com nossas expe-
riências, pois sabemos que, como educadores 
e seres humanos, estamos a cada momento 
aprendendo por meio da interação.

Profª Elisângela Maas 
Profª Magdalena Voigt 

Colégio Sinodal Alfredo Simon 
Pelotas/RS
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Projeto adolescência responsável

Oprojeto “Adolescência Responsável” é desenvolvido na sétima série do 
ensino fundamental na nossa escola com a ênfase na qualidade de vida 

na adolescência. Considerando os princípios norteadores do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, crianças e adolescentes são cidadãos, sujeitos de 
direitos; toda a sociedade deve envolver-se na garantia desses direitos. As 
características do desenvolvimento do adolescente no contexto sociofamiliar 
ocorrem de acordo com as condições sociais e culturais com as quais ele con-
vive. Desse ponto, a escola tem papel fundamental para fortalecer a formação 
do adolescente e da criança com o apoio da família.

Desse modo, considera-se uma nova forma de tratar o conceito ado-
lescência, pois essa fase representa para o indivíduo um processo de dis-
tanciamento de formas de comportamento e 
privilégios típicos da infância e de aquisição de 
características e competências que o capacitem 
a assumir os deveres e papéis sociais do adul-
to. O amadurecimento sexual (puberdade), que 
marca o início dessa fase, é destacado com a 
ênfase no sentimento, no cuidado consigo mes-
mo e com o outro e na valorização da vida. Nas 
atividades realizadas, a responsabilidade social 
do adolescente no meio familiar, escolar e social 
é destacado, bem como as relações sociais na 
adolescência. Procura-se diluir a imagem da 
adolescência caracterizada somente com confli-
tos, mas também fase rica em aprendizagem e 
crescimento pessoal.

A adolescência não é, no entanto, uma fase homogênea. Pelo contrário, 
é uma fase dinâmica que, para o seu estudo, exige uma maior diferenciação. 
O projeto Adolescência Responsável quer propor uma diferenciação quanto à 
abordagem do assunto. Não significa deter-se apenas na anatomia do corpo 
humano e prevenção de doenças, pelo contrário, é a integração de outros 
componentes que estarão abordando o tema de formas diferentes. Esse tra-
balho diferenciado quer propor também uma relação harmônica com a família, 
possibilitando que o diálogo entre pais e filhos se fortaleçam nessa fase.

Baseados em seus estudos com adolescentes alemães, Schmid-Tannwald 
e Kluge (1998) defendem três teses que resumem o resultado desse trabalho(1). 
A primeira é de que o desenvolvimento do comportamento social está cada vez 
mais acelerado. A maioria dos adolescentes tende a ter sua primeira relação se-
xual nos primeiros anos após atingirem a maturidade sexual. A segunda é de que 
o comportamento sexual está se aproximando cada vez mais. Hoje, as moças 
têm praticamente junto com os rapazes a primeira relação sexual. E o terceiro 
ponto é de que o comportamento sexual é influenciando pela cultura familiar. 
Considerando esses três pontos, mais do que nunca cabe à escola desenvolver 
uma nova forma de abordagem do assunto. Consiste em possibilitar situações 
para que o diálogo aberto, franco e responsável se torne presente.

Nesse sentido, o projeto Adolescência Responsável apresenta três enfo-
ques: a alimentação saudável, a sexualidade responsável e as relações hu-
manas na adolescência. Na alimentação saudável são abordados assuntos 
relacionados à qualidade nutricional, à prevenção de doenças e à saúde com 
um todo, física e mental. No aspecto da sexualidade responsável, as caracte-
rísticas sexuais, a prevenção da gravidez e de DST(s) e a saúde do homem e 
da mulher são destacadas. Nas relações humanas na adolescência parte-se 
da compreensão de que o adolescente apresenta direitos e deveres. Também 
as relações com a família, escola, sociedade são analisadas. As relações de 
amizade, namoro e do ficar são discutidas abertamente.

No projeto, o componente curricular de Língua Portuguesa faz a sua 
participação, por exemplo, com a leitura de paradidáticos que contemplam 
a adolescência. Cita-se aqui o livro “Grávida aos 14 anos”, da autora Guila 
Azevedo, da Coleção Diálogo da Editora Scipione. As emoções na adolescên-
cia, o namoro, a gravidez não-desejada, as possibilidades de criar o bebê ou 

abortá-lo, o apoio da família e dos amigos são algumas das situações abor-
dadas na história. O componente curricular de Ciências parte da história para 
o conhecimento de como prevenir-se de uma gravidez precoce e de doenças 
sexualmente transmissíveis, o significado da responsabilidade da menina e do 
menino na gravidez, o sentimento nas relações de amizade, namoro e ficar.

A Educação Artística aborda atividades lúdicas que envolvem o adoles-
cente, como o teatro e a música. O componente curricular de Ensino Religioso 
realiza análises e discussões de reportagens sobre o tema. A ferramenta da 
Informática possibilita a organização e apresentação do trabalho de pesquisa, 
tanto no relatório escrito como no uso de slides em power point.

Além do diferencial do trabalho singular dos componentes está a participa-
ção dos profissionais da área da saúde, como gineco-
logista, urologista, psicóloga, nutricionista e dermatolo-
gista. A relação do adolescente consigo mesmo e com 
a sociedade é abordada em formações com assistente 
social e Juiz da Infância e da Adolescência. Essa parte 
do trabalho é importante porque fundamenta o que a 
família e a escola falam sobre o assunto. Na verdade, o 
nosso aluno adolescente apresenta possibilidades de 
informar-se com conhecimento.

Uma atividade significativa é a formação sobre a 
saúde do homem e da mulher. Os alunos são prepa-
rados para elaborar perguntas sobre o tema sexuali-
dade responsável. As perguntas dos meninos são di-
recionados para um profissional da área da urologia, 

e das meninas para uma médica ginecologista. Em momentos diferenciados, 
é oportunizado aos alunos e alunas esclarecimentos sobre o tema. O trabalho 
é muito significativo, pois ocorre uma abertura para que dúvidas específicas 
sejam esclarecidas. A sistematização final é realizada nas aulas de Ciências, 
onde as meninas e os meninos podem relatar o que vivenciaram na atividade.

A escola tem papel fundamental na formação do adolescente, pois a curio-
sidade e a busca de emoções, presentes na adolescência, são fatores que 
podem levar os jovens a experimentar sensações novas. Os fatores de risco 
e de proteção estão na própria pessoa, na família, nos amigos, na escola, no 
trabalho, na comunidade e na sociedade em geral. A escola necessita realizar 
um trabalho de prevenção eficaz utilizando a combinação de diversos mode-
los, como conhecimento científico, educação afetiva e educação para a saúde. 

Içami Tiba, psicólogo e autor de vários livros que abordam a adolescên-
cia, defende a educação a seis mãos: as da escola, do pai e da mãe, desde 
que sejam coerentes. “Escolas têm de incluir trabalhos sobre relacionamentos 
humanos.” O jovem precisa ser preparado para enfrentar situações da vida. 

A função da identidade coletiva é fornecer aos adolescentes de um grupo 
um modelo de identidade que os valorize. Este projeto almeja essa concepção. 
Desejamos que o nosso aluno adolescente tenha a oportunidade de expres-
sar seus sentimentos, anseios, conflitos e inquietações. A abertura ao diálogo 
precisa ser uma constante durante a realização do projeto. O estabelecimento 
de parceria entre a escola e as famílias permitirá aprofundar o diálogo entre 
pais e professores, a fim de enfrentarem juntos os problemas relacionados aos 
adolescentes. Na relação da escola com a família, precisam estar presentes a 
reciprocidade, a cooperação voluntária e a cumplicidade ao lidar com conflitos 
e transgressões.

1 SCHMID-TANNWALD, I. & KLUGE, N. (Hrgs). Sexualität und Kontrazeption 
aus der Sicht der Jugendlichen und ihrer Eltern. Eine repräsentative Studie 
in Auftrag der BZgA. Köln: BzgA, 1998.

Profª Tânia Suzana Veeck Pachla
Instituto Sinodal de Paz

Santa Rosa/RS
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Assembleia: um exercício de 
construção da cidadania

O curiosar na educação: uma proposta de aprendizagem por projetos

Oséculo XXI exigirá de todos nós, cada vez 
mais, novos conhecimentos científicos e o do-

mínio de tecnologias. Ao mesmo tempo, percebe-
se a necessidade da consciência sobre si mesmo 
e da reflexão sobre os valores que queremos 
vivenciar, como a paz, a tolerância, o respeito à 
diversidade e os fundamentos éticos sobre os 
quais devem ser assentados as competências e os 
conhecimentos adquiridos. Cabe à escola criar um 
ambiente em que os estudantes possam vivenciar 
esses momentos de discussão e de aperfeiçoa-
mento desses valores.

O Instituto de Educação Ivoti é uma instituição 
educativa vinculada à Igreja de Confissão Lutera-
na no Brasil (IECLB) e mantida pela Associação 
Evangélica de Ensino (AEE). O trabalho com as-
sembleias iniciou em 2008 com alunos da educação 
infantil a 4ª série do ensino fundamental, e surgiu da 
necessidade de se trabalhar a convivência entre os 
alunos na escola, especialmente durante o recreio. 
O lema da Igreja de 2008 também veio ao encontro 
do projeto por abordar questões relativas à convi-

vência em sociedade. As assembleias tornaram-se 
um espaço de reflexão e para o exercício da de-
mocracia, visando ao desenvolvimento de atitudes 
como cooperação, solidariedade e respeito. Educar 
para a cidadania é essencial para a democracia. 

Nas assembleias, os alunos reúnem-se, no 
seu turno de aula, para debater assuntos pertinen-
tes à escola. A atividade tem início com a leitura da 
ata da assembleia anterior, que é posta em vota-
ção, e, após a sua aprovação, dá-se sequência à 
atividade de acordo com a pauta do dia. Os assun-
tos abordados nas assembleias são previamente 
estabelecidos pelos professores em conjunto com 
a coordenação. Eles variam ao longo do ano de 
acordo com as necessidades da escola e dos alu-
nos. Os alunos são desafiados a falar em público 
emitindo sua opinião sobre os assuntos discutidos 
e dando sugestões que possam contribuir para a 
resolução de problemas ou a realização de ativi-
dades. Combinações estabelecidas com os alunos 
são retomadas, posteriormente, nas assembleias 
seguintes. As assembleias são dirigidas pela co-

ordenadora pedagógica e acompanhadas pelos 
professores dos alunos participantes.

