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Expediente

Editorial

N
o ano do jubileu da Reforma Luterana não podíamos 
deixar de falar das MARCAS deixadas pelo reformador 
Martim Lutero no sistema de ensino até hoje! Mesmo que 

Lutero tenha sido fruto de uma “pedagogia da vara”, repres-
sora e adultocêntrica, a sua visão de educação se modificou 
completamente a partir da REDESCOBERTA DO EVANGE-
LHO, que foi o centro de toda a Reforma. Lutero escreveu: A 
um professor ou mestre dedicado e piedoso ou a quem quer 
que seja que eduque e instrua fielmente os meninos, jamais se 
pode recompensar o suficiente e não há dinheiro que o pague, 
como também diz o gentio Aristóteles. No entanto, entre nós 
essa tarefa continua desprezada tão escandalosamente, como 
se não valesse nada. Não obstante, querem ser cristãos. De 
minha parte, se pudesse ou tivesse que abandonar o ministério 
da pregação e outras incumbências, nada mais eu desejaria 
tanto quanto ser professor ou educador de meninos. Pois sei 
que ao lado do ministério da pregação, esse ministério é o mais 
útil, o mais importante e o melhor. Inclusive tenho dúvidas sobre 
qual deles é o melhor, pois é difícil domesticar cachorros velhos 
e converter velhacos empedernidos, a que, afinal, se dedica 
o ministério da pregação, trabalhando muitas vezes em vão. 
Enquanto as arvorezinhas novas são fáceis de dobrar e criar, 
embora também algumas se quebrem nesse processo.1

A Revista Lições, que este ano completa a 30ª edição, 
registra MARCAS da identidade luterana que as escolas 
estão colocando hoje nos “meninos” e nas “meninas”. São 
marcas para levarem para a vida, identificadas com os 
princípios evangélico luteranos, que priorizam a pessoa como 
ser humano, como sujeito capaz de reformar a sociedade 
para que a humanidade possa viver com dignidade nos 
Próximos 500. E, para aprofundar o conhecimento sobre a 
Reforma Luterana, a Revista também traz duas palestras 
com professores de teologia que assessoraram eventos com 
docentes na Rede Sinodal neste ano. 

Esta edição ainda traz várias outras atividades e 
projetos pedagógicos com docentes e discentes, palestras, 
festividades do jubileu de escolas e muito mais. Marque a sua 
presença na leitura da revista e comemore conosco os 500 
anos da Reforma Luterana.

 Profª Joni Roloff Schneider
Coordenadora Pedagógica
Rede Sinodal de Educação

1 LUTERO, Martinho. Uma Prédica Para que se Mandem os Filhos à Es-
cola. Obras Selecionadas Vol. 5. São Leopoldo: Sinodal; Porto Alegre: 
Concórdia, 1995. p. 359. 
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Reflexão

O
dia 31 de outubro de 2017 marca os 500 anos de Reforma Protestante. A data 
está associada à fixação das 95 teses na porta da Igreja do Castelo de Witten-
berg pelo monge agostiniano Martim Lutero. Para fins introdutórios, destacamos 

dois aspectos: o caráter protestante da Reforma e o problema da dicotomia entre “Es-
tado e Igreja”.

Mais do que um movimento luterano, a Reforma se tornou um movimento 
protestante, não restrito ao mundo luterano, mas também a outros ramos e Igre-
jas, impactando, não por fim, na própria Igreja Católica Apostólica Romana. Tornou-
-se “movimento protestante” quando, em 1529, o imperador Carlos V exigiu que 
adeptos do movimento luterano, entre eles o próprio Lutero, Melanchthon e prínci-
pes, abdicassem de suas convicções de fé e retornassem à fé católico-romana. Em 
1526 havia sido acordado que cada território e cidade poderia agir livremente em 
questões de doutrina e fé. Isso deu “fôlego” ao movimento luterano, após ter sido 
condenado anos antes por Roma e pelo Império. Três anos depois, contudo, em 
1529, taxativamente o imperador revoga o acordo de 1526, o que implicava nova-
mente que o movimento luterano e seus seguidores eram considerados hereges, 
perdendo salvo conduto. Em resposta à anulação deste acordo, os luteranos apresentaram uma protestatio oficial.1 
Devido a esta protestatio, passaram a ser designados pejorativamente de “protestantes”, o que equivaleria hoje a 
“baderneiros/agitadores”.

Sobre esta protestatio, ainda é necessário fazer algumas observações preliminares. Em primeiro lugar, a protestatio 
se deu com base no princípio de proteção de uma minoria ante uma posição majoritária injusta. Segundo os príncipes,

em questões relativas à honra de Deus e à salvação de nossa alma cada um deve postar-se diante de Deus e responder por si 
próprio; nesse lugar ninguém pode desculpar-se por meio das ações ou decisões dos outros, quer eles representem uma minoria 
ou uma maioria.2

Há um apelo à liberdade de consciência o que não é a mesma coisa que confiança na própria consciência. Liberda-
de de consciência é liberdade a partir da Palavra de Deus. Neste sentido, protesto não está baseado na própria consciên-
cia egocentrada, mas liberdade de consciência sob obediência a Deus. Protestar tem sua legitimidade como direito de 
resistência diante de injustiças. Então, ser protestante é cooperar com Deus em ações de justiça contra realidades de 
injustiça.3 Ou para dizê-lo de outra forma, protestatio implica em “desafios para o melhoramento da sociedade”.

Desde a Revolução Francesa, ficou bem mais difícil falar da relação de teologia/religião, educação e sociedade. Os 
séculos XVIII e XIX selaram uma dicotomia entre Igreja e Estado, entre ciência e religião, entre razão e fé etc.4 Esta dico-
tomia é fruto da assim denominada Modernidade.

[...] na Modernidade a cultura se seculariza. Com isso a religião deixa de ser o fundamento da sociedade. O fundamento passa 
a ser o Estado e o mercado. Esses dois organizam a sociedade. Isso leva alguns estudiosos a afirmar que o cristianismo é a 
religião da saída da religião. A religião migra, então, da infraestrutura para a superestrutura. Temos, então, na Modernidade, uma 
sociedade ateia, habitada por crentes.5

1 O protesto foi assinado por cinco príncipes imperiais (João da Saxônia Eleitoral, Filipe de Hesse, Jorge de Brandenburgo-Ansbach, Wolfgang de Anhalt e Ernesto 
de Braunschweig-Lineburg) e por 14 cidades imperiais (Estrasburgo, Nürnberg, Ulm, Constança, Lindau, Memmingen, Kempten, Nördlingen, Heilbronn, Reutlin-
gen, Isny, Sant Gallen, Weissenburg na Francônia e Windesheim). LINDEBRG, Carter. As Reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal/IEPG, 2001. p. 280.

2 HOLBORN, apud LINDBERG, 2001, p. 280.

3 LINDBERG, 2001, p. 281.

4 ALTMANN, Walter. Lutero e Libertação. São Leopoldo: Sinodal, 2016. p. 194, 205-206.

5 DREHER, Martin N. História do Povo de Jesus: Uma leitura latino-americana. São Leopoldo: Sinodal, 2013. p. 330.

500 anos de Reforma Luterana
Desafios para o melhoramento da sociedade
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Reflexão

A dificuldade que isso nos impõe é dupla: a religião – propositalmente não digo “Teologia”, pois não deve ser com-
preendida como sinônimo de religião – foi empurrada pelo Iluminismo/Racionalismo à esfera do privado. Portanto, delimi-
tou-se o espaço da religião ao espaço não público. No caminho inverso, frente ao avanço das ciências naturais e exatas, 
tornando-se normativas para as ciências em geral, a religião – bem como a Teologia, mas, não por fim, das Ciências Huma-
nas em geral – perderam relevância social. Por esta razão, no caso específico da religião, esta se rebelou, especialmente a 
partir do final do século XIX e ao longo do século XX, pelo rosto fundamentalista.

Portanto, os séculos XVIII e XIX precisam ser considerados como “filtros” através dos quais o pensamento da Refor-
ma do século XVI nos chega. A desconsideração destes “filtros” impede perceber que o pensamento de Lutero contempla 
uma cultura e estrutura social não dicotômica, fragmentada e fragmentária. Lutero concebe a sociedade como corpo social, 
corpo dinâmico. Ele jamais empreendeu dissociação de Igreja e Estado. Assim, por exemplo, ao pleitear que as autorida-
des políticas empreendessem reformas políticas, econômicas e sociais, estas não excluíam a Igreja. De outro lado, cabia 
às autoridades da Igreja o papel de afrontar as autoridades políticas para que exercessem suas funções em perspectiva 
ética. Em Lutero não encontramos intenções de “secularizar” a política, no sentido de um laicismo e separação de Igreja 
e Estado. A separação de ambos, empurrando a religião à esfera da vida privada, é empreendimento do moderno Estado 
liberal iluminista.6

Lutero adota, ainda que criticamente, a concepção medieval de um corpus christianum, isto é, algo como uma so-
ciedade político-religiosa.7 Em outras palavras, Lutero não concebe a sociedade como separação do secular/profano e espi-
ritual/religioso. A ênfase de Lutero não é a separação – como ocorrerá com a Revolução Francesa -, mas a distinção entre 
o secular e o espiritual. Portanto, a ênfase está na comunicabilidade entre ambos. Esta comunicabilidade é fundamental, 
razão pela qual a teologia de Lutero não é uma teologia para a Igreja, mas uma teologia, cuja relevância ética se expressa 
nos âmbitos da vida, denominados por ele de três estamentos dos quais uma pessoa participa como sujeito ético, a saber, 
na política, na economia e na Igreja.

A relevância ética se expressa no sentido de ser o ser humano cooperador 
de Deus para o melhoramento das relações humanas. Neste sentido, no que se 
refere à educação, sua missão é qualificar o ser humano para que, no âmbito da 
ecclesia, oeconomia e politia seja um ser humano cooperador com Deus para o 
melhoramento do mundo. E para o melhoramento do mundo, Lutero enfatiza a 
necessidade de escola e educação de qualidade. Educação de qualidade visa à 
formação de cidadãos e cidadãs protestantes defensores da liberdade e contra 
forças escravizantes.

Lutero substituiu a ética medieval, cujos olhos se voltavam para o céu com 
medo do inferno e purgatório, por uma ética, cujos olhos estão voltados para onde 

estão voltados os olhos de Deus: a terra. Lutero redescobriu que a salvação humana é obra de Deus. Por ser obra de Deus, 
ela é graça. Portanto, cabe ao ser humano, pela fé, aceitar a salvação como graça, como presente. Recebido como presente, 
cabe ao ser humano testemunhar no mundo este presente. Cabe ao ser humano, liberto pelo amor de Deus, agir em favor 
do melhoramento do mundo. O ser humano que tem seus olhos voltados para o céu é ser humano egoísta, individualista, 
alienado. O ser humano liberto, isto é, tornado justo pela fé, é ser humano que testemunha aquilo que Deus pretendeu na 
própria criação do mundo: um mundo justo, de relações justas.

Prof. Dr. Wilhelm Wachholz
Reitor das Faculdades EST

Diretor da ESEP
São Leopoldo/RS

Obs.: Introdução à palestra proferida no VII Congresso de Instituições do Ensino Superior da Rede Sinodal de Educação, nos dias 30/06 e 1º/07/2017.

6 ALTMANN, 2016, p. 194, 205-206.

7 ALTMANN, 2016, p. 195.
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E
m paralelo às comemorações dos 
145 anos de trajetória na educa-
ção, o Colégio Cônsul vem pro-

movendo e participando de atividades 
internas e externas alusivas aos 500 
Anos da Reforma Luterana. No dia 30 
de junho, o P. Dr. Leandro Hofstatter, 
palestrou à comunidade sobre a “Re-
forma Luterana e Educação”, tendo a 
participação da Orquestra do Colégio 
Cônsul, a qual apresentou hinos de 
autoria do reformador Martim Lutero. 
No dia 1º de julho, o colégio promoveu 
um Seminário de Formação aos pro-
fessores, no qual o P. Edélcio Tetzner 
abordou, através de dinâmicas e de 
material impresso, o tema “Lutero e a 
Educação”, aprofundando a reflexão 
sobre o “tempo” e os 500 anos que se 
passaram desde que Lutero afixou 95 
Teses à porta da Igreja do Castelo de 
Wittenberg, na Alemanha, marcando o 
início da Reforma Protestante. 

O legado de Lutero para a educação
A história da vida de Lutero e 

sua contribuição para a educação es-
tão fazendo parte da reflexão em toda 
a escola. Em sala de aula, professores 
e alunos desenvolvem atividades artís-
ticas, produzem textos, realizam leitu-
ras e debates sobre as contribuições 
de Martim Lutero. Até o dia 31 de outu-
bro, as atividades seguirão, quando na 

data, a escola terá uma programação 
especial em comemoração aos 500 
anos da Reforma.  

A Reforma deixou um grande lega-
do para a Educação. Cabe a nós, escolas 
cristãs, ligadas a IECLB, darmos continui-
dade ao trabalho iniciado por Lutero.

Vivian R. Kormann
Colégio Cônsul Carlos Renaux

T
rês atividades alusivas aos 500 anos da Reforma mar-
caram uma semana especial para os alunos do Colégio 
Evangélico Martin Luther, em Marechal Cândido Ron-

don – PR.
Uma delas abordou a importância do trabalho e das 

discussões teológicas das mulheres no contexto da Refor-
ma. Quem abordou a temática para os alunos do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio foram quatro mulheres da 
Comunidade Evangélica, que participaram do Encontro de 
Mulheres Luteranas Celebrando os 500 anos da Reforma, 
em Foz do Iguaçu, no mês de março deste ano. Além de 
integrar comunidade e escola, esta atividade foi importante 
para o resgate histórico do papel feminino na sociedade da 
época e de hoje em dia.

Outra atividade foi duas Web conferências proferidas 
pelo diretor da Escola, Ildemar Kanitz, para várias escolas 
conveniadas ao Sistema Positivo. O tema abordado foi Re-

forma: Educação e Arte. Aproximadamente 300 alunos e 
professores de outras escolas participaram ativamente in-
teragindo com questionamentos e considerações. O tema 
abordado é um capítulo do livro da Editora Positivo lançado 
neste ano: 500 anos da Reforma Protestante: Perspectivas 
e Reflexões. Um livro para alunos e professores de escolas.

A terceira atividade foi a exposição sobre os 500 anos 
da Reforma, que também circula por outras escolas da Rede 
Sinodal. Os pôsteres, repletos de fotos e infográficos, em 
língua alemã, recontam a história de Lutero e da Reforma, 
além de abordar sua importância para o mundo atual.

Depois de uma semana intensa, muitas outras atividades 
alusivas ao tema serão desenvolvidas até outubro deste ano.

P. Ildemar Kanitz – Diretor
Colégio Evangélico Martin Luther

500 anos em uma semana

Reforma Luterana
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N
o Colégio Sinodal Barão do Rio 
Branco, as atividades tiveram 
início em março com a divulga-

ção de frases, pensamentos de Lute-
ro, em painéis colocados na entrada 
da escola, a fim de que pudessem ser 
lidos e refletidos pela comunidade edu-
cativa. 

a) Abertura da Feira do Livro 
com palestra

Durante a Feira do Livro, alunos 
do Ensino Médio e convidados ouviram 
atentamente a palestra do P. Dr. Mar-
tin Dietz sobre Lutero – a pessoa e a 
obra do Reformador. Uma exposição 
de fotos dos locais históricos visitados 
pelo palestrante na Alemanha ilustrou 
de forma brilhante o tema abordado na 
palestra. 

b) O Amigo das Crianças em 
sala de aula 

A partir de estudo de texto da 
revista O Amigo das Crianças, alunos 
do 3º Ano EF realizaram estudo sobre 
diferentes ervas e chás medicinais, 
lembrando o trabalho que Catarina Von 
Bora, esposa de Martim Lutero, reali-

O Barão celebra os 500 anos da Reforma

zava para tratar doentes. Trouxeram 
exemplares de plantas, identificaram-
-nas e apresentaram na entrada do 
Colégio. 

c) Lápis e marcador de página
No início do mês de julho reali-

zou-se a distribuição de lápis-semente 
e de marcador de página aos alunos 
e aos professores do Colégio. O lápis 

contém símbolo e dizeres refe-
rentes aos 500 anos da Reforma 
e o marcador, além desses, traz 
frases de Martim Lutero. 

d) A Rosa de Lutero
Já no final de julho, a pro-

fessora de Ensino Religioso, Mar-
lene Ritter Bülow, fez uma pales-
tra aos alunos das séries iniciais 
do EF sobre a Rosa de Lutero. 
Após, os alunos foram desafiados 
a confeccionarem esse símbolo  
usando diferentes técnicas como 
colagens, pontilhismo e outros. 

e) Outras atividades do 5º 
Ano EF ao Ensino Médio

O 8º Ano EF fez uma en-
cenação no programa RODA 
VIVA, tendo como entrevistado o 
“Reformador”. Para este progra-
ma, os alunos assistiram ao filme 
Martim Lutero e, posteriormente, 
elaboraram as perguntas para a 
entrevista. As respostas às ques-

tões formuladas serão pesquisadas e 
revisadas e abordarão as causas do 
movimento, os princípios luteranos e 
outras curiosidades sobre a vida e a 
obra de Lutero. 

O 9º Ano EF pesquisou sobre 
as igrejas da Reforma. Apresentou o 
trabalho aos colegas em forma de Po-
werPoint e a síntese foi exposta nos 
painéis do Colégio, a fim de que a co-
munidade escolar também conhecesse 
e ampliasse o conhecimento sobre o 
assunto. 

Os alunos do 1º Ano EM de-
cidiram fazer consulta bibliográfica e 
entrevistas sobre as consequências 
da Reforma de 1517 até 2017. Depois, 
elaborarão uma dissertação sobre o 
tema que será divulgada no jornal Nos-
so Barão, no final do ano letivo. 

O 6º e 7º Anos encenaram mo-
mentos da vida de Lutero e/ou de Ca-
tarina Von Bora a partir de pesquisa 
bibliográfica, e depois apresentaram 
aos colegas. 

Para melhor entendimento do 
movimento da Reforma, os alunos do 
5º, 6º e 7º Anos EF assistiram palestra 
com o professor de História, Matheus 
Rosa Pinto, antes de realizarem as 
atividades previstas nas aulas de En-
sino Religioso. Os alunos do 6º Ano 
EF também fizeram painéis sobre “As 

Reforma Luterana
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Mulheres da Reforma” para tornar co-
nhecidas as colaboradoras dos refor-
mistas na divulgação e na implantação 
do movimento. 

f) Plantio de árvores
O professor de Ciências e os 

alunos representantes de turma, além 
da Direção e demais convidados, parti-
ciparão do plantio de uma árvore junto 
ao Ginásio de Esportes do Colégio Ba-
rão. No local, será colocada uma placa 
com frase de Lutero dando referência 
aos 500 anos da Reforma. 

g) Gincana Cultural
Já é tradição a realização de 

uma Gincana Cultural para as turmas 
do 8º EF ao 3º EM. Excepcionalmen-
te, em 2017, o tema será “A Reforma 
Luterana”. As turmas intermediárias 
do EF também participarão de uma 
Gincana Cultural sobre a referida te-
mática com os mesmos objetivos. 

h) Celebrações na Igreja
Para concluir de forma mar-

cante as comemorações pelos 500 
anos da Reforma, no dia 31 de outu-

bro, no templo Martim Lutero, serão 
realizadas três celebrações de Ação 
de Graças, da Educação Infantil ao 
Ensino Médio. 

Temos certeza de que conse-
guiremos, por meio dessas ativida-
des, registrar e homenagear de forma 
significativa os 500 Anos da Reforma, 
evento histórico que marcou a huma-
nidade. 

Profª Marlene Ritter Bülow
Colégio Sinodal Barão do Rio Branco

N
o dia 24 de Junho, 
um grupo de alunos 
e professores do En-

sino Médio da escola Bom 
Jesus/IELUSC esteve em 
uma das praças centrais da 
cidade de Joinville para a 
comemoração dos 500 anos 
da Reforma Protestante. 
Com o slogan “Ame a Vida, 
plante uma árvore”, os alu-
nos entregaram 500 mudas 
de árvores nativas do bioma 
Mata Atlântica, no qual a cidade está inserida, e explicaram 
para a população o motivo dessas doações. Cada árvore 
simbolizava um ano da reforma, um ano de renovação e 
uma nova vida. 

Mais do que ver alunos envolvidos em atividade extra-
classe, de forma voluntária e motivadora, o evento trouxe à 
tona um dos sonhos de Lutero:  a educação ampla, integral 
e oportunizada para todos. 

Pensando em todo o movimento da Reforma durante 
aquela manhã de sábado, ficou claro o quanto é necessário 
reformarmos o sistema educacional, no sentido de olharmos 
para os alunos que estão terminando o ciclo de Educação 
Básica e observarmos se estão preparados para a vida adul-
ta, se têm capacidade de discernimento e se aplicarão os 
princípios cristãos no meio em que estiverem inseridos.

Ame a vida, plante uma árvore

Ao entregar mudas de 
árvores para os cidadãos, te-
mos a esperança que a vida 
seja propagada e cuidada. 
Da mesma forma, ao traba-
lharmos com a Educação, 
temos a esperança que a 
vida transbordará de forma 
plena nos alunos egressos e 
que serão os agentes trans-
formadores de que nossa so-
ciedade tanto necessita.

Maria Raquel Migliorini de Mattos
Associação Educacional Luterana Bom Jesus/IELUSC

“Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã,
ainda hoje plantaria uma macieira.”

Martim Lutero

Reforma Luterana
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Aturma da Ed. Infantil, da Unidade Victor Konder - 
Escola Barão do Rio Branco, de Blumenau,  fez um 
projeto para conhecer Lutero e sua importância para 

a nossa sociedade, compreender o significado da Reforma 
Protestante e conscientizar-se acerca das nossas atitudes a 
partir dos indicativos da Reforma. Através de palitoches foi 
contada, de forma lúdica, a história de Lutero e sua impor-
tância para a Educação e para toda a sociedade. Depois, ex-
plorou-se a palavra Reforma e seu significado e, através de 
roda de conversa, falou-se sobre como podemos “reformar” 
nossos dias, através de nossas atitudes. Como registro, cada 
criança representou a história de Lutero através do desenho. 

