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Um ano que vai entrar para a história do 
Brasil! No início do ano, uma tragédia 
em uma boate no coração do Rio Gran-

de do Sul vitimou 242 jovens, entre eles ex-
aluno(a)s de instituições de ensino da Rede 
Sinodal de Educação. Momento de sensibili-
zar-se, de comover-se, de ser solidário para 
com as famílias enlutadas. Em junho, milha-
res de jovens vão às ruas protestar. Contra 
o quê? A falta de segurança, a má qualidade 
da educação, da saúde, do transporte pú-
blico. Hora de refletir sobre o exercício de 
cidadania, de justiça, de ética.

Em meio a tudo isso, o trabalho nas insti-
tuições da Rede continua: prevenção de in-
cêndios com a comunidade escolar; projetos 
de literatura envolvendo todos os níveis de 
ensino, desde a Educação Infantil até o En-
sino Médio; atividades como xadrez e jogos 
boole para estimular o pensamento lógico e 
a resolução de problemas; formação conti-
nuada interna e externa, em nível de Rede, 
envolvendo tanto o corpo discente como o 
corpo docente; viagens de estudos ao exte-
rior. São as escolas da Rede Sinodal fazendo 
história e contribuindo para a construção de 
um país mais justo, honesto, ético, solidário, 
crítico.  

Na Revista Lições 2013, um pouco dessa 
história está sendo contada e retratada. De-
sejamos que ela inspire e motive a criação e 
a contação de outras histórias.

Profª Rosângela Markmann Messa
Coordenadora Pedagógica 
Rede Sinodal de Educação

Expediente

Editorial
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Acada ano a IECLB lança um novo 
“Tema do Ano”. É um convite à 
unidade da Igreja. Juntos, espa-

lhados por este país, nos unimos – co-
munidades, setores de trabalho, esco-
las, instituições ligadas à IECLB – no 
estudo de um tema que nos é comum. 
Este tema, além de provocar reflexão, 
traz desafios para nossa ação.

“Ser – Participar – Testemunhar – Eu 
vivo comunidade”– é o tema em 2013.

SER – Em outras línguas, para os 
verbos ser e estar faz-se uso de ape-
nas uma palavra. Em inglês - “to be” é 
tanto “ser” como “estar”. Em alemão, 
“sein” é tanto “ser” como “estar”. Por 
isso, algumas explicações elementares 
são necessárias para quem aprende 
nossa língua:

Ser – é essência, faz parte da mi-
nha vida e personalidade, não tem pra-
zo de validade;

Estar – é circunstancial, é atitude de 
momento, tem tempo delimitado.

Quando um homem coloca uma 
gravata, ouve com certa frequência: 
“Como você está bonito!” ESTAR! 
Muitas vezes dizíamos a nosso filho: 
“Como tu estás bonito!” Em momen-
tos de elevada autoestima, ele reagia 
assim: “Eu não estou bonito... Eu sou 
bonito!” SER!

Um Ministro da Educação disse: “Eu 
não sou ministro – Eu estou ministro!” 
Não muito tempo depois, foi substituí-
do. E depois dele, muitos já estiveram 
ministros.

A vida nos mostra que também na-
quilo que a gente deveria ser, muitas 
vezes a gente está! É triste, é decep-
cionante: mas há pessoas que estão 
pai e mãe, que estão filho e filha... O 
mesmo se aplica a muitas profissões: 
sou ou estou pastor, professor, agricul-
tor, médico?

Quando de fato “sou” e quando “es-
tou”?

Outra tentativa de fazer uma distin-
ção entre ser e estar é a seguinte:

Estar = é como vestir uma roupa – 
visto uma ao sair de casa; à tarde, ou-
tra; amanhã, uma diferente – de acordo 
com as circunstâncias;

“Ser – Participar – Testemunhar
Eu vivo comunidade”

Ser = está na minha cara, está no 
sangue que corre em minhas veias, está 
no meu DNA; não é um simples vestir e 
desvestir.

Quando cheguei à minha Paróquia, 
em 1974, falei: “Eu não tenho nenhu-
ma experiência. Eu não sei ser pastor!” 
Membros das comunidades, dirigentes, 
jovens, líderes da OASE disseram: “Nós 
vamos te ensinar a ser pastor!”. E foi tão 
intenso o convívio e o aprendizado, que, 
com o passar do tempo e o convívio, me 
assumi como sendo pastor. Quanto mais 
eu crescia na compreensão de que era 
pastor e as pessoas me viam como seu 
pastor, tanto mais o talar passou a ser 
como minha pele; não, como uma ves-
timenta.

E passei a crer que, em relação ao 
ser pastor, aplica-se o verbo ser. Não, o 
verbo estar. Assim como não se espera 
que se aplique o verbo “estar” a quem é 
mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã...

Entendo que o mesmo vale para 
quem é agricultor. O agricultor que ape-
nas “está” na terra que adquiriu, tira dela 
o máximo e a passa adiante, quando sa-
tisfeito. Aquele que “é” agricultor trata a 
terra com cuidado ao tirar dela o susten-
to para si e sua família.

A convivência me ensinou que o 
mesmo vale para quem é professor ou 
professora. Minha mãe, irmãs, cunhado, 
filho, nora, esposa foram e são profes-
sores. Amaram e amam o ser professor. 
Eu mesmo fui professor, ao mesmo em 
tempo em que também era pastor. So-
mente “estar” em sala de aula não faz de 
ninguém um professor ou professora.

O meu ser está intimamente relacio-
nado à opção que faço para investir mi-
nha vida - vida que é única. O meu ser, 
porém, não existe sem vocação, sem 
dedicação plena ao que faço, sem com-
promisso. Os valores que guiam minha 
vida estão no fundamento do meu ser. E 
dirigem as opções que faço na vida, de-
terminam os caminhos que escolho.

Estas questões nos levam também à 
pergunta: “Eu sou cristão” ou “Eu estou 
cristão”?

Um colega compartilhou uma afirma-
ção feita pelo seu velho tio. Há quatro 
questões, dizia ele, em que a gente faz 
uma escolha, que deveria ser definitiva: 
partido político, mulher, religião e time de 
futebol.

Os tempos mudaram muito. Hoje: 
estou num partido (ou já desisti de to-
dos), estou casado, estou nessa igreja... 
As pessoas praticamente permanecem 
fiéis somente à opção pelo time de fu-
tebol. Convém avaliar as causas dessa 
mudança: Onde, como Igreja, erramos? 
Onde e em que, como Igreja, temos que 
mudar?

O verbo SER também pode ser con-
frontado com o verbo TER: basta trocar 
a primeira letra.

O que me leva a ser membro de uma 
comunidade evangélica de confissão lu-
terana?

Para muitos: Eu sou, para TER. Que-
ro ter meus direitos, por exemplo: a vi-
sita, atendimento, assistência nas horas 
de crise, cerimonial nos momentos de 
ritos de passagem (batismo, confirma-
ção, casamento, sepultamento). Para ter 
acesso a estes serviços, eu pago.

Mas também há muitos que dizem: 
Eu sou, para SER . Quero ser uma pes-
soa acolhida e acolhedora, capacitada 
para servir, receber e dar ajuda e com-
panhia...

Há momentos decisivos e determi-
nantes da vida, encruzilhadas em que se 
tomam as decisões mais importantes da 
vida. Se a pergunta é: “O que eu quero 
ser?”, o caminho é um! Se a pergunta 
é “Quanto eu quero ter?”, o caminho é 
outro. Isso vale quando tomamos a de-
cisão pela faculdade, pela profissão, por 
um ou outro emprego, pela paróquia e 
escola em que vamos atuar, pela cidade 

Reflexão
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em que vamos morar os últimos anos de 
nossa vida.

Quantas pessoas escolheram o TER! 
Quantas pessoas escolheram o SER! 
Os primeiros discípulos: largaram tudo 
– profissão, família...  deixaram o TER – 
para SER. Os primeiros cristãos: doaram 
tudo o que tinham – deixaram de TER, 
por uma causa comum, para SER uma 
comunidade. Pessoas, ao longo de toda 
a história, em todos os lugares, de todas 
as religiões, deixaram o TER, para SER. 
São Francisco de Assis, Martim Lutero, 
Dietrich Bonhoeffer...

PARTICIPAR – Para Deus, eu não 
estou: eu sou! Deus me quer como sujei-
to. Deus me criou como uma pessoa li-
vre, “protagonista”, que atua. Não, como 
alguém que somente sofre ações de 
outros. Deus me quer como uma pessoa 
ativa; não, como alguém passivo.

Seu cuidado é dirigido a mim. Sua 
bênção é dirigida para mim. É algo pes-
soal. No batismo, Deus nos garante: “Eu 
te chamei pelo teu nome, tu és meu!” 
(Isaías 43.1ss). Para Deus, “eu sou...”. 
Eu sou sua criação, seu filho, sua filha.

Este cuidado de Deus é individu-
al, mas não é individualista. É pessoal, 
mas não é algo privativo. Eu somente 
sou cristão, se vivo em comunidade. E 
eu somente sou comunidade, se faço di-
ferença positiva na sociedade. Isto fica 
evidente na conhecida comparação feita 
pelo apóstolo Paulo, quando compara a 
igreja cristã ao corpo humano. “Eu sou 
membro de um corpo”. A bênção de 
Deus, que recebo para minha vida pes-
soal... através de mim se multiplica.

Eu participo significa: sou parte de 
um todo; partilho dons e alegrias que 
tenho; partilho preocupações e tristezas 
que me sobressaltam.

Geralmente, antes da oração final 
em um culto, são mencionados pedidos 
de intercessão, em que colocamos aos 
cuidados de Deus os pedidos de auxílio 
e os agradecimentos que temos, rela-
cionados a pessoas que nos são caras. 
Num culto, após vários pedidos de ora-
ção feitos por outras pessoas, uma se-
nhora disse: “Peço que orem por mim”. 
Fez-se um breve silêncio. Logo outra 
pessoa disse o mesmo. No final do culto, 
quando o pastor e eu já havíamos nos 
despedido de praticamente todas as 
pessoas, vimos algo marcante: as duas 
pessoas, que pediram por oração para 
si, estavam cercadas por membros da 
comunidade. Estavam falando, ouvindo, 

se abraçando... Participar é isso: é ser 
parte de um todo, é saber que a gente é 
parte de um todo.

TESTEMUNHAR – Quando algo me 
cativou ou me fascina, eu faço propa-
ganda e recomendo: livro, filme, produto, 
marca, loja, banco, carro, dentista, mé-
dico... Quando estou convicto de algo, 
tento convencer outras pessoas a que 
também façam a mesma experiência.

Por que não faço o mesmo – ou faço 
tão pouco: em termos de fé, de vida em 
comunidade, de igreja?

Há muitas formas e muitos meios 
de comunicação para testemunharmos 
a Palavra de Deus. É necessário co-
nhecê-los e colocá-los em prática. Mas 
não basta usarmos os meios de comu-
nicação mais modernos e eficazes (TV, 
rádio, jornal, novas mídias) para o tes-
temunho, se com nossa forma de viver 
desdizemos tudo. Não convém esquecer 
que o exemplo que damos é determi-
nante. Somos modelo, para as outras 
pessoas, queiramos, ou não. Pregamos, 
ensinamos e testemunhamos com a 
nossa forma de ser, tenhamos, ou não, 
consciência disso.

Testemunhar se dá em forma de pa-
lavra e ação. Uma só, não basta! Jesus 
é a maior prova de como ser nosso tes-
temunho. Em Jesus, palavra e ação se 
confundem. De tão unidas que estão, 
são inseparáveis. Em Jesus, o verbo se 
fez carne. Sua fala é tão concreta que se 
cristaliza. As pessoas por ele curadas, as 
pessoas por ele amadas, dão testemu-
nho desta total impossibilidade de sepa-
rar palavra e ação.

LEMA DO ANO – Para cada Tema 
do Ano, há uma passagem bíblica que é 
o lema do ano. E o lema relacionado ao 
tema de 2013, é uma palavra de Deus 
que consta no livro do profeta Isaías: 
“Eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças, 
ajudo e protejo com a minha forte mão” 
(Isaías 41.10)

O que Deus faz é expresso através 
de verbos. Verbos representam ação. O 
Deus do povo de Israel é um Deus de 
ação:

- Eu sou o seu Deus;
- Eu lhes dou forças;
- Eu ajudo;
- Eu protejo com a minha forte mão.

DEUS É – O Deus do povo de Israel 
tem um nome: Javé. Esse nome tem um 
significado. No livro de Êxodo, lemos que 

Deus procura Moisés e o convoca para 
libertar o povo hebreu que estava sendo 
escravizado no Egito. Deus chamou Moi-
sés e lhe deu duas tarefas: livrar o povo 
hebreu das mãos dos egípcios e condu-
zir o povo para uma terra grande e boa, 
para a liberdade (Êxodo 3.1-15).

“Eu vou libertá-los”, diz Deus. Logo de-
pois, diretamente a Moisés: “Agora venha, 
e eu o enviarei ao rei do Egito para que 
você tire de lá o meu povo, os israelitas!”. 
Imediatamente Moisés procura todas as 
desculpas possíveis para não precisar en-
frentar esta missão. “Eu estarei com você”, 
diz Deus.  O diálogo continua. Então Moi-
sés pergunta: “Quando eu falar com os 
israelitas e lhes disser ‘O Deus dos seus 
antepassados me enviou a vocês’, eles 
vão me perguntar: ‘Qual é o nome dele?’ 
Aí o que é que eu digo?”. Então Deus re-
vela seu nome: “EU SOU QUEM SOU.” 
Diga a eles: “EU SOU me enviou a vocês. 
O Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vo-
cês. Esse é o meu nome, e assim ele será 
lembrado para sempre”.

Javé não é para eles um deus desco-
nhecido. Já esteve presente e determinou 
a vida de seus antepassados. O Deus do 
passado é Deus presente e que traz um 
futuro confiável. Naquele tempo os outros 
deuses eram: esculturas (de pedra, ma-
deira...), estavam na natureza (rios, mon-
tanhas...). Esses deuses eram visíveis, 
palpáveis, podiam ser esculpidos e ma-
nipulados. Então Javé (que significa “Eu 
sou”) se apresenta como o Deus de um 
povo escravizado. Fala, mas não se vê. 
O que parece ser um ponto fraco é justa-
mente o seu ponto forte. Porque Javé se 
revela na ação. Eu “sou”. Não, eu estou.

Este “Eu sou” significa: Deus age, 
atua, liberta pessoas que gritam por 
socorro, derrota povos que confiam em 
seus exércitos, na força de seus cava-
los e carros de guerra. Deus interfere na 
história, agindo através de pessoas que 
ele chama, prepara, envia e acompanha.

Esse Deus que é nos ajuda a definir 
também o nosso SER. Eu não sou para 
vegetar – apenas para “estar” aí. Eu não 
estou aí para ser uma estátua – apenas 
para ser passivo ou escravo. Eu sou para 
agir, para transformar realidades, para 
deixar-me enviar a pessoas que sofrem 
para ajudá-las a atravessar seus deser-
tos até que alcancem a terra prometida.

P. Edson Streck
Pastor Sinodal

Sínodo Rio dos Sinos

Reflexão
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AEscola Bom Pastor atende alunos da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental  e está localizada no centro da 
cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. O municí-

pio fica a pouco mais de 100km de Curitiba e tem cerca de 320 
mil habitantes. Cidade universitária, vem tendo grande desta-
que no crescimento industrial, além da tradição econômica no 
setor primário.

O início e os objetivos pedagógicos – As atividades 
iniciaram em 1975 quando tinha o nome de Jardim de Infân-
cia Bom Pastor. A Escola surgiu do empenho da comunidade 
evangélico-luterana de Ponta Grossa e segue a tradição cristã 
e humanista comum à Rede Sinodal.

A Escola Bom Pastor e o caminho dos desafios

Uma nova fase em 2012 – No decorrer de 2011, num ce-
nário de dificuldades na escola, a mantenedora local buscou 
o apoio da ISAEC – Instituição Sinodal de Assistência, Edu-
cação e Cultura, que é mantenedora de mais de 20 escolas 
da Rede Sinodal, para constituir a transferência de mantença. 
A direção da ISAEC aceitou o desafio e, por sua vez, bus-
cou o Colégio Martinus, de Curitiba, entidade também por ela 
mantida, para gerir a nova situação. Deste modo, o Martinus  
incorporou a Escola Bom Pastor como unidade de trabalho e 
houve a transferência de mantenedora da comunidade local 
para a ISAEC. 

Em janeiro de 2012 tem início o novo processo e a Profª Da-
niele Bauml Tesser, que trabalhava no Martinus, em 
Curitiba, assumiu a direção escolar em Ponta Gros-
sa. O projeto de trabalho pretende a profissionaliza-
ção da gestão da unidade, a atualização do projeto 
pedagógico e a promoção de melhorias na estrutura 
da escola, tendo em vista o crescimento da escola.

Investimentos na melhoria pedagógica, ad-
ministrativa e de estrutura – Entre as principais 
ações já feitas constam as melhorias na estrutura, 
como o novo parquinho, a reforma do espaço da 
Educação Infantil, as passarelas cobertas, a pintura 
geral da escola, além de incrementos no acervo da 

Projetos em Destaque
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no ofertado para, mais adiante, investirmos na realização de 
provas de certificação. As aulas de espanhol são optativas, 
no contraturno.

Um item importante foi, em 2012, a adesão ao Projeto PAS-
CH (Schulen: Partner der Zukunft ou Escolas: uma parceria 
para o futuro), programa de  apoio ao ensino de língua alemã, 
desenvolvido pelo Governo da Alemanha através do Goethe-
Institut. A partir desse programa, do qual o Colégio Martinus 
já fazia parte desde 2010, as professoras de alemão puderam 
participar de cursos de aprimoramento, a escola recebeu a do-
ação de materiais didáticos de apoio e obteve-se uma bolsa 
para curso na Alemanha para uma das professoras, realizado 
em julho de 2013.

Atividades e eventos são contínuos –Na Escola Bom Pas-
tor ocorrem vários eventos ao longo do ano, momento de grande 
envolvimento dos alunos e de participação produtiva das famí-
lias. Alguns dos eventos já existiam, outros foram iniciados. Entre 
essas atividades, temos a Mostra Literária, a Feira do Livro e o 
Café Literário, além do Dia da Família, Semana de Integração, 
Festa Cultural, Cantata de Natal, Festival de Ballet e outras. Para 
os professores e funcionários passaram a ocorrer seminários de 
formação continuada regulares ao longo do ano.

Um caminho para o futuro – O trabalho pedagógico vem 
se enraizando com o aprimoramento do que já era feito, in-
vestimentos em estratégias novas e o envolvimento de pro-
fessores/funcionários, alunos e familiares para a promoção 
de uma escola qualificada e para o bom desenvolvimento da 
instituição.

Nem todos os dias são fáceis, mas após um pouco mais de 
um ano deste novo processo, verificamos com alegria o grande 
número de melhorias já feitas e muitas são as propostas e os 
projetos para a caminhada futura.

Profª Daniele Bauml Tesser
Escola Bom Pastor

Ponta Grossa/PR

Projetos em Destaque

biblioteca, a aquisição de recursos pedagógicos diversos e a 
montagem inicial de um laboratório de ciências. 

Os professores passaram a participar do intenso Programa 
de Formação Continuada do Colégio Martinus, às vezes, se 
integrando às programações realizadas em Curitiba e, em ou-
tras, participando de programações na própria unidade, aten-
dendo a demandas específicas.

Os alunos e as famílias são acompanhados pela direção e 
pela coordenação. O elo e a parceria ocorrem com vistas ao 
desenvolvimento integral e ao acompanhamento sistemático 
da aprendizagem dos alunos. 

Além disso, foi realizada uma reorganização e profissiona-
lização das rotinas administrativas, bem como o realinhamento 
de custos e outros itens, tendo em vista o restabelecimento da 
saúde financeira da unidade.

O investimento no ensino de línguas – A escola conta-
va com o ensino de alemão e de inglês, além das aulas de 
espanhol. Houve o aumento da carga horária nas disciplinas 
e novos desafios pedagógicos. O ensino de alemão passou a 
ser ofertado desde o 1º ano e o de inglês começa no terceiro 
ano. Até o 5º ano, são duas aulas semanais e do 6º ao 9º 
anos são três aulas semanais. O objetivo é qualificar o ensi-
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turísticos que revelam a constituição do 
cenário Porto-Alegrense.

No roteiro, incluiu-se uma visita ao 
Colégio Sinodal, de São Leopoldo – RS; 
o delicioso café da manhã, as honras de 
nossos anfitriões, a troca entre os grupos 
envolvidos, tudo isso estabeleceu vínculo 
afetivo e solidificou relações, marcando 
nossos momentos.

A visão otimista que sustentou as 
expectativas quanto ao sucesso desse 
encontro manteve-se garantida pela co-
municação entre eles, por pertencerem a 
mesma faixa etária e de identificação nos 
seus sonhos e postura diante da vida.

Os momentos de estudo, os cenários e 
as situações exploradas, a administração 
dos conflitos, a avidez na busca do inédito, 
a constatação do “fantástico” na Literatura, 
o convívio, as trocas... Tudo isso fascinou!

E as lembranças destas vivências 
se eternizam em nossos corações; “Tu 
te tornas eternamente responsável por 
aquilo que cativas”... (Saint Exupéry).

Profa Itamara Gheller Machado
Colégio Evangélico Martin Luther

Marechal Cândido Rondon/PR

Durante o primeiro bimestre de 2013, 
os alunos do 9º ano do Colégio 
Evangélico Martin Luther estiveram 

envolvidos com leituras, pesquisas, dra-
matizações e atividades que estimularam 
a concretização do Projeto Literário, con-
templado com a visita à Casa de Cultura 
Mário Quintana, em Porto Alegre – RS.

A Literatura desafiou professores 
e alunos a visualizar e conhecer tudo 
que, até então, fazia parte apenas da 
imaginação. Embora o foco principal 
fosse relacionado à disciplina de Língua 
Portuguesa (e à Literatura), estendeu-
se às demais disciplinas, à medida que 
cada docente teve a liberdade de criar 
condições para que o grupo de alunos 
vivenciasse com êxito aquilo que havia 
teorizado.

Nesta abordagem interdisciplinar, 
aproveitou-se o momento para explorar 
o Museu de Ciências da PUC – RS, ou-
tros museus históricos e diversos pontos 

A literatura estreitando laços A regra é prevenir

Com o objetivo de promover o trei-
namento de alunos e funcionários, 
evitando assim, tragédias em caso 

de sinistro, é que o Colégio Cônsul Carlos 
Renaux iniciou os trabalhos de prevenção 
de incêndios, com o Coronel do Corpo de 
Bombeiros, Sr. Evandro Carlos Gevaerd. 