O trabalho com as assembleias possibilita formar 
cidadãos críticos, autônomos e conscientes do seu 
papel político e social na sociedade. É o momento 
institucional da palavra e do diálogo. O momento em 
que o coletivo se reúne para refletir, para tomar cons-
ciência de si mesmo e para transformar tudo aquilo 
que os seus membros consideram oportuno.

Profª Barbara Vier, Profª Débora Regina Nunes,
Profª Guadalupe Pasqualotto,

Profª Lilian Diertrich e Profª Vera Hoffmann
Instituto de Educação Ivoti 

Ivoti/RS

Um novo olhar para a educação é do que trata esta oficina. 
Um olhar curioso de alunos e professores. Uma educação 

curiosa pela aprendizagem, pelo conhecimento, pela socializa-
ção, por sujeitos.

Muito se tem criticado a escola em suas formas de 
estruturação, sobretudo nas séries finais do ensino fun-
damental, onde ainda temos um currículo fragmentado e 
professores divididos em Componentes Curriculares. Como 
resultado, formamos jovens que, em vez de se tornarem 
cidadãos conscientes articuladores de saberes para reso-
lução de problemas contextuais, são meros reprodutores de 
conhecimentos. 

Nessa perspectiva, questionamo-nos: “[...] vivemos em 
um mundo complexo e interligado, e novas informações nos 
fazem, a toda hora, mudar de planos, por que a escola ainda 
teima em ensinar certezas e conhecimentos que parecem 
únicos e absolutos?” (Morin, 2001). 

Instigados por esse questionamento, um grupo de do-
centes do Ensino Fundamental da Instituição Evangélica de 
Novo Hamburgo resolveu “virar a mesa” na proposta educacional. Queriam 
trabalhar não de forma disciplinar, mas a partir de uma proposta que privile-
giasse a leitura da realidade do entorno social, para ir ao encontro de saberes 
mais abertos, mais humanos. Queriam uma formação para os jovens que con-
templasse a pesquisa como guia das descobertas. 

Em decorrência dessa postura pedagógica, instalou-se uma intranquilidade. 
A história de formação da maioria dos docentes não trazia esse preparo para 
dar conta da nova proposta. Mas eles a desejavam... e a proposta aconteceu.

Em 2008, duas turmas de alunos de 6ª série do ensino fundamental vi-
venciaram a prática de projetos. Nesse tempo, o prazer em aprender de forma 
interdisciplinar foi dando sentido ao conhecimento à medida que os alunos vi-
venciavam os desafios. 

Hoje, oito turmas estão envolvidas com esta proposta 
(6ª. a 8ª. série), 25 professores e muitas famílias engajadas 
conosco na construção e compartilhamento dos saberes 
construídos.

O projeto acontece conforme a proposta pedagógica de 
nossa escola.

Em relação ao conhecimento, é um processo de refle-
xão e ação entre os alunos, professores, objeto de estu-
do e o meio natural, social, cultural, histórico e político. A 
metodologia é vivenciada através da ação interativa entre 
professor-aluno e aluno com grupo. A pesquisa é usada na 
resolução das problemáticas surgidas como hipóteses.

O aluno é ativo na construção dos seus conhecimen-
tos, enquanto o professor é o mediador dessa construção, 
questionando, interrogando e desafiando o aluno a pensar. 
Decorrente dessa postura, o aluno usa o raciocínio em dife-
rentes situações para confirmar, refazer ou criar hipóteses, 
generalizar e formular conceitos.

A finalidade da intervenção do professor é contribuir, 
criando situações de aprendizagem e de acompanhamento, para que o alu-
no desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas por si 
mesmo.

A avaliação é prática pedagógica contínua e global, incluindo a autoava-
liação do aluno. Os resultados são compartilhados com os pais em reunião, 
quando também há oportunidade de expressarem sua avaliação sobre o projeto.

A aprendizagem por projetos é uma possibilidade pedagógica – nem per-
feita, nem definitiva, nem única – vivenciada em nossa escola. Que a curiosi-
dade compartilhada nesta oficina seja um curiosar para além deste congresso.

Profª Berlize Ko Freitag, Profª Rosália Marisa de Mello e Profª Sabrina Vier
Instituição Evangélica de Novo Hamburgo

Novo Hamburgo/RS



30

re
vi

st
al

iç
õe

s
Compartilhando

Mapeando saberes através do ensino pela 
pesquisa: Uma proposta interdisciplinar 

para a efetiva reconstrução do saber

Projeto eleições

Énecessário reconhecer que nos encontramos situados num contexto edu-
cacional que nos exige dar conta de um campo epistemológico vasto, 

onde as teorias que se complementam podem ser inseridas em um mesmo 
espaço de fazer pedagógico na busca de uma significação da aprendizagem 
e reconstrução do saber. Nesse sentido, o projeto, neste texto apresentado, 
compreende a pesquisa como situação sine qua non no desenvolvimento de 
um projeto de aprendizagem, utilizando o mapeamento conceitual como uma 
estratégia potencialmente facilitadora da visualização de eixos articuladores 
de projetos interdisciplinares.

Queremos apresentar, com o Projeto da I Mostra de Iniciação Científi-
ca, essa possibilidade de construir relações em defesa de uma pedagogia 
centrada numa metodologia ativa, na qual aproxima o processo de ensino e 
aprendizagem à vida real do aluno. O Projeto Mostra de Iniciação Científica 
desenvolvido da Unidade Zona Norte do CEM Pastor Dohms trata-se de um 
plano teórico a ser executado, que considera que a aprendizagem acontece 
em situações concretas de interação, como um processo contínuo e dinâmi-
co no qual se constrói e desconstrói conhecimento. Esse processo se faz na 
incerteza, com flexibilidade, aceitando novas hipóteses, trabalhando a curiosi-
dade e a criatividade.

As relações teóricas pospostas neste projeto consideram que o papel 
do aluno é ser sujeito que possui sua própria teoria sobre o mundo em que 

vive e sobre como este mundo funciona. Assim, toda nova construção de co-
nhecimento surge das concepções espontâneas para levantar problemas e 
reconstruir conhecimentos. O próprio aluno deve levantar suas questões de 
pesquisa, que devem ter origem em seus interesses, na sua história de vida, 
em seu ambiente, em seu sistema de valores, nas suas condições pessoais ou 
numa situação desafiadora.

A operacionalização do projeto dá-se a partir da escolha de uma temática, 
abrangente, significativa e mobilizadora de conceitos e habilidades, possíveis 
de serem trabalhados nas diversas áreas do conhecimento. Nessa etapa inicial 
do planejamento do projeto, os professores são responsáveis pelas sessões 
de estudos, a fim de decidir os eixos articuladores ou marcos integradores, que 
se definirão como pilares temáticos, que orientarão as pesquisas dos alunos.

As áreas do conhecimento integram-se, agrupando os professores em 
blocos, a fim de darem conta de um eixo articulador. Cada bloco ou grupo de 
professores é responsável pela divulgação e sensibilização dos eixos, apre-
sentando aos alunos as possibilidades de pesquisa e assuntos afins. Nesse 
momento são trabalhadas as etapas do método científico. Nesta proposta de 
trabalho, os professores têm como desafio a atitude interdisciplinar, a partilha, 
a cooperação e o diálogo, enquanto ação conjunta.

 Cabe também aos educadores o papel fundamental de orientar os traba-
lhos, mediar e intervir os avanços construtivos dos estudantes, seus interesses 
e necessidades. Os encontros com os professores orientadores são carac-
terizados como interdisciplinares, onde um bloco integrado de professores 
orienta os trabalhos de pesquisa, analisando os dados coletados, referências 
consultadas, entrevistas, elaboração de textos para o artigo e o banner de 
apresentação. Esses movimentos são caminhos a serem trilhados até a data 
de culminância do projeto, que é denominada Mostra de Iniciação Científica.

Há inúmeros desafios em nossa prática pedagógica. Atender às exigên-
cias dessa nova sociedade é, portanto, fomentar nos alunos capacidades de 
gestão do conhecimento, significando a aprendizagem para além da mecani-
zação do processo de aprender, inserindo no fazer pedagógico projetos de 
aprendizagem como forma de superação da linearidade curricular.

Profª Fabiane B. Vitória da Silva 
Profª Priscila K. Birlem Lermen

C.E.M. Pastor Dohms – Unidade Zona Norte
Porto Alegre/RS

Quando, no final da década de 1980, o Brasil 
voltou a escolher, pelo voto direto, o presiden-

te da República, percebemos que essa mobiliza-
ção se refletiu em toda a sociedade brasileira. No 
âmbito escolar, esse fato gerou discussões sobre 
as novas lideranças que estavam surgindo. Então, 
a Área de Ciências Humanas apresentou o Proje-
to Eleições, no qual candidatos ou representantes 
dos partidos foram convidados a participar de de-
bates com os alunos do 2° e 3° anos do ensino 
médio. Posteriormente, foram realizadas prévias 
eleitorais envolvendo todos os alunos do ensino 

fundamental e médio, professores e funcionários 
da escola. 

Ao longo do tempo, percebemos que esse 
projeto deveria estar orientado para envolver mais 
diretamente o nosso aluno. Acreditando ser a es-
colha de líderes de turma uma ótima oportunidade 
para exercitar a consciência de cidadão, que en-
volve a prática do processo eleitoral, organizamos 
o que hoje se denomina “Projeto Eleições”. 

Iniciamos com a escolha dos líderes de tur-
ma, que têm como funções representar os cole-
gas junto ao Conselho de Classe, a resolução de 

questões de convivência, organização de ativida-
des sociais em conjunto com os pais representan-
tes e uma eventual representação junto à direção 
escolar.

O Projeto veio ao encontro da filosofia da ins-
tituição, pois o Centro de Ensino Médio Pastor Do-
hms tem como missão “(...) a preparação de cida-
dãos responsáveis e conscientes de suas tarefas 
na construção de uma sociedade justa, fraterna, 
participativa e solidária”. Também encontramos no 
Marco Operativo da Área de Ciências Humanas re-
ferência a “(...) desenvolver a consciência de que 
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Programa até logo

somos cidadãos do mundo, sujeitos responsáveis 
pela transformação da sociedade”.

Passamos a desenvolver o Projeto nas turmas 
de 5ª a 8ª séries no início do ano, auxiliados pelos 
professores conselheiros, pelo Serviço de Orienta-
ção Educacional e pelo Grêmio Estudantil.