Por fim, a turma fez a tarefa de casa com auxílio da 
família, registrando como poderiam contribuir fazendo uma 
“reforma” no mundo. As crianças desenharam essas atitudes.

Reforma Luterana

Imbuídos pelo tema do ano de nosso 
Colégio - Buscai o bem: agora são 
outros 500 – e entendendo que Lu-

tero, em sua caminhada, ocupou-se de 
deflagrar e contestar realidades que se 
opunham ao crescimento humano, cria-
mos o projeto ‘Revelando a cidade sob o 
viés do lixo’. O lixo é uma realidade que 
afeta questões ambientais, sociais e eco-
nômicas e exige do ser humano um agir 
proativo sobre ele. 

“Revelando a cidade sob o viés do lixo”
Um projeto em busca do bem

O projeto iniciou com a (re)leitura 
da coleção ‘Catadores de Sonhos’, da ar-
tista plástica carazinhense, Ilse Ana Piva 
Paim, cujas telas retratam a dura e sen-
sível realidade daqueles que coabitam a 
nossa cidade, fazendo do recolhimento do 
lixo seu ofício. 

Para materializar essa arte, três ca-
tadoras de lixo falaram aos alunos sobre 
histórias do seu dia a dia e deram dicas 
de como nossa ação individual, em casa e 
no colégio, pode ajudar o trabalho desses 
profissionais. Os alunos também tiveram 
a oportunidade de conversar com um em-
presário que compra o lixo dos catadores e 
destina-o a instâncias de reciclagem.

A partir de então, seguiram-se algu-
mas ações, como adequação das nossas 
lixeiras para os tipos “Rejeito” e “Reciclá-
vel”; parceria com Lions, Escoteiros e em-
presa PUKET na arrecadação de lacres 
de alumínio, arrecadação de tampas de 
garrafas pet e meias velhas, resultando, 
respectivamente, em aquisição de cadei-
ras de roda, revitalização de canteiros,  
confecção de cobertores e reutilização de 
lixo na construção de brinquedos para a 
Educação Infantil. 

‘Revelando a cidade sob o viés do 
lixo’ vem se constituindo conforme curio-

sidades e necessidades apresentadas. É 
um projeto que vem alavancando valores 
importantes para a formação da cidadania, 
como cooperação, respeito, diálogo, soli-
dariedade e bondade. Precisamos, como 
Lutero, por meio da educação, fazer os 
nossos alunos perceberem sua importân-
cia na vida do outro e praticarem atitudes 
de cidadania coerentes com suas respon-
sabilidades diante do mundo.

Silvana Luzia Weiler
Colégio Sinodal Rui Barbosa

Dayse M. Howe Jahn
Unidade Victor Konder

Escola Barão do Rio Branco

Reforma Luterana
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S
endo a Arte um belo caminho 
para revelar conhecimento, cria-
ção e fé, neste ano de 2017 as 

propostas do Ateliê de Arte do Colégio 
Evangélico Alberto Torres (CEAT), de 
Lajeado, seguem um olhar contempo-
râneo sobre o olhar da Arte no período 
da Reforma Luterana, com enfoque 
nos temas, nos artistas, na história, 
nos materiais e linguagens artísticas 
da época.

Essa abordagem traz alguns 
questionamentos: Como trazer a Arte 
do passado para o universo da crian-
ça? Como a Arte pode imaginar o fu-
turo? Como a Arte pode ser um teste-
munho? Porque a Arte foi importante 
na Reforma Luterana? A partir dessas 
reflexões, surgiu o Projeto ARTE NA 
HISTÓRIA X HISTÓRIA NA ARTE.

A primeira abordagem teve como 
base o tema “Meu rosto é o meu teste-
munho – juntos somos a semelhança 
de Deus”. Inspirados nos artistas Lucas 
Cranach, Albrecht Dürer e no contem-
porâneo Alessandro Cenci, dialogamos 
sobre a singularidade de cada um como 
imagem e semelhança de Deus, realiza-
mos  retratos, autorretratos, estudamos 
cores de peles, contemplamos dese-
nhos de famílias e amigos.

A segunda abordagem proposta 
baseou-se em “A nossa mão cria, e 
que crie sempre para o bem”. A partir 
dessa citação, refletimos sobre o que a 
mão criou no passado e o que poderá 

criar no futuro,  pois Agora são outros 
500. Cranach, Dürer, Gustav Klimt são 
os artistas que nos guiaram para de-
senhar diferentes expressões faciais, 
imaginar o futuro, fazer kirigamis e gra-
fites. A mão do artista cria desenhos, 
pinturas, kirigamis e materializa ideias, 
hoje e antigamente. Nossas mãos po-
dem salvar ou destruir o ambiente e 
juntos nossas ações tem mais poder. 
A frase de Lutero “Se eu soubesse que 
o mundo acabaria amanhã, hoje plan-
taria uma árvore” inspirou para pintura 
de uma árvore em tela.

No etapa final do projeto, ba-
seados em “Nós podemos mudar a 
história, juntos” veremos como a Arte 
pode mostrar modos de viver uns com 
os outros e modos de viver e cuidar do 
meio ambiente. Cranach, Walt Disney 
e o Museu do Amanhã serão nossa 

inspiração para desenhar castelos, fa-
zer gravuras e origamis mostrando que 
artistas antigos e contemporâneos ex-
pressam e fazem História.

Seja reconhecendo o rosto como 
testemunho, seja percebendo a mão 
como símbolo da capacidade inventiva 
e criativa, seja confiando na capacida-
de de juntos mudarmos a história, o 
projeto do Ateliê de Artes do CEAT tem 
fortalecido a minha  espiritualidade de 
confissão luterana. A pesquisa realiza-
da para a elaboração do projeto, bem 
como as vivências que ele tem oportu-
nizado, me fazem perceber o quanto, 
como professores,  confessamos de 
nossa fé no modo como ensinamos. 

Profª Liane Elisabeth 
Driemeyer Paaschen

Colégio Evangélico Alberto Torres

“Cremos, ensinamos e confessamos”

Reforma Luterana
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Brincadeiras do Tempo da Reforma!

O
brincar faz parte da história da 

humanidade e faz parte do de-

senvolvimento pleno de uma 

criança. Durante os festejos dos 500 

dias para os 500 anos da Reforma Lu-

terana, no Instituto Ivoti, o brincar não 

poderia ficar de fora.

Estudantes do 3º Ano do Curso 

Normal foram desafiados a responde-

rem à pergunta: Do que brincavam as 

crianças no tempo de Lutero? 

Iniciamos a pesquisa com a 

análise e releitura da obra de Pieter 

Bruegel, Jogos Infantis, de 1560. No 

processo identificamos, representadas 

na obra, diversas brincadeiras viven-

ciadas por nós durante a infância. 

Em continuidade ao projeto, pro-

curamos resgatar, junto aos pais e aos 

avós, brincadeiras que eles costuma-

vam brincar quando criança. Constata-

mos que várias brincadeiras represen-

tadas por Bruegel em sua obra, brin-

cadas no contexto da Reforma, foram 

transmitidas de geração em geração, 

chegando até nós através de nossos 

antepassados.

Confeccionar o seu próprio brin-

quedo para com ele poder brincar é, 

simultaneamente, desafiador e gratifi-

cante. Confeccionar, por exemplo, Cin-

co Marias, resgatar as regras do jogo, 

jogar até dominar cada etapa com ha-

bilidade é um grande desafio e é grati-

ficante. O mesmo acontece com a pipa 

(ou pandorga), o pé de lata (adaptação 

da perna de pau), a peteca, o bilboquê, 

o telefone de lata e o vaivém.

Compartilhar essas brincadeiras 

foi muito importante. Assim, pas sou-se 

a organização de oficinas para confec-

ção dos brinquedos, ministradas aos 

alunos dos 4º e 5º Anos E.F. do Institu-

to.  As oficinas fizeram parte das ativi-

dades realizadas no dia 18 de junho de 

2016, em comemoração aos 500 dias 

para os 500 anos da Reforma Lutera-

na. 

Helena Simone Haag Hoppe
Instituto Ivoti

N
o ano em que a Reforma Luterana completa 500 anos 

e que o Colégio Evangélico Alberto Torres – CEAT co-

memora os seus 125 anos, as quatro turmas de Nível 

5 da Educação Infantil da Unidade Lajeado estão estudando e 

participando de diferentes momentos inspirados na vida de Mar-

tim Lutero.

No primeiro semestre, as crianças estudaram que as 
famílias, na época da Reforma Protestante, usavam bra-
sões para simbolizar o que era importante para elas. Lutero 
também tinha um brasão, bordado por Catarina, que simbo-
lizava a fé em Jesus Cristo

Sabendo disso, as crianças decidiram reproduzir a 
Rosa de Lutero em um canteiro florido.

Canteiro de flores que reproduz a Rosa de Lutero

Reforma Luterana
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A concretização do projeto englobou ações interdis-
ciplinares que envolveram conceitos de história, geografia, 
matemática e ciências. Na prática, após escolherem o local 
do plantio, os alunos pesquisaram sobre os tipos de flores, 
relacionaram com  o custo financeiro para a aquisição das 
mudas, fizeram gráficos e, no dia da compra, registraram em 
mapas vivenciais como imaginavam que seria o caminho até 

a loja e o que de fato encontrariam no percurso. Com as mu-
das, as crianças colocaram a “mão na terra” e construíram o 
Brasão de Lutero. Agora, a tarefa é cuidar do canteiro para 
que permaneça florido.

O trabalho está sendo desenvolvido pelas professo-
ras Cláudia Terres Ferreira, Deise Ana Marchetti, Francieli 
Prediger e Tais Kilian. De acordo com elas, “este trabalho 
tem sido de grande relevância, visto que estamos sendo 
instigadas pela curiosidade das crianças a conhecermos um 
pouco mais sobre a vida e a obra de Martim Lutero”. As do-
centes explicam que quando um aluno perguntou: “Profe, é 
uma história real?” sentiram a responsabilidade que tinham 
de contar esta história “de forma que nossas crianças com-
preendessem a importância deste personagem na história 
de nossa escola”.

Josiane Martini
Assessoria de Comunicação CEAT

N
o ano que comemoramos os 500 anos da Refor-

ma Protestante, os professores dos componentes 

curriculares de Ensino Religioso, Língua Inglesa, 

Língua Espanhola e Arte elaboraram o projeto: “Agora são 

outros 500!” Surgiu então, a proposta de fazer-se algo es-

pecial para a comemoração dos 500 anos de reforma que 

sensibilizasse a comunidade escolar e oportunizasse uma 

visão deste período tão importante da história, valorizan-

do o evento da reforma em uma escola cujas atividades 

fundamentam-se em valores cristãos.

Desta forma, criou-se um projeto de construção 

de teses para pensar os próximos 500 anos do planeta. 

O contexto da construção das teses parte da origem e 

fundamento evangélico-luterano da escola. Os estudantes do 

Colégio Sinodal Alfredo Simon, em conjunto com suas famílias, 

criaram teses, com versão em Inglês e em Espanhol, pensando 

em ações para um mundo melhor, com o objetivo de que nosso 

planeta permaneça bom, belo e habitável nos próximos 500 anos. 

Neste sentido, os educandos avaliaram questões como sustenta-

bilidade e preservação dos recursos naturais, relações familiares 

e sócio-afetivas, cuidados consigo e com o outro, enfim, ações 

simples e cotidianas que somadas possam de fato contribuir para 

um mundo melhor. Além disso, para corroborar com a temática, 

usando como artista referência Lucas Cranach, que transformou 

em arte e ilustração as ideias de Martim Lutero, as teses foram 

ilustradas pelos alunos, mantendo relação direta com o texto. 

Para finalizar este trabalho, as teses devem compor um livro digi-

tal com acesso livre para toda a comunidade escolar. 

Pastor Gleidson Ademir Fritsche,

Profª Ana Paula Batista Araujo, 

Profª Tiriana Lima e Profª Gisele Clarindo.

Colégio Sinodal Alfredo Simon 

Agora São Outros 500!

Reforma Luterana
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A
ideia de associar a 

leitura e a escrita em 

uma relação dialética 

é uma constante no trabalho 

do CEM Pastor Dohms. Tal 

associação fica ainda mais 

evidente no ensino de Lín-

gua Portuguesa, tendo em 

vista que o trabalho com a 

linguagem nos permite dis-

cutir a respeito dos diferen-

tes valores morais e éticos 

que constituem a sociedade, 

sempre considerando o contexto, o 

ambiente social ou a esfera de atua-

ção humana em que os mais diversos 

gêneros circulam e são produzidos. 

Assim, por meio da leitura, da análise 

e da interpretação de diferentes gê-

neros, nossos alunos são constante-

mente provocados a refletir sobre as 

diversas maneiras de pensar e de agir 

na sociedade, as quais estão refletidas 

nos textos trabalhados.  

Nessa perspectiva de traba-
lho com a linguagem, um dos nossos 
maiores desafios, enquanto professo-
res, está em estimular o aluno a buscar 
a leitura de textos informativos e argu-
mentativos que lhes permitam ampliar 
o repertório linguístico sobre diferen-

tes temas e, assim, auxiliá-los no de-
senvolvimento da argumentação e da 
criticidade. Buscando essa finalidade, 
trabalhamos com a charge por se tra-
tar de um dos gêneros produzidos em 
situações e contextos diferentes, por 
relacionar-se estreitamente com o dia 
a dia dos jovens e permitir explorar a 
crítica social sobre acontecimentos 
recentes noticiados pelos jornais ou 
meios de comunicação em geral.

Assim, com o objetivo de exerci-
tar a habilidade de ler, interpretar, esta-
belecer relações e chegar a conclusões 
para uma melhor sustentação de seus 
argumentos, tanto na oralidade quanto 
na escrita, o CEM Pastor Dohms reali-
zou, de abril a junho de 2017, o seu II 

CONCURSO DE CHARGES 
com os alunos dos 9° Anos do 
EF de todas as suas Unidades 
de Ensino: Alvorada, Capão 
da Canoa, Higienópolis, Ta-
quari, Zona Norte, Zona Sul e 
o Colégio Sinodal de Traman-
daí. 

Os resultados eviden-
ciam que, além de dar visibi-
lidade a talentos emergentes 
do desenho a toda comuni-
dade escolar, os alunos pas-

sam a compreender melhor o mundo, 
a conhecer melhor a sociedade em que 
vivem e a desenvolver a consciência da 
cidadania, tornando-se leitores mais crí-
ticos, mais livres e capazes de pensar 
por si mesmos. Este ano, o tema explo-
rado foi “REFORMA: um olhar do jo-
vem para o futuro”. Seguem os autores 
das charges ganhadoras do concurso:

1º lugar: Paula Finger Durão 
Branco – AF9C – Unidade Higienópolis; 
2º lugar: Renata Vieira Goess-
ling – AF9 – Unidade Zona Norte; 
3º lugar: Giovana Ovenhausen Azeve-
do – AF9C – Unidade Higienópolis.

Profª Loni Sassen Araújo
CEM Pastor Dohms - Higienópolis

II CONCURSO DE CHARGES

2º lugar

1º lugar

3º lugar

Reforma Luterana
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Nos últimos cinco anos, o Centro Sinodal de Ensino Médio 
Dorothea Schäfke, de Taquara/RS, vem trabalhando a  te-
mática da Reforma com a Comunidade Escolar. Em 2013, 

iniciamos com o tema “A Reforma no contexto da Idade Média”, ex-
plorando o assunto a partir das perspectivas das diversas áreas do 
conhecimento daquela época, na Religião, nas Artes, na Literatura, 
na História, na Geografia, na Filosofia, na Matemática, na Física e 
na Química. No ano seguinte, “A Mulher na Reforma e a partir da 
Reforma” foi o assunto abordado, enfatizando Catarina Von Bora. 

Em 2015, as turmas da Educação Infantil até o Ensino Mé-
dio buscaram aprofundar suas reflexões sobre os “Símbolos da 
Reforma”, dentre os quais a Rosa, a Bíblia, o Hinário, o Catecis-
mo, finalizando com uma bela apresentação de fotos e palestra 
sobre os Caminhos de Lutero, vivenciada pela Diretora da Es-
cola, Simone Weber. As “Orações de Lutero” foram amplamente 
estudadas no ano seguinte. Ao longo dos anos, foram plantadas 
árvores nas dependências da escola, simbolizando o pensamento 
de Lutero: “Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje 
plantaria uma árvore”, e as Semanas da Reforma foram acom-
panhadas de Saraus, Mostras de Trabalhos, Apresentações Tea-
trais, Audições, Caminhada, Palestras e Celebrações para todos 
os segmentos da escola. 

Dorothea em ação: A Reforma Luterana

No ano em que comemoramos o Jubileu de 500 anos da 
Reforma, a Comunidade Escolar está se preparando com seus 
grupos: Instrumental, Violões, Corais e Teatro, juntamente com a 
Comunidade Evangélica, através de seus Departamentos, para 
um grande momento de Celebração, quando juntos queremos 
compartilhar as aprendizagens experimentadas ao longo dos últi-
mos anos, a partir do legado deixado pelo Movimento da Reforma.   

Cleiton Henkel
    Centro Sinodal de Ensino 

Médio Dorothea Schäfke

boração das 95 teses; relação de Martim 
Lutero & Martin Luther King...

Vários questionamentos foram 
realizados. Os alunos das Séries Inicias 
ficaram “intrigados” com a fisionomia tris-
te de Lutero; “perturbados” com a escrita 
da Bíblia somente em latim; “apavorados” 
com a caixa de indulgências! Para a triste-
za buscaram entendimento no contexto da 
exposição: viveu um tempo difícil, deveria 
estar mesmo triste! Para a Bíblia na língua 
latina, concluíram que a “sensação” de 
quem não compreendia o latim deveria ter 
sido a mesma, de tristeza, por isso a deci-

Ahistória da Reforma Protestante 
pôde ser conferida em exposição 
no Instituto Sinodal da Paz, numa 

mostra composta por banners cujos tex-
tos e imagens resgatam fatos ocorridos no 
mundo da época e ao longo da história.

Por meio de visitações orienta-
das, buscou-se contribuir para a amplia-
ção da visão crítica dos alunos, ao passo 
que estes leram, traduziram, observaram 
e questionaram a respeito das causas 
e consequências de algumas ações do 
monge, pregador e teólogo Martim Lutero, 
como: tradução da Bíblia do latim para o 
idioma alemão; composição de hinos; ela-

Exposição da PAZ: 500 anos da Reforma Protestante

são de Lutero de traduzir a Bíblia para o 
alemão, língua do povo. Para a venda de 
indulgências, entenderam que essa atitu-
de não se justifica porque somos salvos 
pela nossa fé e não pelas boas obras tra-
duzidas em valores materiais!

Já os alunos do EF II “olharam” 
a exposição a partir do conteúdo traba-
lhado nas diferentes disciplinas e es-
tabeleceram relações com as práticas 
que influenciavam e controlavam fieis do 

mundo da época.
Os alunos do Ensino Médio obser-

varam a mostra inspirados pelo versículo 
bíblico de Romanos 1.17,  “O justo viverá 
por fé”, e relembraram a escrita das famo-
sas 95 teses de Lutero, que afirmavam que 
a fé em Cristo é o único caminho para sal-
vação eterna. 

E para concluir, os olhares foram 
reforçados através da ideia de que deve-
mos viver com FÉ, AMOR e GRAÇA!

Dinara Amaral Ehlert
Instituto Sinodal da Paz

Reforma Luterana
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OAno de 2017 é um marco na História. Ano em que come-
moramos os 65 anos do Colégio Teutônia e os 500 anos  
de Reforma Luterana. Sentimos alegria em ser o Colégio 

que somos, principalmente como parte da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil.

Com alegria e júbilo, iniciamos os trabalhos no Colégio 
Teutônia em 2017, comemorando a vida e refletindo sobre os va-
lores que podemos “reformar” com os estudantes e comunidade 
escolar, a partir do tema e do lema da IECLB.  

Iniciamos o ano com a seguinte reflexão: que valores po-
demos construir com os estudantes durante as aulas e atividades 
desenvolvidas no Colégio?  Como pais, que valores estamos pas-
sando aos filhos para transformar, reformar o mundo?

Tema e lema da IECLB servem de inspiração!

Dentro da proposta do Jubileu da Reforma, que envolveu to-
das as escolas da Rede Sinodal de Educação, a Educação 
Infantil do Colégio Sinodal do Salvador desenvolveu a pro-

posta de criação do projeto “Luterinho e os 500 Anos da Reforma”.
O projeto envolveu as cinco turmas que compõem a Edu-

cação Infantil, atendendo crianças de três a cinco anos de idade, 
e foi caracterizado inicialmente pela confecção do personagem 
Lutero, feito de pano, no tamanho das crianças.

O projeto abordou a infância de Lutero, enfocando, princi-
palmente, a sua dificuldade com o medo. O personagem Luterinho 
percorreu pelas turmas acompanhando 
a rotina das crianças e participando de 
seus processos cotidianos de aprendi-
zagem.

Após as crianças construírem um 
significativo vínculo com o personagem 
Luterinho, este passou a visitar também 
as famílias, que foram convidadas a 
registrarem no “Diário de Lutero” quais 
os medos que o personagem encontrou 
em suas casas.  O intuito da proposta, 
além de trabalhar subjetivamente a im-
portância da Reforma Luterana com as 
crianças bem pequenas, também foi in-

centivar o vínculo entre família e escola, através deste objeto que 
assumiu uma função de “fenômeno de transição”. O fenômeno 
de transição é um conceito psicanalítico, pautado nos estudos 
do pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott, e refere-se a 
situações criadas para que, tanto crianças como adultos, estabe-
leçam pontes de segurança e estabilidade para enfrentarem seus 
medos e desafios. 

Na Educação Infantil o trabalho com o Luterinho foi, acima 
de tudo, uma ponte criada para que as crianças de hoje pudes-
sem, inspiradas pelas crianças de 1517, compreender seus pró-

prios medos, buscando possibilidades 
para enfrentá-los.  E a importância desta 
proposta se deu justamente quando en-
contramos no trabalho com o Luterinho 
uma possibilidade de desenvolvermos 
uma escuta sensível aos desafios das 
crianças, transpostos para o persona-
gem, podendo auxiliá-las na expressão 
de seus sentimentos e emoções, bem 
como no desenvolvimento de sua inteli-
gência emocional. 