A ideia principal 
do trabalho foi orga-
nizar um Plano de 
Emergência para 
Evacuação Escolar. 
“Toda ação de salva-
mento, abandono de 
edificação e comba-
te, dependem, fun -
da  mentalmente, da 
rapidez com que o 
incêndio é detectado e as pessoas avisa-
das. Se a detecção for tardia e o aviso não 
chegar em tempo hábil e, se as pessoas 
não estiverem treinadas para um abandono 
ordenado e seguro, as consequências po-
dem ser desastrosas”, informou o Coronel.

O primeiro passo foi a vistoria na es-
trutura física da escola, a qual foi consi-
derada adequada, com saídas opcionais 
(rampas, escadas e portões) em caso de 
emergência,  extintores de incêndios nos 
diferentes ambientes e área segura para 
alunos e funcionários se dirigirem em caso 
da necessidade de evacuação dos prédios 
do colégio. Como atividade seguinte, alu-
nos e professores participaram da palestra 
“Prevenção de acidentes e incêndios”, a 
qual buscou orientar o público sobre como 
proceder em caso de sinistros. 

O passo seguinte foi o treinamento dos 
funcionários. Posteriormente, será reali-
zado o treinamento de evacuação, mobili-
zando toda a escola e, por último, palestra 
de orientação aos pais sobre os diferentes 
tipos de acidentes.  

Profª Silvana Zen e Jaqueline Neves
Colégio Cônsul Carlos Renaux

 Brusque/SC

Projetos em Destaque
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Asegunda edição do Projeto de Leitura Interdisciplinar do Co-
légio Martin Luther iniciou com a leitura do livro “Cem dias 
entre céu e mar”, do brasileiro Amyr Klink. Cada aluno das 

turmas do primeiro e segundo ano do Ensino Médio adquiriu um 
exemplar do livro e, durante toda a manhã e a tarde de segunda-
feira, os alunos leram o livro, em sala de aula, sublinhando e reali-
zando anotações no próprio livro e em um caderno à parte. 

O livro conta o feito que colocou Amyr Klink no Guinness Book: 
ele atravessou o oceano Atlântico, da África ao Brasil, sozinho, 
em um pequeno barco a remos. Trata-se de uma história de 
superação, que envolveu anos de planejamento e dedicação.

Na terça-feira, os estudantes foram desafiados a praticar 
um feito semelhante ao navegador brasileiro, mas em nível 
de brincadeira: criar um barco de brinquedo feito de materiais 
reutilizados (garrafas, embalagens etc.), com motor ou movido a 
vela, que atravessasse o “oceano parcão” (lago que fica no Parque 
Princesa do Vale, em Estrela). Além do barco, eles precisavam 
fazer uma carta náutica do lago, um mapa indicando o caminho 
que percorreriam do colégio ao parque levando os barcos, uma 
biruta, um relógio solar, uma bússola improvisada e um barômetro.

A tarefa exigia que os alunos realizassem um detalhado 
planejamento, com desenho do barco, das peças, e descrição 
minuciosa dos materiais que seriam utilizados no barco e na 
montagem dos instrumentos de navegação. 

Na quarta-feira, os alunos trouxeram os materiais e montaram 
os barcos e instrumentos, numa corrida contra o tempo que 
envolvia lógica, destreza e trabalho em grupo.

Depois da montagem, cada um dos quinze grupos falou, no 
auditório do colégio, sobre a experiência com o livro e sobre a 
realização da tarefa. A chuva infelizmente impediu que os barcos 

Ler é preciso

fossem levados ao lago no mesmo dia, mas, na semana seguinte, 
quando o tempo melhorou, os barquinhos foram para a água.

Nenhum deles naufragou! 
Os alunos tinham que traçar uma rota na carta náutica, 

prevendo qual seria o caminho percorrido pelo barco, considerando 
a direção do vento. Rajadas imprevistas desviaram alguns barcos, 
mas todos eles conseguiram, de algum modo, atravessar o lago.

E, para que todos sentissem, de verdade, como é remar, a 
Prefeitura de Estrela, por meio de sua Secretaria de Esportes e Lazer, 
disponibilizou equipamentos e profissionais do Projeto Navegar, 
a fim de que os alunos pudessem remar no rio Taquari. Quatro 

canoas, com espaço para dois alunos, foram usadas na atividade. 
Um bote inflável motorizado acompanhava os remadores e todos 
que entraram na água usaram coletes salva-vidas para garantir sua 
segurança. Oito profissionais do Projeto Navegar acompanharam a 
atividade, orientando e motivando os alunos.

Nas próximas semanas, os professores de Língua Portuguesa, 
Literatura, Geografia, Biologia e Química trabalharão aspectos do 

livro em suas disciplinas. As demais disciplinas trabalharão com 
o livro que será lido no segundo semestre: “Como vejo o mundo”, 
uma coletânea de textos escritos por Albert Einstein.

A iniciativa do Colégio Martin Luther pretende valorizar a 
leitura como uma experiência indispensável a todas as esferas do 
conhecimento. O foco não está apenas no prazer da leitura, mas 
na importância que ela tem, não só para as aulas de Português, 
mas para o aprendizado de qualquer conteúdo.

Amyr Klink venceu um grande desafio. O nosso grande desafio 
é mostrar a importância que a leitura tem. Fernando Pessoa 
imortalizou o verso de Petrarca e disse que “Navegar é preciso”. 
Atualmente, mais do que nunca, LER É PRECISO.

Prof. Maiquel Röhrig
Colégio Martin Luther

Estrela/RS

Projetos em Destaque
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Xadrez para todos

Atualmente vive-se em um mundo em que predomina a cul-
tura do instantâneo, do descartável, da constante mudança, 
da rapidez da interação oferecida pela internet, pelo telefone 

celular, pela televisão. Tudo é muito rápido; o que prevalece são 
os contatos rápidos, são as informações imediatas, são as rela-
ções automatizadas. Muitas decisões são tomadas sem reflexões 
mais aprofundadas, dispensando a elaboração de estratégias e 
de um planejamento mais efetivo, pois as pessoas não se dão o 
tempo para elaboração de ideias.  Nesse contexto predominam as 
atividades mais solitárias, como a televisão e a internet, o celular 
com seu uso multifuncional. 

Na escola, professores queixam-se da falta de concentração 
e de memória de seus alunos. Alunos atribuem o resultado 
insuficiente em seu rendimento escolar à sua falta de capacidade 
de concentrar-se em aula, já que as aulas não têm toda a oferta 
de variedade e a agilidade das mídias (internet, celular, televisão, 
enfim...). Sabemos que são muitos alunos que são medicados 
para controlarem o TDAH – Déficit de Atenção.

Segundo a reportagem especial da séria Boa Memória, 
exibida pelo Jornal da Record muita gente jovem reclama da falta 
de memória, de esquecimento. Isso, segundo a reportagem, se 
dá pela falta de foco, pois hoje várias atividades são realizadas 
ao mesmo tempo: falar ao celular, pesquisar no computador, falar 
com amigos... tudo ao mesmo tempo.

A partir dessas constatações, a equipe diretiva e pedagógica 
do Colégio Sinodal refletiu sobre formas de a escola ajudar o 
seu aluno a ter mais concentração em aula, ter mais foco em 
suas atividades, ter um melhor raciocínio lógico, melhorar suas 
interações com o próximo. A escola tem a preocupação em dar 
uma formação integral ao seu aluno, fazendo com que ele se 
desenvolva cognitiva, social e fisicamente. Que possa resolver 
conflitos através do diálogo com o seu próximo que possa 
elaborar estratégias para suas ações, que possa expressar 
seus pensamentos com fundação lógica, elaborar um plano de 
ação. Como diversos estudos apontam o esporte Xadrez como 
uma potente ferramenta pedagógica quando pensamos em 
potencializar as habilidades de cada estudante, o Colégio Sinodal 
decidiu inserir em sua matriz curricular a disciplina de Xadrez nas 
Turmas do 5º ano do EF Anos Iniciais – e da 1ª série do EM. Além 
das aulas curriculares, o colégio tem oficinas de Xadrez para 3 
grupos: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Ensino Fundamental 
– Anos Finais; e Ensino Médio. 

Objetivos e desafios:
Proporcionar uma formação completa do aluno envolve 

desenvolver diversas habilidades cognitivas. Nesse processo, o 
Xadrez objetiva:

• Desenvolver o autocontrole psicofísico;
• Avaliar a estrutura de um problema e do tempo disponível;
• Desenvolver a capacidade de pensar com abrangência e 

profundidade;
• Desenvolver a tenacidade e o empenho no progresso 

contínuo;
• Desenvolver a criatividade e a imaginação;
• Aumentar a capacidade mental, a capacidade de 

concentração e de memorização;
• Respeitar o interlocutor;
• Estimular a tomada de decisões com autonomia;
• Desenvolver habilidades nas jogadas para buscar um 

ataque e finalmente a vitória nas jogadas;
• Criar estratégias para resolução de problemas;
• Combater a timidez;
• Exercitar o pensamento lógico, matemático e a fluidez de 

raciocínio;

A escola busca envolver a família neste projeto quando motiva 
a participação dos alunos em torneios e competições na escola no 
município e no estado. 

Em termos de conteúdo, habilidades e competências, 
abordamos:

• a história do Xadrez;
• regras básicas e movimentação de todas as peças;
• o aprendizado básico no entendimento do Xeque-mate, 

objetivo final do jogo, através do exercício de Mate em 1 lance;
• desde cedo, trabalhamos os casos de Empate para que 

fiquem bem diferenciados do Xeque-mate;
• praticamos em duplas jogando com kits de peças em sala 

de aula; 
• observamos fotos de competições importantes, seu 

estrutura, organização e abrangência; 
• observamos vídeos nos quais jovens Mestres do Xadrez 

apresentam-se em ação, jogando de forma sadia, alegre e focada;

Projetos em Destaque
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ou seja, alunos com necessidades especiais são totalmente aptos 
e capazes de desempenharem com o mesmo rendimento esta 
atividade esportiva e intelectual

Profª Merlinde Piening Kohl e Prof. Marcelo Konrath.
Colégio Sinodal

São Leopoldo/RS

• aprendemos como jogar Xadrez na internet, inclusive 
usando redes sociais como o Facebook;

• praticamos em grupo no Xadrez Gigante disponível no pátio 
da escola;

• estudamos Tática e Estratégias do jogo, permitindo aos 
jovens (mesmo os que nunca haviam praticado antes) entenderem 
as conexões entre as peças, suas formas de cooperação e seu 
trabalho em equipe no objetivo da partida: Xeque-mate;

• observamos o filme Lances Inocentes, longa metragem com 
atores Hollywoodianos, no qual um menino descobre o Xadrez, 
surpreende família e amigos com suas habilidades, enfrenta 
dificuldades e desafios até tornar-se uma referência sadia e jovial 
nesta modalidade;

• utilizamos o laboratório de Informática para prática do jogo 
em formato online desafiando adversários de qualquer parte do 
mundo. 

Para todas as atividades acima descritas, operamos a seguinte 
estrutura física/materiais:

• Kits de peças em tamanho oficial, tabuleiro e relógios de 
Xadrez;

• notebook e projetos multimídia para amostragem dos 
exercícios, provas, filmes, fotos e ferramentas online;

• Xadrez gigante disponível no pátio da escola;
• tabuleiro-mural ficado na parede para estudos de posições e 

suas possíveis respostas;
• internet;
• filme Lances Inocentes

Resultados (quantitativos e qualitativos)
Os resultados são comprovados em diversas áreas do 

desenvolvimento escolar e pessoal do aluno:
• Aumento do rendimento escolar geral. Ainda é cedo para se 

colher os resultados, pois certamente são de longo prazo. Mas o 
que se percebe é que os alunos estão bem mais concentrados, 
não se dispersam com tanta facilidade em aula; 

• Aumento da capacidade de foco e concentração. Segundo 
os professores, houve melhora significativa na concentração dos 
alunos em aula, o que, de certa maneira, se refletiu em seus 
resultados, que melhoraram significativamente;

• Desenvolvimento do raciocínio lógico e memória;
• Melhora na postura e comportamento quando internalizam 

as regras do jogo e sua conduta necessária a frente do tabuleiro;
• Melhora na capacidade de elaboração de estratégias na 

resolução de problemas;
• Aumento da auto-estima do aluno, pois o Xadrez é um dos 

raríssimos esportes que igualam completamente seus praticantes, 

Referências Bibliográficas:

FERRANCINI, L. G. Xadrez no currículo escolar ensinando xadrez 
para crianças a partir de 3 anos, Editora Midiograf, 1º edição 
Londrina PR, 1998.

SÁ, Antônio V.M. O Xadrez e a educação: experiências nas escolas 
primárias e secundárias da França. Rio de Janeiro, 1988.

http://www.webartigos.com/artigos/xadrez-como-raciocinio-logico-
e-concentracao/68030/#ixzz28RGOXd4e

http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5629 _2992.pdf
www.sbem.com.br/files/ix_enem/Relato.../RE72249951187T.doc

Projetos em Destaque
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Na época moderna, à literatura cabe 
um papel integrador. O papel de 

superar o abismo existente entre a 
arte e a vida, arte e ciência, na medida 
em que ela mesma é concebida como 

uma forma de conhecimento dessa 
totalidade, que é o homem.

Maurício Tragtenberg 

Como sabemos, o incentivo à leitura é de suma 
importância para a comunicação no mundo 
moderno e letrado, constituindo uma ferramen-

ta fundamental na aquisição de conhecimentos que 
serão indispensáveis no futuro pessoal e profissional 
de nossas crianças e jovens. Tendo isso em mente, a 
área de Língua Portuguesa e Literatura desenvolvem, todos 
os anos, o projeto intitulado: Autor na Sala de Aula, com a 
finalidade de promover, além da leitura, um contato entre alu-
no/ obra/ escritor, desenvolvendo, assim, o hábito e o prazer 
literário. A partir disso, há quatro anos, teve início, no Colégio 
Sinodal da Paz, a realização de uma semana diferente dedi-
cada à arte da leitura e da produção criativa de vídeos.

Antes disso, realizávamos o projeto “autor na sala de 
aula”, trazendo escritores, a partir de obras trabalhadas pe-
los professores em sala de aula e organizadas pela área de 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias da escola. Com a 
inserção da Amovise nos eventos da Rede Sinodal, opta-
mos por realizar um evento de quatro dias, culminando com 
a nossa mostra interna de vídeos, denominada de Movipaz 
– Mostra de Vídeos do Colégio Sinodal da Paz, em 2013, 
também, em sua quarta edição.

A partir do convite: “Embarque nesta viagem pela Literatu-
ra”, esta semana foi dividida em cinco momentos, de segun-
da à quinta-feira. No 1º dia, convidamos a todos para “entrar 

Uma semana diferente no Sinodal da Paz

no vagão poético”, um dia dedicado à produção, dramatiza-
ção e declamação de poesias na abertura do evento e, em 
diferentes ambientes da escola, o Sarau Poético-Literário, 
para que todos sintam e apreciem este gênero.

No segundo dia, teremos a chegada na 2ª estação do 
nosso evento: “Pegando carona no vagão da escritora Chris-
tina Dias”, com a presença da escritora que trabalhará algu-
mas de suas obras com as crianças da Educação Infantil ao 
4º ano do Ensino fundamental.

No 3º dia, quarta-feira, vamos chegar à 3ª estação: “En-
trando no vagão da saudade, relembrando os clássicos in-
fantis!”, para reviver a arte de contar histórias, inspirados na 
temática da escola em 2013 (Pés na História – Compromis-
so com a inovação): clássicos literários – Pés na história, 
contados com inovação! Neste dia, os alunos do Ensino 
Médio vão apresentar peças de teatro inspiradas nos clássi-
cos infantis, enquanto os alunos do Ensino Fundamental II 
apresentarão os trabalhos realizados com leituras realizadas 
em sala de aula.

O último dia, 5ª feira, vai ser dedicado, ini-
cialmente, à obra O Pequeno Príncipe, de An-
toine de Saint-Exupéry, através da 4ª estação 
da nossa semana literária: “No vagão do labirin-
to da Rosa, deixe-se levar pelas sensações!”. 
Neste dia, acompanhados pela personagem da 
Rosa, os alunos serão levados a um labirinto 
para ouvirem e sentirem a narrativa de alguns 
episódios da obra. 

Nossa viagem pela literatura termina na noi-
te deste dia, ao chegarmos à 5ª e última esta-
ção, com a realização do IV Movipaz – Mostra 
de Vídeos do Colégio Sinodal da Paz, que clas-
sifica o nosso representante para a AMOVISE.  
De acordo com Alfredo Bosi:
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Festa Junina
Foi com muita alegria e sentimento de volta às raízes 

que o Instituto Rio Branco, de São Leopoldo, realizou a Fes-
ta Junina. Muitos ex-alunos, hoje pais e mães, retornaram ao 
pátio da escola, onde um dia brincaram, correram e viveram 
belos dias na infância e na adolescência. Viram com olhos 
de meninas e meninos uma possibilidade de participar com 
os atuais alunos de uma particularidade tão brasileira que 
vale ser preservada.

                                      

Noite de Talentos
Um dom é algo muito especial e que merece ser va-

lorizado ... por isso, o Instituto Rio Branco resolveu pôr em 
evidência os seus “artistas”. A “Noite de Talentos” foi um mo-
mento que proporcionou aos alunos da escola a oportunida-
de de mostrarem seu potencial em várias modalidades artís-
ticas. Canto, dança, teatro ... foram muitas as apresentações 
que emocionaram a todos e deixaram a vontade de usufruir  
de muitas outras noites iguais a essa.

Profª Taciana Feldmann Dall’Olmo
Instituto Rio Branco

São Leopoldo/RS
 

Olhar tem a vantagem de ser móvel, o que 
não é o caso, por exemplo, de ponto de vis-
ta. O olhar é ora abrangente, ora incisivo. 
O olhar é ora cognitivo e, no limite, defini-
dor, ora é emotivo e passional. O olho que 
perscruta e quer saber objetivamente das 
coisas pode ser também o olho que ri ou 
chora, ama ou detesta, admira ou despre-
za. Quem diz olhar diz, implicitamente, tan-
to inteligência quanto sentimento. 

A IV Semana Literária do Sinodal da Paz parte dos dife-
rentes olhares que a literatura pode nos proporcionar, a par-
tir da escuta atenta, da leitura de si mesmo e do outro, das 
performances e personagens criados e observados, como 
também de sensações vividas e presenciadas por cada lei-
tor, exercendo as funções social e catártica, próprias da arte 
literária. 

Profa Silvana Pereira
Colégio Sinodal da Paz

Novo Hamburgo/RS
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Aidéia de exercitar o raciocínio lógico 
das crianças por meio de cartas que 
representem os elementos de pro-

blemas surgiu quando Procópio Mendonça 
Mello, professor de Matemática, constatou 
que o problema principal no ensino da 
Matemática não era o conteúdo a ser de-
senvolvido, mas a necessidade de um tra-
balho que estimulasse, nas crianças, o de-
senvolvimento do raciocínio lógico desde 
as Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

Inspirado em George Boole (1815-
1864), criador da Álgebra Booleana e o 
primeiro a defini-la como parte de um sis-

tema de lógica em meados do século XIX, 
as álgebras booleanas têm aplicações na 
eletrônica, pois as expressões dessa álge-
bra podem ser executadas por um conjun-
to de circuitos denominados em eletrônica 
digital de portas lógicas. A esses circuitos 
elétricos pode-se dar o mesmo tratamento 
matemático dado à tabela verdade da te-
oria dos conjuntos, ou seja, a álgebra de 
Boole (a álgebra binária do ligado, desli-
gado).  A álgebra de Boole é o ramo da 
matemática relacionado à lógica do verda-
deiro (1) ou falso (0) que se constitui na 
base teórica a partir da qual é estruturada 
a arquitetura do computador, que é basea-
da em números binários. Na matemática e 
nas ciências da computação, as álgebras 
booleanas (também conhecidas como 
Álge bra de Boole) são estruturas algébri-
cas que “capturam a essência” das opera-
ções lógicas E, OU e NÃO, bem como das 

Jogos Boole: uma maneira divertida de 
estimular o raciocínio lógico

operações da teoria de conjuntos, produto, 
soma e complemento.

A proposta dos Jogos Boole é estimu-
lar o raciocínio lógico dos alunos através 
da utilização de histórias lógicas, cartas 
de baralhos em diversas cores e com ní-
veis de complexidade diferentes que, por 
serem atraentes e desafiadores, desenvol-
vem a comunicação, a satisfação da reso-
lução de uma situação-problema, permitin-
do aos alunos desenvolverem estratégias 
próprias e construírem uma sequên cia 
lógica para solucioná-los. O trabalho com 
os Jogos Boole mostra-se relevante, pois 

permite que a criança desenvolva a auto-
nomia, a autoconfiança, a cooperação e 
também possibilita que o erro possa ser 
revisto de forma natural, durante a monta-
gem das histórias, sem deixar marcas ne-
gativas nos participantes, o que estimula 
a vontade de jogar novamente e faz com 
que todos se sintam vencedores, à medida 
que encontram soluções para as diversas 
situações-problema. Além disso, estimula 
a criatividade com a produção de histórias 
que podem ser criadas e recriadas com as-
suntos diversos. 

No Colégio Sinodal Ibirubá, a primeira 
etapa do jogo é trabalhada com alunos a 
partir dos 5 anos. Utiliza-se o jogo de 12 
cartas, na cor laranja, que contém figuras 
humanas, animais, meios de transportes 

e guloseimas, e um livreto com 26 histó-
rias. Primeiramente, os alunos organizam 
as informações (histórias) com o auxílio 
de objetos que representam as figuras da 
história. Após a história ser construída no 
concreto, é solicitado que o aluno resolva 
histórias usando as cartas e, mais tarde, 
ele é estimulado a criar uma história de 
sua imaginação. Na sequência, utilizam-
se cartas de cor vermelha, azul e verde. 
A última etapa do jogo seria a resolução 
das situações-problema, sem o apoio do 
concreto. 

As histórias apresentadas nos Jogos 
Boole têm como solução verdadeiras ma-
trizes no sentido matemático do termo, isto 
é, quadros de fileiras e colunas conexas. 
Frente a um problema, tenta-se imaginar 
as possíveis relações entre as variáveis 
e, depois, por meio da experimentação ou 
do raciocínio puro, procura-se combiná-las 
segundo um padrão sistemático, para en-
tão concluir qual ou quais dessas relações 
se mantém como verdadeiras. 

 
Profa Ana Elisa Silvestri

Colégio Sinodal Ibirubá
Ibirubá/RS
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Muitas formações continuadas 
têm-se resumido a uma par-
ticipação meramente presen-

cial de professores em congressos, 
encontros, fóruns e colóquios, que 
abordam temas gerais do ser e fa-
zer docente. Os resultados têm sido 
positivos, se forem levadas em con-
sideração as possibilidades de cons-
cientização ampla do professorado 
a respeito de suas tarefas, de seus 
deveres e direitos profissionais, e 
por que não, pessoais.