Participar do Projeto Eleições é tradição no Do-
hms. Os alunos se mobilizam para a escolha dos 
seus representantes. Alguns optam por organizar 
chapas que concorrerão à liderança e serão respon-
sáveis por elaborar propostas. Além dos candidatos, 
outros se responsabilizam por organizar regras de 
propaganda, fazer a pesquisa de intenção de vo-
tos, mediar o debate, fazer reportagens e divulgar 
as informações. É no debate que os alunos têm 
oportunidade de constatar se os grupos apresentam 
condições de representar a turma. 

Enquanto o Projeto se desenvolve, toda a 
turma é desafiada a refletir sobre a prática demo-
crática. São realizadas consultas bibliográficas 
e estudos de textos sobre líderes no Brasil e no 
mundo, países democráticos, o papel dos diferen-
tes cargos públicos e, sobretudo, a importância de 
realizar escolhas conscientes.

Finalmente, chegamos ao 
dia da eleição! Todas as turmas 
escolhem seus líderes no mes-
mo dia. Há uma grande expec-
tativa na divulgação dos resul-
tados! A posse dos líderes, com 
direito a discurso e fotografia, 
acontece posteriormente. A partir 
desse momento, são muitos os 
desafios. Os líderes percebem 
que nem tudo que foi programa-
do é possível de fazer, e a turma, 
por sua vez, reconhece que a 
participação é necessária. Com 
a finalidade de encaminhar soluções aos proble-
mas que inevitavelmente aparecem numa prática 
democrática, os alunos recebem auxílio dos pro-
fessores conselheiros e do Serviço de Orientação 
Educacional, bem como realizam uma assembleia 
para avaliar o processo eleitoral.

O Projeto Eleições apresenta desafios cons-
tantes. Ele se reinventa todos os anos, adequan-
do-se às transformações e permanências do 
processo eleitoral brasileiro. É, a nosso ver, um 

Projeto significativo, pois tem intencionalmente a 
função de discutir temas como ética, política e edu-
cação e de resgatar uma participação consciente 
no processo democrático, visto que a escola é um 
ambiente político.

Profª Rosani Maria Becker 
Profª Marcia de Oliveira

C.E.M. Pastor Dohms – Unidade Higienópolis
Porto Alegre/RS

No coração habitam sonhos e promessas de um futuro incerto, ainda em gestação; 
Razão da juventude sentir tanta pressa, São as ideias, em constante ebulição.

[...]
No dia-a-dia, na escola e nos encontros buscam respostas para a mente indagadora; 
Se fantasiam e se preciso, ficam prontos, Para a batalha, de argumentos, vencedora.

[...]
Luis Ângelo Vilela Tannus

 
 Ao final de um caminho podem existir 
dois sentimentos distintos: um deles re-
vela o grande entusiasmo de uma con-
quista diante de um percurso desafiador. 
Por outro lado, outro sentimento pode 
ser traduzido em ansiedade, inseguran-
ça, dúvidas diante das incertezas – e 
agora, aonde vou?

 Concluir uma etapa escolar é, so-
bremaneira, um momento especial para o 
estudante. É hora de avaliar o quanto já 
foi conquistado e pensar no que ainda po-
derá ser construído. Assim, o ensino mé-
dio, além de ser a transição da educação 
básica para o ensino superior, apresenta-
se com uma das fases mais decisivas e 

importantes da vida escolar dos adolescentes: o vestibular, a escolha pelo curso 
de graduação e pela futura profissão, a mudança de cidade, a saída de casa, o 
primeiro emprego. Trata-se do final de uma jornada, mas o princípio de outra.

 Nesse sentido, como a escola pode auxiliar nesse processo de transição? 
Como auxiliar o estudante a encontrar possibilidades e a sonhar com um futu-
ro, que em sua essência é tão incerto?

No intuito de desenvolver um projeto que atenda a essas especificidades 
e necessidades, o Colégio Evangélico Alberto Torres promove, a cada ano, o 
Programa Até Logo, voltado aos alunos da série final do ensino médio. Muitos 
dos alunos iniciaram a vida escolar no CEAT, e essa presença na escola é 
marcada por momentos inesquecíveis para alunos, pais e demais familiares. 

Para aqueles que estão deixando o ambiente escolar, não se trata de uma 
despedida definitiva, de um adeus. O Programa se constrói a partir da ideia de 
que essa ocasião seja apenas um até logo. É hora de buscar desafios até en-
tão desconhecidos e fazer valer a organização, a dedicação e o conhecimento 
que foram adquiridos no CEAT.

O Programa Até Logo tem como objetivos preparar os estudantes para 
desprender-se do estágio escolar de forma positiva; auxiliar os estudantes no 
processo de transição, dando ênfase ao autoconhecimento, à sensibilização e 
à reflexão, bem como convidar a família a participar desse momento importan-
te na vida de seus filhos.

Dentre as atividades desenvolvidas, podem ser destacadas as seguintes:
►Café das Terceiras Séries (famílias, estudantes e corpo docente são 

convidados para apresentação do projeto).
►Trabalhos artísticos e musicais, com evento oficial de exposição.
► Dinâmicas de grupos.
►Dia de retiro e reflexão.
► Integração entre as turmas.
► Visitas a universidades.
► Palestra com profissionais de diferentes áreas.
► Orientação vocacional/profissional.
►Profissional por um dia – o estudante participa do dia-a-dia de um pro-

fissional de seu interesse. 
► Feira das Profissões.
►Confraternização entre pais, alunos e professores.
 Desde o momento em que foi proposto, o Programa Até Logo auxiliou os estu-

dantes do CEAT a encontrar algumas possibilidades frente às tantas dúvidas dessa 
fase, tratando, de forma especial, a questão do autoconhecimento. Igualmente, 
o projeto tem criado espaços de reflexão, de valorização humana, de criação de 
marcas positivas que serão deixadas no ambiente escolar e de sociabilidade entre 
escola e famílias. São muitos os relatos de ex-alunos e de famílias que contam 
emocionados e encantados algumas das experiências vividas pelo Até Logo.

Profª.Rosângela von Mühlen Maciel 
Prof. Tiago Weizenmann 

Colégio Evangélico Alberto Torres
Lajeado/RS
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Projeto Leia Menino – uma experiência 
inédita, que incentiva a leitura

Em 1929, Três Passos não passava de um 
distrito, com reduzido número de habitantes. 

Mas, naquela época, já se pensava no futuro, no 
desenvolvimento. Vencendo desafios, um grupo 
de cidadãos entendeu que era o momento de 
fundar uma sociedade com estrutura para instruir 
os filhos dos imigrantes, prestando-lhes formação 
básica e religiosa. Em 1932, formalizou-se a Co-
munidade Evangélica Alemã, a qual incorporou a 
Sociedade Escolar Sete de Setembro, passando 
a denominar-se apenas Escola Evangélica. A par-
tir daí, começam a ser contabilizados os anos de 
existência do Colégio Ipiranga.

Sempre na busca de formar cidadãos conscientes, responsáveis e com-
prometidos com a sociedade, em 1973, surgiu a FETRELI – Feira Trespas-
sense do Livro –, que veio suprir a lacuna da falta de livros, que, à época, só 
eram encontrados nos grandes centros. Desde então, há 38 anos de forma 
ininterrupta, a FETRELI vem sendo um projeto voluntário, desenvolvido pe-
los professores do Colégio Ipiranga e seus alunos, através do Grêmio Cívico 
Literário Monteiro Lobato.

Inserido na feira do livro mais antiga do interior do RS, em 1993, surgiu o 
Projeto Leia Menino, idealizado pelo professor Adilson Eskelsen, que envol-
ve, diretamente, as escolas das três redes de ensino e funciona como uma 
Ação Entre Amigos. O bloco está composto por dez cautelas numeradas no 
valor de R$ 1,00 cada. Os alunos ou a escola que venderem os números 
trocam os canhotos por um bônus no valor da venda, com o qual podem 
adquirir livros, de sua livre escolha, durante a realização da FETRELI. Além 
de trocarem por bônus, os adquirentes das cautelas concorrem a prêmios, 
que vão desde objetos mais simples até cadernetas de poupança ou ran-
chos, com valores significativos. Esses prêmios são doados por entidades, 
comércio e indústrias da cidade. 

Como a comercialização dos números reverte em benefício de quem os 
vende, a aceitação é muito boa e as escolas vislumbram uma oportunidade 
ímpar para incrementar os seus acervos bibliográficos. 

Consideramos este projeto inédito porque: 

1) Aquele que comercializa os números re-
cebe o valor correspondente à venda em bônus.

2) Aquele que comercializa os números troca 
por bônus e compra livros de sua preferência.

3) As escolas e os alunos das três redes de 
ensino são envolvidos.

4) O livro está sendo difundido e esse é o 
objetivo maior da FETRELI, que, em 2010, che-
gou a sua 38ª edição, de forma ininterrupta. 

O Projeto Leia Menino foi considerado uma 
iniciativa inédita pelo Grupo RBS, Banrisul e 
Governo do Estado, sendo o vencedor do Prê-
mio Fato Literário 2009 – Júri Popular –, por ter 

se destacado na área literária, contribuindo para a produção e projeção da 
literatura gaúcha. Tem trazido bons frutos, não só financeiros, mas, princi-
palmente, culturais, através da divulgação e propagação do livro e da leitura. 

Assim como a FETRELI recebe diferenciais a cada ano que passa. A direto-
ra do Colégio Ipiranga, profª Haide Gross, e a Comissão Permanente estão em 
tratativas com os prefeitos e secretários municipais de Educação da AMUCE-
LEIRO (Associação dos Municípios da Região Celeiro), no sentido de estender 
o Projeto Leia Menino a todas as escolas dos 21 municípios que a integram. 

Este é o depoimento do prefeito, Cleri Camilotti, e do vice-prefeito, Elso 
Severgnini: “A FETRELI é um dos eventos mais significativos para o município 
de Três Passos, pois mantém uma tradição de trazer bons livros para esta re-
gião, desde 1973. Assim, a cada ano que passa, temos mais leitores em nossa 
comunidade, o que eleva o nível cultural de nossos munícipes. Com a Fetreli 
vem o projeto Leia Menino, que envolve os alunos das três redes de ensino. 
Através dele, o jovem se sente desafiado a ser também um leitor, em meio a 
esse mundo de tanta tecnologia. Ter a FETRELI e o Projeto Leia Menino é um 
privilégio para Três Passos. A Administração Municipal apoia, incondicional-
mente, esta iniciativa do Colégio Ipiranga”.