Nicole Cerbaro
Colégio Sinodal do Salvador

Luterinho e os 500 Anos da Reforma

  Nos motivamos e nos alegramos em várias atividades, 
tais como:  reflexões com professores, pais e estudantes do CT; 
meditações com o Castelo Forte- textos de Lutero; campanhas 
de arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos e produtos de 
higiene; plantio de árvores; estudos em sala de aula e  atividades 
voluntárias envolvendo a comunidade escolar. Acreditamos que 
é necessária uma reflexão em relação aos exemplos do bem e 
da sustentabilidade, nos movimentando, vivendo e existindo para 
ajudar o próximo. O Colégio Teutônia acredita e se alegra com seu 
compromisso de vivenciar a solidariedade!

Profª Aline Feldens Horst
Colégio Teutônia

Reforma Luterana
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A
s comemorações pelos 500 anos 

da Reforma Luterana foram reali-

zadas nas três Unidades do IENH. 

Para iniciar o ano, um caça ao tesouro com 

missões fez com que os alunos refletissem 

sobre o termo REFORMA, introduzindo a 

reforma realizada por Martim Lutero, em 

1517, que deu origem a Igreja Luterana. 

Após concluírem a busca pelas pistas, os 

estudantes receberam pequenos quadra-

dos de madeira em que escreveram ou 

desenharam o que gostariam de reformar 

em suas vidas. Os quadrados foram cola-

dos em um grande painel, completando o 

número 500.

Níveis 2 realizam caça ao te-
souro da Rosa de Lutero

No ano em que comemora-se os 
500 anos da Reforma Luterana, os alu-
nos dos Níveis 2 da Educação Infantil 
da IENH – Unidade Pindorama apren-
deram sobre a Rosa de Lutero.

Inicialmente, no dia 28 de março, 
as Professoras Daiane K. Ekman, Joa-
na S. Machado e Ana Cristina Weber 
conversaram com as turmas contando 
sobre a Reforma Luterana e explican-
do a atividade de caça ao tesouro. Em 
seguida, saíram da sala partindo em 
busca das peças da Rosa de Lutero. 

Comemorando os 500 anos da Reforma Luterana
em todas as Unidades

Após encontrarem, todas auxiliaram 
na montagem. As Professoras também 

explicaram o significado de cada 
uma das partes.

De acordo com a Profes-
sora Daiane, a atividade insti-
gou a curiosidade dos alunos, a 
atenção e a colaboratividade na 
montagem. Além disso, também 
proporcionou a integração das 
turmas.

Reflexões sobre práticas 
solidárias no Fórum Social do 

Ensino Médio
Sorrisos, histórias e emoções 

fizeram parte do Fórum Social do En-
sino Médio da IENH – Unidade Funda-
ção Evangélica. Realizado no dia 06 
de julho, o evento foi destinado para 
os alunos das 3ªs séries do 
EM, com o objetivo de com-
partilharem as vivências que 
tiveram durante a realização 
dos projetos sociais em en-
tidades de Novo Hamburgo. 
As linhas do tempo, simbo-
lizando os 500 anos da Re-
forma Luterana e a respon-

sabilidade socioambiental foi o tema 
deste ano.

Em um momento de conversa, 
os estudantes falaram sobre as práti-
cas solidárias que desenvolveram em 
lares de crianças e idosos, ao longo 
de 2016, quando cursavam a 2ª série 
EM. A atividade foi proposta através do 
Programa Um Olhar para o Outro, que 
há 12 anos capacita alunos do Ensino 
Médio com vivências socioambientais 
com projeto aplicado em instituições 
sociais, visita ao CATAVIDA e Oficina 
do Brinquedo, com a confecção de 
brinquedos de sucata.

No momento de debate, a refle-
xão da importância do trabalho social 
e as relações com a Reforma Lute-
rana foram abordadas pelos alunos, 
professores e pelo Pastor Júlio Adam. 
Os estudantes das 2ªs séries EM tam-
bém participaram do Fórum observan-
do o momento e organizando registros 
escritos.

Ao final, os grupos das 3ªs sé-
ries EM receberam os certificados do 
programa Um Olhar para o Outro e par-
ticiparam da sessão de fotos.

“A participação no Programa Um 
Olhar para o Outro auxilia no nosso de-
senvolvimento e na nossa maturidade, 
pois ajudar os outros é aprender para 

Reforma Luterana



18

re
vi

st
al

iç
õe

s

si mesmo e isso faz com que tenhamos 
uma maior visão do mundo”, afirma a 
estudante Maria Gabriela de Freitas da 
3ª série A-EM.

Para a aluna Luiza Schmitt da 3ª 
série B-EM, que desenvolveu o projeto 
na Associação Beneficente Evangéli-
ca da Floresta Imperial – ABEFI, com 
crianças de 04 e 05 anos de idade, o 
que chamou atenção foi a receptividade 
das crianças. Segundo ela, já no segun-
do encontro elas demonstraram muita 
afinidade com o grupo quando chega-
vam: “era como se nos conhecessem há 
muito tempo e isso é muito legal, pois 
conforme vamos crescendo, vamos per-
dendo essa inocência das crianças”. A 
estudante afirma que foi muito interes-

sante poder conhecer outra realidade, 
“a gente vai para ajudar e eles que aca-
bam nos ajudando” finaliza.

IENH realiza Seminário de 
Funcionários 2017

Em julho ocorreu o Seminário 
de Funcionários da IENH. Com o tema 
Cuidados, o evento de capacitação re-
uniu funcionários das Unidades Pindo-
rama, Fundação Evangélica e Oswaldo 
Cruz.

A temática da comemoração dos 
500 anos da Reforma Luterana tam-
bém foi abordada. O Diretor Geral da 
IENH – Seno Leonhardt ministrou uma 
palestra sobre Lutero e a Educação. 
No momento, trouxe aspectos da histó-

ria da Reforma, biografia de 
Lutero e a importância do 
acontecimento para o de-
senvolvimento da educação 
no mundo. Também trouxe 
o assunto para dentro do 
contexto do IENH. Em uma 
parte de sua palestra disse:

Para o Brasil, o pen-
samento Luterano foi tra-
zido pelos imigrantes ale-
mães, no século 19, que 
colonizaram regiões em diversos esta-
dos brasileiros. O conceito de escola e 
igreja lado a lado foi a marca registrada 
do reformador. Foram criadas centenas 
de escolas de Educação Básica, com a 
finalidade de educar os filhos dos imi-

grantes e mais tarde servir 
a população em geral.

O espírito comunitá-
rio foi o grande impulso para 
a criação das escolas no 
Brasil. Com a dificuldade do 
poder público suprir as de-
mandas por educação, cou-
be às comunidades unirem 
esforços e recursos para 
construírem e manterem as 

escolas. Com raízes germânicas e for-
te ligação com a Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana, os valores e prin-
cípios foram sendo difundidos ao longo 
destes quase dois séculos de presença 
na educação brasileira.

A IENH é fruto deste movimento 
de Lutero e deste espírito comunitário 
que permanece até hoje. Com a criação 
da Escola da Comunidade (hoje Unida-
de Pindorama da IENH), em 1832, no 
bairro Hamburgo Velho de Novo Ham-
burgo, a cidade pode educar os seus 
filhos. Foi a primeira escola de Novo 
Hamburgo e uma das mais antigas ain-
da em atividade no Rio Grande do Sul.

A vanguarda, a qualidade, os va-
lores cristãos, o espírito comunitário, a 
formação integral, o multilinguismo e a 
inovação permanente são atributos que 
se fortaleceram ao longo da história. Ser 
luterano nos impulsiona permanente-
mente para a mudança, para a contes-
tação, para o desafiador, para as justiça 
e o respeito a todos os cidadãos.

Assessoria de
Comunicação e Marketing 

IENH

Reforma Luterana
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OColégio Sinodal da Paz, no ano de 2017, tem como tema 
gerador de suas atividades: Memórias reformando o pre-
sente.Uma das referências de estudo diz respeito aos 500 

anos da Reforma Luterana. A partir disso, foi organizada uma 
comissão formada pela direção, coordenação e professores, a 
fim de planejarem, junto às profissionais de Ensino Religioso, as 
ações que poderiam ser desenvolvidas durante o ano letivo, en-
volvendo momentos e disciplinas diferenciadas.

Num primeiro momento, as professoras de Ensino Religio-
so  elaboraram ações para o envolvimento de todas as turmas 
durante todo o ano, culminando num Memorial dos 500 Anos da 
Reforma, que ficaram assim definidas:

a) Palestra: Mulheres na Reforma – 28 de março, em con-
sonância com o Dia Internacional da Mulher (Turmas do 7º Ano ao 
Ensino Médio), com a pesquisadora Marli Brun.

b) Projeto de Intercâmbio do 2º Ano EM, apresentando 
como tema, tanto no Brasil, como na Argentina, os 500 anos da 
Reforma (agosto e outubro).

c) Apresentações dos grupos de coral do Colégio e do gru-
po instrumental, com seus respectivos repertórios.

d) Lançamento do cartaz/mural da contagem regressiva 
dos 500 anos da Reforma no Culto de Páscoa – 13 de abril, es-
tendendo-se até a data de 31 de outubro de 2017. 

e) Jardim de Lutero: a turma dos formandos 2017 foi a que 
iniciou o projeto há 3 anos. Assim, será feita a revitalização do 
espaço e conclusão do projeto para uso nas atividades dos 500 
anos.

f) Em abril, durante a Semana dos Povos Indígenas, foi 
ressaltado o papel da Igreja ao longo dos 500 anos.

g) Propostas da área de humanas (história, geografia e 
sociologia):

Para o Ensino Fundamental:
* Biografia de Lutero e história da Reforma.
* Memórias, através do depoimento dos avós.
* Vídeos de animação e histórias em quadrinhos.
Para o Ensino Médio:
* Projeto de Intercâmbio pelos alunos do 2º Ano e desen-

volvido em todo o Colégio.
* Linha do tempo dos 500 anos da Reforma para ser ex-

posta no saguão.
* Modelos de Igreja no Rio Grande do Sul, com palestra 

aos alunos pelo professor Martin Dreher, no dia 18 de maio.

Os 500 anos da Reforma Protestante
no Colégio Sinodal da Paz

* Estudo do contexto histórico, econômico, social e político 
da Reforma na Alemanha e as mudanças estabelecidas na Euro-
pa e restante do mundo até os dias atuais.

* Ligações com a Teologia da libertação de Leonardo Boff.
Aspectos que foram observados no contexto geral, de 

acordo com o nível:
•	Mostrar o contexto histórico da Alemanha em relação à 

Reforma.
•	Desenvolver uma postura de respeito às demais religiões 

e entre a comunidade escolar.
•	Utilizar os textos da agenda, o material do tema da IECLB 

e o Kit 500 Anos da Reforma.
•	Rever o material sobre as 95 teses, assunto desenvolvi-

do em 2016.
•	Realizar um Concurso de Arte para confecção de uma 

camiseta em comemoração aos 500 anos da Reforma, como par-
te do uniforme do Colégio.

•	Contextualizar a Reforma com Escola/Educação e a 
Contrarreforma, que também estabeleceu mudanças na Igreja 
Católica.

•	Organizar do 24º Encontro de Liderança Jovem da Rede 
Sinodal de Educação.

•	Realizar um Culto da Reforma, em culminância ao proje-
to, no dia 31 de outubro.

Silvana Noll
Colégio Sinodal da Paz

Reforma Luterana
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E
m outubro 2017, em Witten-
berg-Alemanha, será lançada 
a Global Pedagogical Network 

- Joining in Reformation (GPENrefor-
mation) - (‘Rede Pedagógica Global 
– Juntando-se na Reforma’) para con-
tinuar o trabalho da rede predecessora 
‘Schools500reformation’. 

O que é a GPENreformation

A Rede Pedagógica Global 
- Joining in Reformation, ou GPEN-
reformation, é uma rede internacio-
nal de escolas protestantes e insti-
tuições educacionais. Conectadas 
pelas raízes comuns na Reforma, 
as instituições de várias denomina-
ções protestantes encontram contato 
com escolas evangélicas similares 
ou deliberadamente diferentes, semi-
nários e universidades de todos os 
continentes. A aprendizagem global, 
a educação para a paz, a educação 
para o desenvolvimento sustentável, 
as melhorias na qualidade da escola 

GPEN – Global Pedagogical Network
Joining in Reformation

e do ensino, o diálogo interconfes-
sional e inter-religioso no campo da 
educação são alguns dos assuntos 
tratados através de uma visão ampla 
além de seus próprios horizontes. O 
objetivo é aprender uns com os ou-
tros e desenvolver uma boa educa-
ção. Acompanhado por um consórcio 
científico, a GPENreformation fornece 
orientação e impulsos para formatos 
e desenvolvimento de aprendizagens 
inovadoras.

Apesar da grande variedade de 
contextos das escolas protestantes, 
todas têm seu fundamento comum na 
tradição cristã, compartilhando uma 
preocupação comum. Seja qual for o 
seu contexto, elas contribuem de forma 
notável para o respeito pela dignidade 
humana e pelo bem estar, esforçan-
do-se para desenvolver uma cultura 
de esperança, serviço para o outro e 
desenvolvimento de todos. Isto permite 
que os professores, bem como os alu-
nos, façam o futuro com confiança. A 
rede global GPENreformation quer dar 

aos jovens a experiência de 
que eles podem fazer a dife-
rença - local e globalmente. 

Quem faz parte

No momento já fazem 
parte da GPENreformation 647 
escolas e 33 Instituições dos 
5 continentes, sendo assim 
divididos: 373 da África, 58 da 

América, 11 da Ásia, 227 da Europa e 
11 da Oceania.

A Rede Sinodal de Educação faz 
parte do movimento e é a única rede de 
escolas articulada com a GPENrefor-
mation do Brasil, até o momento. Por 
isso, faz parte do Conselho GPEN que 
se reunirá em novembro deste ano em 
Kigali  - Ruanda. O escritório de articu-
lação da GPENreformation se localiza 
em Hannover, na Alemanha.  

Protesto para o futuro:
95 teses para um futuro melhor

As teses elaboradas pelos alu-
nos das escolas da RSE se juntaram 
às milhares de teses que a equipe 
do escritório de Hannover recebeu. 
Dessas, meticulosamente foram se-
lecionadas 95, observando as temáti-
cas, representatividade continental e 
diferentes contextos culturais. No site
https://www.gpenreformation.net/de/
project/milestones/protest-for-the
-future/ é possível conferir as 95 teses 
selecionadas e verificar quais as teses 
de alunos e alunas da Rede Sinodal de 
Educação que foram contempladas. 

O site da GPENreformation tam-
bém traz experiências e atividades pe-
dagógicas sobre os 500 Anos nas dife-
rentes escolas do mundo. Vale a pena 
conferir.

Joni Roloff Schneider
Rede Sinodal de Educação

Reforma Luterana
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Martin N. Dreher

Existe diferencial para uma educação formal evangélico-lu-
terana? Não sou teórico da educação. Também não sou 
especialista em propostas educacionais. Observo, contudo, 

que devemos a Lutero especial atenção ao Evangelho e à justi-
ficação por graça e fé, por causa do Cristo crucificado e ressur-
reto, revelação de Deus. “Evangélico” não é, para ele, sinônimo 
de “conservador”, mas expressão da liberdade que nos foi dada 
por Deus em Cristo. Daí poder assinar seu sobrenome na forma 
“Eleutherius”=liberto. Seu nome é programa para educação evan-
gélica, enquanto educação para a liberdade.

 Martim Lutero1 foi professor na Universidade de Wittenberg, 
de 1508 até o ano de sua morte, no ano de 1546. Nessa atividade, 
destacou-se, naquilo que hoje se designaria de ensino, pesquisa e 
extensão. Boa parte de suas aulas se transformaram em livros, dos 
quais podemos depreender quão intensa foi a pesquisa que reali-
zou. Nessa pesquisa merecem destaque seus estudos filológicos, 
do que resultou, entre outras, a tradução da Bíblia para o alemão 
e, em boa medida, a própria língua alemã que passou a se valer do 
alto-alemão por ele utilizado. Os estudos filológicos foram acompa-
nhados de estudos históricos e filosóficos. Tanto os estudos históri-
cos quanto os filosóficos foram indispensáveis para os debates que 
teve que travar, principalmente com outros professores universitá-
rios, mas não só com eles. Estiveram, porém, a serviço dos estudos 
teológicos, dos quais a exegética, ou como era designada na época 
a lectura in Biblia, foi a principal atividade de Lutero. As aulas e 
debates acadêmicos, acompanhados da pesquisa, estiveram a ser-
viço do grande público, para o que Lutero se valeu, em boa medida, 
do púlpito, no qual as pesquisas e descobertas foram transmitidas. 
Não por último é importante constatar que Lutero soube versificar 
suas descobertas e transformá-las em cânticos e hinos, com o que 
obteve maior divulgação do que através de todas as suas demais 
obras impressas.

 Da atividade na Universidade de Wittenberg resultaram 
reformas do estudo universitário. A primeira delas aconteceu em 
1518, quando foram introduzidas as línguas antigas e abando-
nada a tradição escolástica de ensino. Em 1524, contudo, veri-
ficou-se que nova reforma universitária se fazia necessária. Tal 
necessidade decorria do fato de a universidade estar na iminência 
de perder boa parte de seus cientistas por causa dos baixos sa-
lários que ali eram pagos. Quando da fundação da universidade, 

1 Para o que segue, cf. LUTERO, Martinho. Aos Conselhos de Todas as Cida-
des da Alemanha, para Criem e Mantenham Escolas e Uma Prédica para que 
se Mandem os Filhos à Escola, In: LUTERO, Martinho. Obras Selecionadas, 
V. 5. Porto Alegre e São Leopoldo: Concórdia e Sinodal, 1995, p. 302-325 e 
326-363; TOKUZEN, Yoshikazu. Pädagogik bei Luther. In: JUNGHANS, Hel-
mar. Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Göttingen: Vande-
nhoeck & Ruprecht, 1983, p. 323-330. 

Reflexões sobre Lutero e Educação
nos 500 Anos da Reforma Luterana

o príncipe-eleitor Frederico, o Sábio, 
havia solicitado à Ordem dos Agosti-
nianos que fornecesse professores. 
Como os monges tivessem feito voto 
de pobreza, não era necessário que 
lhes fossem pagos salários. Em 1524, 
porém, a situação era uma outra. Mui-
tos dos antigos monges haviam con-
traído matrimônio e havia toda uma 
série de professores leigos, que mal 
podiam sustentar suas famílias com os salários que lhes eram pa-
gos. A pesquisa, o ensino e o Evangelho, assim Lutero, estava a 
ponto de deixar a Alemanha por causa da fome e da necessidade. 
A Igreja e o Estado, porém, careciam de pastores e mestres para 
seu bom funcionamento; era necessário que o Estado colocasse 
mais recursos à disposição da educação superior.  O Estado ce-
deu e diversos salários de professores foram duplicados, o que 
nos deixa ver que a situação era realmente crítica.

 No entanto, Lutero não se preocupou apenas com a edu-
cação universitária. Desde o início da obra reformatória, o profes-
sor, a educação, a escola estão presentes em suas preocupações 
por um melhoramento da sociedade, na qual está inserido. Em 
seu escrito programático, de 1520, À nobreza cristã de nação ale-
mã acerca do melhoramento do estamento cristão, Lutero diz que 
é necessária uma reforma do ensino. Sugere que nas “escolas 
médias e inferiores”, “seja ensinada a sagrada Escritura, antes 
de mais nada”. Toda a cidade deveria ter também “uma escola de 
meninas”. O motivo desse empenho pelo ensino, em 1520, é que 
aos nove ou dez anos, segundo Lutero, cada cristão deveria ter 
conhecimento claro do Evangelho. Estas observações nos reme-
tem ao que ainda observamos no século XVII e XVIII na Alema-
nha: a escola forma bons cristãos. Assim, o professor é, dentro 
desta visão de Lutero, um catequista.

 Em 1524, no mesmo ano em que Lutero fez severas exi-
gências em prol da educação universitária, o reformador publica-
ria seu mais importante escrito sobre educação. Trata-se de Aos 
Conselhos de Todas as Cidades da Alemanha, para que Criem e 
Mantenham Escolas. O escrito espelha a preocupação pastoral 
de Lutero diante da situação em que se encontra o povo alemão. 
Diversas cidades atenderiam seu apelo, instalando escolas.  As-
sim, desde o início a escola é fundamental para a Igreja Luterana.

 O que impele Lutero a escrever sobre educação? O 
desencadeamento do movimento reformatório tornara evidente 
a necessidade de uma reforma educacional. De fato, o sistema 
educacional medieval estava em crise em virtude das transfor-
mações pelas quais passava a sociedade. Estava surgindo novo 
tipo de sociedade, na qual o comércio começava a ter uma impor-
tância muito grande. As escolas, nas quais se estudava filosofia e 
teologia em altíssimo nível, eram escolas monásticas. A educação 
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superior era toda ela eclesiástica. A nova sociedade estava a exi-
gir novo tipo de educação.

 Necessário se fazia que houvesse formação para as 
áreas do comércio, para a direção dos negócios do Estado, pois 
também um novo tipo de Estado, mais centralizado, estava sur-
gindo. Era necessário que se formassem conselheiros, adminis-
tradores e juristas. O crescimento do comércio, principalmente, 
requeria economistas.

 Havia, porém, um outro motivo que requeria a reforma do 
ensino. Até agora, o ensino fora religioso; seu alvo era o céu. Pais 
que optassem pelo “estudo” para seus filhos faziam-no no sentido 
de garantir e alcançar méritos para si e para seus filhos. O filho ia 
“estudar” para se tornar sacerdote e, assim, garantir sua própria 
salvação e a salvação dos pais. A salvação do mundo pouco ou 
nada importava. Quando Lutero descobriu a salvação gratuita, a 
justificação por graça e fé, esse tipo de educação não tinha mais 
fundamento e ruiu. O alvo da ética não era mais o céu, mas a 
terra, a preservação das coisas criadas por Deus. A descoberta 
da justificação por graça colocaria, além disso, a ênfase do es-
tudo teológico na pregação e no estudo da Bíblia, e não mais no 
aspecto sacerdotal. Outros, pois, deveriam ser os conteúdos pre-
paratórios para o ensino superior.