Além dos congressos e dos 
encontros externos, são muitos os 
mecanismos de formação docente 
possíveis, porém adotar aquela metodo-
logia que mais se assemelha à cultura 
organizacional é dilemático, visto que o 
investimento em formação implica não 
apenas uma reconceitualização e acul-
turação de conhecimentos tácitos, mas 
também uma adaptação imanente ao 
comportamento explícito de todos os 
colaboradores. Além disso, à formação 
continuada reservamos a difícil tarefa 
de suscitar uma linha pedagógica ho-
mogênea, no mínimo harmônica, a ser 
adotada, conscientemente, por todos os 
atores do ensino da instituição.

Existem seis modos de qualificação 
profissional: qualificação para o ingresso 
na profissão; qualificação para a organiza-
ção e o exercício do trabalho; qualificação 
para o planejamento profissional; qualifica-
ção para a relação teoria e prática; qualifi-
cação para a inovação; e qualificação para 
a saída da profissão.

Todos os tipos de formação têm-se 
mostrado, de algum modo, eficientes e 
fundamentais para o crescimento do pro-
fissional e da organização. Também nas 
escolas é possível imaginarmos e reco-
nhecermos a existência desses mecanis-
mos de profissionalização de professores 
e colaboradores. Para os primeiros anos 
de carreira pode haver mentores ou padri-
nhos experientes pertencentes ao próprio 
corpo docente; em seguida, pode-se inse-
rir o acompanhamento de um coach ou de 
conselheiros (internos ou externos) para 
indivíduos, áreas ou equipes; além disso, 
é possível estabelecerem-se acordâncias 
entre líderes e colaboradores para o pla-

nejamento e desenvolvimento de metas 
pessoais e profissionais; no âmbito do es-
tudo que relaciona aportes teóricos a ex-
periências concretas, sugere-se desenvol-
ver um círculo de qualidade, ou um grupo 
de referência; os congressos, seminários 
e cursos externos trazem atualizações, 
tendências e ares novos, compartilhados, 
à medida do possível, com o grande gru-
po; e, por fim, haveria a necessidade de 
preparar o professor para a saída do seu 
trabalho e da profissão, permitindo-lhe ati-
vidades alternativas.

Entre as diversas possibilidades de 
apoio ao desenvolvimento de carreira, 
queremos enfatizar aqui aquelas que so-
mam capacidades, qualidades e forças, 
por meio do trabalho cooperativo. Foi-
se a época em que o professor solitário 
e isolado imaginava dar conta de toda a 
responsabilidade da tarefa pedagógica e 
educativa.

Impreterivelmente, a atividade docente 
requer uma reflexão coletiva, um questio-
namento sistemático e aprofundado e, me-
lhor ainda, se ocorrer próxima ao ambiente 
de atuação. Somente as organizações es-
colares que investem energia no trabalho 
interno das equipes e nas equipes conse-
guem provocar e sustentar as mudanças 
necessárias para acompanhar as vacilan-
tes transformações da sociedade. 

As equipes, já em grande parte insti-
tuídas em nossas escolas, a saber, reuni-
ões de área, de colegiado, de turmas, de 
conselheiros, etc, podem servir de instru-
mento para construir e reconstruir coope-
rativamente as metas do desenvolvimento 
institucional e pessoal, além de permitirem 

Círculo de Qualificação Docente 
como estratégia de formação continuada

a solidificação do que vem sendo 
chamado de cultura organizacional 
escolar. 

Com a intenção de aproximar e 
harmonizar o trabalho docente, ba-
seado no desenvolvimento pessoal e 
nas seis formas de qualificação, im-
plantamos na Faculdade Horizontina 
- FAHOR, o Círculo de Qualificação 
Docente, como ciclo permanente de 
formação continuada. O Círculo de 
Qualificação Docente assumiu como 
metas refletir sobre temáticas amplas 
e específicas da profissão e atividade 
docente; oferecer subsídios para a 
prática em sala de aula; criar meca-

nismos de apoio pessoal e aperfeiçoar os 
vínculos de cooperação entre os professo-
res. O círculo é conduzido de forma reflexi-
va a partir de temas geradores. Pressupõe 
o envolvimento ativo de cada participante 
e a disponibilidade de discutir a partir de 
sua própria experiência docente. É com 
esse intuito que o Círculo de Qualificação 
Docente reúne quinzenalmente profes-
sores para discutir temáticas e refletir a 
respeito do ser e fazer docente a partir da 
experiência concreta em sala de aula.

Entre os temas abordados no ciclo es-
tão os seguintes: cooperação docente; es-
tratégias de aprendizagem; motivação; ava-
liação e elaboração de provas; estratégias 
de leitura; papel social do professor; diálogo 
teórico-prático; saúde do professor; supera-
ção de conflitos; desenvolvimento pessoal 
e profissional; comunicação e oratória; au-
tonomia; ensino e pesquisa, e outros.

Acreditamos que o sistema de Círculo 
de Qualificação Docente, por sua natureza 
de proximidade e essencialmente participa-
tiva no gerenciamento do processo de for-
mação, esteja levando a instituição a uma 
mudança positiva em sua cultura organiza-
cional. No entanto, toda mudança ocorre de 
maneira gradual e concernente à proposta 
pedagógica e política da instituição, envol-
vendo duas intâncias concomitantes: por 
um lado, a valorização das pessoas e, por 
outro, o crescimento da própria instituição.

Prof. Rainer Lengert e
Profª Nadir T. Scholze

Faculdade Horizontina - FAHOR, CFJL
Horizontina/RS

Projetos em Destaque
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Grupo de Teatro “Não temos nome ainda”

Ogrupo teatral “Não temos nome ainda” é formado por advo-
gados, publicitários, artistas plásticos, professores, conta-
bilistas, secretárias, estilistas, odontologistas e estudantes. 

O grupo teve origem em 2002 na Instituição Evangélica de Novo 
Hamburgo, local que abriga o grupo para seus ensaios e estudos 
na área do Teatro. Dirigido pelo professor e diretor de teatro Fábio 
Ferraz, o grupo está na sua terceira montagem dentro desta for-
mação, passando pelas cidades de São Leopoldo, Gravataí, Dois 
Irmãos, Osório, Harmonia e Porto Alegre. Durante este período, o 
grupo recebeu vários prêmios nas categorias de atuação, cenogra-
fia, figurino, dramaturgia, iluminação, maquiagem e direção. O “Não 
temos nome ainda” está, atualmente,  desenvolvendo espetáculos 
baseados no folclore nordestino. O primeiro desta fase foi “A Re-
contação do Natal”.  Os ensaios ocorrem aos sábados à tarde, na 
IENH. Em 15 de setembro, o grupo estreia A Farsa do Virgulino. 

A Farsa do Virgulino - Sinopse

Este é um texto que resgata da História do Brasil dois impor-
tantes personagens, Lampião e Maria Bonita, que são conhecidos 
por espalhar temor e admiração no nordeste brasileiro. Nesta his-
tória, os dois personagens são mostrados em  uma ficção, uma 
comédia que traz elementos da cultura nordestina. A história se 
passa no sertão de Pernambuco. Lá, um cego pede esmolas em 
troca de histórias que conta a respeito do cangaço.  Ele volta no 
tempo e mostra o Bordel de dona Toco onde Divino, um vagabun-
do, nunca pode entrar por não ter um centavo. Empenhado em 
aproveitar uma noite que seja com as meninas de Dona Toco, 
Divino resolve se passar por Lampião, pois este sim desconhece 
portas fechadas. Acontece, porém, que Divino não conta com as 
surpresas que o destino lhe está preparando.

Prof. Fábio Ferraz
Instituição Evangélica de Novo Hamburgo

Novo Hamburgo/RS

Ao abrir as portas da Educação,
me deparo com possibilidades,
com a incrível capacidade
da amplitude de educar.

Vejo do lado de fora
gente de todas as idades
querendo e tendo vontade
do mundo todo conhecer.

Do lado de dentro percebo
mãos que buscam lá fora
pequenos e de maior idade
para ensinar e aprender.

Educar vai além do que está escrito
sem jamais ser na base do grito
é uma troca incessante
de buscar para conhecer.

A porta que se abre é larga
sempre mais um pode entrar
na viagem preciosa
de aprender e ensinar.

Uma educação de qualidade
precisa abrir as portas pra vida
acontecendo dia-a-dia
sem jamais envelhecer.

Entrando por esta porta
tanta gente quer ficar
depois que se apaixona
pelo ato de educar.

Acredito nessa tal educação
no processo incrível desta troca
gente que ensina mais gente
aberta, larga, aconchegante, é esta porta.

Lá dentro tudo inspira
com sabor de quero mais
surpresas e alegrias
vida que se faz.

Profª Sabrina Flores de Campos
Instituto Sinodal da Paz

Santa Rosa/RS

As portas da Educação...

Projetos em Destaque
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Com o tema “Casas Sustentáveis: 
Conhecer para Construir e Preser-
var o Meio Ambiente”, os alunos da 

2ª série do Ensino Médio do Colégio Si-
nodal Conventos conquistaram a primei-
ra colocação na II Feira de Ciências da 
Univates. Coordenados por Nara Henne-
mann, professora de Física e Química, 
Mestra no Ensino de Ciências Exatas, 
os alunos debateram e refletiram sobre 
assuntos voltados à sustentabilidade. A 
socialização deste projeto resultou na 
construção de quatro casas sustentáveis 
que foram apresentadas na Mostra de 
Trabalhos da escola. Na ocasião, uma 
equipe de avaliadores composta por 
diferentes segmentos da Comunidade 
Escolar escolheram a casa sustentá-
vel planejada e construída pelos alunos 
Fernando H. Scherer, Alisson L. Allgaier, 
Diego E. Baum e Rudinei Arnhold, para 
representar o colégio na Feira. Nos dias 
24 e 25 de outubro de 2012 a casa foi 
apresentada na Feira pelas alunas Bru-
na Sauthier, Gabriela Guerra, Danielle L. 
Rockenbach e Taís Guerra que deram ex-
plicações de como é possível se construir 
uma casa sustentável aliando preservação 
ambiental e conforto.

 
O Curioso Caso do 1ºano do E.F

Após o estudo sobre os animais, a 
turma do 1º ano do Ensino Fundamental 
resolveu adotar um novo amigo. Democra-
ticamente, o animal escolhido foi um “ha-
mster”. O nome sugerido foi Alvin.

“Todos nós estávamos muito contentes 
com a companhia de nosso amiguinho. 

Colégio Sinodal Conventos conquista o 1º lugar na II Feira 
de Ciências da Univates na modalidade Ensino Médio

Um dia, ao chegarmos na sala, Alvin havia 
sumido!” “Cadê nosso amiguinho?” “Onde 
ele foi parar?” “Será que alguém o raptou?”

E assim, durante três semanas, a tur-
ma do 1º ano andava pela escola muito 
triste e preocupada, pois não sabia onde o 
amiguinho poderia estar, se estava bem e 
se alimentando... 

Mas, por sorte do destino, o diretor do 
colégio, ao fazer sua volta rotineira no final 
de semana para verificar se estava tudo 
tranquilo na escola, encontrou o mascote. 
Isso mesmo! Encontrou-o no corredor, per-
to da sala e logo colocou-o na gaiola.

Dias depois, Alvin ganhou uma nova 
amiguinha. Até hoje, não se sabe de onde 
veio.

Como a turma é muito solidária, logo a 
abrigaram junto com Alvin, batizando-a de 
Esquilete. 

O casal viveu harmoniosamente. Mais 
tarde, nasceram 7 lindos filhotes que foram 
sorteados entre os alunos do 1º ano do En-
sino Fundamental. 

Prof. Rui Griesang
Colégio Sinodal Conventos

Lajeado/RS

Projetos em Destaque
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Introdução

Anoção de inclusão tem sido com-
preendida de diversas maneiras, 
quando aplicada à escola, família e 

sociedade. Os diversos significados que 
lhes são atribuídos devem-se ao uso do 
termo para expressar fins diferentes, se-
jam eles pedagógicos, sociais, filosóficos 
e outros.

A inclusão refere-se à vida social e 
educativa, em que todos os alunos de-
vem ser inclusos na escola regular, inde-
pendentemente do seu desenvolvimento 
cognitivo. A Educação Inclusiva gera uma 
mudança de perspectiva educacional, 
pois não se limita a ajudar somente os 
alunos que apresentam dificuldades na 
escola, mas apoia todos: professores, 
equipe diretiva e pedagógica da escola, 
familiares e profissionais da área da saú-
de, para que obtenham sucesso na vida 
educativa geral desse sujeito.

Na vida educacional, o que vai mudar 
daqui para frente é o paradigma pelo qual 
deverá ser vista a inserção escolar de 
alunos com necessidades educativas es-
peciais nos níveis de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. Esse paradigma é 
o da inclusão escolar, as escolas comuns 
precisam ser reestruturadas para acolher 
todo o tipo de diversidade humana re-
presentada pelos alunos com algum tipo 
de distúrbios na aprendizagem escolar, 
alunos com deficiências e pessoas com 
outras características atípicas. 

A discussão sobre a inclusão escolar 
de alunos considerados com necessida-
des educacionais especiais tem se in-
tensificado através de pesquisas nestas 
duas últimas décadas no Brasil. Essa 
discussão envolve questões como as 
diferentes concepções de deficiência e, 
com ela, toda a problemática em torno 
das possibilidades de aprendizagem des-
se sujeito, que, até então, era visto sob o 
olhar de não-aprendente. 

Ainda que questionem essa análise 
de educação para todos, alunos com 
necessidades educacionais es pe ciais 
ou não, é inegável que se ampliaram as 
oportunidades educacionais para uma 

Educação inclusiva:
sobre o que estamos falando?

grande parcela da população brasileira 
nas últimas décadas. Também as redes 
de ensino têm discutido mais o direito de 
acesso à escolarização dos alunos consi-
derados com necessidades educacionais 
especiais. A discussão sobre o direito à 
inclusão escolar passa por uma nova pos-
tura pedagógica frente à relação desen-
volvimento/aprendizagem desses alunos. 
Não se trata de negar as limitações, cog-
nitivas ou neurológicas, mas de lidar com 
o indivíduo que se relaciona e constrói o 
seu conhecimento a partir das trocas com 
seu meio.

Sabe-se que a educação da socieda-
de deste terceiro milênio exigirá a quebra 
de preconceitos e restrições. Por isso, en-
quanto educadora e pesquisadora, é pre-
ciso romper paradigmas e compreender os 
avanços que acontecem como decorrência 
de novas pesquisas. É justamente apoiada 
nesse pressuposto, que, a partir de minhas 
vivências na área da Educação Especial, 
que venho desenvolvendo propostas pe-
dagógicas no processo de inclusão escolar 
e adotando como princípio fundamental a 
compreensão e a certeza de que o indiví-
duo constrói seu conhecimento, indepen-
dentemente de ser deficiente ou não. 

Educação inclusiva e diversidade:
o descortinar de um novo paradigma

A mudança da integração para inclu-
são é muito mais do que uma mudança de 
moda e uma semântica do politicamente 
correto, como refere Mittler (2003). Embo-
ra os termos sejam, muitas vezes, usados 
como se fossem sinônimos, há uma dife-
rença real de valores e de prática entre 
eles. 

Com esse pressuposto é que faremos 
algumas considerações sobre um dos seg-
mentos da população que, reiteradamente, 
tem sido alvo de mecanismos e procedimen-
tos de segregação e até mesmo exclusão do 
sistema escolar. Tal segmento é composto 
pelos educandos que apresentam necessi-
dades educacionais especiais. Dentre o va-
riado e extenso grupo de alunos que assim 
têm sido classificados, focalizaremos naque-
les que são portadores de deficiências físicas 
ou mentais e no processo de ensino-aprendi-
zagem apresentam necessidades educacio-
nais muito diferentes das dos demais alunos 
da escola comum ou regular.

Durante muitos anos os docentes da 
Educação Especial tentaram dar resposta 
aos alunos com necessidades educativas 
especiais, retirando-os da sala de aula e 
ministrando-lhes um ensino individual que, 
tecnicamente, consideravam como sendo 
o mais adequado. Em muitos casos ainda 
se conseguiu estabelecer uma certa co-
operação entre o docente da Educação 
Especial e o docente das turmas “regula-
res” e os alunos foram integrados total ou 
parcialmente, mas quase sempre sendo 
retirados nas horas do “apoio”. Está prova-
do que esta solução não resulta e que aca-
ba por ser frustrante para todos e, muito 
especialmente, devastadora para muitas 
das crianças e jovens a ela submetidos. 
Os recursos disponíveis foram distribuídos 
de uma forma desigual e os alunos nunca 
chegaram a alcançar a verdadeira sen-
sação de “pertencer” a um grupo/turma. 
Como resultado, muitos docentes e pais 
começaram a desejar um modo mais inclu-
sivo de educar todas as crianças. As pala-
vras, por si só, têm significados distintos 
conforme as pessoas que as interpretam; 
daí que a inclusão, mais que um termo, é 
uma filosofia. Não é um programa especí-
fico nem pode ser legislada. 

Assim, discutir a inclusão/integração 
do alunado da Educação Especial como 
se estivéssemos falando de um único e 
homogêneo grupo é um enorme equívoco 
que precisa ser evitado, particularmente 
em equipes de educadores, como refere 
Carvalho (2000).

Formação Continuada 2013: Recortes
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A escola inclusiva

Stainback e Stainback (1999) definem 
a escola inclusiva como aquela que educa 
todos os estudantes dentro de um único 
sistema educativo, proporcionando-lhes 
programas educativos apropriados, que 
sejam estimulantes e adequados às suas 
capacidades e necessidades, e qualquer 
apoio e ajuda que tanto estes como os 
professores possam necessitar para terem 
êxito. 

As características das aulas inclusivas 
são Stainback e Stainback (1999, p. 45): 

a) filosofia da aula - todas as crianças 
aprendem na aula regular. A diversidade 
fortalece a classe e oferece a todos seus 
membros oportunidades de aprendizagem 
e de melhora;

b) regras da aula - a escola deve ofere-
cer um tratamento igualitário e um respeito 
mútuo entre os alunos, os outros membros 
da escola e a comunidade. Resumem-se 
nos seguintes princípios: “tenho o direito 
de aprender com minha própria capacida-
de; isso significa que ninguém me insultará 
pela minha forma de aprender”; “tenho o 
direito de ser eu mesmo nesta classe, isso 
significa que ninguém me tratará injusta-
mente por minha cor, por ser gordo ou ma-
gro, alto ou baixo, menino ou menina, ou 
por minha aparência”;

c) apoio educativo dentro da aula re-
gular - a atenção educativa tem como ob-
jetivo buscar o modo como os estudantes 
possam favorecer suas necessidades edu-
cativas na aula regular. Para isso se deve 
conseguir:

- uma rede de apoio natural - essa rede 
deve ter como objetivo a cooperação e co-
laboração, dando importância não somente 
para a tutoria entre companheiros, círculos 
de amigos e aprendizagem cooperativa, e 
sim, também, a colaboração profissional, 
ao ensino em equipe e às equipes de ajuda 
a professores e estudantes;

- acomodação em aula - quando se 
necessitar a ajuda de mais experientes, o 
apoio de aula e de currículo se modificarão 
para ajudar não somente os estudantes de-
ficientes e sim também  outros estudantes 
da aula que possam se beneficiar de um 
apoio parecido.

De acordo com a Conferência Mundial 
sobre Educação para Todos, ocorrido na 
Tailândia em 1990, a “Educação Inclusiva” 
considera a criança com NEE como mais 
uma que deve frequentar a escola.

A Inclusão se dá através de um processo 
interativo em que sociedade e alunos com 
necessidades especiais se reconhecem, se 
adaptam e se desenvolvem, estabelecen-
do novos pactos fundamentados no direito 
de cidadania plena para todos. O processo 
inclusivo pode significar uma verdadeira re-
volução educacional e envolve o descortinar 
de uma escola eficiente, diferente, aberta, 
comunitária, solidária e democrática onde a 
multiplicidade leva-nos a ultrapassar o limite 
da integração e alcançar a inclusão. 

 Para Mills (apud SCHWARTZ-
MANN, 1999), o princípio que rege a Edu-
cação Inclusiva é o de que todos devem 
aprender juntos, sempre que possível, 
levando-se em consideração suas dificul-
dades e diferenças, em classes heterogê-
neas. A escola inclusiva educa todos os 
alunos na rede regular de ensino, propor-
ciona programas educacionais apropria-
dos às necessidades dos alunos e prevê 
apoio para que o seu aluno tenha sucesso 
na integração. É o espaço ao qual todos 
pertencem, no qual são aceitos, apoiados 
pelos membros da comunidade escolar. A 
inclusão resulta de um complexo processo 
de integração, de mudanças qualitativas 
e quantitativas, necessárias para definir e 
aplicar soluções adequadas.

Inclusão social

A inclusão social constitui a prática 
mais recente de que se tem notícia no cam-
po das deficiências, tanto no Brasil como 
em muitos outros países. A inclusão social 
vem aos poucos substituindo a prática da 
integração social, que há quatro décadas 
ocupa o lugar da segregação e da exclu-
são de pessoas consideradas diferentes 
da maioria da população de qualquer so-
ciedade.

De acordo com Sassaki (1997), concei-
tua-se a inclusão social, como o processo 
pelo qual a sociedade se adapta para po-
der incluir, em seus sistemas sociais ge-
rais, pessoas com necessidades especiais 
e, simultaneamente, estas se preparam 
para assumir seus papéis na sociedade. 
A inclusão social constitui, então, um pro-
cesso bilateral no qual as pessoas, ainda 
excluídas, e a sociedade buscam, em par-
ceria, equacionar problemas, decidir sobre 
soluções e efetivar a equiparação de opor-
tunidades para todos.

Os praticantes da inclusão se baseiam 
no modelo social da deficiência. Pelo mo-

delo social da deficiência, os problemas 
da pessoa com necessidades especiais 
não estão nela tanto quanto estão na 
sociedade. Assim, a sociedade é chama-
da a ver que ela cria problemas para as 
pessoas portadoras de necessidades es-
peciais, causando-lhes incapacidade (ou 
desvantagem) no desempenho de papéis 
sociais em virtude de: 

a) seus ambientes restritivos;
b) suas políticas discriminatórias e 

suas atitudes preconceituosas que rejei-
tam a minoria e todas as formas de dife-
renças;

c) seus discutíveis padrões de nor-
malidade;

d) seus objetos e outros bens ina-
cessíveis do ponto de vista físico;

e) seus pré-requisitos atingíveis ape-
nas pela maioria aparentemente homo-
gênea;

f) sua quase total desinformação 
sobre necessidades especiais e sobre 
direitos das pessoas que têm essas ne-
cessidades; e

g) suas práticas discriminatórias em 
muitos setores da atividade humana.