Profª Haide Gross e Profº Fabrício Nader
Colégio Ipiranga
 Três Passos/RS

No decurso da história da escola, a escrita, ao 
lado da leitura, tem sido um dos pilares de 

sustentação da mesma, sendo a prática de am-
bas um dos objetivos centrais da aprendizagem 
humana, tanto que é a partir do domínio da 
leitura e da escrita que o indivíduo conquista a 
sua cidadania, tornando-se sujeito pleno, ativo, 
enfim um cidadão crítico e integral.

Durante muito tempo, o gênero que reinou 
de maneira quase absoluta na escola foi o texto 
literário (normalmente um excerto), o qual era 
dissecado a partir de perguntas de interpreta-
ção. O ato de ler resumia-se a esses pequenos 
textos e de obras completas indicadas pelos 
professores. O ato de escrever inseria-se nesse 
mesmo contexto.

No entanto, a partir da década de 1970 e, 
principalmente, a partir dos anos 1980, os es-
tudos envolvendo os gêneros textuais ganham 
impulso no Brasil. O texto passa a ser analisa-

Protagonismo jornalístico em ambiente escolar

do a partir da dinamicidade de seu processo de 
produção, circulação e recepção, e o ensino da 
linguagem passa a ser centrado no uso da língua 
em suas mais diversas formas.

Ao abandonar o ensino da língua baseado 
no modelo gramatical, construído pela tradição 
normativa, e defender uma proposta vinculada ao 
caráter discursivo da linguagem a partir de uma 

abordagem coletiva de interação social, usando 
escolhas linguísticas específicas de acordo com 
a intenção discursiva, novas formas de lidar com 
a leitura e a escrita se fazem necessárias. Tais 
preceitos são referendados pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) quando afirmam 
que “não é possível tomar como unidades bási-
cas de ensino as que decorrem de uma análise 
de estratos – letras/fonemas, sílabas, palavras, 
sintagmas, frases – que descontextualizadas 
são normalmente tomados como exemplo de 
estudo gramatical e pouco têm a ver com a 
competência discursiva. Dentro desse marco, a 
unidade básica de ensino só pode ser o texto”.

Assim, é nesse contexto que se insere o pro-
jeto de criação e elaboração de um jornal escolar, 
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Projeto Interdisciplinar de 
Filosofia e Sociologia no Barão

Inspirados no PP do Colégio, os professores de Prática Filosófica e Filo-
sofia pensaram um projeto interdisciplinar visando a refletir sobre convi-

vência, liderança, cooperação, diferença e outros conceitos importantes na 
construção da cidadania, sem a cara de “aula”. Focaram a análise crítica 
das convicções pessoais e a construção de um diálogo próprio com uma 
realidade social em profundo processo de transformação.

Na primeira edição, promoveu-se um “café filosófico” com o terceiro ano 
do ensino médio com o objetivo de discutir temas relevantes de caráter filo-
sófico em cenas de filmes. Após o “café”, percebeu-se que os alunos não se 
interessaram como se imaginara.

Em 2008, discutiu-se o filme “Senhor das Moscas” (1990), oportunizan-
do refletir sobre convivência e cidadania e desenvolver o espírito de coope-
ração, com a turma da sexta série, dividida em seis grupos. Convidaram-se 
seis alunos do terceiro ano para coordenar os debates de grupo e estabele-
ceram-se seis temas: Liderança; Bem/Mal; Convívio Social/Ética; Diferenças 
Sexuais; Como lidar com problemas; Numa situação de risco, o que preva-
lece: o instinto ou a aprendizagem? Após o filme, os alunos responderam a 
questões, montaram painel e discutiram as conclusões com os professores.

Em 2009, convidada a disciplina de Sociologia, manteve-se a mesma 
estrutura, mas duplicou-se o número de alunos do médio. Com o tema “Ética 
no cotidiano”, escolheu-se o livro “O Porco Filósofo”, com 100 experiências 
do cotidiano, entre as quais se selecionaram seis que embasaram a produ-
ção de cartaz e de esquete e o debate com os professores.

O trabalho é orientado por uma perspectiva baseada na análise de con-
ceitos. Inspira-se na disciplina de Filosofia, cujo objetivo é fornecer ferra-
mentas conceituais para o aluno se localizar no mundo e saber elaborar 
juízos críticos sobre tal. Leva em conta com essa perspectiva a atitude do 
aluno diante dos problemas que ele enfrenta ou enfrentará no cotidiano. Um 
aluno que sabe operar conceitos sabe justificar suas ações e razões. O fun-
damental é que sua caixa de ferramentas conceituais seja ponto de partida 
para reflexões no cotidiano e para soma de novos conceitos à sua baga-
gem. O trabalho do professor não é dar o significado pronto, mas montar o 
conceito com o aluno para que esse possa usá-lo de modo adequado. “[...] 
transmitir deliberadamente novos conceitos ao aluno [...] é, estou convenci-
do, tão impossível e inútil quanto ensinar uma criança a andar apenas por 
meio das leis do equilíbrio” (trecho de Tolstoi, citado no livro “Pensamento e 
Linguagem” de L. S. Vigotski).

É essencial também mostrar que as ideias que formam os conceitos 
devem ser coerentes para o aluno. O compromisso do professor é buscar a 
aplicação desses conceitos. Havia dois universos cognitivos diversos: sexta 
série e ensino médio. Com isso, o estímulo à coerência era um compromisso 

de ambas as partes. O entendimento, a partir do auxílio do professor, na 
construção dos conceitos de modo adequado promoveu a troca de conheci-
mentos necessários ao exercício da cidadania. 

Esse trabalho atende ao que a Unesco solicita: “a introdução ou o alar-
gamento da formação filosófica no ensino médio, considerando substantivo 
o vínculo entre Filosofia e Democracia, entre Filosofia e Cidadania”. Sabe-se 
que a Sociologia e a Filosofia têm funções primordiais para o exercício da 
cidadania: contribuir para que cada pessoa seja capaz de “explicitar a sua 
opinião”, “ouvir a opinião do outro” e “dialogar com ela”, visando a construir 
um discurso comum e integrador.

BIBLIOGRAFIA:
ROCHA, Ronai Pires da. Ensino de Filosofia e Currículo. Petrópolis, RJ: Vo-

zes, 2008.
VIGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem.
Documento da UNESCO.

Prof. Andrei Vieira Cerentine,
 Profª. Elisa Lopes da Silva e

Profª. Luciane Caputi de Campos 
Colégio Sinodal Barão do Rio Branco 

Cachoeira do Sul/RS

denominado “Fala IMI”, que encontra guarida na 
pressuposição de que uma das principais funções 
da escola é tornar o aluno um bom produtor e leitor 
de textos. Desta forma, o jornal escolar, enquanto 
veículo divulgador das diversas atividades e ações 
desenvolvidas no cotidiano da escola, surge como 
elemento concreto para viabilizar, na prática, a 
participação dos alunos em toda a sistemática que 
envolve a elaboração do jornal, perpassando a de-
finição da pauta, a seleção de informações, até a 
produção de textos.

Ao assegurar a participação do aluno em 
todo o processo de criação do jornal, objetiva-se:

Ø Estimular a produção textual dos alunos a 
partir de diversos gêneros textuais que se fazem 
presentes em um jornal escolar;

Ø Oportunizar a participação dos alunos na 
elaboração do jornal da escola através da pro-
dução de notícias, entrevistas, charges, reporta-
gens, entre outros;

Ø Desenvolver a capacidade de seleção de 
informação de textos;

Ø Promover a responsabilidade e a coopera-
ção de alunos no trabalho individual e em grupo;

Ø Proporcionar aos alunos participantes o 
acesso à linguagem jornalística e seus recursos.

Nesse sentido, espera-se que o “Fala IMI” 
possa contribuir para um trabalho na perspectiva 
discursiva da linguagem, ensejando que os alu-
nos possam produzir textos que tratem de sua re-
alidade, cuja expressividade comunicativa resida 
em um discurso próprio. Ao dar vez e voz para o 
discurso do aluno em um ambiente jornalístico, 
surge a possibilidade do diálogo com o leitor, fa-
zendo com que a escrita adquira uma dimensão 
social, razão de sua existência.

Jaqueline Grunewald Schaefer
Verner Fritz Lindemann

Instituto Sinodal Imigrante
Vera Cruz/RS
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Aciência é geradora do conhecimento sistema-
tizado e organizado das leis da natureza, tra-

zendo como consequência avanços tecnológicos 
cada vez mais presentes no nosso cotidiano. A 
produção de alimentos, os transportes, as comu-
nicações, a saúde e o lazer estão muito vinculados 
ao conhecimento científico. As descobertas cien-
tíficas podem provocar transformações no pensa-
mento e na ação social. 

Conforme o marco operativo da área de Ciên-
cias Naturais do Centro de Ensino Médio Pastor 
Dohms, a compreensão dos fenômenos naturais 
é fundamental para o desenvolvimento de ações 
que visem à sustentabilidade socioambiental. Mo-
tivando e despertando a curiosidade pela atividade 
científica, pretende-se que o estudante utilize e de-
senvolva operações de pensamento para tornar-se 
responsável, crítico, inventivo e descobridor.

O projeto Agricultura Orgânica é uma proposta 
inovadora no ambiente escolar, pois os alunos de-
senvolvem habilidades específicas, tais como: pre-
parar a terra, cultivar e colher alimentos saudáveis 
sem agredir o meio ambiente.

Esse projeto surgiu a partir da necessidade 
dos nossos alunos de adquirirem consciência da 
importância de uma alimentação saudável e tam-
bém da construção de um pensamento crítico em 

relação aos alimentos produzidos 
em grandes escalas e suas conse-
quências.

Durante o desenvolvimento do 
projeto são trabalhados e desen-
volvidos conceitos sobre diversas 
áreas do conhecimento, princi-
palmente da área das Ciências 
Naturais. Sendo assim, o projeto 
assume um aspecto inteiramente 
interdisciplinar e por esse motivo a 
proposta é diferenciada. Além dis-
so, os alunos têm a oportunidade 
de manusear ferramentas, seme-
ar, cultivar e colher o que ajuda no 
desenvolvimento das habilidades de coordenação 
motora ampla e fina.