 Os príncipes haviam aproveitado o movimento refor-
matório para se apossarem dos bens eclesiásticos. Ora, das 
rendas dos bens eclesiásticos havia sido mantida, até então, a 
educação dos sacerdotes. Agora, não havia mais recursos para 
manter a educação. A educação fora privilégio de minorias reli-
giosas. Lutero, em contraposição, vai anunciar a necessidade 
de um sistema educacional que esteja ao alcance de toda a po-
pulação. Daí vem seu apelo para que as cidades criem e mante-
nham escolas. Se antes se gastava dinheiro com a salvação, é 
necessário que agora se use o dinheiro para a educação, consi-
derada por ele a atividade mais importante. Fundamentalmente, 
para ele, a educação é de responsabilidade da autoridade civil e 
não da autoridade eclesiástica.

 A argumentação de Lutero vai mais longe. Centro da Re-
forma é a redescoberta do Evangelho. Essa redescoberta não de-
veria ser deixada de lado na reforma educacional. Se não aconte-
cer uma reforma educacional que dê acesso ao ensino para toda 
a população, a redescoberta do Evangelho estará sendo posta em 
perigo! Caso a população não puder se educar, ter acesso à leitu-
ra do Evangelho, em pouco tempo o Evangelho estará encoberto 
novamente. 

 Interessante é a fundamentação de Lutero. A Educação 
é, para ele, uma ordem de Deus. Deus quer que anunciemos 
que devem existir e ser criadas escolas. Por quê? Lutero criou a 
expressão alemã “Beruf”, que traduzida significa vocação/profis-
são. Através de nossa profissão, Deus nos chama. O chamado 
de Deus ao Sacerdócio Universal de Todos os Crentes é a base 
para a educação universal: ele está a exigir a educação universal. 
Todos os sacerdotes devem ter acesso à Bíblia.

 Resta a pergunta: Quem será o sujeito da reforma edu-
cacional? Segundo Lutero, é dever dos pais enviar os filhos à es-
cola. As pessoas com recursos nas cidades são por ele convoca-
das a financiar e a manter escolas. Mas não só elas. A educação 

deve se tarefa política. Quem deve, então, criar e manter escolas? 
Poder-se-ia pensar nos príncipes. No governador, para usar uma 
palavra de nossos dias. Lutero não pensa neles. Ele propõe que 
os conselheiros municipais, os vereadores, assumam essa tarefa. 
Educação é assim tarefa do micro-estado, do município.

 Segundo Lutero, sempre que for investido um florim em 
gastos militares, devem ser investidos cem florins em educação. 
Os conselhos municipais devem obrigar os pais a enviarem os 
filhos à escola. Temos aqui a exigência da obrigatoriedade esco-
lar, mas também a orientação precisa quanto às prioridades da 
política. Para Lutero, governar é criar e manter escolas.

 Fica a pergunta: quem é que se beneficia com a educa-
ção, segundo Lutero? A resposta é simples: a Igreja e o Estado. 
A Igreja se beneficia em sua tarefa de pregação. É necessário 
que se formem pregadores que anunciem o Evangelho. Os pais 
devem enviar os filhos à escola para que sejam pastores ou pro-
fessores. Ambos dedicar-se-ão à tarefa mais nobre: a de pregar 
o Evangelho. Lutero pensa, em seu tempo, que se deve ensinar 
as línguas bíblicas, para que todos tenham acesso à Bíblia no 
original. A Bíblia é, aliás, o livro escolar mais importante. Além das 
línguas deve-se estudar a história, pois aprendemos das expe-
riências, dos êxitos e dos erros do passado. Estudando história 
evitamos a repetição dos erros do passado.

 O outro beneficiário da educação é o Estado. Vai ter cida-
dãos preparados para assumir as tarefas na sociedade. O Estado 
necessita de funcionários (homens e mulheres). É verdade que 
Lutero ainda limita a função pública da mulher ao magistério. As 
professoras ensinarão nas escolas de meninas. Mas ele cria es-
paços para o estudo da mulher. O Estado, pensa Lutero, precisa, 
ainda, de juristas e médicos.

 Como deve ser a educação? Lutero nega a educação 
repressiva (surras, pressão...). A educação deve ser lúdica, isso 
é, deve-se aprender jogando, cantando e dançando. Mas a escola 
também deve estar vinculada ao trabalho. Ao lado das matérias 
comuns a todos os alunos, deveria haver aprendizado artesanal. 
Nas escolas devem existir boas bibliotecas que deveriam ter a 
Bíblia e outras obras básicas.

 Finalmente, Lutero propõe uma escola cristã, gratuita e 
obrigatória. Os professores não são apenas funcionários públicos, 
mas também pessoas que exercem um ofício espiritual.

 Quais os valores da proposta de Lutero? Fundamental 
na proposta de Lutero é que com a educação se mantenha a liber-
dade evangélica. Através da educação tenho acesso à verdade 
do Evangelho, que ninguém mais me pode tirar. Sei da liberdade 
evangélica. Ela me possibilita participação crítica na sociedade. 
Depois, Lutero advogada a universalização da educação. Ela não 
é questão de elite leiga ou religiosa. É direito fundamental de todo 
o cristão. Finalmente, é importante ver que Lutero propõe um 
novo tipo de pedagogia: devemos aprender brincando.

 Quando menciona atividades profissionais, que devemos 
entender como atividades nas quais se confessa a fé, Lutero con-
sidera que a atividade do(a) professor(a) é, ao lado do ministério 
da pregação, a atividade “mais útil, maior e melhor” que existe. 
O mundo é dádiva de Deus, mas para que haja paz e ordem na 
terra, é necessário que existam muitos professores e cientistas 
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crentes e sérios. Esta necessidade é para ele uma das razões de 
se enviar filhos à escola. Ao mencionar esta razão, está falando 
dos professores destas escolas que são pessoas crentes e sérias 
a exercer a maior função que existe. São eles que levam seres hu-
manos a Cristo. Educar é levar a Cristo, no qual estão expressas 
as esperanças do reino de Deus. Por isso, educação é dádiva de 
Deus, oferecida através dos professores, nas escolas.

 Sei que Lutero falava em tempos de regime de cristandade. 
Sei também que seus ideais eram humanísticos. Não vivemos mais 
em regime de cristandade; os ideais humanísticos também foram 
abandonados. Nossa tarefa, enquanto educadores cristãos, continua: 
preparar pessoas para a salvação do mundo; preparar cidadãos ca-
pazes de remar contra a correnteza, bons políticos, bons administra-
dores, pessoas capazes de tornar o mundo mais humano. 

A GESTÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS1

Claudia Gindre da Silva Berino2

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos 
e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia?  

Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.” Eduardo Galeano

O desafio da gestão nas escolas apresenta algumas peculiaridades e o primeiro passo para 
enfrentá-lo é compreender de que lugar assumimos este compromisso. Desde a graduação em psi-
cologia, a Educação se constituiu em objeto de reflexão e prática profissional. Neste sentido, alguns 
princípios sempre nortearam a nossa atuação. 

O primeiro deles diz respeito ao valor da educação para o sujeito. Como veículo da democracia, 
ela garante o pleno exercício de direitos na medida em que dá acesso ao conhecimento historicamente 
produzido enquanto estimula aspectos como a reflexão, o espírito crítico e a interação com o mundo. As-
sim, “o pleno exercício do direito à educação exige que esta seja de qualidade, promovendo ao máximo o 
desenvolvimento das potencialidades de cada pessoa, através de aprendizagens socialmente relevantes e 
experiências educativas pertinentes às necessidades e características dos indivíduos e dos contextos em 
que se desenvolvem; ou seja, o direito à educação é o direito de aprender”. (grifo nosso) 3

É deste imperativo que surge o comprometimento com uma forma de gestão que garanta 
aprendizagens efetivas e isto também diz respeito ao segundo princípio que nos orienta: trabalhar de 
forma humana com os humanos que trabalhamos. 

Para atingir este propósito, buscamos articular psicanálise e educação. Na relação educativa, 
a subjetividade e a dinâmica inconsciente estão presentes, tanto para o aluno quanto para o professor.

Para aprender-se algo com alguém, este tem de ocupar uma posição especial. Deve ser possuidor de certa autoridade e deve 
ser suposto, inconscientemente, como alguém que comporta traços ideais.

O fato de a psicanálise se oferecer como um importante fundante do instrumento da escuta é que nos possibilita, muitas vezes, 
contribuir para a leitura do “mal-estar” vivido pelo professor na sala de aula em relação ao ato educativo na atualidade. 4 Tal leitura nos 
permite compreender que o ofício do educador encontra-se atravessado por características do mundo contemporâneo que interferem 
diretamente sobre sua prática.

No ato educativo, o vínculo relacional sobrepõe-se aos «encantos» da tecnologia. No entanto, o professor vem sendo 
cotidianamente interpelado por estudantes “hiperconectados” que demandam um modelo de interação compatível com sua própria 
experiência. 

É na relação assimétrica do professor com seu aluno que se produz, na diferença, o conhecimento. Isso significa que as 
relações de poder encontram-se presentes no ofício do professor. Entretanto, num mundo onde, cada vez mais, vemos questionadas as 
figuras de autoridade e a lei, por muitas vezes, a interação entre educador e educando torna-se desconcertante. O professor, enquanto 
representante da “lei”, não raro, se depara com desafios decorrentes da posição que ocupa.

1 O presente artigo foi escrito a partir da palestra intitulada A GESTÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS, durante o Encontro Nacional de Equipes Pedagógicas da 
Rede Sinodal de Educação, em abril de 2017; Rio de Janeiro.

2 A autora é psicóloga, psicanalista e Orientadora Educacional. Graduada e Licenciada em Psicologia pela UERJ e Mestre em Educação pela UFF. Participa do 
Fórum de Formação Permanente do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro.

3 BLANCO, R. – Eficácia escolar a partir do enfoque da qualidade da educação in UNESCO, EFICÁCIA ESCOLAR E FATORES ASSOCIADOS NA AMÉRICA LATINA 
E CARIBE; 2008; p. 11

4 Sobre este tema ler CEREZER. C. e OUTEIRAL, J.O. -  O Mal-Estar na Escola

Palestras
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Entendemos que “toda educação supõe a presença de dois seres bem concretos: o que dá e o que a recebe, um e outro re-
unidos em um par singular, cuja originalidade é tal que não se pode achar-lhes a réplica em parte alguma, estando seus integrantes 
submetidos a interações psicológicas recíprocas que, muitas vezes, os modificam” 5.  Aqui temos a noção de par educativo, proposta 
por Max Marchand.

O gestor em educação precisa reconhecer que o relacional é o estratégico da gestão. Isso não dispensa a competência téc-
nica. Ao contrário, potencializa seus resultados.

Na medida em que esteja sintonizado com as necessidades dos educadores, escutando-os e propondo reflexões, estará cons-
truindo um percurso em que as diferentes vozes, na escola, terão espaço de expressão.

Segundo Mário Sérgio Cortella, “liderar é motivar, animar, inspirar ideias, pessoas e projetos.” 6 Você será um bom líder na me-
dida em que for um exemplo para sua equipe.

Afirmamos uma gestão em que “o poder é serviço, e a liderança é espaço de compartilhamento de poder e de responsabilidade, 
tendo como foco o cumprimento da missão”7 .

Quando falamos em missão retornamos ao tema da qualidade da educação. Está relacionada à eficiência e eficácia. Isto inclui 
os níveis de certificação, a reprovação, a evasão e os resultados da aprendizagem dos alunos.

Entretanto, “a qualidade da educação não é um conceito neutro; está determinada por valores ideológicos e políticos, os sentidos 
aos quais se atribui a educação, às diferentes concepções sobre o desenvolvimento humano, e pelos valores predominantes numa 
determinada cultura.” 8 Também relaciona-se ao tipo de sociedade que se quer construir e o ideal de “pessoa” que se quer desenvolver.

Neste sentido, uma educação que se proponha a ser integral para seus estudantes, deve considerar o compromisso do pleno 
desenvolvimento da personalidade e da dignidade humana; fomentar o respeito dos direitos e liberdades fundamentais; a participação 
em uma sociedade livre; a compreensão, a tolerância e as relações entre todas as nações, grupos religiosos ou raciais e a manutenção 
da paz.

A gestão pedagógica é o lado mais importante e significativo da gestão escolar. Ela se propõe gerir a área educativa, propria-
mente dita, estabelecer objetivos para o ensino, gerais e específicos; definir as linhas de atuação, em função dos objetivos e do perfil 
da comunidade e dos alunos; propor metas a serem atingidas. Elabora os conteúdos curriculares; acompanha e avalia o rendimento 
das propostas pedagógicas, dos objetivos e o cumprimento de metas; avalia o desempenho dos alunos, do corpo docente e da equipe 
escolar como um todo. 

“Vislumbramos um processo educativo cujo paradigma supere a visão racionalista vigente e nos impulsione na renovação dos 
currículos e dos modos de ensinar, assumindo de forma mais explícita que, na perspectiva da educação integral, aprenda a pessoa 
toda, e não apenas sua dimensão intelectual.”9 

Deste modo, o gestor precisa concentrar-se no tratamento ético das questões, conhecimento teórico e técnico do seu campo de 
trabalho, na estabilidade emocional de sua equipe, bem como na condução firme e serena dos processos da gestão.

 O conteúdo dos processos de gestão constitui-se da complexidade das relações, do modo como estas se travam no ambiente 
escolar e nos processos desenvolvidos nas diferentes áreas da organização. Para o gestor, este deve ser o propósito e o desafio.

BIBLIOGRAFIA:
BLANCO, R. – Eficácia escolar a partir do enfoque da qualidade da educação in UNESCO, EFICÁCIA ESCOLAR E FATORES ASSOCIADOS NA 

AMÉRICA LATINA E CARIBE; Santiago, Chile: Salesianos Impressores; 2008
CORTELLA, M.S.; MUSSAK, E. Liderança em foco; Campinas: Papirus 7 mares; 2007.
MARCHAND, M.  A afetividade do Educador; São Paulo: Summus Editorial; 1985.
OUTEIRAL, J.; CEREZER, C. O mal-estar na escola. Rio de Janeiro: Revinter, 2003.
REDE JESUÍTA DE EDUCAÇÃO. Projeto Educativo Comum – PEC. Rio de Janeiro: Edições Loyola; 2016.

5 MARCHAND, M. – A afetividade do Educador; SÃO PAULO: Summus Editorial; 1985; p.11.

6 http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/economia/negocios/noticia/2014/10/mario-sergio-cortella-diz-que-o-lider-precisa-ser-inspirador-e-sair-do-obvio-4613975.html

7 REDE JESUÍTA DE EDUCAÇÃO. Projeto Educativo Comum – PEC.; p. 55

8 BLANCO, R. – Eficácia escolar a partir do enfoque da qualidade da educação in UNESCO, EFICÁCIA ESCOLAR E FATORES ASSOCIADOS NA AMÉRICA LATINA 
E CARIBE; p. 14

9 REDE JESUÍTA DE EDUCAÇÃO. Projeto Educativo Comum – PEC.; p. 45
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O
estudo da célula faz parte do 
conjunto de aprendizagens ne-
cessárias para a compreensão 

da constituição do corpo humano, 
conteúdo presente em Ciências no 8º 
Ano EF. A célula é a menor unidade 
estrutural e funcional dos seres vivos 
e é formada por diversas organelas. 
Como a célula é uma estrutura micros-
cópica, o seu estudo exige a utilização 
de recursos que permitam sua melhor 

CÉLULA COMESTÍVEL

visualização. Esses recur-
sos, muitas vezes, não são 
suficientes para despertar o 
interesse e auxiliar no en-
tendimento do assunto para 
os alunos do 8º Ano EF.  

Para facilitar a com-
preensão e despertar sua curiosidade, 
sugerimos a montagem de uma célula 
comestível. Nessa montagem, cada 
organela celular foi representada de 

acordo com suas caracte-
rísticas por diferentes gu-
loseimas. Inicialmente, os 
alunos realizaram pesqui-
sas sobre diferentes tipos 
celulares e suas partes, 
a fim de conhecerem seu 
aspecto e as funções das 
diferentes estruturas celu-
lares. Após a pesquisa, foi 

realizada a montagem da célula a par-
tir de materiais comestíveis, escolhidos 
pelos alunos. Ao final da montagem, 
as células e suas organelas foram 
apresentadas aos demais colegas e a 
atividade culminou na degustação do 
material. Essa atividade foi recebida 
com muito entusiasmo pela turma, que 
transformou o conteúdo em uma deli-
ciosa forma de aprender.

Profª Roberta Augustin 
e Profª Roselaine Augustin
Colégio Sinodal do Salvador

Como introduzir Shakespeare nas 
aulas de teatro sem cair em mo-
nótonas aulas expositivas? Como 

despertar o interesse do aluno, que muitas 
vezes já tem ideias pré-concebidas sobre 
o dramaturgo inglês e sua obra? É neces-
sário configurar algum sentido para que a 
peça shakespereana passe de um monte 
de palavras rebuscadas e acontecimentos 
sem sentido à corporificação de questões 
importantes, que nos “dizem” muito. 

Nesse sentido, para abordar Hamlet 
em turmas de 8º Ano, solicitei uma cena 
onde o protagonista fica sabendo, por meio 
sobrenatural, que algum fato do passado 
era muito diferente do que ele acreditava. 
Em função disso seu comportamento irá se 
alterar e as demais personagens pensarão 
que ele enlouqueceu. As cenas criam as 
mais variadas situações e  o meio sobrena-
tural mobiliza a fantasia e o imaginário dos 
alunos.

Após os ensaios e apresentações 
contei à turma a história do Príncipe Di-
namarquês. Na aula seguinte, solicitei 

Shakespeare na sala de aula: ser ou não ser dinâmico?

uma cena onde o protagonista recebeu, 
também por meio sobrenatural, uma pro-
fecia e, por isso, mudou radicalmente seu 
comportamento para pior. Depois vem a 
narração de Macbeth. Para abordarmos 
“Romeu e Julieta”, iniciamos com uma im-
provisação com o tema “amor impossível”. 
Desse modo, os alunos chegam às peças 
tendo construído “ganchos” concretos de 
interesse que possibilitam maior envolvi-
mento com a história e com as relações 

entre elas, o espaço cênico e a dramatur-
gia elisabetanos: por que os textos foram 
escritos no modo como o foram, para se-
rem representados em um espaço especí-
fico. 

Mais que “fixação” de um conteúdo, 
busca-se aqui a construção de sentidos e sig-
nificados para os elementos da peça e da lin-
guagem teatral a partir de questões próprias. 

Prof. Marcelo Kozorosky Almeida
Colégio Sinodal do Salvador

Compartilhamentos
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As aulas de Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental 
II do Colégio Sinodal Salvador, objetivam, principalmen-
te, estimular e promover a leitura do texto literário. Para 

tornar esses momentos especiais e significativos, a professora 
conta histórias de uma maneira inusitada, a partir da visita dos 
personagens da literatura aos alunos em sala de aula. A cada 
história, um personagem diferente visita a sala de aula. Nesse 
primeiro semestre recebemos a visita de Emília, direto do Sítio 
do Picapau Amarelo, e da Branca de Neve, oriunda dos contos 
de fadas. Nessa oportunidade, foram contadas as histórias “Me-
mórias de Emília”, de Monteiro Lobato e “A Branca de Neve”, 
dos Irmão Grimm.

Nesse projeto, a mediação da leitura ocorreu através de 
uma das práticas mais antigas do mundo, a tradição oral de contar 
histórias.  Retomando essa tradição e atribuindo a ela aspectos 

A magia da ficção em sala de aula

AEscola Barão do Rio Branco, de 
Blumenau/SC, desenvolve três 
Programas Institucionais: Valores, 

Formação de Leitores e Sustentabilidade.
A turma do 5º Ano E.F. do Período 

Integral utiliza, como estratégia no seu 
cotidiano, jogos, brincadeiras e brinque-
dos para formar os conceitos de valores 
durante a diversão.  Os jogos permitem 
que os alunos tomem consciência de si 
e dos outros, despertando a criatividade 
e a sensibilidade. Permitem também que 
aprendam a respeitar as regras, aprendam 
a esperar pelos colegas respeitando o 
tempo de cada um; e aprendam a partilhar 

Utilizando jogos para reforçar valores

teatrais, a proposta estimulou e incentivou o hábito da leitura entre 
alunos do ensino fundamental II, promovendo o encantamento e o 
mágico efeito do imaginário literário nas práticas escolares. Con-
forme afirma Regina Zilberman: “A leitura do texto literário cons-
titui uma atividade sintetizadora, permitindo ao indivíduo penetrar 
o âmbito da alteridade sem perder de vista sua subjetividade e 
história. O leitor não esquece suas próprias dimensões, mas ex-
pande as fronteiras do conhecido, que absorve através da imagi-
nação e decifra por meio do intelecto”. Dessa forma, a contação 
de história é realizada como motivadora da leitura do texto literário 
e do despertar do imaginário, favorecendo a expansão dos conhe-
cimentos em sua amplitude.   

Profª Juliana Silva Tricot Leal
Colégio Sinodal do Salvador

e dialogar. A proposta da pro-
fessora é o brincar pelo prazer 
de brincar e se divertir! Não 
há ganhadores, perdedores e 
prêmios.

Os jogos mais aprecia-
dos utilizam bola de vôlei (em 
círculo ou em fileiras) e o ob-
jetivo da jogada é que a bola 
seja recebida pelo colega e 
que este tenha capacidade de 
jogar para o próximo. No pátio da Escola, 
outras brincadeiras, como Ovo Choco e a 
cantiga de roda Escravos de Jó, também 
foram utilizadas pela turma, e em sala, 

jogos com cartas e tabuleiros 
são os preferidos!

Jogos sem marcar 
pontos, sem ganhar ou per-
der! Para isso, é necessário 
estabelecer o vínculo entre os 
colegas, o olhar nos olhos e o 
querer bem. E por consequên-
cia, as crianças se divertem! 
Neste mundo tão virtual em 

que estamos inseridos, os amigos têm que 
ser reais! 

O aluno Vinícius Theiss diz que 
dessa forma quase não há discussão no 
grupo. Mateus B. Ficagna complementa 
dizendo que jogando dessa forma, todos 
saem ganhando! E Mariah Barbosa diz 
que é durante os jogos que todos se diver-
tem juntos, unidos!

E assim, semeamos o amor e o res-
peito entre os colegas, todos os dias!