Cabe, portanto, à sociedade eliminar 
todas as barreiras físicas, programáti-
cas e atitudinais para que as pessoas 
com necessidades especiais possam ter 
acesso aos serviços, lugares, informa-
ções e bens necessários ao seu desen-
volvimento pessoal, social, educacional e 
profissional.

Em meados da década de 80, alguns 
autores já afirmavam que a comunida-
de como um todo deveria aprender a 
ajustar-se às necessidades especiais de 
seus cidadãos portadores de deficiência. 
Para incluir todas as pessoas, a socieda-
de deve ser modificada a partir do enten-
dimento de que ela é que precisa ser ca-
paz de atender às necessidades de seus 
membros. O desenvolvimento (por meio 
da educação, reabilitação, qualificação 
profissional etc.) das pessoas com NEE 
deve ocorrer dentro do processo de in-
clusão e não como um pré-requisito para 
estas pessoas poderem fazer parte da 
sociedade, como se elas “precisassem 
pagar ‘ingressos’ para integrar a comu-
nidade”.

Sassaki revela que os praticantes da 
inclusão baseiam-se no modelo social da 
deficiência. Para incluir todas as pesso-
as, a sociedade deve ser modificada a 
partir do entendimento de que ela é que 
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precisa ser capaz de atender às necessi-
dades de seus membros. A inclusão não 
acontece apenas na área escolar, mas 
no cotidiano social e familiar, no qual o 
sujeito participa da vida social sem ser 
excluído, escondido, como se dava em 
décadas passadas. Para Correia (1997), 
todas as sociedades, ao longo dos tem-
pos, recorreram a práticas reguladoras 
face ao diferente, e a criança com NEE 
não foi exceção. A inclusão do sujeito es-
pecial na sociedade, sempre, foi um tabu, 
pois a exclusão social era algo comum 
em décadas passadas. 

A inclusão social, como afirma Sas-
saki (1997), é um processo que contribui 
para a construção de um novo tipo de so-
ciedade através de transformações, pe-
quenas e grandes, nos ambientes físicos 
(espaços internos e externos, equipa-
mentos, aparelhos e utensílios, mobiliário 
e meios de transporte), nos procedimen-
tos técnicos e na mentalidade de todas 
as pessoas, portanto também da própria 
pessoa com deficiência. Para esse autor, 
a prática da inclusão social repousa em 
princípios até então considerados inco-
muns, tais como a aceitação das dife-
renças individuais, a valorização de cada 
pessoa, a convivência dentro da diversi-
dade humana, a aprendizagem através 
da cooperação. A diversidade humana é 
representada, principalmente, por origem 
nacional, opção sexual, religião, gênero, 
cor, idade, raça e deficiência.

Educação inclusiva:
sobre o que estamos falando?

A chamada Educação Inclusiva teve 
início nos Estados Unidos em 1975, com 
a Lei 94.412 e atualmente se encontra em 
sua segunda década de implementação. 
Elemento básico na formação de uma 
sociedade justa e equalitária é reivindicar 
do Estado e da coletividade a compen-
sação de déficits funcionais, independen-
temente de suas causas, desde que não 
firam o bem comum ou tornem-se privi-
légios, comprometendo a igualdade de 
direitos. Expressões recentes, da década 
de 90, buscam dar novos entendimentos 
a situações antigas, procurando construir 
uma sociedade melhor. De acordo com 
a Conferência Mundial sobre Educação 
para Todos, ocorrida na Tailândia, em 
1990, a “Educação Inclusiva” considera 
a criança portadora de deficiência, como 
mais uma que deve frequentar a escola.

O processo inclusivo pode significar 
uma verdadeira revolução educacional e 
envolve o descortinar de uma escola efi-
ciente, diferente, aberta, comunitária, soli-
dária e democrática onde a multiplicidade 
leva-nos a ultrapassar o limite da integra-
ção e alcançar a inclusão. 

Falar de Inclusão no Brasil é falar de  
inclusão social, do direito de cidadania de 
todas as crianças. Para que as escolas 
possam estar absorvendo crianças com 
NEE em classes regulares, é importante  
que os profissionais acreditem que é pos-
sível, percebendo possibilidades de am-
pliação no campo de atuação.

Carneiro (1997) retoma a discussão 
sobre a integração de alunos com neces-
sidades educativas especiais no ensino 
regular na década de 90, abordando o as-
sunto a partir das leis que foram instituídas 
e, portanto, cada vez é maior o número de 
alunos considerados especiais que agora 
fazem parte da escola regular, dita para 
todos. Ao discutir a integração desses alu-
nos no ensino regular, envolve questões 
tais como as diferentes concepções de 
deficiência e com elas todo o problema de 
avaliação, diagnóstico e prognóstico da-
queles indivíduos que não correspondem 
à expectativa de normalidade colocada 
pelos padrões sociais vigentes.

A inclusão de alunos com necessida-
des especiais na escola regular, como ca-
minho fundamental para se atingir a inclu-
são social, constitui uma meta, neste novo 
século, cada vez mais firme dos diferentes 
sistemas educativos, onde se pretende 
educar alunos com necessidades educa-
cionais especiais na escola regular. Isso 
pressupõe que é o sistema educacional 
como um todo que assume a responsabili-
dade de Educação, e não uma parte dele, 
a Educação Especial.

É nessa perspectiva que, enquanto 
educadora especial e psicopedagoga, te-
mos nos referido aos alunos com necessi-
dades especiais, que antes de serem espe-
ciais são alunos e sujeitos, e suas necessi-
dades só são especiais porque a socieda-
de assim as considera, isso não significa 
que não devam receber um atendimento 
escolar adequado, pelo contrário, suas po-
tencialidades precisam ser desafiadas, já 
que ainda há muitos preconceitos acerca 
da capacidade intelectual dessas crianças. 
Nesse sentido, o papel fundamental da 
escola no processo de inclusão escolar do 
aluno com necessidades educacionais es-

peciais, não se resume apenas em poder 
desenvolver neles habilidades essenciais 
para a conquista de uma maior autonomia, 
mas também na possibilidade de poder 
contribuir para a sua evolução intelectual.

Profª Marilene Cardoso
Docente Universitária FACCAT-CESUCA-UNIFRA

Membro da Comissão Científica da ABPp-RS. 
Assessora de Educação Inclusiva

em redes de ensino.
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Falar sobre o quotidiano de uma es-
cola inclusiva não me parece fácil. 
O dia-a-dia de uma escola nunca 

é igual, é sempre processo, é sempre 
mudança. Por mais que a escola seja 
boa, a cada dia evolui, se transforma, se 
constrói. E nenhuma escola é igual a ou-
tra, assim como nenhum aluno é igual ao 
outro, por isso não há receitas. Não há 
a turma da inclusão, a escola da inclu-
são. Existem boas escolas, escolas que 
aceitam e valorizam a diversidade, por 
isso nas suas turmas cabem todos os 
alunos com e sem deficiência. E isto se 
reflete na maneira do professor dar aula, 
no como elabora seu planejamento, nos 
critérios que usa para avaliar, enfim, na 
sua concepção de ensinar e aprender e, 
acima de tudo, no papel e no sentido que 
ele atribui à escola. 

O dia-a-dia de uma sala de aula 
onde estudam juntos alunos com e 
sem deficiência é sempre inusitado. O 
professor dessa sala de aula não pode 
nunca esquecer que ele é ensinante e 
aprendente o tempo todo e que seu pa-
pel é o de possibilitar a todos os seus 
alunos construir competências e habili-
dades para a vida, isto é, para fora do 
portão da escola. Por isso, numa escola 
inclusiva, onde inclusão signifique mu-
dar a escola para atender bem todos 
os seus alunos, não são os alunos que 
necessitam acompanhar os conteúdos 
e o programa, mas os conteúdos e o 
programa é que precisam acompanhar 
os alunos, por toda a vida. E o papel do 
professor, como mediador, é fundamen-
tal. Por isso, receitas de como trabalhar 
numa turma com alunos com defici-
ência incluídos não dão certo. São as 
intervenções do professor, no momento 
certo, ora dando pistas, ora agrupando 
por tarefas, ora dando atenção indivi-
dual que irão propiciar um verdadeiro 
aprendizado. Sem falar no acreditar. 
Acreditar nas possibilidades de cada 
um, por menores que elas sejam. É 
o acreditar que cria expectativas, é o 
acreditar que faz com que o professor 
invista naquele aluno, desafie, estimu-
le, crie alternativas, motive a trabalhar 
com os colegas. Numa sala de aula 
inclusiva, as três condutas importantes 
para a escola tradicional - fazer silên-
cio, o trabalho individual e atenção ao 
professor - são substituídas pela pala-

O cotidiano de uma escola inclusiva

vra, pelo trabalho solidário e de grupo e 
pela aplicação a uma tarefa. Com efeito, 
não são os alunos que devem prestar 
atenção ao professor, é o professor que 
precisa prestar atenção ao aluno.

 
Nessa sala de aula, todos necessitam 

utilizar sua atenção para resolver proble-
mas, e os resolvem porque têm interesse, 
aquilo que é proposto tem sentido, e mes-
mo nos problemas com maior complexi-
dade, devem existir tarefas com vários ní-
veis onde cada um, de acordo com suas 
possibilidades, irá se adequar. Não é o 
professor que determina a priori até onde 
cada um vai e o que sabe fazer. São os 
alunos que se auto-regulam. Fácil? Não, 
bastante difícil, não pela característica do 
trabalho, mas pelas rupturas que teremos 
que fazer. Mas, se quisermos falar de sala 
de aula inclusiva, de escola inclusiva, te-
remos incondicionalmente de fazer essa 
ruptura. Teremos  também que discutir 
com os alunos questões referentes à di-
versidade. Porque, todos são diferentes, 
e alguns têm características bem especí-
ficas. Mostrar que as diferenças, no caso, 
não inferiorizam nem incapacitam as pes-
soas, mas que, pelo contrário, oportuni-
zam a todos a vivência da solidariedade 
e do trabalho compartilhado, eis um dos 
traços do professor inclusivo.

Muitas vezes são os pais dos alunos 
que frequentam turmas onde há alunos 
com deficiências que precisam mudar. 
Nesse momento, as reuniões com os 
pais tornam-se muito importantes para 
mostrar a eles o quanto essa convivên-
cia será benéfica não só para os alunos 
com deficiência, mas também para os 
seus filhos, pois a presença de alunos 
com dificuldades especiais desafiará o 
professor a preparar atividades diversi-
ficadas, a estudar mais, a se preparar 

melhor, e, principalmente, a repensar a 
função da avaliação. 

Concretizar essa escola passa, neces-
sariamente, por um bom projeto de forma-
ção de professores. Formação inicial e 
formação continuada. Acredito muito nas 
mudanças  ocorridas a partir da formação 
continuada em serviço. Aquela do miudi-
nho que se concretiza no dia-a-dia das 
escolas, entre equipe diretiva, pais, pro-
fessores, funcionários e alunos. 

Nessa modalidade de formação, o 
foco dos estudos são os alunos, o como 
se aprende, o porquê e, para que alunos 
e professores partilham de, no mínimo, 
quatro horas diárias ao longo de vários 
anos. Não vamos estudar as caracterís-
ticas dos indivíduos com esta ou aquela 
síndrome, com esta ou aquela deficiên-
cia;  vamos dedicar o nosso tempo para 
conhecer e estudar as características, 
as necessidades, o jeito de aprender de 
todos os alunos e também do João que 
tem Síndrome de Down e da Ana que é 
cega. É nesse momento que as parce-
rias com outros profissionais são impor-
tantes para que tenhamos as ferramen-
tas necessárias para atendermos bem a 
todos, sem discriminações. 

Por isso, a formação do professor, 
para trabalhar numa escola que se 
proponha a respeitar e a valorizar a di-
versidade, deve capacitá-lo a entender 
as diferenças e a encará-las não como 
algo que inferiorize o ser humano, mas 
como um desafio que deve ser levado 
em conta na preparação das atividades, 
na atenção que deve dedicar a cada alu-
no durante a aula, na maneira de avaliar 
e de utilizar os resultados da avaliação. 
É nesses momentos de formação que o 
professor deve aprender a planejar se 
perguntando sempre não o que ele terá 
que ensinar, mas o que os alunos gosta-
riam de aprender.  

Respeito à diversidade e formação 
contínua do professor, eis aí os dois pila-
res da escola inclusiva.

Profª Mara Lúcia Madrid Sartoretto
Consultora da Federação Brasileira das 

Associações de Síndrome de Down;
Diretora do Centro de Apoio da AFAD;

Diretora da Assistiva Tecnologia e Educação
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Nos dias 24 e 25 de maio aconteceu 
o Encontro sobre Inclusão da Rede 
Sinodal de Educação, nas Faculda-

des EST, em São Leopoldo/RS. A minha 
expectativa em participar deste evento era 
alta, pois a temática é inquietante e, princi-
palmente, desafiante. 

Acredito que precisamos aprender a 
pensar inclusão não como uma opção das 
nossas escolas e sim como característica 
delas. Somos escolas luteranas que pos-
suem Jesus Cristo como Senhor e Salva-
dor. A Pastora Iára Müller, em suas medita-
ções e sensibilizações nos comoveu men-
cionando o caráter inclusivo de Jesus. São 
mais de dois mil anos em que Ele estava 
entre nós e nos mostrou como olhar para o 
próximo sem preconceito. Despir o nosso 
preconceito é o primeiro desafio para con-
seguirmos incluir as pessoas. O segundo é 
buscarmos o conhecimento científico. 

No trabalho com as professoras Mara 
Sartoretto e Rita Bergesch pudemos per-
ceber o quanto a legislação, a ciência e a 
tecnologia têm evoluído e trazido recursos 
que nos auxiliam no trabalho pedagógico 
com as pessoas com deficiência. Na opor-
tunidade, pudemos observar como manejar 
os instrumentos, assistir a aulas criadas em 

Encontro sobre Inclusão
softwares que auxiliam o aluno a compre-
ender o conteúdo administrado em sala 
adaptado a sua necessidade e fomos in-
centivados a tentar, arriscar, errar, tentar 
novamente e, principalmente, a não desistir. 

 E foi exatamente isso que o filme 
“Como estrelas na Terra” retrata. Momento 
rico conduzido pela Pastora Iára, que nos 
fez refletir sobre a importância do olhar aco-
lhedor do professor frente a dificuldades de 
aprendizagem do aluno. Olhar para além da 
dificuldade, acreditar na superação, nos co-
locando no lugar do aluno que geralmente 

assume o rótulo daquele que não consegue 
aprender. O filme exibe o quanto a nossa 
ação proativa é significativa no processo de 
aprendizagem de um aluno que está apre-
sentando alguma dificuldade.

Na manhã do dia 25, ouvimos o com-
partilhamento de três escolas filiadas a 
Rede Sinodal que possuem práticas no 
processo de inclusão escolar. As institui-
ções que naquele momento socializaram 
foram Colégio Teutônia, Instituição Evan-
gélica de Novo Hamburgo e Colégio Sino-
dal Doutor Blumenau. Ouvir o relato das 
escolas irmãs após um dia inteiro de dis-
cussão da teoria nos auxilia a revisitarmos 
as nossas práticas e a voltarmos para nos-
sas escolas com entusiasmo e disposição 
para caminharmos mais alguns passos no 
processo de inclusão nas nossas escolas. 

Esta caminhada não é fácil, ela é cheia 
de obstáculos, mas ficará muito mais gra-
tificante quando aprendermos a acolher 
as pessoas diferentes e a aceitá-las como 
obras primas de Deus.

Psicóloga Débora Hoffmann
Arte: Isaias Kniss Sczuk

Colégio Sinodal Doutor Blumenau
Pomerode/SC

No dia 5 e 6 de abril, eu (Re-
beca de Oliveira Camargo), 
Vinícius Pereira e o profes-

sor de Educação Física, Alexan-
dre Jotz, fomos ao Encontro de 
Lideranças Estudantis no Colégio 
Evangélico Augusto Pestana, em 
Ijuí. Lá, conhecemos vários jo-
vens da nossa idade e que pen-
sam de forma parecida com a 
nossa. Chegando à escola onde 
teríamos o encontro, fomos muito 
bem  recepcionados pelos alunos 
e professores. Na parte da manhã de sexta-feira, 5 de abril, tive-
mos duas palestras sobre liderança jovem e como devemos usar 
a liderança no dia-a-dia; logo após tivemos o almoço na escola; 
depois, retomamos com palestras sobre a liderança propositiva e, 
por fim, conhecemos vários líderes que residem na cidade, como 
bombeiros e médicos, que são considerados pelos cidadãos de Ijuí 
pessoas que fizeram diferença na sociedade. Assim que encerra-
mos as atividades na escola, conhecemos o lugar onde íamos ficar 
hospedados... Conhecemos as famílias hospedeiras, e no caso dos 

Encontro de Lideranças Estudantis da 
Rede Sinodal de Educação

meninos, os alojamentos; logo 
após, voltamos para a janta e a 
festa entre nós, na quadra de es-
portes da escola. Nossa, foi muito 
legal aquele dia! No outro dia pela 
manhã, bem cedinho, chegamos 
ao colégio e logo fomos para o 
auditório, no qual tivemos mais 
uma palestra sobre liderança. 
Por fim, fizemos um trabalho de 
integração com os alunos de ou-
tros colégios da Rede Sinodal de 
Educação; almoçamos e logo em-

barcamos para fazer a viagem de volta. Em minha opinião foi a pior 
parte, pois nos despedimos de muitas pessoas que adoramos ter 
conhecido, mas que não sabemos se vamos algum dia reencontrar. 
E além de tudo, tenho a certeza que esta experiência foi única e 
inesquecível em nossas vidas.

Rebeca de Oliveira Camargo
Colégio Sinodal da Paz

Novo Hamburgo/RS
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Apartir do 19º Encontro de Lideran-
ças Estudantis, ocorrido no CEAP, 
em Ijuí, fomos desafiados a escre-

ver sobre o tema: Liderança Propositiva. 
De fato, isso se torna um desafio, pensar 
sobre o que ainda não foi dito sobre li-
derança. O tema liderança é muito en-
fatizado no meio educacional e é objeto 
de estudo e encontros anuais da Rede 
Sinodal. Por isso, o que ainda temos a 
escrever ou ler sobre isso?

Certa vez ouvi a frase “as pessoas 
são o ativo mais importante da empre-
sa”. Essa não é uma novidade no mer-
cado, mas é uma verdade que prevalece 
há muito tempo. Com isso, destitui-se o 
papel do líder como o “temido chefe” e 
passa-se a pensá-lo como um facilitador 
das relações de trabalho, ou seja, como 
um gestor de pessoas. Esta competên-
cia, quando presente na vida de um líder, 
pode revelar a sua força e capacidade em 
mobilizar, coordenar e integrar pessoas, 
inspirando-as em suas ideias e ações.

A verdade é que vivemos numa so-
ciedade onde, cada vez mais, o indivi-
dualismo está presente, profissionais 
já não são mais “parceiros”, mas, sim, 
competidores. Tudo que se faz é medido, 
é comparado a alguém ou a algo reali-
zado. A concretização das metas ou ob-
jetivos traçados pelo grupo depende de 
uma liderança positiva e propositiva com 
capacidade de articular, motivar o desen-
volvimento das capacidades, qualidades 
e competências individuais a serviço do 
coletivo. O líder precisa fazer com que a 
integração e o envolvimento das pessoas 
que estão próximas a ele seja o melhor 
e mais saudável possível. Com respei-
to, comprometimento, companheirismo, 
mobilização e entrega, torna-se possível 
executar com êxito um trabalho bem pla-
nejado.

A grande questão é: somos líderes 
ou podemos nos tornar um líder? Com 
toda certeza, é totalmente possível de-
senvolver a competência da liderança 
em cada um de nós. Liderança é uma ha-
bilidade em constante evolução. O líder 
se constitui dependendo do seu espaço 
de convivência, tanto que um bom líder 
no campo de futebol, provavelmente, não 

Liderança Propositiva

terá a mesma competência na organização 
de um evento como uma celebração reli-
giosa ou uma gincana escolar. Podemos 
comparar o papel de um líder ao de um 
maestro regendo sua orquestra. Ele preci-
sa conhecer seus músicos, o potencial de 
cada um, precisa dar o tom, coordenar e 
sincronizar todos os instrumentos, motivá-
los e inspirá-los para darem o melhor de si 
e a trabalharem em equipe para conquis-
tar o melhor resultado possível: uma linda 
sinfonia. Numa orquestra, um não pode 
querer aparecer mais do que o outro; no 
momento em que isso acontece, o trabalho 
do regente não foi bom e o resultado não 
é o melhor. O sucesso de um líder está na 
identificação do potencial e da maturidade 
dos integrantes de sua equipe no intuito 
de definir o grau de autonomia que cada 
um terá ao desempenhar suas atividades. 
Dessa forma, cabe ao líder não só mobi-
lizar a equipe em direção a um objetivo, 
mas delegar e acompanhar as pessoas 
orientando-se pelo momento profissional 
de cada um.

Quanto mais os líderes estiverem sin-
tonizados com a sua equipe, mais forças 
exercerão sobre o grupo e mais coesa a 
organização se tornará. Para quem qui-
ser se tornar um líder, é muito importante 
desenvolver exercícios, tarefas que des-
pertem interesse pelo inusitado, diferente, 
emergente; usar técnicas que propiciem 
lidar com vários temas simultaneamente, 
participar de comissões, grupos ou ativida-
des com uma ampla diversidade de abor-
dagens e, claro, se expor a situações onde 
precise delegar e acompanhar algumas 
situações pontuais. Para assumir cargos 
que requeiram liderança, o profissional 

deve, acima de tudo, se conscientizar em 
relação a sua forma de praticar e exercer 
a sua liderança para buscar aprimorar-se 
nesta competência que requer esforço, tra-
balho e dedicação constante.”

Quando pensamos em lideranças, 
pensamos em pessoas que tenham uma 
certa autonomia, pessoas felizes, pesso-
as capazes de ter a habilidade de condu-
zir ou dirigir situações, ou seja, projetos 
de sociedade, comunitários ou escolares. 
Pensamos o líder como alguém disposto a 
superar seus limites pessoais e contribuir 
na formação de pessoas para a superação 
de seus limites e transformação de situa-
ções vividas.

Voltando à figura do regente de uma 
orquestra, podemos concluir que dele se 
espera algo inusitado, diferente e único. 
Um bom regente tem que propor algo ou-
sado, criativo, dinâmico e atual, sem per-
der o foco no principal: a música. Um líder 
tem o papel semelhante: dele se espera a 
ousadia, a criatividade, a dinamicidade e o 
inusitado.