Em todos os encontros do projeto, os alunos 
levam para as suas casas verduras, legumes e 
chás plantados, cultivados e colhidos por eles 
mesmos. É comum ouvir relatos dos próprios alu-
nos sobre a ansiedade dos pais em consumirem 
esses alimentos. O interesse das famílias agrega 
um significado muito especial ao projeto.

Uma escola que tem como objetivo a forma-
ção integral do indivíduo deve incentivar campa-
nhas educativas sobre o uso racional dos recursos 

naturais, a separação e reciclagem do lixo, feiras 
ecológicas que divulguem a importância dos pro-
dutos orgânicos e a valorização da agricultura lo-
cal, entre tantas outras atitudes que oportunizem 
uma reflexão sobre o papel da humanidade no de-
senvolvimento sustentável, resultando em grandes 
benefícios ambientais e sociais.

Prof. Carlos Steinmetz 
C.E.M. Pastor Dohms

Unidade Capão da Canoa
Capão da Canoa/RS

Há muitas lendas e suposições sobre o primeiro voo de uma pipa, mas tudo 
leva a crer que tal fato aconteceu na China, 200 anos a.C. A pipa, também 

conhecida como pandorga ou papagaio, teve várias utilizações durante todo 
esse tempo, inclusive como brinquedo. É incrível pensar que, apesar de tan-

tos avanços tecnológicos, a pipa continua sendo mundialmente um brinquedo 
bastante popular e conhecido. 

Com o objetivo de resgatar esse brinquedo tão apreciado, bem como bus-
car relações na construção desse com conceitos matemáticos explorados em 
sala de aula é que surgiu a ideia, entre os professores de Matemática do Cen-
tro de Ensino Médio Pastor Dohms (Unidade Higienópolis), de desenvolver um 
projeto sobre esse tema.

O projeto teve início em 1999 com um grupo de alunos da 7ª série (na ofi-
cina de Desenho Geométrico). Nos anos seguintes, passou a ser desenvolvido 
com os alunos de 6ª série (na disciplina de Matemática). No decorrer desses 
dez anos, o projeto foi sendo aperfeiçoado e novas atividades surgiram, bem 
como outras disciplinas foram sendo necessárias (Língua Portuguesa, Infor-
mática e Educação Artística), tornando-o um projeto mais amplo e completo.

 O trabalho se desenvolve ao longo do 2º e 3º trimestres e consiste na 
realização de várias atividades: pesquisa sobre a origem, nomes, tipos, ma-
teriais adequados e conceitos matemáticos utilizados na confecção e normas 
de segurança; produção textual com resumo dos itens pesquisados, criação 
de poesias sobre o tema, desenho e escrita de histórias em quadrinhos; ques-
tionário elaborado a partir das questões trazidas pelos alunos; entrevistas 
realizadas com o questionário elaborado; confecção de gráficos com os resul-
tados das entrevistas; reunião com membro da comunidade que entenda do 

Agricultura Orgânica

Projeto  Pipas
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Compartilhando

Construindo cidadania 

OPrograma Educação Financeira Luterprev (PEF) promoveu a ofi-
cina* Princípios e práticas para uma boa gestão financeira, durante o 

28º Congresso de Professores da Rede Sinodal de Educação, em julho, 
na cidade de São Leopoldo/RS. A atividade foi organizada em conjunto 
com a Escola Barão do Rio Branco, de Blumenau, e o Colégio Evangélico 
Jaraguá, nos quais o PEF é desenvolvido. 

Para Sandoval Pinheiro, da Escola Barão do Rio Branco, “a educação 
financeira, hoje, é indispensável. Pesquisas apontam que cerca de 87% das 
famílias veem seu salário terminar antes do final do mês. Gastamos nosso 
fôlego trabalhando, pagando contas e mais contas, buscando o conforto, 
fazendo empréstimos, entrando no cheque especial e acabamos sem tempo 
para planejar nossas finanças. Só a educação pode mudar essa cultura. 
Precisamos parar e refletir sobre como ganhamos o nosso dinheiro, como o 
gastamos, como podemos poupá-lo e, ainda, doar uma parte dele”. 

Rafael Tronquini, coordenador do PEF, avalia como “muito positiva” 
a experiência da oficina. “Nosso objetivo, com o Programa, é despertar o 
interesse pela questão como um todo, abrangendo desde finanças pes-
soais até sustentabilidade, porque hoje não se pode mais dissociar uma 
coisa da outra. Queremos ajudar a formar cidadãos conscientes”, diz. De 
acordo com ele, não foi surpresa a receptividade de alunos e professores 
das escolas da Rede Sinodal em torno da iniciativa, já que são parceiros 
do PEF desde a sua criação, em 2002.

Sobre o PEF
 Atualmente, o Programa Educação Financeira Luterprev está em 

andamento em 16 escolas, em 11 cidades do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina, contando com a participação do Corecon/RS – Conselho 
Regional de Economia. Por meio do convênio estabelecido, os conteúdos 
do PEF passam pela avaliação dos profissionais capacitados na área e 
credenciados pela entidade antes de ser adotados, garantindo sua qua-
lidade e exatidão.

Regularmente, professores e representantes das escolas do PEF 
participam de cursos de capacitação, mantendo-se atualizados sobre 
os temas que, posteriormente, serão levados aos alunos. Os cursos têm 
certificação do Instituto Superior de Educação de Ivoti (ISEI) e abordam 
desde questões básicas, como a história do dinheiro, até situações con-
temporâneas, como empreendedorismo e preservação do meio ambiente. 
Fornecidas as linhas mestras e o material oficial do programa, cada escola 

o desenvolve da forma que melhor se aplicar aos seus métodos de ensino, 
respeitando a faixa etária e o perfil de seus alunos. Por enquanto, o Pro-
grama Educação Financeira é restrito a escolas clientes da Luterprev, cujo 
corpo docente esteja associado aos planos de previdência complementar 
da organização. 

*Ministrantes da oficina: Sandoval R. Pinheiro – Escola Barão do Rio 
Branco, Marcelo Passold – Colégio Evangélico Jaraguá, e Rafael Tronqui-
ni – Luterprev. 

Sobre a Luterprev
Luterprev Previdência Complementar é uma organização independen-

te, não ligada a banco, sem fins lucrativos, e que opera exclusivamen-
te soluções em previdência privada, desde 1916. A sede internacional é 
baseada em Porto Alegre/RS, e o objetivo do negócio é prover renda às 
pessoas, sendo líder do mercado nacional em planos PRGP (Plano com 
Remuneração Garantida e Performance). Administra atualmente R$ 60 
milhões de reais para uma carteira de 5,5 mil clientes em todo o território 
nacional e no exterior. Visite www.luterprev.com.br 

Rafael Tronquini
Luterprev

Porto Alegre/RS

assunto, para relato de experiência e esclarecimento de dúvidas; confecção 
das pipas.

Neste ano de 2010, novas atividades e ideias estão sendo inseridas: cria-
ção de revista virtual sobre os temas pesquisados, onde será feita a produção 
textual; encontro com professor de Física do ensino médio, para falar sobre 
a presença da Física no voo das pipas; uso de material reutilizável para a 
confecção das mesmas.

Com a expansão do Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, desde 2007 foi 
possível utilizar o projeto para fazer integração com alunos de diferentes Unida-
des e também de diferentes realidades. Com isso os alunos puderam, através da 
comparação dos gráficos construídos, identificar em que realidade o brinquedo 
era mais conhecido e mais utilizado e discutir sobre as razões que levam a isso.

Hoje, o Projeto Pipas faz parte do planejamento anual da disciplina de 

Matemática em todo o Centro de Ensino Médio Pastor Dohms. No final de 
outubro, alunos e professores terão oportunidade de participar da culminância 
do projeto no ano de 2010, aproveitando os ventos de Taquari, Camaquã ou 
Capão da Canoa para empinar as pipas, interagir e registrar para sempre em 
suas memórias esse momento que será, mais uma vez, inesquecível.

Profª Marinês dos Reis Rodolfo
C.E.M. Pastor Dohms – Unidade Higienópolis

Porto Alegre/RS

Profª Vera Ártico
 C.E.M. Pastor Dohms – Unidade Zona Sul

Porto Alegre/RS
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Mensurar a alegria, a reflexão e a emoção das pessoas que participaram deste 28º Con-
gresso é difícil, porém, há facilidade em se medir a grandiosidade e o envolvimento dos 
organizadores através de alguns números:

800 – foi o número de congressistas; esses foram transportados, além de veículos particu-
lares, por 17 ônibus e 4 vans (uma delas pilotada pelo único motorista-diretor do evento – Jonas 
Rückert, de Ponta Grossa/PR, que afirmou que, apesar de tantos meios de transporte coletivos, a 
organização do evento soube controlar o trânsito evitando maiores transtornos).

46 – foi o número de escolas da Rede Sinodal que participaram do evento; dessas, a menor 
delegação foi do Centro Educacional Bom Pastor (Ituporanga/SC) e do Colégio Sinodal Sete de 
Setembro (Não-Me-Toque/RS), que contaram com 01 congressista; e a maior instituição foi o 
Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, com 117 participantes.

120 – foi o número de professores e funcionários do Colégio Sinodal de São Leopoldo envol-
vidos mais diretamente no evento; desses, cabe destaque à dupla Ilderlinde (Ildemar e Merlinde), 
organizadores do evento, e aos seus celulares (cujos números por motivos óbvios não publica-
mos aqui, mas que estão em todos os crachás e foram os mais solicitados nesses dias).

14 – foi o número de comissões formadas para, em aproximadamente 1 ano e ½ , e 201 
horas e ½ de reuniões diversas, organizar o evento.

1039 – cafezinhos foram servidos, na lona anexa ao refeitório, em apenas um dia (dia 20/07), 
enquanto o número de sucos, no mesmo dia, ultrapassou os 1.500 copos.

25 – foram as teses formuladas pelos grupos de trabalho do evento, que contou com 24 
minicursos e 27 oficinas oferecidas.

33 – foi a quantidade de minutos que durou a apresentação do espetáculo Tangos e Tragé-
dias; tivemos dificuldades de precisar o tempo de duração do BIS, pois estávamos envolvidos 
com as 995 bocas que insistiam em rir ao final da peça.

1.789.346 – é o número aproximado de palavras elogiosas ouvidas durante o evento e desti-
nadas a todos e todas que, de uma forma ou outra, contribuíram com a grandiosidade e qualidade 
deste inesquecível 28º Congresso da Rede Sinodal de Educação, ocorrido de 20 a 22 de julho de 
2010, que teve 1.290 horas de... (1 abraço e 1 muito obrigado!)