Profª Sâmia Betina Scharf Wehmuth
Escola Barão do Rio Branco

Compartilhamentos
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OColégio Sinodal do Salvador tem como princípio o aten-
dimento individualizado, o respeito à diversidade humana 
e às diferentes formas de aprender. Com esse propósito, 

neste ano, foi finalizado o Projeto de Educação Especial, com a 
instalação da Sala de Recursos Multifuncionais e a contratação 
de profissionais especializados para o atendimento dos alunos, 
público alvo da educação especial.

 Os alunos da educação especial recebem acompanha-
mento do auxiliar de desenvolvimento no período regular de aula 
e, no contra turno, são atendidos na sala de recursos, recebendo 
um trabalho de apoio ao processo de aprendizagem onde desen-
volvem habilidades que lhes capacita para o aprender.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) visa dar 
apoio à educação das classes regulares, aos professores e aos 

Atendimento Educacional Especializado (AEE)
e Sala de Recursos

Invenções

Você sabe como a informação chega até você? Qual é a 
maior invenção do ser humano? Como a tecnologia mudou 
as nossas vidas? Essas são algumas das perguntas iniciais 

para despertar a curiosidade dos nossos alunos do 5º Ano EF na 
disciplina de Ciências Naturais. 

Após esses questionamentos, os alunos, em pequenos 
grupos, são convidados a escolherem as cinco invenções huma-
nas mais importantes. O resultado é apresentado à turma e deba-
tido entre todos. Cada grupo, então, escolhe uma das invenções 
para aprofundar a pesquisa. Entre as invenções escolhidas estão 

a televisão, o carro, o avião, o telefone, a 
caneta e o papel. Durante o processo, os 
alunos se admiram com a evolução dos 
materiais e como essa tecnologia facilitou 
a nossa vida. 

Os benefícios, a utilização e o im-
pacto trazido pelo seu uso das invenções 
também são estudados e, a partir desses 
conhecimentos, o grupo reproduz, da ma-
neira mais fiel possível, o objeto escolhido. 

Essa atividade é desenvolvida em conjunto com o Laboratório de 
Informática e de Ciências e o resultado final do trabalho é apre-
sentado na Mostra de Ciências. Lá, os alunos mostram o que 
aprenderam e demonstram o funcionamento da invenção esco-
lhida, sempre com muito empenho e entusiasmo. O resultado é 
surpreendente, aliando à pesquisa, habilidades manuais e muita 
criatividade. 

Profª Roberta Augustin e Profª Roselaine Augustin
Colégio Sinodal Salvador

alunos. Nesse contexto, fez-se necessário um estudo aprofunda-
do sobre adaptações curriculares e a elaboração do Plano de De-
senvolvimento Individual (PDI), documento que rege as propostas 
de trabalho que serão desenvolvidas na sala de recursos, a partir 
da composição das adaptações curriculares, elaboradas pelo pro-
fessor e pela coordenadora pedagógica.

 Buscando qualificar a proposta de educação inclusiva e o 
atendimento a diversidade humana, o Colégio Sinodal do Salvador 
tem desenvolvido estudos afim de oferecer diferentes estratégias 
metodológicas que proporcionem ao aluno diversas formas de 
aprender e, ao professor, um olhar atento as potencialidades e 
capacidades de cada aluno. 

Profª Sinara da Silva Emmel
Colégio Sinodal do Salvador
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As aulas de língua inglesa na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental (anos iniciais) têm, por principal objetivo, des-
pertar o interesse para o aprendizado do idioma e familiarizar 

o aluno com suas principais estruturas gramaticais. Portanto, essas 
aulas devem ser dinâmicas, prazerosas e lúdicas. 

A motivação é um dos principais fatores para a aquisição 
de uma língua estrangeira. Como o mundo da criança é centra-
do na diversão, na brincadeira, é importante motivá-la a partir do 
uso de materiais audiovisuais diversos, jogos e brincadeiras, a fim 
de reforçar e até mesmo apresentar determinado vocabulário ou 
estrutura gramatical, tornando, assim, as aulas mais produtivas e 
eficientes.

A diversificação de experiências de aprendizagem, do 
tradicional ao lúdico, deve promover a revisão de vocabulário e 

facilitar a assimilação 
deste. Diante dos avan-
ços tecnológicos e da 
naturalidade com a qual 
nossos alunos fazem 
uso da tecnologia, além 
dos tradicionais e co-
nhecidos jogos da me-
mória, dominó, forca, 
jogo da velha e outros, 
há possibilidade do uso 
de jogos mediados por 
computador, bem como 
de aplicativos para dis-
positivos móveis.

Visando estimular o processo de ensino-aprendizagem 
nas aulas de Língua Inglesa, nossos alunos vivenciaram vários 
momentos, nos quais puderam explorar diferentes jogos para 

Brincando e aprendendo Inglês

colocar em prática seus conhecimentos do idioma e desenvolver 
diferentes habilidades.

Enfim, o ensino deve ser centrado no aluno, deve-se le-
var em conta seus interesses para que desenvolva, ao máximo, 
suas potencialidades e a aprendizagem ocorra de forma natural 
e efetiva. 

Dicas de sites:
www.vocabulary.co.il
www.solinguainglesa.com.br/jogos.php
www.britishcouncil.org.br
www.agendaweb.org 
www.lyricstraining.com
http://www.meuingles.com/play/
https://iguinho.com.br/jogos-ingles.html 

Profª Taiane Mesquita Pereira
Colégio Sinodal do Salvador  e

Colégio Pastor Dohms – Unidade Higienópolis
 

Dicas de aplicativos:
Duolingo
Play and Learn
Hello English
Kahoot
Hello Hello

Ocompromisso e a necessidade de 
qualificar os docentes atuantes no 
ensino bilíngue instigou três insti-

tuições da Rede Sinodal de Educação, o 
Bom Jesus/IELUSC de Joinville, a Escola 
Barão do Rio Branco de Blumenau e o 
Instituto Superior de Educação Ivoti, a pla-
nejarem, em conjunto, um Curso de Espe-
cialização em Educação Bilíngue. O curso 
iniciou em fevereiro de 2017 e tem como 
objetivos principais:

– Qualificar professores para a do-
cência em programas de educação bilín-
gue;

– Proporcionar a reflexão sobre 
as especificidades da educação bilíngue, 

Pós educação bilíngue: uma parceria pelo conhecimento
buscando o embasamento teórico e práti-
co para o exercício da atividade docente; 

– Compreender a dimensão da in-
terculturalidade, considerando a diversida-
de étnica, cultural, religiosa e educacional 
e a sua relação com a prática educativa; 

– Aprofundar a reflexão sobre a in-
fância e a adolescência, considerando sua 
dimensão histórica, social e cultural; 

– Conhecer tecnologias e metodolo-
gias aplicadas à educação e ao ensino bilín-
gue, visando ao aprimoramento didático.

No momento, 39 professores en-
contram-se duas vezes por mês em Jo-
inville para aprender, estudar, questionar, 
criar, refletir e compartilhar muitas expe-

riências sobre a Educação Bilíngue no es-
paço escolar. As aulas são ministradas por 
docentes doutores e mestres com vasta 
experiência na área e com reconhecimen-
to acadêmico pelas suas pesquisas.

A iniciativa pode servir de inspira-
ção para outras parcerias entre escolas 
da Rede Sinodal de Educação que fazem 
questão de oferecer uma educação dife-
renciada, comprometida com a construção 
do conhecimento científico e a transforma-
ção da sociedade.

Comunidade de aprendizagem: ter-
mo que define o presente projeto!

Profª Marguit Goldmeyer
Instituto Ivoti
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Com o objetivo de aprimorar os conhecimentos dos discen-
tes da Escola Barão do Rio Branco de Blumenau, foram 
desenvolvidos jogos dissertativos.
Os alunos da 3ª série EM tiveram como objetivo recriar jogos 

clássicos como cartas, tabuleiros e web-Quest e inserir os conheci-
mentos adquiridos acerca da temática dissertação-argumentativa. 

Os mes mos trouxeram propostas 
dinâmicas e lúdicas que instiga-
ram a discussão dos possíveis te-
mas do ENEM 2017 e revisaram 
as bases do texto dissertativo.

Tendo como eixo nortea-
dor desta prática Piaget (apud 
Kamii e Devries, 1991), que afir-
ma que o confronto de diferentes 
pontos de vista, essencial ao 
desenvolvimento do pensamen-
to lógico, está sempre presente 
no jogo, o que torna essa situa-
ção particularmente rica para es-
timular a vida social e a atividade 
construtiva do indivíduo.

É necessário inovar. A 

Jogos dissertativos

educação pede isto e nossos educandos também. Os projetos, 
como os jogos dissertativos, contribuem para a evolução dos mes-
mos. No universo escolar encontramos, diariamente, diferenças 
nas mais diversas instâncias e não basta apenas o uso do quadro 
e da “saliva”, é preciso alçar novos voos, ir em busca do neófi-
to e transformar com qualidade. Mediar para transformar e des-
construir para fazer novamente, deixando o papel de reprodutor 
do conhecimento para assumir o papel de mediador e gestor dos 
conhecimentos já adquiridos. Não é abandonar práticas, e sim, 
aprimorá-las.

Prof. Antonio Carlos Rocha
Escola Barão do Rio Branco 

No primeiro trimestre de 2017, na disciplina de Produção 
Textual, os estudantes do 2º Ano EM da Escola Barão do 
Rio Branco produziram um trabalho que consistiu na ela-

boração de reportagens com temáticas associadas à cidade de 
Blumenau, nas áreas educacionais, históricas, sociais, culturais, 
ambientais, entre outras que pudessem levar os estudantes a uma 
pesquisa de campo a fim de que fizessem um levantamento de 
informações para desenvolver a redação jornalística posterior-
mente.

Após a coleta dos dados, a qual foi feita por meio de en-
trevistas com profissionais, especialistas e indivíduos envolvidos 
com os temas de pesquisa, os estudantes filtraram e organizaram 
as informações para construir o texto da reportagem, gênero que 
foi estudado em sala de aula, momento no qual foi possível ob-
servar aspectos estilísticos da esfera jornalística, como a função 
referencial cuja linguagem se dá de forma objetiva e informativa.

Como objetivo principal, o trabalho aqui relatado buscou 
proporcionar aos estudantes o contato com a linguagem jornalís-
tica, envolvendo-os com temáticas que os permitissem conhecer 
melhor a própria cidade e desenvolver senso de cidadania.

Prof. Guilherme Ribeiro
Escola Barão do Rio Branco – Blumenau/SC

Jornalistas de primeira viagem
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Depois de mais de 20 anos trabalhando na área da Arte, 
refleti sobre a sua importância na vida das crianças e ado-
lescentes. Sei que ela é relevante para fomentar a sensibi-

lidade dos mesmos, diante da vida e de tudo que a permeia. So-
mos seres carregados de ideias, percepções e sentimentos que 
precisam ser vivenciados e externados, e isso a Arte proporciona. 
Da mesma forma, ao conhecer obras e artistas é possível enten-
der como essas pessoas se manifestaram em sua época.

Em 2015, decidi proporcionar a 4 alunos o aprofundamento 
sobre a Arte e ao mesmo tempo dar a eles a oportunidade de 
serem autores de suas próprias obras através da produção de um 
livro. Estariam assim, articulando a produção, fruição e reflexão. 
Num primeiro momento essa experiência nos pareceu assustado-
ra, mas os desafios nos movem e fazem crescer.

Nosso desafio foi elaborar um livro para colorir com releitu-
ras de 25 obras em ordem cronológica desde a pré-história. Con-

tudo, iríamos complementá-lo com 
informações a respeito de cada 
uma delas, através da pesquisa 
e elaboração de textos. Enfim, a 
realização de um livro que possi-
bilitasse ao leitor uma interação 
teórico-prática.

Foram dois anos de traba-
lho e diversão, com duas horas 

Livro: Arte e Cor

semanais de produção, que certamente ficará em nossas me-
mórias e corações. No dia 03 de novembro de 2016, eu e meus 
alunos, Ellen Ester Biehl, Luana Fritzen Soares, Luciana Reinehr 
e Matheus Hahn Schlickmann vivenciamos uma noite inédita em 
nossas vidas: o lançamento do livro Arte e Cor. Junto com nossos 
familiares, amigos, patrocinadores e apoiadores pudemos, então, 
agradecer por todo apoio que nos foi dado e ainda curtir a emoção 
de autografar nossa bela obra.

Os livros estão disponíveis para a compra em 50 pontos de 
venda em nosso Estado.

Leandra Wecker
Instituto Ivoti

Apoluição da água e os problemas 
causados pelo descarte inadequa-
do do óleo de cozinha foram estu-

dados pelos alunos do 3º Ano EF. A partir 
desse estudo, os alunos se engajaram 
em uma campanha de recolhimento de 
óleo de cozinha usado. Com a participa-
ção ativa dos alunos e de seus familiares, 
muitos litros de óleo que poderiam poluir o 
ambiente foram encaminhados para o seu 
destino correto. 

Aproveitando o interesse des-
pertado por essa atividade, na aula no 
Laboratório de Ciências, os alunos ob-
servaram como o óleo se comporta em 

Reciclagem do óleo de cozinha e produção da vela ecológica
contato com a água. Além 
de compreender conceitos 
que envolvem a solubili-
dade dos compostos, eles 
puderam perceber por que 
o óleo representa um risco 
para o ambiente. A cama-
da formada sobre a água 
impede a passagem dos 
raios solares, prejudican-
do a produção de oxigênio 
e causando a morte de várias espécies aquáticas. Para 
finalizar o trabalho, os alunos aproveitaram parte do óleo 
recolhido para a confecção de uma vela ecológica, com 
uso de essência de citronela que é um produto natural e 

ainda deixa um cheiro agradável. O óleo foi 
filtrado para retirada de resíduos, aquecido e 
acrescido produtos como a estearina, parafina 
e corante. Após 24h de secagem, a vela foi le-
vada para a casa pelos alunos. 

A atividade permitiu ampliar conceitos trabalhados em aula, além de 
estimular o desenvolvimento de uma atitude ecológica.

 
Roberta Augustin

Colégio Sinodal do Salvador
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Oprazer pela leitura deve 
e pode ser despertado 
desde a mais tenra ida-

de. Em casa, os pais que esti-
mulam seus filhos pequenos a 
manusearem livros, bem como a 
ouvir as histórias contadas, pro-
vocam um grande interesse que 
acompanha a criança até a fase 
adulta. E o complemento dessa 
competência, tão fundamental 
na formação de todo cidadão, 
também é amplamente trabalha-
do no Colégio Martin Luther, de Estrela. Lá, as crianças já come-
çam a ter contato com o maravilhoso mundo das letras desde a 
Educação Infantil, seguindo até o Ensino Médio. 

Na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental, o Projeto de 
Literatura ocorre com cada nível 
trabalhando de acordo com suas 
características. Esse ano, o projeto 
começou com uma intensa forma-
ção dos professores na área do 
estudo do gênero poesia, com pro-
fissionais qualificados que atuaram 
como facilitadores. Nessa etapa, 

a imersão dos professores nas obras proporcionou uma grande 
familiaridade com os textos o que, mais tarde, ajudou no acompa-
nhamento dos alunos. 

O trabalho com as turmas 
começou com o desenvolvimen-
to de atividades que traziam os 
temas das obras desde o berçá-
rio até o 5º Ano EF, de maneira 
bem concreta e lúdica. Para 
complementar, a autora Gláucia 
de Souza realizou oficinas sobre 
as obras trabalhadas na Educa-
ção Infantil e trabalhou com os 
alunos do Ensino Fundamental 
os livros escritos por ela. Além 
disso, as crianças receberam a 

visita de Antony Mãos de Tesoura, conhecido por usar sua incrível 
habilidade de recortar qualquer tipo de figura em papel, usando 
uma tesoura e a sua imaginação, criando personagens com per-
feição inigualável. Com isso, ele pode enriquecer ainda mais o 
trabalho desenvolvido dentro do projeto, relacionado com a obra 
de Glaucia de Souza. Antony deu um show de criatividade e aju-
dou os alunos a aprimorarem o trabalho de recorte com tesoura, 
incluindo o famoso papercuts.

Para finalizar o Projeto de Leitura 2017, o CML organizou 
o Café Literário. O objetivo do evento foi de mostrar às famílias 
as vivências e trabalhos relacionados às obras trabalhadas, além 
de promover uma integração. Para o café, os alunos produziram 
bolachinhas que foram degustadas pelas famílias.

Profª Karin Kern
Colégio Martin Luther

Projeto de leitura

As turmas de 3º Ano EF, no estudo das Ciências Naturais, 
tiveram como enfoque, no primeiro trimestre deste ano, os 
cuidados com a natureza, especificamente o tratamento do 

lixo, o destino certo e a reciclagem.

Aprendendo sobre reduzir, reutilizar e reciclar
Para compor este trabalho, as turmas foram levadas ao 

DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) para conhe-
cerem o que chamam de “Túnel de Sensibilização”. Lá experien-
ciaram com os monitores a separação através de uma simulação, 
depois viajaram pelo túnel descobrindo como funcionava a sepa-
ração desde a criação do DMLU, em 1975. Viram também peças 
de lego confeccionadas com tampas de garrafa pet, telhas feitas 
de caixas de leite longa vida e um elefante simbolizando as 2000 
toneladas de lixo que o DMLU recolhe diariamente. 

Com esta experiência os terceiros anos puderam entender 
a importância de Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Viram que as mu-
danças para um mundo melhor, menos poluído, são urgentes! E 
que são responsáveis pelo cuidado com o lixo na escola, em sua 
casa e no mundo!

Depois disso, em grupos, confeccionaram maquetes re-
presentando o lixão e o aterro sanitário. E já estão planejando, 
para no próximo trimestre,  uma composteira, juntamente com a 
professora do laboratório de ciências.

Profa Joanne Passos da Silva, Profa  Márcia Gerling Strzalkowski 
e Profa Veridiana Naubert Gouvêa.

 Colégio Sinodal do Salvador
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AEscola Barão do Rio Branco atingiu os critérios exigidos 
para a regulamentação da proposta do Ensino Bilíngue no 
Estado de Santa Catarina. Por isso, tornou-se a primeira 

escola de ensino bilíngue do estado, autorizada pelo Conselho 
Estadual de Educação.

A diplomação chegou após grande dedicação e desen-
volvimento dos serviços de acordo com os critérios exigidos. A 
Coordenadora do Barão Bilíngue, Gisele Vanin, explica que, di-
ferentemente do ensino de idiomas, a educação bilíngue propõe 
uma imersão por completo na língua adicional. Os estudantes 
contam com aulas de estudos sociais, arte, ciências, entre ou-
tras, todas na língua inglesa. “Por meio de diferentes contextos 
de aprendizado e número diversificado de disciplinas, é possível 
que o estudante adquira a língua adicional de forma natural, se-
melhantemente ao desenvolvimento da língua ma-
terna”, explica.  “O inglês não é apenas objeto de 
estudo, ele é também instrumento de comunicação 
que propicia o acesso a outros conhecimentos”, 
acrescenta a professora.

A educadora conta que no ensino bilíngue são 
oportunizadas também aprendizagens relacionadas a 
aspectos culturais de diversos países, com o objetivo 
de propiciar uma formação multicultural.

A Barão também recebeu a autorização 
por ter vínculo com instituição de certificação in-

Escola Barão se tornou a primeira escola bilíngue de Santa 
Catarina autorizada pelo Conselho Estadual de Educação

ternacional. A escola  atua como centro aplicador 
e distribuidor oficial da certificação TOEFL, con-
siderada a principal do mundo, reconhecida em 
cerca de 10 mil universidades e entidades de en-
sino de 130 países. Na Barão são realizadas os 
testes TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEIC, TOEFL 
Primary.

Fabiana Keller Kirsten 
Marketing – Escola Barão do Rio Branco 

OColégio Evangélico Martin Luther, de Marechal Cândido 
Rondon, busca envolver seus alunos em diferentes propos-
tas, em que possam explorar e aperfeiçoar suas competên-

cias e habilidades. Com este olhar, alunos do Ensino Fundamental 
I participaram do Concurso Cultural Cooperativista SICOOB 2017, 
desenvolvendo o tema “Cooperação: Nada se perde, tudo se 
transforma”, sendo a participação do 3º ano EF com desenhos e a 
do 5º ano EF com redações. Este já é o 7º Concurso e foi aplicado 
em 4 Estados (PR, PA, MT e RS), 72 Municípios, 344 escolas, to-
talizando 33.345 alunos envolvidos. O Concurso é uma das ações 
de Educação Cooperativista desenvolvida pelo Instituto Sicoob, que 
tem como finalidade disseminar o conceito de cooperação para 
crianças do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas. 

A aluna Mabel Schach Kanitz, do 5º ano matutino, orienta-
da pela professora Liane Schwingel, desenvolveu a redação “Re-
ciclaixa” e teve seu trabalho classificado, primeiramente, entre as 
três melhores redações do estado do Paraná e, no segundo mo-
mento, foi selecionada, em primeiro lugar, a nível nacional. Segundo 
o Instituto, para a premiação na redação, foram avaliados critérios 
como texto narrativo, sequência lógica, gramática, originalidade e 
criatividade na construção da redação.

Na premiação estadual, Mabel recebeu um tablet, e a pro-
fessora orientadora, um cheque no valor de R$ 500,00. Na pre-
miação nacional, Mabel recebeu um Notebook. 

Reciclaixa – Há um tempo atrás, eu era 
uma simples caixa transportando comida para 
um mercado. Que vida mais sem graça, né? 
Fui jogada num canto do mercado e pensei que 
era meu fim. Mas um dia uma menininha que se 
preocupava com o meio ambiente resolveu me 
usar para empacotar as compras de sua mãe.

Quando cheguei na casa daquela famí-
lia, ia ser jogada no lixo, mas de repente um me-
nino apareceu e falou:

- Mãe, mãe! Posso ficar com essa caixa?
E assim virei um carrinho bem maneiro e estiloso! Fiquei mega 

feliz com meu novo visual!
Depois de ele me usar muito, achei que eu já era, mas o menino 

me desmontou e as duas crianças me usaram para escorregar num bar-
ranco de grama de um parque da cidade. Foi mega divertido!

No caminho para casa, pensei que, se fosse jogada fora agora, 
pelo menos tive uma vida legal e cheia de utilidades. Ainda assim, fiquei 
com medo de virar lixo, mas lembra da menininha preocupada com o 
meio ambiente? Então!! Ela me mandou para uma cooperativa de reci-
clagem. E agora adivinha onde eu estou? Estou indo ser desmanchada 
e transformada em outra caixa. E tomara que minha próxima aventura 
seja tão legal quanto essa!