O grande desafio, que cabe a todos nós 
como educadores, é despertar, garimpar, 
provocar nossas lideranças a irem à busca 
do inusitado, a saírem dos seus muros e a 
serem ousados nas suas atitudes como ci-
dadãos. Precisamos tirar os nossos jovens 
líderes da acomodação que os envolve, 
mas, para tanto, é necessário darmos o 
exemplo. Em tantos momentos de nossas 
vidas temos sido apenas objeto nas mãos 
de outros, temos deixado de agir. Para o 
aprendizado do verdadeiro exercício de li-
derança é exigido de nós, educadores, que 
sejamos um espelho de fundamental im-
portância nesse aprendizado. Somos nós 
que conduzimos, durante anos da vida de 
cada jovem, o seu processo de ensino em 
sala de aula. Assim, faz-se necessário pro-
porcionar ações, atividades que propiciem 
o despertar de habilidades de liderança a 
serem desenvolvidas por nossos educan-
dos para que toda a sociedade brasileira 
seja beneficiada por cidadãos bem forma-
dos e conscientes de seu papel.

P. Luciano Miranda Martins
Colégio Evangélico Augusto Pestana

Ijuí/RS
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Uma das coisas que mais aprecio é a 
boa conversa. Daquelas que faze-
mos com os amigos e compadres. 

Daquelas nas quais nos atrevemos a fa-
lar sobre todo o tipo de assunto animados 
pela amizade, pela confiança e pela cer-
teza de que, acima de tudo, nos quere-
mos bem. Falar da vida! Não de conversa 
fiada, que não leva a nada. Prosa da boa, 
que parte da realidade e visa à constru-
ção de um mundo melhor. 

Diálogo que envolve e evoca nossa 
história pessoal, emoções, sabedorias, 
experiências e esperanças profundas 
para vida. Assim foi o encontro sobre Es-
piritualidade na Comunidade Escolar. Foi uma conversa 
fundada na amizade, na confiança, na fé, na esperança e 
no amor que nos une como seres humanos que partilham 
este universo tão singular e, ao mesmo tempo, tão diverso: 
a comunidade escolar. 

Tomamos a liberdade de convidá-lo para continuar a 
conversa. Esperamos que estas idéias e pensamentos aqui 
compartilhados sejam mola propulsora para a reflexão e 
prática de vivência da espiritualidade no ambiente escolar. 
Fique conosco para mais um dedinho de prosa. 

Em nosso encontro, foram parceiros de diálogo Leonar-
do Boff, Moacir Gadotti, Fritjov Capra, Cecília Meireles, Frei 
Betto, Eckhart Tolle, Hugo Assmann, Dalai Lama, Gustavo 
Gutierrez, Milton Schwantes, Paulo Freire, Lya Luft, Ernes-
to Cardenal, Fernando Pessoa, Teilhard de Chardin. Todos 
eles vieram em nossa bagagem de mão. E você sabe que 
bagagem de mão não pode ser grande. Ela precisa ter o 
tamanho certo para conter o principal, o imprescindível, 
aquilo que precisa estar sempre conosco. Suas idéias e 
pensamentos iluminaram nosso diálogo com leveza, pro-
fundidade, sabedoria, compromisso, fé e paixão. Isto é fun-
damental para falar de espiritualidade. 

Deles aprendemos que nossa espiritualidade não exis-
te a priori ou flutua solta no ar. Ela tem raízes e nestas 
raízes “[...] existe uma experiência determinada, realizada 
por pessoas concretas que vivem um tempo bem preciso. 
Experiência própria, pessoal e, simultaneamente, comuni-
cável aos outros.” (Gutiérrez, 1984, p. 51). Espiritualidade é 
atitude que promove a vida e a coloca no centro.

As lembranças e experiências vividas no ceio de nossa 

Espiritualidade na Comunidade Escolar
Encontro de Pastores Escolares da Rede Sinodal

Ivoti, 15 e 16 de maio de 2013

família nos deram o rumo e o jeito de caminhar. 
O abraço, o carinho, a satisfação de nossas 
necessidades básicas, os cuidados recebidos 
nos primeiros anos de nossa existência nos 
deram as ferramentas necessárias para desen-
volver nossa espiritualidade. Como diz James 
W. Fowler: 

[...] nossas primeiras pré-imagens de Deus se 
originam aqui. Particularmente, elas se compõem 
de nossas primeiras experiências de mutualida-
de, nas quais formamos a consciência rudimentar 
de nós mesmos como seres separados e depen-
dentes de outros imensamente poderosos, que 

estavam presentes em nossa primeira tomada de cons-
ciência e que “nos conheciam” – com olhares reconhe-
cedores e sorrisos reconfirmadores – quando de nosso 
primeiro autoconhecimento.  (Fowler, 1992, p. 106)

Em seu nascedouro, a espiritualidade não é fruto de dis-
cursos, teses, teologias, religiões ou dogmas, mas de ins-
tintos e gestos de ternura e amor humano comprometido, 
solidário e ensinante (como diria Paulo Freire). Olhares, 
sorrisos, balbucios, choros, lágrimas, carícias e cuidados 
são os meios de comunicação através dos quais sentimos, 
aprendemos e apreendemos nossa espiritualidade por pri-
meira vez. Falamos daquilo que ouvimos. Sorrimos porque 
sorriram para nós. Consolamos porque fomos consolados. 
Amamos porque fomos amados. Ajudamos porque fomos 
ajudados e oramos porque oraram conosco e por nós. 

Tão simples e tão profunda, essa constatação é capaz 
de nos reconduzir, com mentes e corações cheios de amor e 
gratidão, ao passado de nossa existência para revisitar pes-
soas e locais que fazem parte de nós. Espiritualidade nos 
permite visitar o passado para compreender e agradecer 
pelo que somos e temos. Possibilita ainda visitar o futuro 
para oferecer e superar aquilo que somos. Ela se define, 
neste primeiro momento, como experiência profundamente 
humana que possibilita um caminhar pela vida sem a escra-
vidão da linearidade do tempo e do espaço.

Para a comunidade escolar, nos parece importante a 
afirmação de que a vivência da espiritualidade não está 
ligada ao conhecimento de teses, teologia, religiões ou 
dogmas. Ela está umbilicalmente ligada à nossa mais 
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profunda humanidade – dependência de seres imensos e 
poderosos – (nossos pais, cuidadores) que nos cuidam, 
amam e ensinam o que aprenderam. Ela pode nos ajudar a 
transitar por tempos e locais de nossa vida, ajudando-nos 
a redescobrir e reinventar nossa história pessoal a partir da 
gratidão e da esperança. Reconhecer na pessoalidade de 
nossa história a nossa humanidade comum - tão diversa e 
distinta quanto semelhante e parente, fraterna. Ela pode 
nos ajudar a reaprender sorrisos, gestos, carinhos e soli-
dariedades que perdemos no embate com a realidade de 
insegurança, vulnerabilidade e violência que experimenta-
mos na atualidade. 

A espiritualidade parte não do poder, nem da 
acumulação, nem do interesse, nem da razão instru-
mental. Arranca da razão emocional, sacramental e 
simbólica; nasce da gratuidade do mundo, da relação 
inclusiva, da comoção profunda, do sentido de co-
munhão que todas as coisas guardam em si, da per-
cepção do grande organismo cósmico, pervadido de 
acenos e sinais de uma realidade mais alta e última. 
(Boff, 2000, p. 131)

Nesta conversa, contudo, também constatamos que nos-
sa comunidade humana está profundamente marcada por 
experiências de abandonos, descuidos, descasos, abusos, 
privações e violências. Não sorrimos porque não sorriram 
para nós, não amamos, não ajudamos e não oramos porque 
não fizeram isto conosco e por nós. A consequência disto 
é uma espiritualidade que se desenvolveu na carência, no 
medo e na insegurança, voltada somente para a satisfação 
de necessidades pessoais. Uma espiritualidade que vem 
marcada por relações de dependência, subserviência e pela 
reprodução da violência sofrida. 

Dessa experiência, suspeitamos, derivam expressões de 
espiritualidade assombradas pela culpa e por demônios; ou 
ainda, marcadas pela obrigação de sucesso, prosperidade e 
com suas esperanças limitadas ao momento presente. Já não 
existe mais a liberdade de revisitar o passado e visitar o futuro.

Essa talvez seja - não a fotografia, mas - a radiografia da 
espiritualidade pós-moderna. Depois da queda do Muro de 
Berlim, o mercado colocou-se arbitrariamente como a única 
realidade possível e viável para este mundo. As utopias mor-
reram. Consequentemente, os seres humanos foram trans-
formados e limitados a imensos aparelhos digestivos e ex-
cretores. Somos insanamente estimulados a consumir tudo 
o que pareça saboroso e traga prazer imediato. Também a 
religião virou mercadoria a ser vendida para satisfazer todos 
os tipos de necessidades. 

A espiritualidade pós-moderna está focada no indivíduo e 
no agora. Embora pareça ser libertador o alforrio de padrões 

pré-estabelecidos e ideologias, não viver a culpa do passado 
ou a ansiedade pelo futuro, viver sem a noção de história e 
esperanças pode ser ainda mais nocivo e trazer consequên-
cias desastrosas para a humanidade. 

Os avanços científicos e tecnológicos vividos pela hu-
manidade nas últimas décadas trouxeram consigo uma 
nova cosmologia e paradigma (Barros, 2009, pp. 18-20). 
Não vemos mais o mundo, a matéria ou o ser humano 
como víamos há meio século. Hoje nos compreendemos 
como parte de uma grande teia de vida, irmãos e irmãs das 
estrelas e de tudo o que vive. Nosso planeta não é apenas 
uma grande casa, mas está vivo, pulsa e geme as dores 
da criação. Participamos de um destino comum, portanto, 
comungamos no imenso altar da vida as mesmas alegrias, 
dores e tristezas. 

Nesse sentido, a espiritualidade na comunidade escolar 
também precisa reconhecer o espírito de vida que existe em 
cada ser e em toda a matéria de que é feito o nosso univer-
so. A devoção a Deus precisa ser também devoção ao ser 
humano, ao animal, à natureza e, fundamentalmente, à vida. 
Espiritualidade se revela como atitude de cuidado, respeito 
e amor para com tudo o que existe. Aquele afeto inicial que 
nos conduziu à compreensão da espiritualidade precisa ago-
ra tornar-se em nós ação amorosa para com tudo e todos. 
Espiritualidade é atitude. 

Esperamos que estas idéias e pensamentos arrolados 
aqui possam servir de estímulo, questionamento, impulso e 
ponto de partida para a discussão e a vivência da espiritu-
alidade na comunidade escolar. Como toda boa conversa, 
esta também não teve a intenção de esgotar o tema ou dar 
a palavra definitiva sobre o assunto. É só conversa da boa, 
que visa à construção de um mundo melhor.  Mãos à obra!

P. Marcos Rodrigues
Colégio Sinodal

São Leopoldo/RS
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Aprimeira etapa do curso de Língua 
Portuguesa da Rede Sinodal, realiza-
da nos dias 19 e 20 de abril, no Co-

légio Sinodal Ruy Barbosa, em Rio do Sul, 
teve como tema o Desenvolvimento da com-
petência leitora nos alunos: compreensão e 
interpretação de 
textos.

O que é ler nos 
dias de hoje?

Uma boa lei-
tura exige sempre 
um leitor descon-
fiado e crítico, 
aquele que con-
segue construir 
conhec imento ,  
estabelecendo relações de significado. Para 
isso, o professor deve ser medidor dessa re-
lação entre o aprendiz e a leitura, apresen-
tar diversos gêneros textuais, nas diferentes 
áreas do conhecimento, pois nós, enquanto 
educadores, somos responsáveis pelo de-
senvolvimento da aprendizagem.

É importante que se apresente atividades 
contextualizadas para que o aluno consiga in-
ferir sentidos do texto no contexto da leitura, 
relacionado-o com outros lidos ou vividos, fa-
vorecendo, assim, a compreensão e uma boa 
interpretação.

Para isso, essa intervenção deve ser pla-
nejada e qualificada, o professor deve interro-
gar e propor desafios ao aluno para que ele 
perceba o assunto principal do texto e desper-
te nele o interesse pela leitura.

O curso foi muito bem conduzido pelas 
palestrantes Ana Maria Trinconi Borgatto e 
Vera Lúcia de Carvalho Marchezi, que orga-
nizaram diversas propostas de incentivo à 
leitura por meio de oficinas e sugestões de-
safiadoras, a fim de provocar reflexões sobre 
as práticas que escolhemos como suporte, e 
as oportunidades que criamos para que os 
alunos se interessem pelos textos a partir dos 
desafios propostos.

Foram sugeridos diversos materiais de 
apoio com o objetivo de formar professores 
capazes de formar alunos que leiam e pro-
duzam seus próprios textos com autonomia. 

Para que esse objetivo seja alcançado, 
é importante que o educador perceba que a 
chave para novas aprendizagens deve ser 
desenvolvida por todas as áreas do conheci-
mento. Assim, conseguiremos formar leitores 
críticos e competentes no desempenho da 
oralidade, contribuindo para uma escrita com 
mais qualidade.

Profª Ornela Beux
Colégio Sinodal da Paz

Novo Hamburgo/RS

Curso de Língua 
Portuguesa

Diariamente, enfrentamos desafios no contexto es-
colar, que abrangem inúmeros campos da nossa 
prática. Em sua maioria, eles são superados com 

facilidade, mas, em alguns casos, a sua superação pode 
ser mais delicada, e, por tratar-se de questões que envol-
vem alunos, devem ser levadas a sério. Como lidar com 
os conflitos? Pensando nessa temática, ocorreu nos dias 
03 e 04 de maio, no Colégio Evangélico Alberto Torres, 
em Lajeado/RS, o Encontro Nacional de Mediação de 
Conflitos.

Sendo a escola um espaço de formação crítica da 
sociedade, ela é palco de inúmeras opiniões e estas 
podem, em alguns momentos, divergir a ponto de gerar conflitos. Como fazemos para 
superar tais situações? Não existe uma fórmula que possa ser aplicada por todos os 
professores e assim resolver a situação. No entanto, algumas estratégias costumam 
render bons frutos.  Pensando nisto, refletimos sobre “mediar conflitos” a partir das 
práticas desenvolvidas em algumas instituições da Rede Sinodal. A escola é um espa-
ço de convivência projetado para a coletividade e, para que este seja um ambiente de 
relações proveitosas, precisamos desenvolver laços de afetividade entre os indivíduos 
que a frequentam. Este vínculo não abrange apenas os alunos, mas se estende a toda 
comunidade escolar, incluindo, desta forma, pais, funcionários e visitantes. 

Enquanto professores, assumimos o papel de mediadores entre os educandos e 
precisamos estar preparados para lidar com as diferenças. A observação dos estudan-
tes, não apenas na sala de aula, mas em todo ambiente escolar, nos auxilia a entender 
melhor suas ações e reflete numa mediação mais positiva. Não podemos, no entanto, 
esquecer que nossa função não é protegê-los dos males da vida, mas sim, a partir destas 
situações conflituosas, prepará-los para a convivência em sociedade. 

Devemos entender que o conflito não é algo positivo e nem negativo. Ele simplesmente 
existe, é inerente à vida. Ele pode ser enriquecedor, no entanto, somos induzidos a considerá-
lo negativo pelo temor de perder e ter nossa opinião contrariada. Nossa ação deve ser cons-
truída no caminho do “ganhar”, não o ganho individual, mas sim o coletivo. Esta é a forma 
mais complexa de mediação, pois exige colaboração e preocupação com os relacionamentos 
existentes. Quando conseguimos trabalhar desta forma, percebemos que o conflito não é algo 
que pertence a mim ou ao outro, mas sim algo mútuo, que deve ser resolvido por nós.

Como está minha prática em sala de aula? Ao escolher a docência, assumimos um 
importante compromisso. Nossa “missão” passa a ser transformar o aluno num adulto 
e não exigir que ele seja um. O aluno é um ser em formação e nós, ao nos apresentar-
mos como professores, assumimos a liderança a serviço deste propósito maior. Quando 
perdemos a noção de que somos os adultos e responsáveis pelos alunos, isto reflete na 
“perda da sala de aula”. No entanto, para conduzir os alunos no seu processo de forma-
ção precisamos estar convictos do que queremos. Acima de tudo, precisamos nos sentir 
realizados enquanto professores, afinal, a sala de aula ocupa grande parte da nossa vida. 
Sempre precisamos ter em mente que nossas ações deixam marcas nos alunos e cabe a 
nós definir de que forma queremos ser lembrados.

Segundo o professor Leandro Karnal, palestrante no Encontro, nossa tarefa, enquan-
to professores, “é constante, difícil, com resultados pouco visíveis a médio prazo”. Isso 
não significa que devamos desanimar ou pior, desistir do aluno. Muito pelo contrário, de-
vemos, a cada dia, renovar nossos votos de confiança e perseverança, acreditar que os 
resultados do nosso empenho, por mais que demorem a aparecer, um dia serão visíveis. 
Paciência é a palavra chave. Não a pura e simples paciência - sinônimo de calma e tran-
quilidade. Mas a paciência enquanto sinônimo de persistência. É possível que tenhamos 
que repetir diariamente nossas lições, durante muito tempo e apesar dos erros e frustra-
ções, jamais podemos desistir – principalmente do “aluno-problema”, pois este, ao negar 
e ser indiferente à nossa paciência, mostra que é o que mais necessita dela.

O que eu levei deste curso? A certeza de que estou no lugar certo. A sala de aula é 
cada vez mais o lugar onde quero estar. 

Profª Jaqueline Hornburg
Colégio Sinodal Doutor Blumenau

Pomerode/SC

Desafios no contexto escolar
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Intercâmbios

Como Benjamin Franklin alguma vez falou: “Bem-feito é melhor 
que bem-dito”. Nessa frase se traduz a minha impressão de 

estudar em uma escola da Rede Sinodal, pois as ações significam 
mais do que muitas palavras podem significar.

A escola é uma instituição que oferece aos alunos inúmeras 
ferramentas que dependem completamente de sabermos empre-
gá-las e/ou aproveitá-las. Os professores, por sua vez, proporcio-
nam o conhecimento cujo objetivo principal é a formação integral 
do ser humano.

Ao estudar no Colégio Sinodal Doutor Blumenau, eu percebi 
que o envolvimento vai além da parte técnica e que se foca em 
formar pessoas para o desenvolvimento humano e social. Exem-
plo disso se vê no culto que acontece toda quarta-feira: a impor-
tância que se dá à religiosidade é base fundamental de uma es-
cola da Rede Sinodal, centrando, pois, a educação em diretrizes 
evangélico-luteranas.

Do mesmo modo, dentro das disciplinas oferecidas, o aluno 
tem a possibilidade de estudar duas línguas estrangeiras, poden-
do escolher entre o espanhol, o inglês e o alemão.

O aluno tem a possibilidade de ter um perfil muito variado e 
mais completo, pois a escola proporciona inúmeras atividades ex-
tracurriculares tanto culturais (teatro, dança, música, coral) quanto 
esportivas (voleibol, handebol, basquete...). Tive a oportunidade de 
fazer parte da Fanfarra do Colégio, participando de um evento de 
todas as fanfarras da região Sul. Além disso, pude participar de um 
Festival Esportivo. Percebi a importância que tem cada uma dessas 
atividades na formação pessoal do ser.

Falando com uma de minhas colegas (Bárbara Guenther, 3º. 
EM), consegui visualizar/imaginar o valor que o Colégio dá à inte-
ração das instituições da Rede Sinodal de Educação. Ela partici-
pou de um encontro de lideranças, em que os alunos participantes 
foram guiados através de palestras e músicas pelo caminho da 
filosofia luterana, estreitando, assim, os laços afetivos entre eles e 
desenvolvendo a solidariedade.

Uma vez que se sabe dessa importância na vida (contar com 
o apoio seja dos colegas de aula, dos professores, dos amigos ou 
pais) fazendo com que a pessoa esteja aberta a aceitar diferentes 
opiniões, sabendo que as possibilidades são variadas e que o po-
der de escolha é completamente nosso.

Rayeneri Garcia
Colégio Sinodal Doutor Blumenau

Pomerode/SC

Desde o início, minha impressão do Instituto Sinodal da Paz 
tem sido muito boa. Fui bem acolhida, os colegas foram 

receptivos. Os primeiros dias, como sempre, são difíceis, mas 
aqui foi bem tranquilo, pois minha turma é muito legal.

Com o passar dos dias, foi percebendo as semelhanças 
e diferenças entre a escola no Brasil e no México. São pa-
recidas as matérias, também o fato de que cada professor 
tem o seu componente curricular. No México, temos intervalo 
só que é mais longo, as aulas começam às 7h e vão até às 
13h30min. Nosso uniforme é completo, não apenas a cami-
seta do colégio. No México, somos avaliados todos os dias, 
40% de nossa nota é resultado de trabalhos em aula, partici-
pação, temas de casa, apresentações e algum tipo de teste. 
Os outros 60% são de uma prova. Uma outra diferença é que 
o terceiro ano é direcionado, ou seja, temos matérias de “tron-
co comum” que são as que têm em todas as áreas; mas as 
outras são de acordo com o que o aluno vai se especializar, 
podendo escolher entre 4 áreas; “químico-biólogo, “humani-
dades”, “físico-matemático” ou “econômico”, isso auxilia no 
preparo para a faculdade. Na minha escola, é possível ter 
isenção nas provas do fim do semestre se obtiver uma nota 
acima de 9.20 e 8.50 em conduta. Somos alfabetizados des-
de o maternal, em Língua Inglesa e Espanhola.

Uma coisa que adorei no Instituto Sinodal da Paz é o 
fato de que, todos os anos, o “terceirão” tem um tema, uma 
posse e as festas. Eu nunca havia visto algo do tipo, pois no 
meu país não existe esse costume, achei uma forma mui-
to legal de unir a turma e é muito divertido. Como estudei 
numa outra escola em Santa Maria-RS, antes de vir morar 
em Santa Rosa, posso dizer que o nível de ensino do “Da 
Paz” é excelente e os professores também são muito capa-
citados. Percebo que é uma ótima escola, na qual, como já 
afirmei, sinto-me muito bem.

Daldy Bouza
Instituto Sinodal da Paz

Santa Rosa/RS

Minha experiência como aluna no Brasil, 
em uma escola da Rede Sinodal de Educação
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Intercâmbios

Apresente escrita inscreve-se na 
condição de oportunizar refle-
xões e pensamentos outros, a 

todos\as aqueles\as que se “impor-
tam” e se “sensibilizam” para com o 
sujeito criança que “gasta” cotidiana-
mente o seu tempo conosco, no es-
paço\tempo da educação infantil, num  
breve relato da minha experiência em 
maio de 2012, com a Pedagogia Ma-
laguzziana, ou então, com a abordagem de Reggio Emília. Por 
sua vez, é a busca de uma narrativa em que a experiência profis-
sional e pessoal sinaliza o desenvolvimento como um processo e 
um trajeto, articulações necessárias para a discussão, inovação, 
escolhas e trocas. 

Encontro com o lugar: contextualizando
Primeiramente assinalo um pouco da trajetória percorrida e 

da história desta pedagogia voltada à primeira infância, trazendo 
algumas considerações de entendimentos da abordagem que de-
finem o espírito das escolas Regginianas. 