Prof. Mártin Goldmeyer
 C.T.F. Jorge Logemann

Horizontina/RS

Curiosidades

Clique-se nas curiosidades
do 28º Congresso da Rede
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Minicursos

Que vento de saberes este 
minicurso fez soprar em você?

Percepções dos minicursos

Educação intercultural – Gilberto Ferreira da Silva

A temática “diversidade” vem sendo muito discutida nos mais diversos âmbitos, pois fe-
lizmente o ser humano está se dando conta de que há, sim, uma igualdade, porém faz-se ne-
cessário que reflitamos sobre a equidade, que reconhece o princípio da igualdade dentro das 
diferenças. E ao discutirmos sobre diversidade intercultural, remetemo-nos a uma discussão que 
vai além do multiculturalismo – muitas culturas –; estamos falando de interculturalidade, em que 
o que predomina é a mescla entre as culturas com respeito e dignificação.

O minicurso sobre educação intercultural nos soprou “ventos” suaves, mas também “ventos” 
que desacomodam e que nos permitem buscar a desconstrução de conceitos previamente esta-
belecidos e enraizados na nossa formação, seja ela pessoal ou intelectual. (Profª Débora Nunes 
– Instituto de Educação Ivoti  – Ivoti/RS)

Vivemos a aceleração da história. Parece que não podemos perder tempo. 
Tudo é para ontem. E todos nós tensionamos, cobrando uns dos outros; 
a engrenagem não perdoa. Já não temos tolerância com quem vai mais 

devagar, a pressa pressiona; o sistema pede resultados, tudo submetido a régua 
e compasso; afinal, gráficos são o espelho do que fizemos e deixamos de fazer.

Educação é isso?
Pois eu creio que estamos sendo vítimas de neu-

rose generalizada, porque deixamos que colocassem 
a coleira no pescoço, renunciando à autonomia de 
nossas vidas. Quem diz que eu quero viver assim? 
Quem diz que deve ser assim? Por que renunciamos à 
bendita liberdade de fazer as coisas ao sabor das ba-
tidas do coração? Você já reparou que o mundo pode 
enlouquecer como quiser, o coração não sai do seu 
ritmo, e a gente cuida disso, não? E quando acelera, 
tem problema...

Estranho como na educação nos tornamos reféns 
da pressa, transformando em neurose o belo e poético processo de aprender. 
Criança de seis anos tem que estar na primeira série, por conta da arrogância 
de políticos, para atender ao sistema e enquadrar-se nos parâmetros inter-
nacionais. Já percebeu que educação está sendo atrelada a compromissos 
dos ditos gestores públicos, e não se pergunta o que é melhor para a criança 
nessa idade. 

Ao sabor das batidas do coração
Eu quero de volta a paz e a tranquilidade com que se dava aula, inspirada 

numa aura poética, deixando voar livre a imaginação, consumindo tempo com 
reflexões de roda sobre a beleza da vida, sem pressa de cumprir nesse dia tal 
conteúdo, porque este estava na paixão pelo aprender caminhos para apren-
der sempre. E como se tem saudade disso! E toda essa gente teve sucesso 

na vida, sem nenhuma neurose dos tempos de hoje!
Eu sei que os tempos são outros, mas que sejamos 

corajosos para romper os grilhões do servilismo e da 
pressa com que tentam nos escravizar, porque a vida é 
bela e não cabe roubar-lhe a poesia e a candura que a 
criança traz para a sala de aula. Repare no olhar doce 
da criança e no sorriso encantador e descubra a essên-
cia da vida. Aí não cabe relógio, não cabem tempo de-
terminado nem diretrizes, porque o mundo é da fantasia 
e da utopia. 

Recuso-me a abandonar este mundo mágico em 
que cresci, cujos valores incorporei, embora vez que 

outra as circunstâncias me confrontem com a dura realidade do mundo doido 
em que vivemos e da pressa que se tenta também impor à educação. Resis-
tamos, sejamos corajosos e um pouco rebeldes. Faz bem à saúde e à vida!

Prof. Osvino Toillier
Presidente do SINEPE/RS

Crônica

Desenvolvimento humano na
pós-modernidade – José Outeiral

Nesse encontro, o palestrante provocou uma reflexão 
quanto ao perfil das crianças e jovens de hoje em relação 
ao perfil dos adultos. Colocou que enquanto os adultos 
ainda estão chegando à modernidade, as crianças e jo-
vens são pós-modernos, e que mesmo nosso país ain-
da ostenta muitas estatísticas e características que nos 
colocam aquém da modernidade. Como para as crianças 
a globalização é natural e não um trauma, cabe aos edu-
cadores reverem seus conceitos em busca de um olhar 
revolucionário que possa, a partir de uma prática pautada 
nas relações, ir ao encontro dos anseios desses educan-
dos pós-modernos. Segue o depoimento de uma colega:

“É urgente recriar a escola. O aluno que vem à escola 
já não tem as características para as quais os professores 
foram preparados. A infância é hoje uma fase com valores 
totalmente diferentes, e o professor tem um grande desa-
fio ao educar. Ele precisa permanecer na sua função de 
um ser; não pode apenas afirmar. A infância e as famílias 
mudaram, bem como suas funções. A educação deve ser 
pensada e avaliada”.  (Profª Ana Elisa Osterkamp Bloemker 
– C.E.M. Pastor Dohms – Unidade Taquari – Taquari/RS)

“O sopro da liberdade em Cristo, funda-
mentado na verdade. P. Kupka direcionou o 
minicurso para um novo rumo, em que o alu-
no tem um espaço aberto para se identificar 
e compartilhar seus medos e ansiedades. O 
professor está aí para auxiliá-lo nas escolhas.” 
(Profª Verona Warkentin – Colégio Evangélico 
Jaraguá do Sul  – Jaraguá do Sul/SC)

“O sopro do Espírito Santo nos impulsio-
na como agentes educadores a nos deixar-
mos conduzir pela sua palavra e colocarmos 
nossos dons a serviço daqueles pelos quais 
somos responsáveis.” (P. Luciano M. Martins – 
Colégio Sinodal Rui Barbosa – Carazinho/RS)

Espirirualidade e meios de comunicação – P. Cláudio Kupka
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É urgente...

(A)gente na escola urgente!

É urgente que as escolas resgatem os valores, o res-

peito e o senso crítico de nossos estudantes, adaptando-

os às mudanças. No cenário atual, em que o consumo, o 

individualismo e a disputa estão acima do bem coletivo, 

os princípios humanos precisam ser valorizados, desa-

fiando o estudante a perceber a importância de todos os 

grupos sociais para a transformação de nossa sociedade.

Leonel Renato Von Mühlen

Colégio Teutônia

Teutônia/RS

Ser (A)gente na Educação e, realmente, Urgente, 
é isto: Renovar-se constantemente sabendo cuidar de si 
para não estar preparado a agir frente à nossa Educação!
Profª Sabine Fernanda Rosemann Ulrich

Colégio Sinodal Roca Sales
Roca Sales

“Acredito que como sujeitos incompletos estamos em 
constantes buscas, transformações, tentativas, com acertos 
e erros. O que é urgente para mim poderá não ser para o 
outro. Por esse motivo precisamos começar por nossa vida 
pessoal: ‘eu’ na construção de um novo ser humano com 
ética, sensibilidade, compaixão, respeito ao próximo, e sem 
esquecer da formação teórica, profissional, que também está 
em constante mudança, flexível e com sentido. Neste con-
gresso, consegui refletir sobre todos esses âmbitos, profissio-
nal e pessoal, e voltarei das férias com muito mais motivação 
e crescimento.”

Profª Tatiana Mesquita
C.E.M. Pastor Dohmns – Lindóia e Zona Sul

Porto Alegre/RS

“Ao voltar das férias, acredito ser urgente – rever nos-

sas práticas pedagógicas, assim refletindo sobre o nosso 

lugar no mundo, na escola, na família. Refletir sobre o que 

me tornou ser professor e o que me faz ser professor. Qual 

é realmente o meu lugar, para então eu fazer o meu me-

lhor na educação. Pois a sociedade precisa da atuação dos 

professores, pois nós somos o refletir, o criar, o criticar e o 

aceitar as complexidades modernas.” 
Profª Paula Vianna Penso 

Colégio Martinus Curitiba/PR

“Ter coragem de provocar mudanças 
e reconstruir conceitos que se tem, para 
acolher e aprender com o outro.”

Profª Cecília Oppermann
Colégio Ipiranga
Três Passos/RS

“Para o nosso colégio no presente momento, ação – reflexão 

– ação nas práticas dos professores e coordenação. Precisamos 

direcionar o nosso olhar para este novo educando. É necessário 

nos perguntar: Que currículo temos? Que currículo precisamos 

para este novo educando? Que cidadão queremos formar? Quan-

to à minha prática e ação, continuar buscando cada vez mais atra-

vés de leituras, discussões com o grupo. Penso e acredito que 

somos vendedores de sonhos, sonhos esses que visam ao melhor 

em prol da educação.”
Profª Sandra Marina Paula

Colégio Evangélico Divino Mestre

São Leopoldo/RS

“Reformar, reconstruir, renovar, compartilhar com os 
demais colegas da escola o ‘novo’, a ‘mudança’, através 
de um grande ‘mutirão’. Precisamos reformar a alma, as 
ideias e a prática pedagógica em busca de um ideal co-
mum a todos: pais, alunos e professores felizes.”

Profª Maria Inês Dresch Nunes
Colégio Sinodal Tiradentes

Campo Bom/RS

“Saber cuidar de si e dos outros, do planeta, saber 
pedir ajuda, saber conversar, aprender, fazer transa-
ções, ganhar – ganhar e criar grupos cooperativos na es-
cola, pois assim os alunos se construirão democráticos, 
aprenderão que as diferenças são necessárias, saberão 
observar, saberão conviver.”
Profª Cristiane Raquel Krüger Bertoldo

Colégio Evangélico Augusto Pestana
 Ijuí/RS

“Compartilhar com o grupo de professores toda a ex-

periência vivenciada durante as palestras, minicursos e 

oficinas; experiências que renovam a prática, proporcio-

nando mais qualidade no processo ensino-aprendizagem.”
Profª Eunice Fost

Colégio Evangélico PanambiPanambi/RS

“Que tenhamos comprometimento com tudo 
aquilo que nos propusermos a fazer. Que consiga-
mos ser dignos e coerentes em nossas ações.”