Mabel Schach Kanitz – 10 anos

Profª Liane Schwingel

Colégio Evangélico Martin Luther

Concurso Cultural Cooperativista SICOOB 2017
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OColégio Sinodal Rui Barbosa, 
dentro do ‘Rodalê’ – projeto 
anual de leitura, promove ativi-

dades para motivar constantemente os 
alunos à leitura e à escrita. Em Língua 
Portuguesa trabalha diferentes gêneros 
textuais e, foi no universo dos contos, 
com as turmas do 3º Ano EF, que se bus-
cou recursos para suas produções escri-
tas, as quais compõem a obra Pequenos 
Escritores do RUI, reunindo desde con-
tos de príncipes e princesas até contos 
de terror. 

Escrever é algo desafiador. Ler, 
revisar e orientar os alunos em suas es-
critas é ainda mais. A produção textual e a 
revisão são realizadas por meio de muito 
diálogo, estudo e trocas de experiências. 
Acreditamos que a produção escrita faz 
parte de um dos processos mais impor-
tantes pelos quais o aluno passa em sua 
vida escolar e nós, professores, temos 
de ter muita atenção na mediação desse 
processo. A escrita precisa de dedicação 
e, por vezes, pode parecer algo difícil e 
cansativo. Para auxiliar nesse sentido, o 
caminho para as produções dos contos 
iniciou com muita leitura.

Nesse tempo de leituras, em que 
as turmas se envolveram com contos 
de encantamento, assombração, arti-
manhas, animais, culturais..., alguns 
sentiram medo, outros se emocionaram, 
muitos se encantaram!  Junto a essa ri-
queza de sentimentos, interpretações e 

discussões, aconteceram as produções 
textuais incríveis que deram origem a um 
livro, publicado pelo selo Nascedouro, da 
Editora Os Dez Melhores: Pequenos Es-
critores do Rui, que reúne textos e dese-
nhos de 58 alunos. A dedicação dos alu-
nos está estampada também na capa da 
obra, a qual traz ilustrações elaboradas 
por eles e organizadas pela professora 
de Arte, Adriana T. Kissmann.  

O lançamento da obra Pequenos 
Escritores do Rui aconteceu na noite de 
07 de julho, no Ginásio de Esportes do 
Colégio, sendo uma oportunidade singu-
lar de conhecer e reconhecer o trabalho 
desses pequenos grandes escritores, que 
não mediram esforços para criar um livro 
primoroso, repleto de criatividade, inteli-
gência e beleza. Na ocasião, os escritores 
foram recebidos com toda a pompa que 
merecem, para autografarem seus livros. 

Pequenos escritores do Rui

Ouvir o depoimento da aluna Ana 
Luiza Adam Lima, autora de um dos tex-
tos, reafirma a importância de projetos 
como esse para a formação de leitores 
e escritores. 

“Eu estou muito feliz com a noite de 
hoje, ainda mais depois que a Profe Sol 
nos contou que a moça da Editora achou 
nossos textos muito legais; mas também 
estou nervosa, porque é muita gente di-
ferente que vem olhar o nosso livro. Foi 
bastante trabalhoso fazer tudo isso: criar 
a história, revisar, passar a limpo, fazer os 
desenhos, mas valeu a pena. Tenho a im-
pressão que já sou adulta, porque nunca 
vi uma escritora criança lançar livro.”

Profa Carine Mokfa Leiria,
Profa Rafaela Vargas Graeff

e Profa Solange Rupp Staffen
Colégio Sinodal Rui Barbosa
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Autilização das redes sociais por 
jovens certamente é um grande 
desafio para educadores e também 

no estabelecimento de normas dentro das 
instituições de ensino. Como desconectar 
os adolescentes e fazer a efetiva aplicação 
de métodos para aprendizagem em um 
universo onde o grande barato é dar like e 
stalkear às pessoas na rede?

Na intenção de melhorar a relação 
entre educadores, alunos e as redes so-
ciais, o Professor Francisco Sallas, que 
ministra a disciplina de Biologia, na Esco-
la Barão do Rio Branco, propôs em suas 
aulas momentos de compartilhamento de 
conteúdos extraclasse. Os trabalhos co-
meçaram inicialmente com os alunos do 3º 
Ano EM a partir de ações como: revisões 
de prova, correções de lista de exercícios, 
lembretes para o vestibular e curiosidades 
dentro dos conteúdos trabalhados. A notí-
cia se espalhou entre as outras turmas e 
essas ações começaram a ser realizadas 
também com as turmas do 1o ano EM.

Atualmente a metodologia funciona 
da seguinte forma: por meio de uma rede 
social o professor propõe aos alunos a par-

Redes Sociais: aliadas no processo de aprendizagem

Dentro da proposta do Projeto Múltiplas Linguagens para a 
Educação Infantil, do Colégio Sinodal do Salvador, cou-
be à turma 053 explorar a Linguagem Cênica. O desafio 

era envolver as crianças em dinâmicas que encantassem e ao 
mesmo tempo provocassem questionamentos sobre o que é o 
Teatro. Iniciamos o trabalho escutando as hipóteses das crian-
ças frente à temática. Posteriormente, investigamos a simbolo-
gia do teatro com as máscaras da Comédia e da Tragédia, o que 
fez com que a turma compreendesse o que nos faz rir e o que 
nos faz chorar. Aliados a instigantes textos contidos nos livros 
do nosso Projeto Literário, fomos abordando algumas emoções 
como a raiva, a tristeza, a alegria, o medo e a vergonha. 

Os pequenos foram aos poucos compreendendo a impor-
tância de nominarmos aquilo que sentimos e que nenhum senti-
mento pode ser classificado como bom ou ruim, mas sim como 
formas de controlarmos aquilo que nos atinge intensamente. 
Dentro do projeto transversal com as emoções, que acabamos 
denominando de Caras e Bocas, os pequenos foram se dan-
do conta de que além das expressões faciais o corpo também 
se modifica a partir daquilo que estamos sentindo. Aos poucos, 
foram sendo observadas colocações muito significativas feitas 
pelas crianças e pontuadas em nossas conversas e assembleias 
diárias. 

Sentimentos e Emoções: precisamos falar sobre isso
Interessante perceber que algumas crianças não sabem 

como demonstrar raiva, medo ou vergonha, mesmo que muitas 
delas já tenham vivenciado esses sentimentos em suas vidas. 
Ocorre que ainda é difícil identificar e falar sobre aquilo de que 
não gostamos, pois temos um ideal de que precisamos ser 
alegres em tempo integral. Ao verem suas expressões faciais, 
através de fotografias, muitas crianças acharam estranho se 
enxergarem em caras emburradas ou tristes. Isso demonstra 
que ainda há muito para conversarmos sobre emoções com as 
crianças, no intuito de que elas possam entender que identifi-
car e nomear aquilo que estamos sentindo são etapas primor-
diais para aprendermos a controlar impulsos corporais que, se 
não controlados, podem levar a empurrões, gritos e eventuais 
brigas. 

Em nossa prática diária temos envolvido as crianças nes-
ta temática tão complexa que são as emoções, de forma lúdica 
e ao mesmo tempo reflexiva, procurando contemplar os Campos 
de Experiências presentes na Base Nacional Comum Curricular, 
no que tange a etapa da Educação Infantil.

Profª Andréia Kurroschi
Colégio Sinodal Salvador

ticipação em lives, transmissões ao vivo 
pela plataforma digital. Com data e hora 
marcada, os estudantes podem participar 
das aulas on-line pelo Instagram e, assim, 
tirar as dúvidas e compartilhar um momen-
to diferente de aprendizagem. 

Após a realização das transmis-
sões, os conteúdos são disponibilizados 
também no portal da escola para os que 
não puderam participar. E um dos pontos 
importantes destes momentos é que toda 
interação com os alunos fica registrada. 

Da primeira transmissão até o 
presente momento, as lives têm atingido 
aproximadamente 110 pessoas em média, 
algo muito significativo dentro do universo 
da escola. Para o segundo semestre, as 
transmissões poderão aumentar, pois esta 
ferramenta será uma grande aliada para 
os vestibulandos dentro de seus estudos 
e aprendizagem.

Prof. Francisco Sallas Louzada da Silva
Escola Barão do Rio Branco 
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Os alunos do Year 4 (4ª Ano EF) do 
Programa Bilíngue do Bom Jesus/
IELUSC, estão participando de um 

projeto piloto com uma plataforma virtual 
para o incentivo à leitura. O uso da pla-
taforma possibilita o acesso dos alunos 
a uma biblioteca virtual diversificada e ao 
mesmo tempo direcionada ao nível dos 
alunos. 

No início do ano eles fizeram um tes-
te de nível para avaliar seu estágio inicial na 
habilidade leitora. O critério de classificação 
utilizado é o de Lexiles (nível lexical), que 
é um critério utilizado em escolas regulares 
americanas. A partir do nível dos alunos, 
uma série de livros são disponibilizados 
para leitura nos tablets. Semanalmente 
é realizado o momento da leitura em sala 
de aula. As luzes são apagadas, os alunos 
sentam no chão e, com os fones de ouvidos, 
ouvem e leem vários livros de acordo com 
seu nível lexical.  Após a leitura de cada li-
vro, o aluno responde um questionário para 
avaliar a sua compreensão textual.

Todas as informações sobre o pro-
gresso dos alunos ficam disponíveis para 

A tecnologia auxiliando a habilidade
de leitura na segunda língua

as ações da professora, que pode 
inclusive especificar livros para 
os alunos lerem na plataforma, e 
detalhar os objetivos a serem atin-
gidos em relação ao número de 
livros lidos em determinado perío-
do de tempo.

O fato dos alunos terem 
desafios para atingir, e acompa-
nharem através da plataforma a 
sua progressão, é um fator alta-
mente motivador. Além disso, eles 
podem acessar uma biblioteca rica e varia-
da, com literatura autêntica na L2. “Pode 
ser um recurso valioso pela economia de 
tempo e pela personalização do aprendiza-
do. A tecnologia possibilita dispor materiais 
e conteúdos diferenciados para alunos que 
apresentam seus próprios ritmos e estilos 
de aprendizagem. É possível compilar 
e analisar dados, de forma que possam 
acompanhar o desenvolvimento de seus 
alunos e tomar decisões pedagógicas ba-
seadas em informações concretas” (Grupo 
Educacional Expoente, 2017).

Cada aluno tem um login e pode 
acessar a biblioteca virtual em casa, esti-
mulando a leitura na língua adicional fora 
da sala de aula. À medida que os alunos 
leem os livros e respondem corretamen-
te aos questionários, o nível lexical deles 
aumenta e os livros vão se tornando gra-
dativamente mais desafiadores. Para cada 
série há livros adequados à faixa etária, e 
com diferentes níveis de dificuldade, além 
de temas variados. 

Angela Cristina Cardoso 
e Larissa de Oliveira 

Bom Jesus/IELUSC

Jörn Rüsen (Forming Historical Consciousness – Towards a 
Humanistic History Didactics. Antíteses, v. 5, n. 10, p. 519-
536,2012) aponta desafios que o ensino de História vem 

enfrentando e como podem levar à formação de uma consciên-
cia histórica e a uma visão humanista da realidade. A partir desta 
reflexão, desenvolveu-se um projeto que contemplasse tal pers-
pectiva, com alunos do 7º Ano EF do Colégio Teutônia, cuja pro-
blematização central foi a presença afro-brasileira em território de 
predominância identitária teuto-brasileira. 

O projeto nasceu a partir dos estudos sobre os povos e 
reinos africanos que se desenvolveram antes da chegada dos 
europeus ao continente. Após a primeira etapa de leituras e dis-
cussões, propôs-se aos estudantes que buscassem informações 

Territórios étnicos: presenças e invisibilidades
sobre a presença da cultura afro-brasileira no lugar onde vivem. 
O município de Teutônia, no entanto, tem a sua identidade ligada 
fortemente à presença teuto-brasileira, cujas referências recaem 
comumente sobre a trajetória de imigrantes que povoaram o ter-
ritório a partir do final do século XIX. Estas representações aca-
baram invisibilizando a presença de negros na história regional, o 
que estimula o trabalho de pesquisa acerca destas narrativas para 
a construção de uma consciência histórica mais ampla.

Os estudantes realizaram pesquisas em cemitérios, arqui-
vos pessoais de famílias, jornais e livros sobre a história local. 
Nestas fontes, obtiveram informações sobre a presença afro-bra-
sileira em Teutônia e na região do Vale do Taquari. Cada grupo 
elaborou uma apresentação dos resultados de suas pesquisas e, 
no final, o professor Reginaldo Pereira, representante da comuni-
dade afrodescendente do município, realizou um workshop sobre 
a cultura afro-brasileira e suas manifestações locais, principal-
mente sobre a capoeira e seu significado histórico. 

A turma concluiu que, apesar de invisibilizadas, estas narra-
tivas dos negros estão presentes no cotidiano local e que, através 
da pesquisa, podemos trazer à tona muitas destas histórias apaga-
das pelo tempo. Pensar historicamente requer este olhar de des-
naturalização,  sendo a sala de aula um espaço privilegiado para 
a formação de sujeitos pensantes, acima de tudo, mais humanos.

Prof. Cristiano Nicolini
Colégio Teutônia
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Em 2016 foi realizada uma atividade 
alusiva aos 500 anos da Reforma 
Luterana que envolveu escolas pro-

testantes de todo o mundo. Os alunos do 
BOM JESUS/ IELUSC participaram formu-
lando seu protesto (em forma de tese) para 
um mundo/futuro melhor.

Decidimos, assim, transformar es-
sas teses em ações. Nos orientamos na 
tese da aluna Angela Guimarães Ijaille, 
do EF I, que diz: “Um mundo melhor é um 
mundo repleto de amor”.

Estávamos perto da Páscoa e de-
cidimos preparar, junto com os alunos da 
3ª série do Programa Bilingue Inglês e Ale-
mão, uma visita ao Ancianato Bethesda. 
Durante as aulas os professores tematiza-
ram a vida de pessoas idosas trazendo vá-
rios aspectos familiares, sociais e culturais 
referente a essa faixa etária. Além disso, 
prepararam uma pequena meditação pas-
cal, fizeram 100 doces em forma de coelho 
de páscoa e ensaiaram algumas músicas 
em inglês e alemão.

 No dia 12 de abril partimos, num 
grupo de 36 alunos acompanhados de 5 
professores e coordenadores. Chegando 
no local, nos dirigimos à capela do ancia-
nato e fomos recebidos pelos moradores 
com uma expressão de alegria e expectati-
va. Uma senhora muito emocionada dizia:  

Compartilhamento de uma atividade, que resultou das 95 teses elaboradas 
pelos alunos na escola em comemoração aos 500 anos da reforma luterana.

Encontro de gerações no Ancianato

„ Ach, so viele Kinder hier, wie schön!“ (Ah, 
tantas crianças aqui, que lindo!“)

Da mesma forma os alunos olha-
vam curiosos, cumprimentando os idosos 
que já tentavam interagir com eles. A Coor-
denadora do Ancianato, Senhora Regina 
Krause, agradeceu e salientou a importân-
cia dessa visita para os moradores.

Iniciamos a apresentação em ale-
mão e em inglês. Algumas músicas em ale-
mão eram familiares aos moradores e eles 
puderam participar cantando junto. Uma 
das músicas era inclusive com movimento 

e, para nós, foi uma surpresa ao ver, aque-
les que conseguiam, se levantando para se 
movimentar, balançando os braços e corpo, 
o que tornou o clima do encontro mais des-
contraído. Ouvíamos risadas e comentários 
entusiasmados como: “Die Kinder können 
aber schön Deutsch sprechen” (“As crian-
ças sabem falar bem alemão.”)

Terminada a apresentação os alu-
nos foram ao encontro dos moradores para 
entregarem a lembrança de Páscoa, o que 
contribuiu para o diálogo entre eles. Um se-
nhor começou a soprar na sua gaita de boca, 
uma outra senhora mostrava truques mági-
cos com as mãos. O encontro que iniciou de 
forma tímida, proporcionou uma interação 
natural e prazerosa para ambas as gerações.

Esta visita foi uma experiência nova 
para os alunos e na equipe constatamos 
que esta aproximação entre as gerações 
deveria ser proporcionada com mais fre-
quência, pois ela desmistifica os medos 
do desconhecido e mostra às crianças que 
pequenos gestos trazem grandes alegrias. 

Ângela Cardoso, Christianne Klinger
e Sandra Köhntopp 
Bom Jesus/IELUSC
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Adolescer e aprender no Ensino Fundamental” foi o tema 
do Encontro de Professores realizado no Colégio Martinus, 
em Curitiba/PR, nos dias 5 e 6 de maio de 2017. O evento 

contou com mais de 130 participantes das escolas associadas da 
Rede Sinodal de Educação. Durante dois dias, ocorreram pales-
tras e discussões, além de momentos de integração, já marcas 
características dos eventos da Rede. 

O tema do Encontro, Adolescer e Aprender, foi tratado em 
vários aspectos: o Prof. Dr. Rejinaldo Chiaradia (Doutor em Edu-
cação pela USP) trouxe a contribuição da Psicanálise. Instigou o 
grupo a refletir sobre a caminhada de adolescente de cada um/a e 
como a dinâmica relacional interfere na situação de aprendizagem. 

Encontro de professores e professoras
do Ensino Fundamental II

A Profª Dra. Silvia Andri (Especialista em Neurociência pela USP) 
trouxe aspectos do desenvolvimento cerebral na adolescência e 
apontou de que modo podemos compreender e trabalhar melhor 
com as dificuldades típicas de nossos alunos e alunas nessa faixa 
etária. O Prof. Dr. João Francisco Lopes de Lima (Doutor em Edu-
cação pela UFF) desenvolveu os aspectos didáticos do ensino 
neste segmento, apontando para a necessidade de alinharmos 
discurso e prática no trabalho pedagógico de qualidade. A Profª 
Dra. Inge Suhr (Doutora em Educação pela UFPR) trouxe uma re-
flexão acerca do uso de metodologias ativas no processo didático 
e de que modo podemos desenvolver intervenções que coloquem 
em foco a ação inteligente dos alunos e das alunas no processo 
de aprender. 

Além das palestras, que contaram com rica participação 
do público, houve um momento de compartilhamento de expe-
riências entre os professores e as professoras, divididos por áreas 
de atuação. O evento encerrou com um Culto de Ação de Gra-
ças celebrado pela Pa. Bianca Weber, Pastora Escolar do Colé-
gio Martinus. A Coordenadora Pedagógica Joni Roloff Schneider 
acompanhou o evento representando a Direção Executiva da 
Rede Sinodal de Educação.

Prof. João Francisco Lopes
Colégio Martinus

Encontro Nacional de professores de Arte

OInstituto Ivoti sediou, no dia 19 de 
maio de 2017, o Encontro Nacional de 
Professores de Arte, promovido pela 

Rede Sinodal de Educação, sobre o tema 
ARTE -  Saberes e Fazeres Pedagógicos.

O Encontro de Arte foi de extrema 
importância para os participantes pela 
oportunidade de aprendizagem, trocas de 
experiências e momentos de convívio. O 
programa foi pensado para professores de 
ARTE - Artes Visuais, Música e Teatro, as-
sim como para professores da Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental que trabalham esta área.

O Professor Dr. Marcos Villela Pe-
reira trouxe um relato da construção da 

BNCC, a contextualização do percurso, 
chegando aos expedientes da produção 
das duas primeiras versões, assim como 
a produção da terceira versão. A partir 
disso, colocou em pauta alguns temas 
como as seis dimensões e as competên-
cias relacionadas, discutindo as implica-
ções desse material para o cotidiano do 
ensino da Arte.

O encontro também oportunizou 
oficinas. A oficina de Teatro foi ministrada 
pela professora Dra. Ingrid Dormien Koude-
la, que trouxe uma abordagem alternativa 
para o ensino/aprendizagem da linguagem 
teatral e do texto literário. Com o título Ale-
gorias Pantagruélicas realizou o trabalho 
com jogos teatrais e recortes de textos.

A oficina de Artes Visuais, Arte 
como plataforma para pensar educação 
(e aulas de arte), foi coordenada pela pro-
fessora Dra. Luciana Grupelli Loponte por 
meio da leitura de obras e seu contexto.

A oficina Música e Educação, com 
o professor Dr. Eduardo Pacheco, teve 
por objetivo experimentar atividades de 

Educação Musical na perspectiva de pro-
blematizar e criar possibilidades para a 
presença da música no contexto escolar.

Para finalizar o dia, a professora 
Dra. Luciana G. Loponte refletiu com os 
participantes sobre a Docência em Arte na 
Contemporaneidade.

Os participantes também tiveram 
a oportunidade de apreciar trabalhos de 
canto, dança e teatro. A pesquisa de satis-
fação com o público presente considerou o 
Encontro muito proveitoso.

Profª Dirce Hoch Schöninger
Instituto Ivoti

“
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Em 2017 o Encontro Nacional de 
Equipes Pedagógicas aconteceu 
de forma diferente aos anos an-

teriores. Ao invés de ser organizado por 
uma das escolas da RSE, aconteceu 
no Rio de Janeiro, com o objetivo de 
inserção em realidades diferentes para 
conhecer de perto a gestão pedagógica 
de algumas escolas renomadas. Foram 
visitadas as duas unidades do Colégio 
Cruzeiro, o Colégio Corcovado, o Colégio 
de São Bento e a Escola SESC de Ensino 
Médio. O encontro aconteceu nos dias 04 
a 06 de abril, no Augusto´s Rio Copa Ho-
tel, e participaram 72 pessoas, entre as 
quais nove eram diretores e diretoras das 
escolas da RSE. 

Coordenações pedagógicas no Rio de Janeiro
com a comunidade escolar, 
inclusão, acompanhamento 
ao aluno, personalização e 
tecnologias na educação e 
outros. Intercalado às visitas 
também ocorreram trocas de 
experiências entre as pes-
soas presentes no encontro, 
palestra sobre Gestão Peda-
gógica e, no último dia, visita 
ao Museu do Amanhã.

A palestra Gestão Pedagógica 
nas Escolas foi ministrada por Claudia 
Gindre, psicóloga, Mestre em Educação, 
atua como psicanalista e como Orienta-
dora Educacional no Colégio Santo Iná-
cio, da Rede Jesuíta de Educação, no RJ. 