Faz-se necessário ressaltar que, há mais de uma década, as es-
colas municipais de Reggio Emília ao norte da Itália estão entre as 
mais importantes experiências na área educacional de crianças de 
zero a seis anos. Assim, com este conhecimento prévio e carregada 
de expectativas, “voei” à Itália, onde, por um período de uma sema-
na, experienciei a alegria e as dimensões possí-
veis do aprender das gentes grandes e pequenas.

Compreende-se a proposta educacional para 
com a primeira infância ao compreendermos a 
cidade que a criou: um lugar em que é visível a 
articulação entre as escolas de Reggio e a co-
munidade local. Um lugar em que  se concebe 
e se prioriza a educação infantil na reconstrução 
epistemológica de conceitos articulados nos pro-
cessos do conhecer. A infância é visibilizada nas 
ruas, praças, calçadas, com exposições de ima-
gens, trabalhos, montagem com sucatas,..., as 
suas vozes são ouvidas, reafirmando o sentido e 
o significado das intenções envolvidas no projeto 
pedagógico Regginiano. Por esta razão, as esco-
las e os educadores tem definido uma postura de 
comprometimento para com a criança em suas 
manifestações de linguagens, na pesquisa e experimentação.

Nesse “vôo” segui na companhia de outros educadores que 
se sentiram afetados pelo desafio de compreensões das experi-
ências pedagógicas de Reggio Emília. Assim, éramos um grupo 
de professores visitantes de diferentes países da América Latina 
(Argentina, Uruguai, Venezuela, Chile, Paraguai, Bolívia) e de di-
ferentes estados do Brasil, totalizando a presença de 235 partici-
pantes latinos. 

Nestes dias em Reggio, estudamos os conceitos e a abor-
dagem da educação voltada à primeira infância, tendo os pen-

Pelos caminhos de Reggio Emília:
um convite para a experiência educacional

na Pedagogia Regginiana da Educação Infantil

samentos filosóficos do educador e 
pesquisador Lorris Malaguzzi como 
protagonista.  

   As palestras com os educado-
res italianos aconteciam no Centro 
Internacional Lorris Malaguzzi em 
Reggio Emília, onde, durante os 
meses de maio a setembro,   17 pa-
íses estariam imersos em estudos e 
pesquisas com o projeto pedagógico 

que comunica uma escolha, uma experiência, visibilizando a in-
fância e a sua cultura.

 Os dias foram pensados e organizados com uma profunda 
fundamentação teórica e a maravilhosa experiência de conhecer 
e conviver na prática o cotidiano de duas escolas de educação in-
fantil. Tive o privilégio de estar na Escola Diana, a primeira escola 
fundada por Malaguzzi, situada no coração da cidade italiana.

  
Cada lugar nunca é qualquer lugar,

cada proposta nunca é qualquer proposta
 O contexto sociocultural da cidade de Reggio Emília é bastante 

distinto e apresenta as suas singularidades num confronto com a 
realidade no Brasil. Como os educadores nos sinalizaram em suas 
falas e, também, pude perceber, “Reggio é uma cidade educante”, 
que convida ao compromisso e o envolvimento para com a educa-
ção. É visível o protagonismo das crianças, famílias e educadores 

sinalizando um valor a ser construído a muitas 
mãos, na proposta de todos serem educadores. 
Sinaliza-se o “fazer junto”, tendo a necessidade 
do outro para aprender e se humanizar. 

  É justamente esta coerência da participação 
como “valor educativo” um dos aspectos que me in-
terrogava e ao mesmo tempo encantava – não pelo 
espontaneismo – mas na organização do trabalho 
pedagógico com intenções para fazê-lo diário. 

Por isso, a escolha de uma proposta educati-
va nunca é inocente. Ela se denuncia  de muitas 
formas e jeitos. Assim, Malaguzi buscou “marcar” 
a alma dos seus pensamentos pedagógicos com 
o “estorpor do conhecer”. Para os educadores ita-
lianos, o estorpor é ligado à ideia do susto, do en-
canto, da surpresa. É um modo de operar em que 
se coloca em jogo a capacidade de abrir os olhos e 

fazer disto um modo de nascerem outras perguntas. É colocar à mos-
tra o que fica escondido no dia-a-dia, indo além do projeto. É a busca 
de um olhar sensível, atento e ativador da ação da criança, no desafio 
de aprender, crescer e avançar, na pretensão de uma mudança con-
ceitual da aprendizagem na infância, percebido como sendo alguém 

Capaz de desorganizar muitos eventos comuns e banalidades 
e de devolver a relevância e centralidade a aspectos da vida e do 
pensamento que não costumam receber suficiente importância na 
maior parte da cultura escolar e social. Isso se dá porque eles di-
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zem respeito a processos imprevisíveis, que não são mensurados 
ou controlados facilmente (VECCHI, 2012, p. 16).

Essa postura de entendimentos está no coração da filosofia 
da Abordagem de Reggio, pois, a cada dia é um novo reencontro 
com o outro, com novas situações, “um ciclo contínuo de pousar 
e voar. Como os pássaros que pousam e decolam, as crianças 
e professores pesquisam o terreno e ascendem para obter uma 
nova perspectiva” (BURRINGTON, 2012, p. 69), trajetória por 
meio da qual, pensam e desenvolvem os 
processos educativos, entrelaçando a cog-
nição e a imaginação, ressaltando que “as 
crianças são nômades do imaginário” (VE-
CHI, 2009, p. 131). 

Há uma valorização dos caminhos do pen-
samento escolhidos pela criança e suas muitas 
linguagens. Para que isto aconteça, os educa-
dores infantis “perdem” seu tempo pensando 
sobre as manifestações das crianças. Para os 
educadores Regginianos, o acolhimento da 
“escuta” e do “respeito” são valores fundamen-
tais nesta proposta que assinala a dimensão 
participativa. 

Ateliê: alimento das gentes grandes e pequenas
Em cada escola de Reggio o espaço do ateliê e a figura do 

atelierista é incluído no projeto geral de escolas para crianças. O 
ateliê é o lugar por excelência em que o educador pensa, observa 
e documenta sobre os processos mentais que a criança faz uso 
em determinadas situações. Um ambiente provocador, um espaço 
que “narra”, onde “tudo” acontece, onde “tudo” é possível, onde 
as crianças experimentam diferentes linguagens. Um “espaço 
com intensões” (GANDINI, 2012, p. 30) e ainda, parafraseando 
Schwall (2012) um lugar em que as crianças podem vivê-lo em 
sua plenitude e se encontrar dentro dele, escavando-o “com as 
suas próprias mãos e mentes” (GANDINI, 2012, p. 22).

O pensamento de Malaguzzi é sinalizado nas palavras da edu-
cadora Gandinni (2012, p. 22) ao reinterar o significado original 
do ateliê pensado pelo educador. A autora reafirma que o ateliê 
“se pretendia como reação contra o conceito da educação de 
crianças pequenas baseada principalmente em palavras e rituais 
medíocres” (Idem, 2012, p. 22) e ainda, busca resgatar “nossos 
professores, que vinham sendo humilhados pela estreiteza de 
suas escolas preparatórias, trabalhando com eles em seu desen-
volvimento profissional” (Idem, 2012, p. 22).

A qualidade com que o ateliê se dispõe à criança e ao educa-
dor é vivenciado de forma única. A singularidade das percepções 
permite que este espaço seja habitado e usado/experienciado de 
diferentes formas, gerando “mecanismos éticos que determinam 
a qualidade das relações entre os protagonistas do processo edu-
cativo” (SARTI, 2009, p. 20), um lugar para suscitar o “estorpor do 
conhecer”. Demonstra-se em um espaço de relações entre pes-
soas, baseado no diálogo e nas experiências com outros campos 
do saber e pensamentos.

Ao mesmo tempo este lugar se abre (um lugar dentro do lu-
gar) e esta compreensão se estende a toda escola da infância 
como sendo um grande atelier vivido por todos os envolvidos na 
educação dos pequenos, a centralidade está nas relações e co-
municações, ou ainda, fazendo uso das palavras das educadores 
de Reggio, é um “espaço relacional”. 

À volta: precisamos uns dos outros

As escolas da infância de Reggio Emília “ensinam” a potenciali-
zarmos a capacidade de aprender das crianças pequenas na “valo-
rização do patrimônio humano” (SARTI, 2009, p. 143), em que não 
há modelos de adultos e de crianças, porém, um espaço escolar 
compartilhado e cooperativo que proporciona o crescimento do ser 
humano em um contexto rico de muitos sentidos e linguagens. 

Bruner (2009, p. 137) assinala o seu entendimento ao dizer que 

Una Escuela de la Infancia de Reggio Emília 
es un tipo de espacio especial, donde los seres 
humanos son invitados a crecer em la mente, en 
la sensibilidade y en la pertencia a una comu-
nidade más amplia. Se pueden identificar três 
partes esenciales de tal espacio: primero- mío, 
tuyo e nuestro; segundo – en la comunidade y 
de la comunidade más amplia; tercer – una co-
munidade educativa.

Belas e sábias palavras do autor que 
podem enriquecer as nossas compreen-
sões desta Abordagem educativa para com 

a infância, instigando a abertura de novos espaços e perspectivas 
em nossas culturas. 

Em relação a isto, Lorris Malaguzzi, em suas falas, busca 
convocar as escolas da infância a assumirem a sua responsa-
bilidade nas escolhas que fazem; temas, materiais, espaços, 
livros, arquitetura, cores, projetos,..., como sendo potenciali-
dades de desenvolvimento do ser humano, no firme propósito 
da universalização dos direitos da criança a uma educação ati-
va nas manifestações das suas linguagens expressivas.

Nesse sentido, os contrastes e ou similaridades das circuns-
tâncias culturais aos quais estamos imersos é um modo de come-
çarmos outros diálogos entre nós mesmos e entre outras culturas. 
Esta compreensão é assinalada por VECHHI (2012, p. 164) como 
sendo “uma elevada tensão reflexiva nas escolas com relação ao 
trabalho que fazemos”, um caminho possível e necessário para 
pensarmos as escolas da infância de hoje, afinal, ensino é um 
“sistema vivo” (WHEATHEY, 1999 apud CADWWELL, RYAN E 
SCHALL, 2012. p. 170). 

Como escolhi trabalhar com crianças, e concluindo este relato, 
declaro a minha missão ao “estorpor do conhecer” enfatizando o 
comprometimento para com as diferentes infâncias e este, quem 
sabe, poderá ser o nosso ponto de encontro. 

E assim, hoje eu sou uma parte de tudo o que eu encontrei 
pelo caminho...

Profª Dagma Heinkel
SETREM

Três de Maio/RS
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Foi com imensa satisfação que pude par-
ticipar do 76º Seminário de Diretores no 

Chile, evento organizado com muito zelo 
pela Rede Sinodal de Educação.

Conhecer duas escolas alemãs particu-
lares e uma subvencionada pelo Go ver no, 
além de uma escola de formação de pro-
fessores de língua alemã, foi de extrema 
importância, pois, além de conversar com 
seus Diretores, Coordenadores Pedagógi-
cos, Professores, Alunos e conhecer a 
estrutura organizacional e física, tivemos a 
condição de avaliar estas instituições a partir das realidades que vi-
vemos em nossas instituições e da educação brasileira.

Aspectos que me chamaram a atenção:
1. A formação básica focada para o ingresso no Ensino Superior 

(uma delas visa às Universidades na Alemanha).
2. Formação bilíngue (em alguns casos, bilíngue simultâneo).
3. A estruturação das aulas com teoria, prática, fixação de con-

teúdos elementares e interdisciplinaridade.
4. O uso da tecnologia está direcionado aos laboratórios e não 

às salas de aula.
5. O diferencial no número de horas/aula praticado - média de 35 

a 40 horas semanais.
6. Em algumas turmas, a atuação de dois professores, simulta-

neamente.
7. O envolvimento dos alunos em sala de aula (respeito, partici-

pação, oralidade).
8. A escola pública subvencionada pelo governo com ava lia ção 

institucional.
9. As escolas particulares com um nível de exigência e com o 

envolvimento das famílias.
10. Avaliação por parte de uma das escolas que encontra dificul-

dades em encontrar professores, que precisa melhorar a co-
municação e melhorar as técnicas nas diferenças de apren-
dizagens.

A integração entre os Diretores e os relatos e pareceres após as 
visitas foram altamente positivos.

Prof. Adilson Leonhard Franck
Colégio Sinodal Rui Barbosa

Carazinho/RS

Seminário de Diretores no Chile:
alguns depoimentos

De 20 a 25 de maio de 2013, foi realizado 
o 76º Seminário de Diretores, no Chile. 
Participaram do evento 47 gestores de 

instituições educacionais da Rede Sinodal de 
Educação. Na programação, estavam, entre 

outros, City Tour pela cidade de Santiago, visita 
aos colégios Sankt Thomas Morus, Alemán 
Rudolf Deckwerth, Alemán de Santiago, e 

ao Instituto Profesional Alemán Wilhelm von 
Humbold e tour pelas cidades de Viña del Mar 
e Valparaíso. Abaixo, depoimentos de alguns 

diretores que participaram do Seminário:

Intercâmbios, pela sua própria natureza, sem-
pre são importantes, porque, além de arejarem 

as nossas cabeças, também trazem consigo no-
vos horizontes para os pensamentos e as ações 
em nossas escolas da Rede Sinodal. No ano 
passado, visitamos “escolas de ponta”, em São 
Paulo. Desta vez, foram escolas de “primeira li-
nha”, em Santiago, Chile.

Em suma, como geralmente acontece, 
“deu para aprender um monte”. Eis um peque-
no elencado de observações: a) as boas estruturas físicas das escolas 
visitadas no Chile estão bem relacionadas com as boas estruturas peda-
gógicas das mesmas; b) as matrizes curriculares são bem abrangentes, 
com muitas aulas diárias e com bom nivel de exigência; c) o nível dos 
professores é muito bom e a preocupação com a atualização é cons-
tante; d) o nível de convivência dos profesores e alunos é respeitoso e 
engajado; e) o resultado das escolas visitadas, no Sistema  de Avalição 
Nacional, situa-se entre as melhores do país.

Prof. Ivan Renner
Colégio Sinodal

São Leopodo/RS

Aprincipal conclusão que tiro da viagem ao Chile é a de que pode-
mos ter mais foco na aprendizagem. Não precisamos diminuir nossa 

criatividade, mas dispersar menos com coisas demais que fazemos: o 
governo que nos impõe uma transversa-
lidade que é excessiva, os pais com sua 
demanda exagerada e os professores e 
alunos querendo uma rotina de mudança 
permanente.

Alguém disse “nosso lema, nosso 
dilema”. É muito bom fazer parte de um 
povo criativo, mas é preciso saber não se 
perder na criatividade. Um pouco mais de 
foco, com essa criatividade que temos, 
talvez melhorasse nossa produtividade e 
perceberíamos que isso pode ser benéfi-
co a todos.

Prof. Sérgio Michels
Centro Sinodal de Ensino Médio de Sapiranga

Sapiranga/RS

Intercâmbios
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Durante o período de visitação às escolas no Chile procurei refletir sobre as práticas pedagógicas 
da nossa escola e tentei compará-las às instituições visitadas. As estratégias adotadas pelas 

escolas do Chile são relativamente simples: para alcançar a excelência na educação, são necessá-
rios alunos interessados e motivados, professores preparados e famílias fazendo a sua parte. De 
certa forma, fiquei tranquilo, pois as escolas da Rede Sinodal estão no caminho e muitas coisas que 
vimos são práticas recorrentes em nossas instituições. O seminário foi muito produtivo e a partir do 
benchmarking realizado, vamos selecionar as boas práticas e implantar as que são possíveis em 
nossas instituições, naturalmente, levando-se em consideração as diferenças culturais e políticas 
das duas nações. 

Prof. Joel Tauchen
Colégio Froebel

São Bento do Sul/SC

Participar de viagem de estudo e compartilhar com colegas diretores as experiências vividas enquanto 
conhecíamos a diferente realidade e cultura do Chile foi especial e de muito aprendizado. Não pode-

mos deixar de ressaltar que a cultura diferente traz formas diferentes de encarar o fazer pedagógico, colo-
cando a todos os diretores que lá estiveram desafios e questionamentos quanto à possibilidade de encon-
trar formas de ensinar, especialmente o alemão, com os resultados que ali encontramos. Visitar escolas 
chilenas, em que crianças, sem qualquer traço germânico, falam fluentemente a língua alemã nos mais 
diversos níveis, é motivo de desafio para todos nós e dá clara visão de que a nossa caminhada ainda é 
longa. Aprendemos bastante e esperamos poder levar alguns dos aprendizados às escolas que dirigimos.

Agradecemos a atenção a nós dedicada pelas Escolas que nos receberam e também à Rede Sinodal 
que organizou e nos oportunizou a oportunidade de ter vivenciado esta experiência única.

Prof. Bolco Hoppe
Colégio Sinodal Ruy Barbosa

Rio do Sul/SC

Oprocesso de formação contínua  se faz necessário, em especial, na educação. Desta forma, gostaria de 
ressaltar a importância deste  Seminário de Diretores da RSE 2013 ter  sido realizado  no Chile, uma vez 

que possibilitou que cada um ampliasse e comparasse a visão sobre o percurso formativo de nossos alunos.
Foi uma experiência muito válida, pois, além da ampliação do repertório cultural, tivemos experiências  

de  práticas educacionais e de gestão  escolar.
Sabemos que o Chile é um dos países que se destaca na área educacional na América Latina,  e os 

bons exemplos que vimos e vivenciamos,  certamente, contribuirão   para uma reflexão  das nossas práticas 
escolares.

Sublinho ainda a importância do tempo  maior deste seminário, que nos possibilitou  mais momentos de 
vivências, de trocas de experiências, de integração e de conhecimento da Equipe da nossa Rede. 

Prof. Marcos da Silva
Escola Barão do Rio Branco

Blumenau/SC

Aaprendizagem se dá de forma diferenciada e em vários contextos. Poder vivenciar estes diferentes 
contextos nos faz crescer e reavaliar a nossa prática de gestão. Esta foi a riqueza de nossa viagem 

a Santiago, de 20 a 25 de maio do corrente. Tivemos oportunidade de conhecer instituições de refe-
rência no Chile e trazer um olhar novo para a nossa prática pedagógica e de gestão. Chamou atenção 
a avaliação interna dos professores e o posicionamento das escolas diante das avaliações externas, 
asseverando o propósito de sempre qualificar as suas instituições. Igualmente importante  foi visitar o 
LBI, Instituto de Formação de Professores, e observar o cuidado pela formação qualificada dos futuros 
docentes. Agradeço à Rede Sinodal pela oportunidade oferecida neste Seminário.

Prof. Nestor Raschen
Colégio Mauá

Santa Cruz do Sul/RS

Intercâmbios
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Gestor: a sua saúde está em sua agenda?

Este artigo é fruto do estudo re-
alizado para a monografia de 
Especialização em Gestão Es-

colar da Rede Sinodal de Educação. 
Durante esta  formação, estudamos 
diversos aspectos e competências 
a serem desenvolvidas pelo Gestor 
Escolar. O papel da direção é fun-
damental no desencadeamento dos 
processos institucionais, ele precisa 
constantemente aprimorar seus co-
nhecimentos,  ter uma visão do todo, 
conhecer bem  tudo o que envolve o 
sistema, enfim, preocupar-se com o 
todo e com todos na escola, a partir 
de um pensamento sistêmico. Sendo 
assim, por diversas vezes os seguin-
tes questionamentos nos surgiram: 
mas quem se preocupa com gestor? 
Este excesso de competências a 
serem desenvolvidas podem com-
prometer a sua saúde e a sua ação? 
Estas questões nos motivaram a pes-
quisar sobre esta temática.

1. Nos últimos anos, constata-se 
um crescente interesse científico por 
questões relacionadas aos vínculos en-
tre a saúde/doença e o trabalho, prin-
cipalmente, no que se refere à saúde 
mental. Em parte, consequência do 
aumento de prevalência e incidência 
dos transtornos mentais associados ao 
trabalho. 

2. Conforme o artigo “Quando o 
Trabalho Adoece”, da Revista Psico-
logia Ciência e Profissão (2007), um 
estudo da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) revelou que, no mun-
do, são 160 milhões de pessoas que 
sofrem com doenças causadas pelo 
trabalho.  

A estatística mostra que os profis-
sionais de educação estão entre as 
categorias que mais adoecem, neces-
sitando de cuidados e atenção. Muitas 
vezes, o professor encontra este apoio 
na direção da escola. Existem estudio-
sos que pesquisam sobre a saúde do 
professor (CODO, 1999; VALLE, 2011; 
LIPP, 2006), porém, pouco se estuda a 
saúde do gestor escolar.

A Rede Sinodal de Educação, em 
seus textos publicados, embasa que o 
gestor deve ser o líder de uma equipe 
que pensa o fazer pedagógico e ad-
ministrativo da instituição. Precisa ser 

um profissional que decide  tecnicamen-
te, racionalmente,  e, ao mesmo tempo, 
move-se pelo coração para garantir que 
as pessoas se sintam compreendidas, 
aceitas e amadas,  que promovam re-
lações saudáveis, qualidade de vida e 
de ensino, ou seja, que a comunidade 
escolar tenha, além de sucesso,  comu-
nhão.

Administrar é lidar com tensões, al-
gumas vezes conseguindo aliviá-las 
e, outras vezes, aumentando-as, 
ainda que involutariamente. Isso, 
na maioria das vezes, ocorre pela 
impossibilidade de atender às aspi-
rações individuais, uma vez que elas 
se chocam, criando impasses quase 
intransponíveis. Dilemas e conflitos 
emergem, quando atender signifi-
ca contrariar e desatender o outro. 
(MARQUEZ, 2004, p. 121)

Espera-se do gestor escolar a capa-
cidade de mediar estes conflitos com sa-
bedoria, serenidade e competência. Ele 
carrega, direta ou indiretamente, a pres-
são de tomar as decisões e dar a elas o 
devido encaminhamento. 

Abrimos um parênteses para uma 
história do Barão de Münchhausen que 
relacionaremos com a importância do 
cuidado com a saúde do gestor escolar. 
O barão é um personagem da literatura 
alemã que viveu entre 1720 e 1797. Ele 
ficou conhecido como mentiroso, pois 
exagerava, ao contar os fatos que dizia 
vivenciar. Estas histórias foram reunidas 
por escritores alemães e ficaram famo-
sas. Exemplificaremos com um extrato 
do texto de Bock (1999, p. 12):

Uma outra vez quis saltar um brejo 
mas, quando encontrava no meio do 
caminho, percebi que era maior do 
que imaginara antes. Puxei as rédeas 
no meio do salto, e retornei à margem 
que acabara de deixar, para tomar 
mais impulso. Outra vez me saí mal 
e afundei  no brejo até o pescoço. Eu 
certamente teria perecido se, pela for-
ça de meu próprio braço, não tivesse 
puxado pelo meu próprio cabelo pre-
so em rabicho, a mim e a meu cavalo 
que segurava fortemente entre os jo-
elhos. (Raspe, s/d, p. 40)

Incrível o Barão! Pensava ele, prova-
velmente de si mesmo, que era capaz de 
tamanho feito. Nós, todavia, nos pergun-
tamos, será que o gestor escolar, muitas 
vezes, acredita ter a mesma força do 
Barão, querendo, em situações de crise,  
puxar-se a si mesmo e a instituição pe-
los próprios cabelos, segurando-a pelos 
joelhos? 