Profª Vanessa da Silva
Colégio Sinodal Progresso

Montenegro/RS
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“É urgente assimilar, refletir e atuar nas discussões 
ocorridas durante o Congresso. O que na minha prática 
preciso rever? E o que preciso manter do jeito que está? 
O Congresso é um momento de inquietações, de gerar 
dúvidas, de tirar do lugar comum,  para que assim haja a 
reflexão e o crescimento profissional a partir dela.”

Profª Sheila Bischoff
C.E.M. Pastor Dohms – Capão da Canoa

Capão da Canoa/RS

É urgente como escola mostrar a todos o quanto é bom 

trabalhar e o quanto nosso trabalho é significativo. Lembrar 

que somos formadores de gente, que temos a responsabi-

lidade de formar pessoas capazes de decidir sobre suas 

vidas e seu futuro, fazendo a transposição da heteronomia 

para a autonomia. Dessa forma, podemos fazer da nossa 

escola um lugar de eudaimonia e, assim, trabalhar com en-

tusiasmo, ou seja, Deus vibrando em nós.
Claudia Redecker SchwabeColégio Teutônia Teutônia/RS

É urgente...

“Oferecer ao aluno a possibilidade de 

ter um olhar mais humanizador sobre si 

mesmo e sobre o outro, mostrando a ele 

que a construção do seu conhecimento é 

feita de trocas e compartilhamentos.”
Prof. Ricardo Laoni Wolff

Colégio Sinodal Portão
Unidade Portão – Portão/RS

“São muitas as ações a serem colocadas em prática, 

porém eu vou priorizar a reflexão. Muitas vezes, fazemos 

nossas atividades automaticamente. Torna-se urgente 

perceber o atual contexto. Precisamos atentar para os 

novos movimentos e, ao fazer determinada escolha, bus-

car dar um rumo que acreditamos ser o melhor.” 

Profª Maria Aparecida Borba de Souza
Esc. Barão do Rio BrancoBlumenau/SC

É urgente não permitirmos que este encantamento 
que estamos sentindo (uso plural, falando em nome do 
nosso grupo que realmente está) não voe para longe, 
mas que permaneça e faça mover os cata-ventos de cada 
instituição para que aprendamos a cuidar, humanizar e a 
participar da formação dos e das agentes do mundo.

Profª Leila Beatriz Grinke RückertEscola Bom PastorPonta Grossa/PR

“Agirmos como agentes de formação e transfor-
mação que somos em sua integralidade, colocando 
em prática o que aprendemos e vivendo de fato nosso 
dia-a-dia na escola assumindo nosso papel como pro-
fissionais em constante formação e transformação.”

Profª Carolina Boos de Paula
Colégio Sinodal Progresso

Montenegro/RS

“Que mais pessoas sonhem com uma socie-

dade mais justa e ética e lutem por isso. A escola 

ainda é um dos poucos segmentos da sociedade 

que luta para que esse sonho se realize. A esco-

la como o agente formador de gente deve reunir 

o máximo de pessoas de sua comunidade e fa-

zer com que cada um desempenhe seu papel no 

mundo, pense no bem coletivo, e o mais difícil: 

nunca deixar os sonhos morrerem.”

Profª Valéria Rodrigues Graça

Colégio Sinodal Progresso

Montenegro/RS

“Compartilhar enfoques das palestras, discussões a 
partir destas oficinas, sempre direcionadas à ação (agen-
te), com demais colegas. Pela diferença das gerações na 
escola, considero urgentes e necessários a constante troca, 
o compartilhamento e a discussão de situações diárias para 
esclarecimento, apoio, fortificação dos vínculos e para pos-
sibilitar novos vínculos. A prática de ampliar vínculos para 
todas as áreas da instituição enriquece e desenvolve a sen-
sibilidade, mas também deixa todos mais à vontade, melho-
rando o trabalho de todos e, principalmente, possibilitando 
um ‘clima’ de satisfação em todo o ambiente, na busca de 
aperfeiçoamento e realização – objetivo alcançado.”

Profª Nora Dhein
Instituto de Educação Ivoti

Ivoti/RS

“Acolher e chamar o humano em todos 
os seres humanos que fazem parte da es-
cola. Nossos fundamentos e princípios são 
humanos e se o ‘humano’ não estiver lá, não 
alcançaremos nossos objetivos.”

Profª Cíntia Sperb
Colégio Sinodal Tiradentes

Campo Bom/RS

“Estarmos com os ânimos renovados, prontos 
para receber e lançar novos desafios aos nossos edu-
candos. Percebo que é urgente agir, não esperarmos 
pelas coisas prontas. Lançar desafios, atribuir e ofe-
recer novos conhecimentos. Estarmos preparados!”

Profª Mônica Daniela Tag
Colégio Sinodal Conventos

Lajeado/RS

“É importante, na escola hoje, a vivência de va-

lores que levem o ser a ser humano; nesse sentido é 

preciso incluir em nossas práticas momentos de re-

flexão com os diversos segmentos de nossa comu-

nidade escolar, nos quais esses valores sejam afi-

nados para que possam ser vivenciados, buscando 

o desenvolvimento do coletivo em cada indivíduo.”

Profª Magdalena Ângelo Voigt

Colégio Sinodal Alfredo Simon
Pelotas/RS
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Encontro de Profª Mirna Haas Wünsche , do 
Pastor Dohms – Higienópolis, com a Profª 

Denize Inez Volkart Pinto, do Colégio Sinodal.
Mirna: Já participei de mais de 10 Congres-

sos. Conheci a Denize em 2002, em Taquara. 
Para mim, o reencontro, o compartilhar, perce-
ber que o outro não abdicou (e não foi abdica-
do!) e permanece na rede porque acredita, é 
sempre muito bom. Reencontrar a Denize foi 
uma oportunidade de fortalecimento mútuo na 
construção progressiva do nosso trabalho den-
tro da filosofia da Rede Sinodal.

Encontro da Profª Gisela Spindler, do Insti-
tuto de Educação Ivoti, com o Prof. Waldir 

Scheuermann.
 Gisela: Eu reencontrei o ex-aluno Waldir 

Scheuermann, hoje atuante no Colégio Sinodal 
Rui Barbosa, de Carazinho. Nosso reencontro 
despertou um sentimento de profunda admira-
ção pelo seu projeto de vida, que já dura 11 
anos, desde que se transferiu a Carazinho 
para assumir a direção do Colégio Sinodal Rui 
Barbosa, ano em que participei do Congresso 
como oficineira. Por outro lado, suscitou um 
sentimento de alegria por saber que ele está fa-
zendo a diferença em uma das nossas escolas, 
usando seus talentos para fabricar e produzir 
vida, conforme termos de Clóvis Barros Filho.

De quantos Congressos participei? Perdi a 
conta! Em torno de uns oito, eu acho.

Encontro de Profª Dirce Hoch Schöninger, 
coordenadora pedagógica e professora 

de Artes do Instituto de Educação Ivoti, com a 
Profª Claudia Kroth, do Colégio Mauá.

Dirce: Participo regularmente dos En-
contros da Rede, já participei pelo menos de 
cinco Congressos. Neste, reencontrei várias 
pessoas, em especial minha amiga Claudia, do 
Colégio Mauá, de Santa Cruz do Sul. Sempre 
é importante reencontrar amigos para compar-
tilhar experiências, estudar juntos e “colocar a 
conversa em dia”. Tenho ótimas lembranças! 
Com a Cláudia, em especial, dos momentos de 
confraternização. Dançar é muito bom!

Tanise Pacheco, do Centro Sinodal 
de Ensino Médio de Sapiranga, é 

aquela figurinha fácil de encontrar em 
todos os congressos da Rede! Este foi 
o seu quarto congresso, e incontáveis 
são as pessoas que conheceu e os 
amigos que fez ao longo de sua carrei-
ra de congressista.

Logo no primeiro Congresso, Tani-
se conheceu Rafael Fetter, do Colégio 
Mauá de Santa Cruz do Sul. Desde 
então não há um congresso em que 
os dois não se esbarram e aproveitam 
para botar as fofocas em dia e matar a 
saudade!

Para Tanise, a cabeça do congres-
so são as palestras e todo o aporte teórico que elas nos trazem. Já o corpo do congresso são as 
relações que construímos à medida que ele transcorre, e, segundo ela, o que importa na vida são 
justamente as relações.

Diante de tão belas palavras, Rafael limita-se apenas a balançar afirmativamente a cabeça, fazen-
do suas as palavras da amiga.

Felipe Ernani Steigleder, da Instituição 
Evangélica de Novo Hamburgo, já conta-

biliza cinco Congressos da Rede.
Foi no Congresso de Joinville, em 1994, 

que ele conheceu e fez uma forte amiza-
de com o pessoal da SETREM de Três de 
Maio. O moço se deu tão bem com os três-
maienses que passou o Congresso inteiro 
para cima e para baixo com essa galera do 
noroeste, o que acabou gerando até certo 
ciúme nos colegas de Novo Hamburgo. En-
tre os amigos que fez encontrava-se Seno 
Leonhardt, com quem Felipe logo se deu 
muito bem. A amizade dos dois veio a cres-
cer ainda mais quando, algum tempo depois, 
encontraram-se em POA, num curso, e tiveram a oportunidade de conviver por cerca de uma semana.

Passados mais de dez anos daquele Congresso em Joinville, adivinhem quem assumiu a direção 
da IEHN? Seno Leonhardt! Felipe tinha agora como diretor o seu grande amigo. E, cá entre nós, é 
sempre bom ser amigo do chefe, não é mesmo?

Fica a dica: Participe sempre dos Congressos com entusiasmo, faça muitas amizades, seja gentil 
com todos e tente não se encrencar com ninguém! Afinal de contas, você nunca sabe quem poderá 
ser seu próximo diretor...

Reencontros

Gostei de te ver...



A – Neste tempo de incertezas, a escola pode e deve trazer a certe-
za. Acreditamos na importância de seguirmos uma linha humanística 
aliada às inovações tecnológicas no fortalecimento da proposta peda-
gógica das instituições, resgatando o desejo de aprender e de ensinar.

B – Escola na educação urgente envolve a família, trabalhando valores 
com os pais.

C – Ser agente na educação urgente é conseguir unificar interesses 
em prol da construção de uma sociedade ética, responsável e solidária. 