Cláudia falou com 
propriedade, a par-
tir da sua experiên-
cia na psicanálise 
e na educação, e 
levou as coordena-
ções presentes a 
pensarem sobre os 
desafios da equipe 

pedagógica, como o tratamento ético das 
questões ligadas ao seu fazer, o conheci-
mento teórico e técnico do seu campo de 
trabalho, a necessidade de manterem a 
estabilidade emocional e a necessidade 
de estarem atentas às exigências da fun-
ção de gestor.

Conforme Cláudia Gindre, “a Ges-
tão Pedagógica é a parte mais importante 
e mais significativa da gestão escolar”. 
Entre as suas tarefas citou:
 Gerir a área educativa, propriamente 

dita, da escola e da educação escolar; 

 Estabelecer objetivos para o ensino, ge-
rais e específicos; 

 Definir as linhas de atuação, em função 
dos objetivos e do perfil da comunidade 
e dos alunos; 

 Propor metas a serem atingidas. Elabo-
ra os conteúdos curriculares; 

 Acompanhar e avaliar o rendimento das 
propostas pedagógicas, dos objetivos e 
o cumprimento de metas;

 Avaliar o desempenho dos alunos, do 
corpo docente e da equipe escolar 
como um todo.

Cláudia retratou grande parte da 
sua palestra em um texto que é possível 
ler nesta revista.

O tema, as visitas às escolas, a 
troca de experiências, a convivência, as 
vivências de espiritualidade foram avalia-
das como muito significativas para a ação 
pedagógica nas escolas da RSE. E todo o 
resultado foi levado para o Seminário de 
Diretores e para os encontros regionais de 
equipes pedagógicas com o objetivo de 
dar retorno para quem não foi, aprofundar 
o tema e comparar a experiência com a 
realidade de cada escola da RSE. 

Joni Roloff Schneider
Rede Sinodal de Educação

Ouvir, conhecer e trocar experiên-
cias com outras escolas já é uma atividade 
que acontece entre as direções da RSE 
que, além de visitarem escolas no Brasil, já 
viajaram para a Alemanha e Argentina com 
este objetivo. Por isso, a visita das coorde-
nações pedagógicas às escolas no Rio de 
Janeiro teve como meta principal ouvir o 
relato da equipe pedagógica e direção das 
escolas para conhecer a proposta pedagó-
gica e a rotina da coordenação pedagógica 
no que se refere a: acompanhamento do 
trabalho do/a professor/a, formação con-
tinuada, reuniões pedagógicas, relação 
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Aconteceu, nos dias 10 e 
11 de maio, no Colégio 
Sinodal, em São Leo-

poldo, o Encontro Nacional da 
Pastoral Escolar. Anualmente 
a Rede Sinodal de Educação 
promove o encontro de Minis-
tras e Ministros que atuam em 
Pastorais nas escolas vincula-
das à IECLB.

No ano em que se ce-
lebra os 500 anos da Reforma 
Luterana, a pergunta norteadora do encontro foi: “O que é Evangé-
lico na Escola Evangélica Luterana?”. O tema foi abordado pelo P. 
Dr. Martin Dreher, que trouxe a temática a partir do olhar teológico 
de Lutero para dentro da pedagogia norteadora nas escolas que 
trazem a marca Luterana para o seu contexto. O tema foi com-
plementado com uma discussão com o P. Dr. Wilhelm Wachholz, 
Reitor das Faculdades EST, a partir de uma leitura prévia do texto 
de sua autoria: “Lutero: Legados Pedagógicos e Comunitários”.

Além disso, a Cat. Profa. Joni Schneider, Coordenadora 
Pedagógica da Rede Sinodal, refletiu com o grupo sobre as con-
sequências da temática abordada no encontro para o trabalho da 
pastoral nas escolas.

Encontro da Pastoral Escolar
Houve momentos de in-

tervenções artísticas musicais de 
alunas e alunos do Colégio Sino-
dal, visitação aos vários ambientes 
escolares e tempo de percepção 
do movimento no contexto escolar 
local. Igualmente, o encontro pos-
sibilitou a percepção da atuação e 
da inserção da pastoral no Colégio 
Sinodal.

A avaliação, por parte das 
pessoas participantes, foi de um 

encontro pertinente para o fortalecimento da pastoral nas escolas. 
As assessorias trouxeram elementos esclarecedores partindo de 
pontos fundamentais para a compreensão da pastoral no contexto 
da educação, bem como o legado Luterano.

Foi um encontro de estudo, discussão, celebração, con-
vívio e fortalecimento mútuo. Trata-se de um grupo pequeno, no 
entanto, empenhado na missão dentro das Escolas que fazem 
parte da Rede Sinodal de Educação: um amplo campo de missão 
para a IECLB.

P. Eloir Weber
Colégio Sinodal

N
os dias 30 de junho e 1º de julho, a Faculdades EST 
sediou o VII Congresso de Ensino Superior da Rede Si-
nodal de Educação. O evento teve como coordenador o 

Prof. Me. Verner Hoefelmann, que compôs a mesa de abertura 
junto ao Reitor da Faculdades EST, Prof. Dr. Wilhelm Wach-
holz, o Diretor Executivo da Rede Sinodal, Prof. Ruben Werner 
Goldmeyer, o Pastor Presidente da IECLB, P. Dr. Nestor Frie-
drich, o presidente do SINEPE/RS, Bruno Eizerick e o Diretor 
de Ensino Superior, Paulo Renato Manetzeder Aires.

A palestra de abertura foi proferida pelo Reitor da Facul-
dades EST, sob título “500 Anos de Reforma Luterana: desafios 
para o melhoramento da sociedade”. O Congresso contou com 
cerca de 100 participantes. O objetivo do evento foi congregar 
as instituições que fazem parte da Rede Sinodal e fazer um 
debate saudável sobre os caminhos, as dificuldades e o futuro 
da educação. Neste ano, as palestras foram norteadas pela 
temática: “Impactos da Reforma Luterana na educação e na 
sociedade”. 

Como parte da programação, os/as docentes das insti-
tuições de Ensino Superior tiveram a oportunidade de acom-
panhar dois painéis: “Contribuições de uma universidade lute-
rana” e “Qualidade e Competência Docente na Universidade: 
Uma perspectiva luterana”. Durante o Congresso, ainda pu-
deram apresentar e acompanhar comunicações de trabalhos, 
além de participar de minicursos. 

Faculdades EST

Faculdades EST sedia Congresso do Ensino Superior

Formação Continuada
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Eventos com discentes

Ésempre maravilhoso ver, ouvir e sentir o que jovens líderes 
almejam para o presente e o futuro, seu e da sociedade.
O 23º Encontro de Lideranças Estudantis da Rede Sinodal 

de Educação ocorreu nos dias 23 e 24 de março em quatro 
grandes regiões, tendo por anfitriões os municípios de Tramandaí, 
Panambi, Blumenau e Roca Sales.

O objetivo do Projeto Liderança é desenvolver líderes 
éticos, exemplares, ativos, positivos e que saibam acima de 
tudo escutar o outro, deixando marcas por onde passam e tendo 
consciência de que o ser humano é construído de acertos e 
equívocos já que a perfeição inexiste, ressalta o Diretor Executivo 
da RSE Sr. Ruben Goldmeyer. 

Os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre os 
líderes bíblicos com o Pastor Bertilo Schneider e a Professora 
Sirlei; Arte e Liderança com o Pastor Valdemar Schultz, retratando 
ações efetivas que os fariam levantar a bandeira da juventude; 
Socialização da liderança com a Professora Isabel Kern Lopes, 
além de momentos de integração e dinâmicas de grupo.

A Professora Isabel trouxe uma reflexão sobre como, em 
nossa realidade atual, estamos nos esquecendo de SER e queremos 
TER. O líder deve ser sempre o elo entre duas partes: alunos-direção; 
alunos-coordenação; alunos-professores; alunos-alunos. Por fim os 
alunos retrataram com suas palavras o que é LIDERANÇA.

Helena e Gustavo, membros do Grêmio Estudantil Dohms 
– GED, têm como objetivo propagar estas vivências aos demais 
alunos da Unidade de Ensino Capão da Canoa através de ações 
que envolvam o RESPEITO e o OUVIR em todos os momentos. 

“Do encontro de liderança estou levando muitas coisas 
novas. Pude esclarecer muitas das minhas dúvidas quanto ao real 
papel de um líder e algo que é muito interessante, além das trocas 
de experiências e aprendizado dos alunos, cada um contando 
seus projetos, trajetórias, trazendo novas ideias e sugestões. Foi 
uma experiência incrível e que, se tiver oportunidade, quero ir 
novamente, sem dúvidas” – relata a aluna Helena. 

“Um bom líder leva as pessoas onde elas querem ir. Um 
ótimo líder leva as pessoas onde elas não querem ir, mas sim 
onde elas devem estar. ” (Rosallyn Carter)

O C.E.M. Pastor Dohms sente-se lisonjeado em oportunizar 
vivências tão significativas aos jovens. À escola parceira Colégio 
Sinodal de Tramandaí o nosso muito obrigado pelo acolhimento.

P. Bertilo Schneider
CEM Capão da Canoa

23º Encontro de Lideranças 
Estudantis em Roca Sales

23º Encontro de Lideranças 
Estudantis em Tramandaí

AUnidade Região Alta do Colégio Evangélico Alberto 
Torres foi uma das sedes do 23º Encontro Nacional de 
Lideranças Estudantis da Rede Sinodal de Educação,  

nos dias 24 e 25 de março de 2017, na cidade de Roca Sales/
RS. O evento contou com a participação de 6 escolas, além 
da unidade sede.

Com base no 7º Plano de Trabalho da Rede Sinodal 
de Educação, estabelecemos as diretrizes e assuntos ligados 
à temática liderança e buscamos profissionais capacitados, 
líderes da região.

O tema levou em conta as diferentes visões de lide-
rança: a empresarial, a do ponto de vista das competências 
pessoais a serem trabalhadas e desenvolvidas, a experiência 
de liderança vivenciada por alunos que já participaram das 
edições anteriores do Encontro e também a liderança a partir 
de uma visão espiritual, tendo como referência Martim Lutero 
como líder da Reforma Protestante.

Além das palestras, a programação contou com ofici-
nas e um cine-fórum que deram continuidade aos aspectos 
de liderança, porém do ponto de vista prático, visando, assim, 
a complementariedade entre as atividades.

A participação do grupo de alunos mostrou proativida-
de durante todos os momentos, bem como um envolvimento 
nas atividades como esperado de futuros líderes. Percebeu-
-se que há uma formação efetiva de lideranças em anda-
mento que beneficiará as comunidades onde estes alunos se 
inserem, bem como a própria Rede Sinodal através do de-
sempenho destes alunos em futuras atividades nas escolas.

Equipe Diretiva da Unidade
CEAT Região Alta
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Foi com imensa alegria e satisfação 
que o Colégio Sinodal da Paz sediou 
o 24º Encontro de Liderança Jovem 

da Rede Sinodal de Educação. Tivemos a 
participação de 25 escolas, 60 alunos e 19 
professores.

A temática abordada nesse en con-
tro foi os 500 anos da Reforma e o olhar 
do jovem luterano para o futuro, refletindo 
sobre  ações que contribuam no desen-
volvimento de lideranças atuantes a partir 
dos princípios da fé cristã. Para atingir-
mos estes objetivos, convidamos pales-
trantes que, em conjunto, montaram as 
atividades com a comissão organizadora 
do evento. 

A catequista Daniela Hack (IECLB) 
ministrou a palestra sobre liderança e Re-
forma, a partir das ações de Lutero e Ca-
tarina. O catequista Cláudio Becker (Co-
légio Sinodal do Salvador) falou sobre os 
impulsos da Reforma para o nosso olhar 
e agir, através de dinâmicas e reflexões 
em grupo. Já o catequista Louis Marcelo 
Illenseer (FEEVALE) abordou a relação de 
Lutero com a Música, através da oficina 

24º Encontro de Liderança Jovem
da Rede Sinodal de Educação

Música e Reforma Luterana. E, no sábado, 
o pastor Antônio Oliveira (EST) realizou 
uma dinâmica de grupo como fechamento 
do encontro, com ações concretas para os 
participantes levarem para as suas escolas 
sugestões de aplicação dos conhecimen-
tos compartilhados durante o encontro. O 

Culto de Encerramento foi ministrado pelo 
pastor Antônio e demais pastores presen-
tes no evento.

Silvana Pereira Noll
Colégio Sinodal da Paz

Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, 
ainda assim plantaria a minha macieira; o que me assusta 

não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. 
Temos aprendido a voar como pássaros, mas não 
aprendemos a sensível arte de viver como irmãos.

(Grupo verde).

Se olharmos para o mundo com amor,
o mundo olhará de volta. (Grupo vermelho).

Desejamos uma sociedade inovadora, reformista 
e ativa. Uma sociedade cativante e cooperativa; 

consequentemente, uma sociedade justa e exemplar. 
(Grupo amarelo).

Respeito, direito, educação, segurança e liberdade. 
(Grupo roxo).

Frases dos grupos em uma das atividades do encontro:

Uma sociedade mais justa, menos violenta, onde a 
comunidade unida acabe com a corrupção. (Grupo azul).

Outras frases produzidas pelos alunos no evento 
serão publicadas na Agenda 2018.

Eventos com discentes
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E
m 2017 realizou-se a 39ª ATESE 
(Amostra de Teatro da Rede Sinodal 
de Educação). Este é um dos even-

tos com discentes mais antigos da RSE, 
que só perde da ONASE (Olimpíadas 
Nacionais da RSE). Nos dias 13 a 15 de 
setembro deste ano, a ATESE ocorreu no 
Instituto Sinodal Imigrante (IMI), em Vera 
Cruz/RS e no Colégio Mauá, em Santa 
Cruz do Sul/RS. No IMI se apresentaram 
14 escolas e no Colégio Mauá se apresen-
taram 17 escolas, totalizando 31 escolas 
das 51 que integram a Rede Sinodal de 
Educação. No total a ATESE reuniu quase 
600 pessoas entre alunos e professores.

Devido às comemorações do Ju-
bileu da Reforma Luterana, decidiu-se 
fazer esta ATESE em duas sedes pró-
ximas para poderem compartilhar peças 
de teatro sobre a Reforma Luterana, para 
conviverem, num dado momento, entre 
todos os participantes e para criar-se um 
impacto de divulgação maior na comuni-
dade local e região. A estratégia deu cer-
to, pois mobilizou muitos pais de alunos 
das escolas sede e sociedade como um 
todo. Na segunda noite, como forma de 
integração entre todos os participantes, 
as duas escolas anfitriãs apresentaram 
seus espetáculos no Anfiteatro do Co-
légio Mauá e, em seguida, todos foram 
recepcionados com uma festa fabulosa 
no ginásio da escola. 

39ª ATESE
Amostra de Teatro da Rede Sinodal de Educação

O tema dos teatros era livre, mas 
a RSE incentivou os professores e as 
professoras de teatro a produzirem pe-
ças sob a temática da Reforma Lutera-
na. Quatro (4) escolas se sentiram de-
safiadas e apresentaram peças sobre 
este tema. Além disso, todas as escolas 
participantes, por sorteio, receberam 
uma tese/reflexão/frase de Lutero que 
deveria ser apresentada no tempo de 5 
minutos. As interpretações dessas teses 
foram muito significativas. Verificou-se 
que todas as escolas, de uma forma ou 
de outra, trabalharam o tema Reforma 
com seus alunos dos grupos de teatro.

Os grupos de teatro que apresen-
taram peças sobre a Reforma Luterana 
foram:

– SOCIEDADE EDUCACIONAL TRÊS 
DE MAIO - SETREM - Três de Maio

Espetáculo: Como conheci Catha-
rina

Professora: Margaret Stieglmeier 
Sinopse: Em um século XVI como 

nunca visto antes, Martim Lutero conta a 
história como conheceu a mãe de seus 
filhos. Da fuga do convento, ao match 
do tinder, vamos voltar ao período re-
nascentista e acompanhar nossos per-
sonagens em busca de seus sonhos. E 
o melhor: não precisa ver 9 temporadas 
para saber o que vai acontecer.

– COLEGIO MAUÁ – Santa Cruz do Sul
Espetáculo: Demônios
Professora: Simone Bencke 
Sinopse: Se há tempos em que 

nem os santos tem ao certo a medida 
da maldade, há tempos em que os jo-
vens adoecem, em que o encanto está 
ausente e há ferrugem nos sorrisos. E 
só o acaso estende os braços de quem 
procura abrigo e proteção.

– INSTITUTO SINODAL IMIGRANTE – 
Vera Cruz

Espetáculo: Um coração livre
Professora: Danieli Eichwald
Sinopse: Você é livre? O que é a 

liberdade de fato? Passados quase 500 
anos da Reforma de Lutero, as pessoas 
questionam a liberdade em sua essên-
cia, seu exercício e seus limites.

– CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAS-
TOR DOHMS 

Espetáculo: Eu Protesto
Professora: Larissa Neubarth
Sinopse: Além de parte da biogra-

fia de Martim Lutero, a peça também traz 
uma análise sobre o período histórico em 
que viveu, turbulento, envolto em caos 
ético, político e religioso.

Eventos com discentes
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O Colégio conta com 1112 alunos da Educação Infan-
til ao Ensino Médio, nos turnos matutino e vespertino, nú-
mero que é crescente, em virtude do empenho e dedicação 
de toda a equipe que colabora com a missão do Cônsul de 
contribuir com a formação de pessoas comprometidas com 
valores humanos, éticos e cristãos. O Colégio Cônsul é des-
taque junto à comunidade brusquense, por sua excelente 
qualidade no ensino e aprendizado, o que lhe rende muitas 
conquistas em competições esportivas e de conhecimento, 
além do bom desempenho em classificações de ENEM e 
Vestibulares. 

 Para comemorar os 145 anos de sua trajetória, o 
Cônsul realizou, no dia 20 de abril deste ano, em horário 
escolar, atividades festivas e distribuiu um bolo para os 
alunos. À noite, aconteceu um jantar comemorativo, com 
homenagens à funcionárias e ex-presidentes da Fundação 
Educacional.

Vivian Rudolf Kormann
Colégio Cônsul Carlos Renaux

A
história do Colégio Cônsul Carlos Renaux iniciou em 
20 de abril de 1872, quando o Pastor Heinrich San-
dreczki cedeu um espaço em sua residência a fim de 

lecionar aulas do ensino primário para crianças e jovens, fi-
lhos de imigrantes que residiam em Brusque, atribuindo-se 
à instituição de ensino o nome de Escola Evangélica Alemã. 

Desde a sua criação até os dias de hoje, a escola já 
teve várias denominações e, em 1964, em homenagem ao 
Cônsul que se dedicava muito à educação e às causas brus-
quenses, o Colégio passou a denominar-se Colégio Cônsul 
Carlos Renaux, nome que permanece até hoje. 

Comemorando 145 anos de trajetória

Atualmente, o Colégio é mantido pela Fundação Edu-
cacional Luterana e presidida pelo Sr. Marcus Schlösser. 
Desde 1999 o Colégio é vinculado à Rede Sinodal de Edu-
cação e, em 2013, passou a contar com o Professor Otto 
Hermann Grimm na direção, dando continuidade nas obras 
de melhoria e ampliação do colégio, otimizando cada vez 
mais os espaços disponibilizados aos alunos, professores e 
funcionários.

Jubileus
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OColégio Evangélico Alberto Torres 
– CEAT comemora os seus 125 
anos de história em 2017.  A escola 

mais antiga que permanece em atividade 
no Vale do Taquari tem apenas um ano a 
menos do que a sua cidade-sede, Lajeado. 
Ao longo do tempo, a escola comunitária 
fundada por imigrantes alemães cresceu 
com o município, sempre comprometida 
em educar os cidadãos do Vale do Taquari. 

 Atualmente, a Unidade Lajea-
do atende mais de mil alunos e o CEAT 
Região Alta, fundado em 2011, em Roca 
Sales, recebe cerca de 300 estudantes. 
Ambas as unidades do colégio atendem 
crianças desde os quatro meses, ofere-
cendo Educação Infantil, Ensino Funda-
mental e Ensino Médio. Além disso, desde 
2015 é oferecido o Curso Técnico em En-
fermagem. O colégio conta com cerca de 
150 colaboradores que atuam nas equipes 
pedagógica, docente, de auxiliares e moni-
tores e administrativa.

 O diretor geral, Rodrigo Ulrich, 
destaca que “comemoramos mais de um 
século de história contribuindo com o de-
senvolvimento de Lajeado e região do 
Vale do Taquari, participando da formação 
de pessoas capacitadas, qualificadas e 
engajadas na sociedade a que pertencem. 
Essas conquistas e esses resultados nos 
animam a seguirmos de modo participa-
tivo, fazendo valer a afirmação de Lutero 
de que, quando uma escola progride, tudo 
progride. Para isso, é fundamental contar 
com colaboradores que vestem a camise-
ta, com alunos comprometidos com o estu-

do e pais que reconhecem educação como 
um investimento”. 

 Para comemorar o jubileu da es-
cola e também os 500 anos da Reforma 
Luterana, ao longo deste ano, o CEAT está 
realizando ações que envolvem todos os 
alunos. Uma delas é o Projeto Aluno Pes-
quisador, destinado a incentivar a pesqui-
sa científica entre os alunos da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e do En-
sino Médio. A edição deste ano tem como 
tema as comemorações importantes para 
o colégio e para a Igreja.

Além disso, o CEAT reeditou o livro 
“70 anos do ensino privado”. A publicação 
do ex-vice-diretor e professor Armindo 
Frederico Haetinger, que data de 1962, 
foi relançada em agosto, no 11º Seminário 

CEAT comemora 125 anos de comprometimento 
com a educação do Vale do Taquari

Institucional, que reuniu todos os colabo-
radores do colégio. De acordo com a di-
reção da escola, a intenção da publicação 
da obra é de reafirmar o compromisso com 
as ações futuras do CEAT em prol da so-
ciedade.

No mesmo seminário foi inaugura-
da uma galeria com fotos de ex-presiden-
tes do Conselho Administrativo, com o ob-
jetivo de valorizar muitos voluntários que 
dedicaram-se com muito afinco ao CEAT.