Compreendamos teoricamente o mo-
tivo do por que isso ocorre em um estudo 
realizado por Vasques-Menezes e Ga-
zzotti (2006, p. 368-9), que traçou o perfil 
psicológico dos educadores através de 
escalas de personalidade que permitem 
perceber as características dos sujeitos 
e verificar a existência de possíveis psi-
copatologias. A escala de personalidade 
contou com: desvio psicopático; esqui-
zofrenia; paranoia; obsessão; mania; 
depressão e histeria. Embora nenhuma 
característica destas tenha se destacado 
em porcentagem, o estudo destas auto-
ras apontou que o traço de personalida-
de mais marcante, entre os educadores, 
é a mania. 

Idealismo, impulsividade, dinamismo, 
acreditar que pode fazer diferença na 
história, a autonomia de decidir um pro-
jeto de vida para o outro e para o mundo, 
insatisfação com o que já sabe, buscan-
do sempre mais, a sua cabeça não pára 
e está cheia de planos audaciosos, apa-
rentando um alto grau de infatigabilidade 
e o constante estado de atenção e vigília 
(educador 24 horas por dia) compõem 
características da personalidade com 
traços maníacos, que, com tanta ener-
gia, acaba assumindo mais responsabili-
dades e atividades que daria conta. 

Formação Continuada: Gestão Escolar
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O gestor escolar parece-nos ser 
aquele que deve possuir o dobro ou, 
quem sabe, o triplo desta energia, por 
ser o educador dos educadores. Pois, 
percebemos que, na vida dele, “é co-
mum perder horas de sono, deixar – ou 
mesmo esquecer – de se alimentar, co-
locar outros compromissos em segundo 
plano para poder dedicar-se àquilo que 
esteja no foco de sua atenção naquele 
momento” (VASQUEZ-MENEZES; GA-
ZZOTTI, 2006, p. 373).

Por acreditar que pode tudo, assim 
como o Barão de Münchhausen, o di-
retor precisa ter a consciência de que 
a energia maníaca dispensada por ele 
necessita ser reabastecida por diversas 
vias dentre as quais destacamos: contar 
com pessoas de confiança como suporte 
afetivo e social, desfrutar de momentos 
de lazer, praticar atividades físicas, pos-
suir uma alimentação saudável, realizar 
exames de saúde de rotina, ter boas 
horas de sono e cuidar em alimentar o 
espírito. 

Prosseguindo na nossa pesquisa, 
foi elaborado um questionário e envia-
do eletronicamente para oito gestores 
de escolas sinodais, que estão no car-
go, no mínimo, há três e, no máximo, há 
oito anos. Na escolha dos entrevistados, 
respeitamos o critério regionalidade (no 
mínimo um gestor por região) e gênero 
(quatro gestores do sexo feminino e qua-
tro do sexo masculino).

Observamos que, dos oito entrevis-
tados, apenas dois gestores possuem 
hábitos mais saudáveis. Estes dois re-
alizam mais refeições por dia, praticam 
atividades físicas, fazem periodicamen-
te exames de rotina, dormem mais ho-
ras por noite, trabalham menos horas 
por dia, curtem o tempo livre, possuem 
um bom suporte social e afetivo, se 
alimentam espiritualmente e um deles 
possui um hobby que pratica semanal-
mente. 

Os outros seis mantêm alguns dos 
hábitos e relatam que estão cientes de 
que devem cuidar mais de si mesmos, 
demonstrando frustração em não conse-
guirem mudar seus hábitos.

O que mais nos chamou a atenção é 
o número de horas que os gestores tra-
balham diariamente. Dois gestores rela-
taram que chegam a trabalhar de doze a 
quatorze horas por dia e os outros quatro 
trabalham dez horas diariamente. 

   Por que o gestor escolar se com-
promete de tal forma com a instituição? 

Citamos anteriormente o Barão de Mün-
chhausen, que cria altas expectativas, 
acredita sair sozinho de situações com-
plicadas, se vangloria dos seus atos inu-
sitados, aumentando ao contá-los aos 
outros e questionamos o quanto o gestor 
não pode sentir que é a sua função ser 
o Barão de Münchhausen da instituição 
em que trabalha. 

Assim, estamos falando do ser huma-
no que acredita ser uma máquina e não 
percebe o quanto este envolvimento com 
o trabalho pode comprometer a sua saú-
de, suas relações e até mesmo a eficácia 
da sua gestão. Pois, nesta “roda-viva”, o 
gestor não possui o devido tempo para 
pensar, para se inspirar, para visionar e 
refletir em estratégias de planejamentos 
indispensáveis para promover a educa-
ção de qualidade.

Acreditamos que o gestor escolar, 
pessoa que possui um conhecimento 
vasto em educação, precisa tomar cons-
ciência para não permitir que sua “cha-
ma se apague” (burnout), ou até mesmo, 
que ele não se torne uma pessoa amar-
ga, desiludida, cética e fria em relação 
à vida.

Para que isto não ocorra, ele precisa 
de suporte. Ele necessita, como cuida-
dor, ser cuidado. Então, acreditamos que 
a Rede Sinodal de Educação também 
possa desempenhar o papel de cuidar 
de quem cuida. Ela pode, na relação que 
estabelece com os gestores, perceber 
quando a chama de um deles começa a 
se apagar.

Ações pontuais são realizadas e a 
alimentação mais saudável se tornou 
tradicional nos eventos da Rede Sino-
dal nos últimos dois anos. Porém, suge-
rimos que a Rede Sinodal de Educação 
amplie as ações pontuais para progra-
mas que sejam suporte para a saúde 
dos gestores, assim como ela desen-
volve um excelente programa de forma-
ção de lideranças. Este programa deve 
prever diversas ações interligadas que 
promovam os insights necessários para 
o início dos processos de mudança, o 
compartilhamento e o fortalecimento 
dos suportes emocionais, afetivos e so-
ciais entre os pares gestores da Rede 
Sinodal.

Acreditamos que é responsabilidade 
nossa zelar pelo legado deixado por Lu-
tero e mantermos vivo o sonho dele de 
oportunizarmos educação de qualidade. 
Desejamos que a Rede Sinodal de Edu-
cação construa muitos anos de história. 

Porém, estamos preocupados com o fato 
de que os profissionais de educação são 
os que mais adoecem e é urgente pen-
sarmos em mecanismos que promovam 
a modificação desta realidade. Pois o 
que adiantará oferecermos educação de 
qualidade com profissionais que estão 
adoecendo? 

Concluímos enfatizando que o ges-
tor escolar é figura que anda com um 
pé ao lado e outro à frente com todos 
na escola. Ele não é e nem deve ser 
o Barão de Münchhausen. Ele deve ser 
principalmente gente. Gente que se cui-
da, cuida da sua comunidade escolar 
e é cuidado pela Rede ao estabelecer 
laços de conhecimento, de respeito, 
de amizade, de parceria, de sonhos 
comuns conectados ao Plano de Deus 
para a humanidade. 

Psicóloga Débora Hoffmann
Colégio Sinodal Doutor Blumenau

Pomerode/SC.

Profª Orientadora
Dra. Marguit Carmem Goldmeyer
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Na sociedade pós-moderna, é cada vez 
mais comum o uso do termo “qualidade” 
associado a bens, produtos e serviços. 

Fala-se muito em qualidade de vida, qualidade 
dos produtos fabricados, dos bens consumi-
dos e também dos serviços prestados. A es-
cola também presta serviços cumprindo a sua 
função social de educar através da produção 
e da disseminação de conhecimentos, muitas 
vezes, construídos através das relações so-
ciais que nela se estabelecem. Considerando 
a importância da educação para a sociedade 
e o fato de a educação das pessoas também 
constituir um serviço oferecido/prestado pelas 
escolas, torna-se inevitável e imprescindível a discussão so-
bre o que vem a ser qualidade na educação. 

O conceito de qualidade em educação tem evoluído, e o 
que se imaginava como qualidade no passado, nem sempre, 
corresponde ao que se pensa hoje. Atualmente, analisa-se 
a qualidade na educação a partir dos diferentes aspectos e 
setores que compõem o universo escolar. Tanto alunos, como 
professores, gestores e a própria comunidade escolar estão 
envolvidos, pois se entende que todos fazem parte do pro-
cesso educativo e, consequentemente, geram indicadores de 
qualidade para a educação. 

De acordo com Dourado; Oliveira (2009, p. 207), a edu-
cação envolve aspectos intraescolares e extraescolares em 
que se deve considerar os diferentes atores envolvidos, os 
processos de ensino e aprendizagem, o currículo, as expec-
tativas de aprendizagem, bem como os elementos extracur-
riculares que interferem direta ou indiretamente no alcance 
de resultados. Para eles, a escola deve se preocupar em 
trabalhar a diversidade cultural e propor ações que possam 
contribuir com a resolução de problemas sociais.

É importante que a autonomia do aluno e o seu processo 
de crescimento e desenvolvimento individual seja respeitado 
pela escola e pelo professor. A escola deve envolver o aluno 
no processo de ensino e aprendizagem, construindo com ele 
competências e habilidades que serão levadas para sua vida 
em sociedade. Assim, pode-se afirmar que há qualidade de 
ensino quando o educando, a partir das competências e habi-
lidades que desenvolve na escola, sabe enfrentar os proble-
mas do cotidiano e, a partir deles, é capaz de tomar decisões.

A elaboração de indicadores é muito importante para 
que se possa afirmar objetiva e academicamente que a es-
cola oferece uma educação de qualidade. Grande parte das 
avaliações de desempenho do sistema educacional leva em 
consideração apenas o resultado final dos alunos, ou seja, 

Qualidade na educação

se eles aprenderam ou não os conceitos/con-
teúdos avaliados. Eles não consideram o pro-
cesso pelo qual os alunos passaram até aquele 
momento, o seu crescimento e envolvimento 
pessoal. 

Indicadores de qualidade

Os indicadores são aspectos que, quando 
analisados, revelam informações concretas, 
dados que podem ser utilizados na avaliação 
do trabalho desenvolvido pela escola e na 
projeção de ações futuras. Estes indicadores 
podem ser criados pela própria instituição de 
acordo com o que ela considera importante 

para um trabalho de qualidade no seu contexto escolar. 

Indicadores da qualidade pedagógica

Um dos indicadores que pode ser utilizado para análise 
da qualidade de ensino diz respeito à história da instituição. 
Deve-se verificar de que forma escolas centenárias, tradi-
cionalmente conhecidas pelas atividades que desenvolvem, 
lidam com a tradição, de que forma elas buscam a inovação 
sem perder de vista sua história, muitas vezes uma história 
de sucesso. 

O percentual de aprovação dos alunos no final do ano le-
tivo também deve ser considerado um indicador de qualidade 
de ensino. Em uma escola de qualidade, a maior parte dos 
alunos é aprovada para a série seguinte, no entanto, isso não 
significa que os estudantes devem ser aprovados de qualquer 
modo, independentemente de terem adquirido ou não as ha-
bilidades e os conceitos necessários. Também pode ser um 
indicador de qualidade quando impede que alunos que não 
adquiriram todos os conhecimentos necessários passem para 
a série seguinte, exigindo deles o domínio de certas compe-
tências básicas.

Outro indicador importante é a permanência dos alunos 
dos anos iniciais da instituição nos anos finais do Ensino Fun-
damental. A análise destes dados pode revelar aspectos so-
bre o trabalho que a instituição realiza, como, por exemplo, o 
que faz com que o aluno permaneça na escola e/ou por que 
ele decide sair. 

Também a qualidade de ensino pode ser observada pela 
média dos alunos em provas de avaliação externa, como a 
Provinha Brasil, e concursos como o ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio), Vestibular e outros exames de seleção. O 
aluno precisa ser capaz de responder a questões que ava-
liam diferentes operações de pensamento, como identificar, 
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comparar, resumir, analisar, argumentar, etc. Se ele é capaz 
disso, é porque ele desenvolveu habilidades e competências 
e é capaz de resolver situações-problema. 

A qualidade de ensino de uma instituição pode ser avalia-
da, também, pelo número de horas que os seus professores 
dedicam para a sua formação continuada a cada ano. Parti-
cipar de formações continuadas nem sempre reflete direta-
mente na prática pedagógica do professor e estes dados são 
bastante subjetivos, difíceis de serem mensurados. Porém, 
pode-se medir aqui o número de professores que se disponi-
bilizam para participar de programas de formação. 

Professores comprometidos com a sua formação vão 
estimular os seus estudantes a se desenvolverem como in-
divíduos e vão incentivá-los a prezarem pelo conhecimento, 
porque eles também o fazem. Além da formação continuada, 
o próprio grau de escolarização dos professores que atuam 
na escola, especialmente na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, constitui um indicador da qualidade de ensino. 

Indicadores da qualidade da gestão

Para que uma instituição de ensino funcione adequada-
mente, é fundamental a presença de pessoas que a organi-
zem e a administrem do ponto de vista pedagógico, financeiro 
e acadêmico. A qualidade de uma instituição também pode 
ser medida pela qualidade da gestão. Mas o que é preciso 
para ser um bom gestor? Qualquer pessoa pode ocupar um 
cargo de gestão? 

As características elencadas por Lück (2010) e que, se-
gundo ela, tornam o ensino qualificado, devem partir da equi-
pe gestora para chegar aos demais membros da comunidade 
escolar: professores, pais, alunos e demais funcionários. Ou 
seja, é dos gestores que deve vir o exemplo, a iniciativa, a 
vontade, o desejo por uma escola de qualidade, uma escola 
em que o aluno seja acolhido e seja visto como um indivíduo 
único, com potencial para aprender. Segundo a educadora, o 
pedagógico está em primeiro lugar e as questões administra-
tivas servem para organizar e facilitar as ações pedagógicas. 
É pela gestão que se estabelece unidade, direcionamento, 
ímpeto, consistência e coerência à ação educacional, a partir 
do paradigma, ideário e estratégias adotadas para tanto. 

Uma das estratégias com a qual a gestão escolar precisa 
se preocupar é com a satisfação de seus “clientes”. Clientes, 
aqui, são as pessoas envolvidas no processo, como os pais, 
os alunos e a própria comunidade escolar, que acompanha e 
legitima o trabalho desenvolvido pela escola. 

O planejamento estratégico é importante ferramenta na bus-
ca da sustentabilidade e da rentabilidade. Este precisa compre-
ender a análise de três grandes pontos: onde se está, para onde 
se quer ir e como chegar lá. É fundamental que as instituições 
criem suas diretrizes, elaborem suas metas e estratégias para, 
então, colocá-las em ação. Para o estabelecimento de metas e a 

criação de estratégias, é muito importante a análise do ambiente 
interno e externo em que a escola está inserida. 

Porter (1985) afirma que a vantagem competitiva de uma 
instituição precisa ser compreendida pelas inúmeras atividades 
que ela realiza e que são geradoras de valor. Para ele, valor 
corresponde ao montante que os compradores estão dispostos 
a pagar por aquilo que uma empresa lhes fornece. De acordo 
com o autor, uma empresa só é rentável quando o valor que ela 
impõe ultrapassa os custos de produção e do produto. 

Nesse processo, deve-se olhar atentamente para as ativi-
dades que a escola realiza que, dentro da Cadeia de Valor, 
são divididas em primárias e de apoio. As atividades primárias 
estão relacionadas diretamente ao objetivo maior da institui-
ção, aquelas que estão diretamente ligadas ao processo de 
desenvolvimento do produto, no caso da escola, a educação. 

A análise dos custos da instituição também é fundamental 
para uma boa gestão. O gestor deve conhecer e acompanhar 
as finanças da instituição que gerencia. Uma gestão de custos 
auxilia no controle dos gastos, na determinação do lucro, na de-
terminação e análise de indicadores de qualidade, na análise da 
viabilidade de novos equipamentos, na formação de preços e na 
tomada de decisões. Ter o controle financeiro da escola pode re-
sultar em decisões acertadas para a sobrevivência da instituição 
no mercado. A criação de centros de custos facilita e organiza 
o seu setor financeiro, proporcionando uma imagem mais real, 
verdadeira, das áreas deficitárias e de lucro da instituição. 

Como instituição educativa, a escola tem o desafio e, ao mes-
mo tempo, a obrigação de respeitar as pessoas em sua individu-
alidade, sem compará-las entre si. Uma instituição de qualidade 
nem sempre obtém os melhores índices de desempenho (aca-
dêmico ou financeiro), mas privilegia a construção de sujeitos 
competentes, responsáveis e, acima de tudo, felizes. 

Profª Bárbara Vier Mengue
Instituto de Educação Ivoti

Ivoti/RS

Prof. Orientador
Dr. Manfredo Wachs
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Entender, documentar e melhorar os 
procedimentos de uma escola por 
processos garante uma segurança 

para quem está na prática diária de uma 
instituição. Entender a importância do 
registro nos leva a compreender a ges-
tão do conhecimento, o que impulsiona 
os processos que nos darão o “passo-a-
passo” da organização como indicadores 
da organização operacional pedagógica 
da instituição. O gerenciamento desses 
processos, além de prover uma base 
para entender as exigências do contro-
le da organização, permitirá uma maior 
visão e correção do comportamento das 
operações. 

Num primeiro momento, como pro-
cesso integrado na gestão,  apresenta-
remos a importância do registro em uma 
instituição de ensino para, na sequência, 
compreender a gestão do conhecimento 
quando faremos uma relação entre o co-
nhecimento tácito e o explícito. Na busca 
de um caminho, vamos ver os processos 
como um todo para organizar os traba-
lhos, assim chegando ao entendimento 
do “passo-a-passo” como ferramenta fi-
nal da descrição de documentos.

 A importância dos
processos escolares

Vive-se um momento em que todas as 
organizações precisam “saber o que sa-
bem” e usar efetivamente esse conheci-
mento para se tornarem competitivas. As 
organizações passaram a requerer infor-
mações para o desenvolvimento de suas 
operações e estratégias e a informação 
passou a ter valor de mercadoria. Segun-
do ROCHA (2000, p.17), “o conhecimento 
deixou de ser um bem puramente cultural 
e passou a ser o principal insumo para o 
sucesso econômico”, sendo considerado 
o principal ativo da empresa, na busca 
pela produtividade e inovação.

Destacam-se, também, os registros 
das demandas cotidianas da organi-

zação da escola como documento de 
operacionalizar de forma uniforme as 
deliberações e regras que constituem o 
funcionamento da instituição como um 
todo. Assim, o registro deve ser uma re-
flexão da própria prática da organização 
da escola, tendo como principal foco a 
valorização da escrita e do envolvimen-
to dos colaboradores na constituição do 
processo. Formaliza-se, então, que a ins-
tituição deverá, em seu programa de in-
vestimento nos colaboradores, dispor de 
tempo em busca de práticas que tornem 
a instituição aberta para o conhecimento, 
para diálogos e para a participação cole-
tiva dos processos operacionais que de-
finirão a visão e missão do educandário. 
Os colaboradores terão que ter ciência 
de suas responsabilidades e compromis-
sos com a sustentabilidade institucionais 
a partir da efetiva participação em seus 
processos de constituição normativa.

A tarefa de fazer registros sobre o 
cotidiano escolar torna possível o distan-
ciamento da ação e do que está escritu-
rado, ajudando o educador e o gestor a 
planejar, revisar e refletir a partir de sua 
prática. Esta reflexão é um ponto impor-
tante para análise das competências 
profissionais, permitindo ajustes perma-
nentes, contribuindo para a identificação 
de pontos positivos e negativos. Citando 
Miguel Zabalza (2004), “sem olhar para 
trás, é impossível seguir em frente”. É 
isto que os registros podem proporcionar 

para o professor, para o gestor e para a 
escola como um todo.

Gestão do saber institucional

Anteriormente ressaltamos a impor-
tância do registro para as  demandas 
institucionais, e como essas resultam em 
uma consciência das práticas vigentes 
no educandário, cabe gerir essas infor-
mações para que se tenha a garantia 
do movimento dessas normas.  A esco-
la precisa de mecanismos que possam 
moderar e mobilizar esses saberes em 
tempos para gerir com eficiência os nor-
teadores de seus processos. 

Castells (2005) evidencia termos tais 
como ‘sociedade da informação’ ou ‘era 
do conhecimento’, que expressam a exa-
ta medida da importância desses ativos 
para as organizações contemporâneas. 
O conhecimento, para que possa ser 
recuperado para uso, antes deve ser 
registrado de alguma maneira. Para ser 
perpetuado, o conhecimento necessita 
transcender o nível individual e tornar-se 
conhecimento coletivo da organização. A 
gestão do conhecimento é a gestão dos 
processos de informações que susten-
tam a criação de significado, a criação 
de conhecimento e a tomada de decisão.

Gestão de processos

Destacamos a necessidade de acon-
tecer um acompanhamento de toda 
essa estrutura para que se consiga dar 
atenção a esses mecanismos para que 
em seu contexto organizacional possa 
atingir os objetivos propostos. Toda de-
manda e atividade deve ser gestada e 
monitorada para que haja um controle e 
acompanhamento de sua eficácia como 
instrumento no processo em busca de 
resultados. Processo organizacional é 
um conjunto de atividades logicamente 
inter-relacionadas, que envolve pessoas, 
equipamentos, procedimentos e infor-

O passo-a-passo dos processos da escola
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mações e, quando executadas, transfor-
mam entradas em saídas, agregam valor 
e produzem resultados, repetidas vezes.

Segundo Robbins (2001), a imple-
mentação permanente da Gestão de 
Processos contribuirá para:

•  Proporcionar um modelo de ges-
tão integrado, a partir de uma vi-
são sistêmica dos processos, com 
foco em resultados, referenciados 
nas necessidades de todos os en-
volvidos e nas diretrizes estratégi-
cas da instituição;

•  Difundir o conhecimento institu-
cional, com a disponibilização de 
informações sobre os processos 
desenvolvidos pela instituição;

•  Otimizar a utilização dos recursos 
da instituição, sejam materiais, hu-
manos ou financeiros, no desem-
penho das suas atribuições;

•  Orientar eventuais propostas de 
revisão da estrutura organizacio-
nal, visando a melhor operaciona-
lização dos processos; 

•  Promover o inventário periódico 
dos riscos envolvidos na consecu-
ção das atribuições da Agência, vi-
sando seu conhecimento próprio, 
eliminação ou mitigação, e

•  Criar condições para promover 
adequações decorrentes de mu-
danças no ambiente externo.