D – Ser escola é buscar a integração entre a família e a sociedade na 
intenção de estabelecer os vínculos necessários para o equilíbrio entre os 
pressupostos humanistas (valores) e os positivistas (instrumentais). É saber 
cuidar do ter e do ser.

E – A escola contemporânea tem como desafio construir caminhos 
para uma educação humanizadora.

F – Ser agente na educação significa saber ousar e provar mudanças 
e paradigmas pessoais, sociais e pedagógicos em relação ao ser escola e 
ao ser professor/a para que o/a aluno/a possa reconhecer-se como sujeito 
histórico-cultural. 

G – Na escola urgente, há sujeitos com diferenças, diferentes olha-
res, humanos e verdadeiros.

H – Para ser escola é necessário encontrar o equilíbrio entre o que a 
sociedade moderna acaba es-
tabelecendo e o contexto em 
que a instituição se encontra. 
A construção do saber nos 
tempos atuais desafia a apren-
der a lidar com os conflitos 
resgatando o comprometimen-
to em busca de uma constante 
autossuperação.

I – A escola na edu-
cação urgente privilegia a 
construção de um currículo 
humanizador e participativo, 
que socialize a construção 
de um projeto de vida.

J – Quando humanizamos 
a escola, ela passa a ser de 
todos e especial para cada 
um.

K – Rede Sinodal – ações educativas para o acesso a todo o conhe-
cimento por meio de relações humanizadoras.

L – Ser escola na educação urgente significa valorizar todos os profissio-
nais da escola igualmente, desde a edu cação infantil até o ensino médio. Ser 

agente na educação ur-
gente é fazer parcerias na 
busca do conhecimento. É 
atuar como mediador que 
ajude a ver e a parecer a 
veracidade dos fatos.

M – À escola 
contemporânea cabe 
a responsabilidade de 
educar para a sensibili-
dade e para a tomada de 
decisões.

N – Ser agente na educação urgente é buscar significados para uma 
aprendizagem humanizadora através de uma escola consciente de sua 
função e de seus objetivos.

O – A escola precisa fortalecer valores num processo de humaniza-
ção democrática. A escola necessita ter clareza de sua proposta junto à 
comunidade escolar.

P – Ser agente na educação urgente significa nos reinventarmos como 
pessoas, com foco na sensibilidade. A essência do saber educar está nas 
relações. 

Q – A escola humanizadora 
promove um dialogo sensível, mantém 
vivos os valores e os conhecimentos 
e está em constante reconstrução, 
sendo agente mediador na transfor-
mação da sociedade.

R – Educação urgente demanda 
socialização, cooperação, mediação, cui-
dado, adaptação à realidade, dinamismo, 
reflexão, trocas e encantamento para 
ajudar todos os envolvidos no projeto 
educativo a ampliarem sua visão de 
mundo e a construírem seus projetos de 
vida com responsabilidade, solidarieda-
de, liberdade, humanismo e autonomia.

S – A escola que urge necessita 
de uma postura humanizadora e de 
sensibilidade para a busca de um 

equilíbrio pedagógico diante dos novos desafios.
T – Ser agente na educação é aprender e crescer junto com os alunos, 

superando desafios; é criar vínculos para transformar nossas diferenças em 
resultados positivos.

U – Ser escola na educação urgente é saber usar a tecnologia em 
prol da formação do ser humano para a sua humanização.

V – Escola urgente é aquela que, a partir do contexto atual, desenvolve 
seu trabalho considerando o conhecimento a serviço da humanização.

X – A escola que urge no mundo contemporâneo deve manter-se 
atualizada em termos de leitura e mundo e constantemente perguntar-se 
sobre o perfil do aluno da atualidade. Ela deve dar conta das habilida-
des e competências, alem da humanização do indivíduo na sua relação 
com o meio em que vive. Sendo o professor o principal agente na edu-
cação, é importante o aluno transformar a informação em conhecimento 
e aplicar isso na prática sem dissociar corpo e mente.

Y – A escola que urge é dinâmica e flui no contexto da sociedade. É um 
espaço em que deve haver cuidado equilibrado, humanização e atuação de pro-
fissionais que possuem clareza de objetivos e estão envolvidos com sua prática. 

Z – Ser agente na educação é impulsionar os ventos para o desen-
volvimento humano, valorizando o conhecimento e a sensibilidade.

Teses

Os ventos que
nos impulsionarão...
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Foi com muita honra e alegria que o Colégio Sinodal sediou o 28º 
Congresso Nacional da Rede Sinodal de Educação, nos dias 20, 21 
e 22 de julho. Durante três dias, palestrantes renomados na área de 

ensino debateram sobre os novos rumos da educação na pós-modernidade. 
Essa é a quarta vez que a instituição sediou o congresso – a primeira vez foi 
em 1956, a segunda em 1964, a terceira em 1980 e a quarta em 2010, com 
o tema “(A)gente na educação urgente”.

O congresso é sempre o principal evento da Rede Sinodal, que possui 
57 escolas no Brasil. O congresso é promovido a cada dois anos e as últimas 
edições ocorreram em Campo Bom/RS e em Santa Cruz do Sul/RS. Em 2010, 
participaram do congresso 800 professores (702 externos e 98 do Col. Sinodal), 
vindos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Mato 
Grosso. O evento teve palestras ministradas na Unisinos e minicursos e oficinas 
que ocorreram no próprio colégio. 

Durante um ano e meio, todo o 
colégio esteve envolvido e mobilizado na 
preparação do congresso. No total, 17 
comissões foram criadas para nortear e 
organizar as tarefas de seus integrantes 
professores, direção, equipe pedagógica 
e funcionários. Os coordenadores do 
congresso foram o pastor escolar Ildemar 
Kanitz e a coordenadora pedagógica 
do ensino fundamental – anos finais e 
ensino médio Merlinde Piening-Kohl. 
A comissão central era formada pelos 
professores Cynthia Von Mühlen, 
Gerson Engster, pastor Ildemar Kanitz, 
Marcelio Diogo, Merlinde Piening-Kohl e o diretor-geral Ivan Renner. As 
demais comissões foram: alimentação, apoio/logística, artística, cerimonial, 
comunicação, cultural, decoração, finanças, hospedagem, meditações, 
pedagógica, recepção, recreação, saúde, secretaria e segurança. 

O diretor Ivan Renner faz uma avaliação de todo o trabalho: “Vejo o 
congresso como uma instância em que se constrói um vetor para a caminhada 
na Rede para os próximos dois anos. Ele é desenhado a partir da reflexão 
sempre frutífera que acontece durante o congresso, através das palestras, 
dos minicursos, dos compartilhamentos nas questões pedagógicas e de 
gestão. Pelas avaliações dos congressistas, percebo que nós atingimos 
esse objetivo. Podermos ter contribuído para a Rede na organização deste 
congresso foi uma alegria muito grande. O congresso também deixou para 
o Colégio Sinodal um legado muito forte: essa unidade do corpo docente 
e funcional no planejamento e na execução de um evento de tamanha 
importância. Foi a hora de nós devolvermos para as escolas o grande 
carinho e a atenção que nos deram quando se colocaram à disposição, 
organizando outros congressos. Somos gratos por essa oportunidade e pela 
confiança em nós depositada”. 

Depoimentos de alguns professores

“O tempo que antecedeu o congresso foi um tempo de trabalho e 
envolvimento de toda a equipe da escola; estávamos motivados pela vontade 

Relato do Colégio Sinodal, organizador do
28º Congresso da Rede Sinodal de Educação

de realizar um congresso realmente significativo para todos os participantes. 
O próprio tema do congresso nos instiga a pensar sobre a nossa prática.” 
(Cynthia Von Mühlen – coordenadora pedagógica da educação infantil)

“Antes do congresso, a contagem regressiva na página do colégio nos 
alertava para o grande compromisso. Havia dias em que a vontade era de 
que passasse logo, mas, na maioria das vezes, parecia que o número de 
dias faltantes estava errado. Não poderiam faltar tão poucos dias e termos 
tanto para fazer!

O congresso foi uma oportunidade concreta de perceber como temos 
colegas fantásticos, inovadores e pró-ativos em todas as áreas e setores. 
A partir dele, tem-se a sensação de estar em uma escola que se conhece 
melhor, e é mais coesa. O fato de trabalhar em atividades bem diferentes das 
usuais, com pessoas com as quais normalmente não trabalhamos fortaleceu 

as relações e agregou conhecimento 
pessoal e profissional.”

(Carmen Breunig – professora 
de Língua Portuguesa – anos finais 
e ensino médio)

“No momento da apresentação 
das escolas presentes, a fatídica 
constatação: Onde estão os ‘antigos’ 
colegas? Aposentaram-se, não 
vieram, temeram o frio? Quem são 
aqueles ‘guris’ e aquelas ‘gurias’, 
seriam alunos na delegação? 
Que nada! São nossos colegas 

professores da nova geração Rede Sinodal. Nossa, que renovação! Haja 
energia! Viva a nova geração da Rede!

Fui assessora de minicurso, grupo de trabalho e oficina. Um mosaico de 
experiências. Nossos questionamentos enquanto escola também eram de 
alguma escola distante, do interior do Rio Grande... O que queremos, gente? 
Ser agente, gente. Descobri que meu desejo urgente ainda é presente: deixar 
marcas, buscar marcas, enfim, me interessa meu aluno, do berçário ao EM.

Já deu cara de choro, atrás das cortinas, nos bastidores, lá no anfiteatro. 
Entre idas e vindas, estava terminando o congresso. Poucas fisionomias 
de cansaço, muitas caras de satisfação. Poucos choros, muitos sorrisos 
abertos. Uma vez só, eis que somos palco e plateia, hierarquia não mais. 
Depois de tantos palestrantes, loucos, gritões, inteligentes, instigantes, 
vamos para casa. Olho as fotos na última semana de julho. Nossa, parece 
mentira que estamos no ‘depois do congresso’. Ele aconteceu. Já é passado. 
Foi especial, bem-sucedido, elogiado, integrador, cumpriu sua missão. O 
congresso tirou o melhor da gente como professor(a). Me convenci que para 
sermos executores das propostas precisamos estar em diferentes frentes, 
para experimentar as nuances de cada tarefa. Isso caracteriza aquilo que 
buscamos junto à sala de aula, ao aluno.” (Ângela Dillenburg – professora 
de Informática – anos finais)

Elaboração: equipe Colégio Sinodal

Bastidores