Também, em janeiro, mês de ani-
versário do CEAT, os colaboradores foram 
convidados a postarem fotos nas redes 
sociais usando a #CEAT125anos, em co-
memoração à data. 

Josiane Martini
CEAT

Jubileus
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Oano era 1952...passadas algumas décadas, estamos em 
2017 com as comemorações alusivas aos 65 anos do Co-
légio Teutônia. Há de se registrar a celebração dos 500 

anos da Reforma Luterana neste ano, a partir de Martim Lutero, 
de quem herdamos o legado assumindo os princípios em nosso 
projeto educacional que tem no luteranismo e na imigração alemã 
suas origens.

Nestas seis décadas e meia de atuação regional, este edu-
candário teve como missão a formação de pessoas, promovendo 
o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Frente 
ao momento atual da Educação Brasileira estamos diante de um 
grande desafio: levar este projeto a um novo momento histórico 
evidenciado pela Educação 3.0. 

No Colégio Teutônia o estudante está na centralidade de 
todo o fazer, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, como 
também nos Cursos Técnicos Profissionalizantes, nos Cursos 
do Centro de Treinamentos em Eletricidade, nos Programas do 
Jovem Aprendiz, nas atividades complementares, nas atividades 
práticas e vivências em nossa Granja, voltada para ser modelo 
didático, de difusão de tecnologias, como também de produção 
nas culturas de inverno e verão, criação de suínos e ovinos e pro-
dução leiteira. Este fazer evidencia o processo pedagógico como 
centro do desenvolvimento intelectual, emocional, social e moral 
de nossos estudantes, onde a pesquisa científica é estimulada 
nas diferentes áreas do conhecimento.

Tudo no todo é importante! Saberes, esporte, dança, arte 
e música. A vida de nosso Colégio pulsa! Este é o jeito de ser do 
CT, uma instituição que valoriza a vida e, dessa forma, o conheci-
mento como expressão da liberdade para escolhas. O entusiasmo 
que vivemos em torno da história dos 65 anos, a convicção que 
herdamos a partir da máxima de que o “conhecimento transforma 
vidas e muda realidades” nos impulsiona e nos compromete com 
a caminhada vistas aos próximos 65 anos. E isso nos permite ce-
lebrar, viver, agradecer a Deus e registrar que “Somos todos CT, 
inspirados em você! ”

Jonas Rückert
Colégio Teutônia

Colégio Teutônia: 65 anos.
Somos todos CT, inspirados em você!

Jubileus
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O
Concurso de Redação da Rede Sinodal de Educação 
tem como base a proposta de Redação do ENEM, 
que é elaborada de modo a possibilitar que o/a alu-

no/a, a partir de uma situação-problema e de subsídios 
oferecidos, realize uma reflexão escrita sobre um tema de 
ordem política, social ou cultural, produzindo um texto dis-
sertativo-argumentativo em prosa.

Os/as participantes
Poderão participar do Concurso de Redação alunos/as 

regularmente matriculados/as:
– Na última série do Ensino Fundamental II (para institui-

ções que não têm Ensino Médio);
– Nas turmas do Ensino Médio de instituições da Rede 

Sinodal de Educação (para instituições com Ensino Médio).

O número de redações por escola e as orientações para 
envio 

Cada escola poderá enviar até 3 (três) redações para a 
Rede Sinodal de Educação, através do e-mail:
joni@redesinodal.com.br. 

Observação: na folha de redação não será permitida a 
identificação do/a aluno/a e da instituição que representa. 
Essas informações deverão ser preenchidas na ficha de 
inscrição (arquivo anexo). Na folha de redação deverá ser 
informado apenas o pseudônimo do/a autor/a do texto. As 
redações selecionadas pelas instituições não devem ser cor-
rigidas previamente.

O prazo de envio 
O prazo de envio das redações à Rede Sinodal de Edu-

cação é até o dia 14 de julho de 2017.

A seleção dos/das ganhadores/as
As 3 (três) melhores redações serão escolhidas por uma 

comissão de professores/as de língua portuguesa (correto-
res/as de redações do ENEM) até o dia 31 de agosto. A par-
tir desse dia, as escolas receberão o resultado do concurso. 
Ele será enviado por e-mail às direções das escolas.

Em caso de empate, será considerado ganhador o/a alu-
no/a que tiver maior pontuação no item “e” dos critérios de 
avaliação. Persistindo o empate, será considerada a maior 
pontuação do item “d”.

Os prêmios
As três melhores redações serão premiadas conforme segue:
1º lugar: um Ipad
2º lugar: um Ipod
3º lugar: um Ipod 

III Concurso de Redação da Rede Sinodal de Educação

Os critérios de avaliação
Para a escolha das três melhores redações, os/as ava-

liadores/as levarão em consideração a competência do/a 
aluno/a nos seguintes aspectos:

a) Domínio da modalidade escrita formal da língua por-
tuguesa.

b) Compreensão da proposta de redação e aplicação de 
conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvol-
ver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertati-
vo-argumentativo em prosa.

c) Seleção, relação, organização e interpretação de in-
formações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um 
ponto de vista.

d) Conhecimento dos mecanismos linguísticos para a 
construção da argumentação.

e) Elaboração de proposta de intervenção para o proble-
ma abordado, respeitando os direitos humanos.

As instruções para a escrita da Redação
a) O texto deve ser escrito em até 30 linhas.
b) A produção textual deve ser realizada individualmente, 

em sala de aula.
Receberá zero, em qualquer das situações expressas a 

seguir, a redação que:
a) Tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada 

“insuficiente”.
b) Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-

-argumentativo.
c) Apresentar proposta de intervenção que desrespeite 

os direitos humanos.
d) Apresentar parte do texto deliberadamente desconec-

tada com o tema proposto.
e) Apresentar plágio.

A proposta de Redação – elaborada por Cristiane Costi 
e Silva

A partir da leitura dos textos motivadores e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade es-
crita formal da língua portuguesa sobre o seguinte tema: 

A importância da educação de valores para a for-
mação cidadã.

Apresente proposta de intervenção que respeite os di-
reitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista.

Concurso
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TEXTO 1
“O progresso de uma cidade não depende apenas do 

acúmulo de grandes tesouros, da construção de muros de 
fortificação, de casas bonitas, de muitos canhões e da fa-
bricação de muitas armaduras. [...] Muito antes, o melhor e 
mais rico progresso para uma cidade é quando possui mui-
tos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados, ho-
nestos e bem educados”. 

Martim Lutero

TEXTO 2

Disponível em: http://jornalmulier.com.br/mafalda-
completa-50-anos-com-muita-atualidade/

Acesso em: 02/05/2017

TEXTO 3
Anne Frank, entre os 12 e 14 anos, registrou em um diá-

rio suas vivências como menina judia que, por 25 meses, es-
condeu-se num pequeno sótão para sobreviver à perseguição 
das tropas nazistas. Malaya Yousafai, com seus textos sobre a 
vontade de estudar, tinha 11 anos quando, ao sair da escola, 
foi alvejada com tiros por membros do Talibã, grupo fundamen-
talista que é contra a educação feminina; em 2014, recebeu o 
prêmio Nobel da Paz. Severn Cullis-Suzuki, aos 12 anos, calou 
o mundo ao fazer um discurso duro e emocionante direcionado 
aos chefes de Estado que participavam da Rio-92, conferência 
que debatia o futuro do meio ambiente. Louis Braille, aos 10 
anos, ganhou uma bolsa de estudos de um prestigioso instituto 
para cegos na França e, aos 15, já tinha concluído a formulação 
de um sistema simplificado de escrita, que se tornaria o método 
Braille e que – até hoje praticamente inalterado – permite a defi-
cientes visuais lerem até 200 palavras por minuto.

Sete crianças que mudaram o mundo (adaptado)
Disponível em: http://www.96fmbauru.com.br/noticias/

cultura/2014/10/sete-crianas-que-mudaram-o-mundo.html
Acesso em: 02/05/2017

TEXTO 4
Podemos seguramente afirmar que o destino de uma 

sociedade está diretamente ligado aos valores priorizados 

por seus cidadãos. Esses valores começam a ser formados 
desde que nascemos e passam a ser mais fortemente as-
similados por volta dos 4 anos, quando a criança começa 
a compreender o universo das regras morais e literalmente 
desperta para o senso moral. Ela passa a perceber o uni-
verso coletivo e vivenciar muitas situações que favorecem a 
experiência da colaboração, a manifestação da afetividade 
e também o enfrentamento de conflitos cognitivos, morais e 
sociais. (...) Assim, torna-se privilegiada quando entra desde 
cedo em um universo social dinâmico e construtivo. 

Em síntese, podemos assentir que educamos em valores 
quando as crianças, desde a mais tenra idade, se fazem en-
tender e entendem os demais colegas; aprendem a respeitar 
e a escutar os outros; aprendem a serem solidários, a serem 
tolerantes, a trabalhar em grupo, a compartilhar ou socializar 
o que sabem, a ganhar e a perder, a tomar decisões, resol-
ver conflitos interpessoais. E esse é um longo processo, que 
se inicia não ouvindo ordens do educador, mas vivenciando, 
discutindo e resolvendo impasses cotidianos. (...) Este é um 
dos caminhos da educação de valores: ajudar os pequenos 
a se desenvolverem como pessoas mais humanas.

Pedagogia e Infância (adaptado)
Disponível em:  http://pedagogiaeinfancia.com.br/

construcao-de-valores-na-infancia
Acesso em 02/05/2017

TEXTO 5
A esperança é a ideia que o futuro, já que é incerto e 

já que é desconhecido, pode justamente ser melhor e, no 
fundo, meu sentimento profundo é que eu sou um pedaci-
nho temporário, numa gigantesca aventura, que é a da hu-
manidade, que começou, talvez, há sete milhões de anos, 
quando um primata virou bípede. Que continuou e seguiu 
pela pré-história, a história, o fim dos impérios, os aconteci-
mentos, as guerras mundiais. Uma aventura absolutamente 
incrível. E como o passado é incrível, eu sei que o futuro 
também será incrível.

Mas, sinto que faço parte dessa totalidade, querendo ou 
não. Isso também me leva para frente. Não renuncio. Sem 
querer, sou animado por esse sentimento de estar na aven-
tura e quero também dar, mesmo que seja pequena, minha 
contribuição a isso. É isso que também me encoraja. Não te-
nho só esperança, tampouco desespero. Mesmo que saiba 
que a vida é, ao mesmo tempo, magnífica e trágica.

Edgar Morin, aos 93 anos,
em conferência no Fronteiras do Pensamento

Disponível em: http://www.fronteiras.com/entrevistas/
edgar-morin-compreensao-humana

Acesso em 02/05/2017

Concurso
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1º Lugar:
Aluna: Juli Karin Arnold
Instituição: IENH – Fundação Evangélica – Novo Hamburgo/RS
Série/Ano e Nível de Ensino: 3ª Série EM

Textos dos alunos ganhadores

Concurso
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2º Lugar:
Aluna: Bianca Schulz da Rosa
Instituição: BOM JESUS/IELUSC – Joinville/SC
Série/Ano e Nível de Ensino: 2ª Série EM

Concurso
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3º Lugar:
Aluna: Mariele Luana Hörz
Instituição: Colégio Sinodal Rui Barbosa – Carazinho/RS
Série/Ano e Nível de Ensino: 3º Série EM

Concurso
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No ano de 2016, a Rede Sinodal de 
Educação encaminhou projeto à fun-
dação Theo-Münch da Alemanha, 

solicitando bolsas de estudos para cinco 
alunos/as de diferentes instituições da Rede 
para estudarem, durante o mês de janeiro 
de 2017, no estado da Baviera, na Alema-
nha. O projeto foi aprovado pela Alemanha 
e cada instituição da Rede Sinodal de Edu-
cação podia indicar um/a aluno/a para parti-
cipar do processo de seleção.

O processo de seleção
A Rede Sinodal de Educação fez 

a seleção dos/as estudantes, juntamente 
com uma equipe de professores de ale-
mão e Gabriele Metz-Klein, Fachberaterin 
und Koordinatorin für Deutsch in Südame-
rika. Entre os critérios de seleção citamos:

– O/A aluno/a deveria ter: nível lin-
guístico A2 em língua alemã, comprovado 
através de diploma de proficiência; idade 
entre 14 e 15 anos até a data da viagem 
para a Alemanha (janeiro de 2017); bom 
relacionamento com colegas e professo-
res; demonstrar interesse em continuar es-
tudando a língua alemã após o retorno da 
Alemanha; um bom desempenho nas de-
mais áreas do conhecimento; desenvoltura 
na entrevista oral; capacidade interacional.

Alunos/as selecionados/as
Os/As cinco (5) alunos/as selecio-

nados/as, entre os 13 participantes, foram:

Ana Carolina Juchum – Colégio Evan-
gélico Alberto Torres, Lajeado/RS.

Bolsa de Estudos na Alemanha
Projeto apoiado pela Fundação Theo-Münch da Alemanha

Gabriela Bernardino Fey – Colégio Si-
nodal Ruy Barbosa, Rio do Sul/SC.
Henrique Bertoldi Kraft – Colégio Sino-
dal Doutor Blumenau, Pomerode/SC.
Júlia de Moura Valim – Colégio Mauá, 
Santa Cruz do Sul/RS.
Mariana Bühler – Instituto de Educação 
Ivoti, Ivoti/RS

O período na Alemanha
Os/as alunos/as selecionados/as 

viajaram no dia 9 de janeiro de 2017 e re-
tornaram no dia 3 de fevereiro de 2017. O 
estudo aconteceu na Wilhelm-Löhe-Schu-
le (http://wls-nbg.de/gesamtschule/), em 
Nürnberg, onde assistiram aulas na esco-
la, apresentaram a sua escola e o Brasil 
aos professores e colegas e participaram 

de atividades e passeios culturais no esta-
do da Baviera e. A hospedagem aconteceu 
em casas de famílias que tinham filhos/as 
na Wilhelm-Löhe-Schule, com idade simi-
lar a dos/das jovens brasileiros/as.

Após viagem
Ao retornarem os/as participantes 

tiveram o compromisso de escrever um 
e-mail à família hospedeira e um relatório 
em alemão sobre a viagem para a Rede 
Sinodal de Educação. Esse relatório foi 
enviado, posteriormente, para a escola Wi-
lhelm-Löhe-Schule. Espera-se que estes 
alunos continuem progredindo na Língua 
Alemã, o que será conferido anualmente.

Joni Roloff Schneider
Rede Sinodal de Educação

Bolsa de Estudos
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Resenhas

Livro: Alfabetização: Questão dos Métodos                                       
Autora: Magda Soares 
Resenha: O tema da alfabetização é, tal-
vez, umas das maiores preocupações da 
“academia pedagógica” brasileira. Talvez 
pelos constantes insucessos, talvez pela 
constante retomada da discussão sem 
causa/efeito resolvidos.  Diante deste 
cenário, a professora emérita da Facul-
dade de Educação da Universidade Fe-
deral Minas Gerais, Magda Soares, traz 
nesta obra um histórico sobre a questão 
da alfabetização – especificamente em 
relação às questões dos métodos – e a conjectura sobre a grande 
evidência produzida sobre o processo de ensino, em prol da apren-
dizagem.  A partir de uma grande e expressiva revisão de literatura, 
a autora desenvolve a tese de que a eficácia do processo de alfabe-
tização vai além, e muito, do sucesso da escolha, ou da crítica, do 
“método correto”. Para autora a questão passa pela compreensão e 
entendimento de que como se aprende a língua escrita. 

Livro: Adolescer
Autor: José Outeiral
Resenha: Adolescer é uma obra escrita 
pelo médico e psicanalista José Outeri-
ral,  que possuí mais de quarenta anos 
de experiência no atendimento e trata-
mento clínico de crianças, adolescentes 
e famílias.  A partir da constatação das 
modificações dos paradigmas e verdade 
da sociedade contemporânea, e da ve-
locidade que estas verdades oscilam e 
se modifica, o autor analisa o processo 
do adolescer.  Com um bom repertório teórico, porém também com 
a experiência da vivência clínica do autor, o livro faz interessantes 
conversas sobre os detalhes e particularidades do tema. 

Livro: O andar do bêbado
Como o acaso determina nossas vidas
Autor: Leonard Mlodinow
Resenha: O Andar do Bêbado é uma 
obra científica, centrada na matemáti-
ca, mais especificamente na estatística; 
entretanto ressalta-se ainda que o livro 
têm um  arcabouço de informações his-
tóricas bem interessante. O foco geral 
do livro é a análise da Teoria de Alea-
toriedade. Como, a partir de situações 
aleatórias, são tomadas decisões e são realizados julgamentos 
equivocados, talvez até decisões erradas, quando são confron-
tados dados e decisões tomadas na incerteza.  Assim, o principal 
foco do autor é mostrar como o acaso influencia e repercute no 
cotidiano. Como isso sempre aconteceu e provavelmente sempre 
ocorrerá. A conclusão da obra é de que a natureza humana procu-
ra padrões para explicar os acontecimentos da vida. 

Livro: Quando o hoje já não basta
Autora: Regina Hostin

O título desse livro, por si só, já é um convite à leitura 
ao afirmar que o hoje já não basta e ao questionar sobre o 
que ousaríamos tirar ou incluir em 
nossa bagagem de vida. Ousaría-
mos? Pois bem, a autora, Regina 
Hostin, jornalista blumenauense, 
ousou em nível elevado. Depois 
de 26 anos de trabalho no merca-
do tradicional, abandonou tudo e 
foi viver um período sabático que 
incluiu experiências na Inglaterra, 
na Índia e nos Himalaias. Esse 
período foi de grandes descober-
tas e gerador de grandes mudanças, posteriormente, narra-
dos com muita leveza, humor e pessoalidade. Não se trata 
de um livro de autoajuda, mas uma obra que nos permite 
refletir sobre a nossa própria vida por meio dos risos, das 
dores, das gafes, das situações inusitadas vivenciadas pela 
autora em busca de uma vida com mas sentido. 

Livro: Neurociência e Educação 
– como o cérebro aprende
Autor: Ramon Cosenza e Leonor Guerra

O cérebro controla tudo em nós – da nossa respira-
ção à nossa emoção. Além disso, o cérebro nos permite 
aprender, por isso, torna-se inimaginável pensar um projeto 
de educação que desconsidere os achados científicos da 
neurociência acerca da aprendizagem humana. Nesse sen-

tido, a leitura do livro Neurociên-
cia e Educação torna-se obriga-
tória aos professores e gestores 
educacionais, pois apresenta o 
bê-a-bá da relação entre a neu-
rociência e a educação. Dividido 
em doze capítulos didaticamente 
organizados, o texto é de fácil 
compreensão. Lanterna na Jane-
la, Arquivos Inconstantes, Allegro 
Moderato,  Lerdos e Espertos, 

Estúpidos e Brilhantes e A Fileira dos Números são alguns 
dos títulos dos capítulos que nos convidam a uma incrível 
experiência de leitura e aprendizagem. Um livro para mudar 
a educação. 

por Celso Moletta Júnior e Laura Cristina Peixoto Chaves

Li e recomendo
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Filme: Até o último homem
Data de lançamento: 26 de janeiro de 2017 (Brasil)
Direção: Mel Gibson
Gênero: Drama/Ficção histórica
Nacionalidade: Estados Unidos/Austrália
Tempo: 2h19min

Durante a Segunda Guerra 
Mundial, o médico do exército 
Desmond T. Doss (Abdrew Gar-
field) se recusa a pegar em uma 
arma e matar pessoas, por mo-
tivos pessoais e religiosos, mas, 
mesmo assim, se alistou no Exér-
cito durante a Segunda Guerra 
Mundial porque acreditava ser a 
coisa certa a fazer. Durante a Ba-
talha de Okinawa ele trabalha na ala médica e salva mais de 
75 soldados feridos deixados para trás no alto de um penhas-
co quando a companhia bateu em retirada. Esta atitude faz de 
Doss o primeiro Opositor Consciente da história norte-ameri-
cana a receber a Medalha de Honra do Congresso.

Filme: Que Mal Eu Fiz a Deus?
Data de lançamento: 6 de agosto de 2015 
Direção: Philippe de Chauveron
Gênero: Comédia
Nacionalidade: França
Tempo: 1h37min

O casal Verneuils tem 
quatro filhas. Católicos, con-
servadores e um pouco pre-
conceituosos, eles não fica-
ram muito felizes quando três 
de suas filhas se casaram com 
homens de diferentes nacio-
nalidades e religiões. Quando 
a quarta anuncia o seu casa-
mento com um católico, o ca-
sal fica nas nuvens e toda a 
família vai se reunir. Mas logo 

eles vão descobrir que nem tudo é do jeito que eles querem.
Uma comédia sobre preconceitos e expectativas so-

ciais, entrou para história da França  como uma das maiores 
bilheterias do cinema nacional.

Filme: Tarja Branca – A revolução que faltava
Data de lançamento: 19 de junho de 2014 (Brasil)
Direção: Cacau Rhoden 
Gênero: Documentário
Nacionalidade: Brasileiro
Tempo: 2h19min

A educação não se limita à 
escola ou ao formal aprendizado 
ler-e-escrever. Nesse documen-
tário, dirigido por Cacau Rhoden, 
adultos e crianças de diferentes 
gerações, origens e profissões, 
dão seus depoimentos sobre a 
pluralidade do ato de brincar e a 
riqueza que essas brincadeiras representam na formação do 
indivíduo. Tarja Branca – A revolução que faltava mostra as 
diferentes formas de como a brincadeira, ação tão primordial 
à natureza humana, pode estar interligada com o comporta-
mento do ser humano contemporâneo e seu espírito lúdico. 
O ato de brincar se revela como linguagem universal, pionei-
ro na arte de educar crianças em todos os cantos do mundo.

Filme: Cuerdas
Data de lançamento: 26 de novembro de 2013
Direção:  Pedro Solís García
Gênero: Animação
Nacionalidade: Espanhol
Tempo: 10 min

O curta-metragem “Cordas” mostra de maneira sutil e 
tocante como se dá a aproximação entre María e seu novo 
colega de turma, Nicolás. A menina, ao contrário dos demais 
colegas, que preferem manter distância do recém-chegado 
que sofre de paralisia cerebral, logo se aproxima e passa a 
inclui-lo em todas as brincadeiras, fazendo as adaptações 
necessárias para que o amigo também possa se divertir. 

por Marilei Assini e Joni Roloff Schneider

Assisti e recomendo
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