Passo-a-passo

“Passo-a-passo” de Procedimentos 
é a sistematização de todos os proce-
dimentos operacionais de uma organi-
zação, que, no nosso caso, é a Escola. 
Esta coletânea de procedimentos é de 
responsabilidade de toda equipe de tra-
balho e deverá ser completada, atualiza-
da e revisada.

 As organizações, numa visão mais 
ampla de atividade, tornaram a padroni-
zação de seus serviços e produtos como 
ponto primordial para conquista de novos 
clientes e sua perpetuação no mercado. 
O Procedimento Operacional Padrão 
(POP), seja técnico ou gerencial, é a base 
para garantia da padronização de suas ta-

refas e assim garantirem a seus usuários 
um serviço ou produto livre de variações 
indesejáveis na sua qualidade final. 

A padronização de processos nasceu 
logo após a Revolução Industrial, com 
o início da mecanização, saindo assim 
da forma artesanal predominante até 
o momento. No início do século vemos 
um exemplo claro da busca pela padro-
nização diante da produção dos carros 
da Ford, onde a linha de produção só 
fabricava carros da cor preta. Acontece 
que esta forma de padronização tem seu 
foco no processo, é claro que, para a ad-
ministração da indústria automobilística, 
a idéia de se produzir carros de apenas 
uma cor é vista com bons olhos. Porém, 
para o usuário, a falta de opções não se-
ria de sua satisfação. 

Não devemos engessar uma organi-
zação de forma a podarmos sua capa-
cidade de interagir com seus clientes e 
captar suas necessidades e desejos. As-
sim como a Ford se adaptou com novas 
necessidades de mercado e hoje produz 
carros com inúmeras cores e modelos, o 
mercado também exigiu da escola novas 
adaptações de modo a suprir o desejo 
por garantia da qualidade de seu projeto 
pedagógico. Estamos falando da padro-
nização de processos de forma a garantir 
a todos os colaboradores uma unidade 
de visão, assim dando transparência aos 
mecanismos pedagógicos instituídos no 
Estatuto e no Regimento para com as 
ações que lá se estabelecem.

A Escola deverá definir, documentar 
e manter um programa para controlar 
os seus procedimentos e documentos 
pertinentes (livros, especificações, ta-
belas, gráficos, manuais, regulamentos, 
normas, etc), seja de fonte interna ou 
externa, que fazem parte da documenta-
ção e dão suporte à qualidade. A versão 
de registros implementada deverá ser a 
atual e tais “passo-a-passo” deverão ser 
sempre revisados (pelo menos bi-anual-
mente, mesmo que aparentemente isto 
não se faça necessário).

Um “passo-a-passo” tem o objetivo 
de padronizar e minimizar a ocorrência 
de desvios na execução de tarefas fun-

damentais para a qualidade do funciona-
mento da escola, independente de quem 
as faça. O que impede adaptações ale-
atórias da metodologia, independente 
de falta, ausência parcial ou férias de 
um colaborador ou mesmo o novo co-
laborador que chegar à instituição terá 
um documento que norteará sua prática 
nesse novo educandário. Ou seja, todos 
colaboradores e mesmo a comunidade 
escolar tem claros os mecanismos, nor-
mas e deliberações que regem o estabe-
lecimento de ensino.

Por fim, a escola deve buscar ter o 
registro de todos seus processos, além 
de “saber fazer”, saber “o porquê” e sa-
ber “como fazer”, que poderá ser adota-
do no modelo do “passo-a-passo”  como 
de caminhada operacional  da gestão. 
Na verdade, é possível afirmar que es-
tas rotinas de registros trarão facilidade 
e agilidade aos processos; no início, po-
dem causar mais trabalho, mas, depois, 
existirá um delineador concreto, escrito 
para servir como guia de todos fazeres. 
Esse contexto fará com que o bem maior 
da instituição seja o seu conhecimento.

Prof. Edson Wiethölter
Colégio Sinodal Gustavo Adolfo

 Lajeado-RS

Profª Orientadora
Dra Marguit Carmen Goldmeyer

Referências Bibliográficas

CASTELLS, Manuel. A sociedade em 
rede. 8. ed. São Paulo: Paz E Terra, 
2005. (A era daInformação: econo-
mia, sociedade e cultura; volume I).

ROBBINS, S. P. (2001) – Administração: 
mudanças e perspectivas. São Pau-
lo: Saraiva.

ROCHA, C. F. O espaço escolar em re-
vista. In: COSTA, M. V. (Org.). Estu-
dos culturais em Educação. Porto 
Alegre: Ed. UFRGS, 2000.

ZABALZA, Miguel. Diários de Aula: um 
instrumento de pesquisa e desen-
volvimento profissional. Porto Alegre: 
ARTMED, 2004

Formação Continuada: Gestão Escolar



38

re
vi

st
al

iç
õe

s

A chave do sucesso

As discussões acerca da temática da Gestão Escolar têm 
sido recorrentes em instituições que buscam estratégias 
para o êxito de seu projeto educacional. 

Interno a ela, é possível identificar uma série de 
vertentes que alimentam este rio de desafios. O 
presente artigo faz uma abordagem da gestão 
de recursos humanos com ênfase no nível do-
cente, buscando a chave do sucesso.

O ingresso de novos funcionários em muitas 
escolas ainda é feito com base em indicações 
para suprir lacunas emergenciais ou em siste-
mas falhos, sem sequência lógica e desorgani-
zados. Adotando um processo seletivo sem cri-
térios, as instituições passam a ter dificuldades 
para cobrar resultados, sobretudo porque, mui-
tas vezes, as habilidades e competências de-
mandadas nas atividades não foram utilizadas 
como referência na contratação. Diante disso, é 
de suma importância que haja uma forma de seleção organizada, 
de modo a testar as diferentes habilidades que o candidato apre-
sentar, comparando-as com as necessidades exigidas para cada 
função.

Mas a quem compete a responsabilidade de gerir o ingresso 
de profissionais em uma instituição de ensino, a responsabilidade 
de escolher a chave certa? À Equipe Diretiva. É dela, e não ape-
nas de um ou de outro, essa responsabilidade. O processo seleti-
vo deve se constituir de critérios claros e objetivos, formando um 
sistema organizado, envolvendo profissionais capacitados, como 
psicólogos, coordenadores pedagógicos e a própria direção, ca-
pazes de avaliar os resultados obtidos nas mais variadas modali-
dades de testagens aplicadas. Assim, ciente de tudo aquilo que a 
instituição espera, o ingressante sentir-se-á plenamente capacita-
do e, uma vez que venceu as etapas do processo, estará, desta 
forma, mais autoconfiante nas suas habilidades e conhecedor de 
suas responsabilidades para com a instituição que o acolheu.

A organização de um processo seletivo deve levar em conside-
ração diversos fatores culturais e econômicos que podem influen-
ciar no ingresso de novos profissionais. Cita-se como exemplo o 
perfil desejado por cada escola, é o formato singular da chave, 
que abre uma porta específica, o que em última instância define 
a identidade de cada educandário. Assim, parte-se do princípio 
que, se uma empresa busca um profissional com base num per-
fil, antes de buscar o profissional, é necessário elaborar o perfil 
desejado. Portanto, o primeiro passo de um processo seletivo or-
ganizado é construir este perfil, tendo para tanto o envolvimento 
de toda a equipe diretiva que irá atuar no processo seletivo e nele 
deixando claras as principais habilidades e competências exigidas 
pela instituição para o exercício do cargo.

Uma vez sabedor do modelo de chave que se está procu-
rando, é possível dar o próximo passo e iniciar o processo de 
recrutamento, momento em que deve ser amplamente divulgado 
o perfil do profissional que se busca contratar. Esta é uma etapa 
fundamental do processo, pois ela visa a atrair o maior número de 
candidatos em potencial para a empresa. Assim, quanto mais di-
vulgado for o perfil, mais seletivo ele será, atraindo apenas aque-
les que têm clara identificação com ele.

Deve-se sempre levar em consideração que um processo se-
letivo é tão importante para a empresa como para o funcionário, 
pois, de certa maneira, um depende do outro para o êxito do pro-
jeto. Assim, o recrutamento é de suma relevância, pois, não raro, 
é neste instante que ocorre o primeiro contato entre a empresa e 
os futuros funcionários. Em razão disso, é preciso tomar cuidado 
para transmitir uma primeira impressão positiva da escola a esses 
candidatos.

A etapa do recrutamento pode ser interna 
ou externa. O recrutamento interno engloba os 
candidatos que já trabalham na instituição. Este 
tem por objetivo promovê-los ou transferi-los 
para atividades mais complexas ou mais moti-
vadoras, oferecendo para tal fatores como uma 
melhor remuneração ou condição de trabalho. 
Já o recrutamento externo atua sobre candida-
tos que estão fora da organização, ou seja, não 
possuem qualquer vínculo com a contratante.

Uma vez efetivado o processo de recruta-
mento, e tendo atraído um bom número de can-
didatos, inicia-se a fase da seleção. Esta é como 
uma espécie de filtro que permite que apenas 
as pessoas que apresentem características de-
sejadas pela instituição possam nela ingressar. 

A seleção é composta de uma série de etapas que se tornam 
instrumentos de análise, comparação de dados e avaliação, que 
servirão como ferramentas de auxílio para a escolha do candidato 
melhor qualificado, dentre os candidatos recrutados.

É importante que todas as pessoas responsáveis e diretamen-
te envolvidas com o cargo em questão façam parte do processo 
seletivo. Daí a necessidade de dividi-lo em etapas, de modo que 
contemplem as diferentes áreas que serão exigidas. 

Uma das etapas que constitui o processo de seleção é a en-
trevista, a qual deve ser executada por profissional experiente e 
capaz de identificar fatores de ordem pessoal que podem interferir 
no cotidiano, tais como antipatia, rejeição, nervosismo, inexperi-
ência, irresponsabilidade, etc.

As provas de conhecimento e os testes psicológicos são ou-
tras duas etapas seletivas. As primeiras visam a avaliar o grau de 
cultura do candidato e podem ser de ordem escrita, em forma de 
redação, cálculos, enfim, de acordo com o cargo a ser ocupado. 
Os testes, por sua vez, servem de estímulo a um comportamento 
por parte do examinado e têm por objetivo avaliar o comportamen-
to humano no sentido de medir um atributo qualquer como uma 
aptidão, uma atitude, estabilidade emocional, entre outros. 

Outra etapa necessária a qualquer processo seletivo é a de 
técnicas vivenciais. Estas buscam criar situações para os candi-
datos interagirem e participarem ativamente, de forma a ser ava-
liado seu comportamento social em situações pré-selecionadas, 
tais como atividades em grupo, dinâmicas, etc.

Também é importante ressaltar ainda alguns cuidados que a 
empresa deve ter na gestão de recursos humanos quando de seu 
processo de seleção. Dado o grau de intimidade a que os candida-
tos são expostos frente aos seus empregadores, a ética deve estar 
presente acima de tudo. Isto porque o candidato se depara com 
uma bateria de perguntas e testes que avaliam seu desempenho, 
trazendo, não raro, resultados frustrantes em algumas situações e 
que são compartilhadas pelos órgãos responsáveis pelo processo. 
Assim, é fundamental que as informações não sejam repassadas 
de maneira banal ou utilizadas para desprezar determinado candi-
dato, o que seguramente irá ferir a sua autoestima. Ao contrário, um 
feedback oficial da escola por meio do responsável final pelo pro-
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cesso de seleção trará mais credibilidade ao processo em si e dará 
ao candidato a certeza de que houve lisura na sua execução. Neste 
momento, é essencial ressaltar as qualidades e, caso seja solicitado 
pelo candidato, oferecer a ele por meio de uma orientação segura, 
com base em dados obtidos a partir da análise dos resultados de 
seu desempenho, instrumentos que lhe possibilitem crescer como 
candidato em potencial para futuras contratações. Essa é uma prá-
tica como ação socialmente responsável, que revela respeito e con-
sideração pelas pessoas, agrega valor à imagem da organização e 
contribui para a construção da cidadania corporativa.

Buscar profissionais altamente qualificados, com habilidades 
e competências à altura de cada escola é o primeiro passo para o 

sucesso do projeto educacional de cada instituição. Diante disso, 
o processo seletivo se transforma na porta de acesso principal, e 
cabe aos gestores deste processo a responsabilidade de escolher 
dentre inúmeras chaves a certa que a destrave.

Prof. Stanlei Sandor Braun
Colégio Sinodal Alfredo Simon

Pelotas/RS

Prof. Orientador
Me. Marcos Carrafa

Agestão escolar é uma 
ação de caráter coleti-
va, realizada a partir da 

participação conjunta e inte-
grada dos membros de todos 
os segmentos da comunida-
de escolar. Assim, o envolvi-
mento de todos os que fazem 
parte, direta ou indiretamen-
te, do processo educacional 
no estabelecimento de obje-
tivos, na solução de proble-
mas, na tomada de decisões, 
na proposição, na implementação, no 
monitoramento e na avaliação de planos 
de ação, visando a melhores resultados 
do processo educacional, é fundamental. 
Nesse sentido, o planejamento estratégico 
pode ser uma importante ferramenta para 
estabelecer os elos necessários no sentido 
de articular toda a comunidade escolar.

Alguns questionamentos sobre plane-
jamento estratégico, algumas vezes, são 
feitos: Por que adotar o planejamento es-
tratégico na escola? Não é esta uma meto-
dologia empregada nas empresas e, por-
tanto, adequada apenas a organizações 
voltadas para o capital e o lucro? Não se-
ria uma metodologia limitada, direcionada 
pela técnica, em detrimento da dimensão 
social e humana? Por que uma instituição 
de ensino necessita de um planejamento 
estratégico? 

Esses questionamentos, dependendo 
do sentido de sua formulação, podem estar 
expressando um entendimento limitado do 
significado do planejamento estratégico. 

O Planejamento Estratégico é uma 
peça fundamental para estabelecer um 
entendimento mais amplo sobre o negó-

Reflexões Sobre a Implantação do Planejamento 
Estratégico no Setor Educacional

cio em que se está atuando, 
além de seus elementos bá-
sicos e etapas subsidiarem 
o gestor escolar para que, 
mediante a adoção de sua 
metodologia, possa realizar 
um trabalho mais competen-
te de direcionamento da es-
cola, de efetivação de seus 
objetivos e do processo de 
estruturação.

 Outro ponto importante é 
que essa metodologia preci-

sa ser simples e permitir que profissionais 
que não conheçam com profundidade as 
ferramentas de gestão consigam acompa-
nhar e interagir com todo o processo de 
implantação do planejamento estratégico 
da instituição.

A essência da formulação da estraté-
gia consiste em enfrentar a competição. 
A competição num determinado setor se 
encontra arraigada na sua economia sub-
jacente e algumas forças competitivas 
vão bem além dos combatentes nele es-
tabelecidos, os clientes, os fornecedores, 
os entrantes em potencial e os produtos 
substitutos, todos são concorrentes mais 
ou menos ostensivos ou ativos, dependen-
do do setor.

Depois de avaliar as forças que influen-
ciam a competição no setor e as respecti-
vas causas, o estrategista empresarial tem 
condições de identificar os pontos fortes 
e fracos na empresa. Os pontos fortes e 
fracos cruciais são a postura da empresa 
com relação às causas subjacentes de 
cada força. Desta forma, o estrategista é 
capaz de traçar um plano de ação que in-
clui: posicionamento da empresa, de modo 

que suas capacidades proporcionem a 
melhor defesa contra as forças competiti-
vas; a influência no equilíbrio das forças, 
através de manobras estratégicas, melho-
rando, desta forma, a posição da empresa; 
e a antecipação de mudanças nos fatores 
subjacentes às forças e da reação da em-
presa a essas alterações, na esperança de 
explorá-las de modo favorável, através da 
escolha de uma estratégia adequada ao 
novo equilíbrio competitivo antes de seu 
reconhecimento pelos concorrentes.

A título de conclusão, quem não planeja 
é surpreendido por alterações no ambiente 
externo, não acompanha as mudanças no 
mercado em que atua, depende do dia-a-
dia, só reage às iniciativas da concorrên-
cia, ou seja, fica em um barco sem rumo. 
A instituição que planeja sabe avaliar as 
perspectivas a curto, médio e longo pra-
zos, agir sobre o mercado, potencializar as 
forças internas para melhorar a qualidade 
da escola visando à retenção de alunos, 
projetar o futuro da escola, desenvolver 
diferenciais competitivos, desenvolver 
serviços educacionais adequados ao uso 
do cliente, inovar o projeto institucional e 
pedagógico. Enfim, o grande benefício do 
planejamento estratégico está na possibili-
dade de se resolver problemas prioritários 
para que os colaboradores sejam liberta-
dos dos pequenos detalhes que emperram 
a grande engrenagem organizacional. 

Prof. Joel Antonio Tauchen
Colégio Froebel

São Bento do Sul/SC

Prof. Orientador
Me. Seno Leonhardt

Formação Continuada: Gestão Escolar



40

re
vi

st
al

iç
õe

s

A importância da Teologia Evangélica Luterana 
na Gestão do Ensino Superior na Rede Sinodal

Atemática da educação, relacionada à 
confissão de fé, está presente no con-
texto da Rede Sinodal de Educação e 

da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil. Assim, cabe-nos refletir sobre o 
quanto a teologia tem importância e influên-
cia no modelo de gestão das instituições es-
colares, tanto no caráter pedagógico como 
no administrativo.

“Agora, o progresso de uma cidade não 
depende apenas do ajuntamento de gran-
des tesouros, da construção de grandes 
muros, de casas bonitas... Muito antes o 
melhor e mais rico progresso para uma 
cidade é quando ela tem muitas pessoas bem instruídas, 
muitos cidadãos sensatos, honestos e bem educados. Estes 
então também podem ajuntar preservar e usar corretamente 
riquezas e todo tipo de bens.” (Lutero, 2000, p18) 

Nossa contemporaneidade vive a dicotomia entre o sagra-
do e o profano, ou seja, algumas coisas são santas e relacio-
nadas a Deus, enquanto outras são mundanas no que diz res-
peito à vida social. Assim, a Teologia tem sua atuação no que 
diz respeito à vivência com Deus, e a Gestão, à organização 
administrativa e gerencial da vida produtiva humana. Muitas 
vezes, percebe-se que elas são separadas na escola como se 
fossem grandezas à parte e que não se relacionassem.

Entretanto, a Gestão e a Teologia auxiliam-se mutua-
mente, porque elas buscam a qualificação do ser humano 
mediante a reflexão, a convivência, o planejamento, e a 
educação. A Gestão Escolar e Universitária, com seus indi-
cadores, seu planejamento e a necessidade de apresentar 
resultados, pode visar apenas à efetividade da qualidade, 
da perfeição e da sustentabilidade e, assim, perder seu foco 
que é a formação para qualificar a vida das pessoas. Desta 
maneira, a Teologia auxilia, indicando o que é essencial na 
vida e  a valorização da própria vida com fé, esperança e o 
amor (WACHS, 2010, p.5-8).

A Teologia auxilia a gestão a planejar, gerir e administrar 
a escola/instituição de ensino superior centrada na qualida-
de, em indicadores de sustentabilidade, em perspectivas de 
efi ciência.

Contribuições de Lutero para a Gestão Educacional

As principais contribuições de Lutero para uma gestão 
educacional evangélica aconteceram no seu empreendi-

mento de reformar a igreja e, consequente-
mente, a necessidade de reformar práticas 
sociais e educacionais. 

A primeira contribuição do teólogo (2000, 
p. 257-270 e 447-448) para a gestão educa-
cional foi quando, através de suas visitas, 
percebeu o caos em que estava a educa-
ção no território alemão e escreveu, então, 
as “Instruções dos Visitadores aos Páro-
cos”. Diante desta realidade, ele começou 
a pensar em estratégias para que as pesso-
as recebessem educação.  Lutero (2000, p. 
8) afirma que “em primeiro lugar, notamos 
hoje, em todas as regiões da Alemanha, 

que as escolas estão abandonadas. As universidades são 
pouco frequentadas. Os conventos estão em decadência”.  

Lutero utilizou-se de indicadores de contexto e realidade 
para fomentar o investimento em educação e a valorização 
dela como parte integrante da Reforma. A partir do conheci-
mento da realidade, Lutero analisou a dificuldade em que a 
educação se encontrava e, assim, escreveu às autoridades 
pedindo que investissem em educação, e, desta maneira, 
começou a inspirar e a desenvolver os primórdios, ou o fun-
damento de políticas públicas para educação. No escrito 
“Aos Conselheiros de todas as Cidades da Alemanha, para 
que criem e mantenham Escolas” (1995, p.302s ), Lutero 
destaca a necessidade de se criar e manter escolas e facul-
dades, de investir economicamente em escolas e professo-
res como eram investidos em guerras e outras finalidades.

“Caro Senhor. Anualmente é preciso levantar grandes so-
mas para armas, pontes, estradas, diques e inúmeras outras 
obras semelhantes para que uma cidade possa viver em paz, 
segurança temporal. Por que não levantar igual soma para 
a pobre juventude necessitada, sustentando um ou dois ho-
mens competentes como professor?” (LUTERO, 1995, p. 305) 

Lutero (2000, p.15-17) também destacou a responsabili-
dade das famílias com a educação dos seus filhos, instruin-
do e advertindo os pais sobre sua responsabilidade cristã e 
social em educar os filhos. Destarte, Lutero cria o conceito 
de responsabilidade com a educação. Ou seja, ela não é 
mais tarefa apenas da Igreja e da sociedade, mas intrinsi-
camente, é uma obrigação dos pais enviarem seus filhos à 
escola e investirem na educação dos mesmos para que pos-
sam receber formação cristã e também profissional.

“De nada servirá dizer: meu vizinho manda seus filhos 
para a escola; portanto não há necessidade que eu também 
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mande os meus, etc., pois teu vizinho pode dizer a mesma 
coisa, e assim, subsequentemente, todos vizinhos. No en-
tanto, onde irá Deus buscar entrementes pessoas para seu 
ministério Espiritual?” (LUTERO, 1995, p 336) 

Lutero (1995, p.318-325) igualmente reformou os méto-
dos acadêmicos, buscando apoio na influência do Huma-
nismo para abolir os métodos antigos baseados na mera 
repetição, nos castigos físicos e no sofismo da escolástica.  
As mudanças sugeridas a ser implantadas foram os estudos 
lúdicos que despertassem nos jovens a alegria em estudar, o 
estudo das línguas antigas, grego, hebraico e latim, e o apro-
fundamento bíblico. Lutero também propôs a reformulação 
no tempo de aula, com períodos de classe regular e outro 
de aprendizagem de uma profissão, o incentivo à música e o 
investimento pela criação de bibliotecas, que tivessem livros 
bons e com conteúdo bíblico, artístico, histórico e de sabe-
doria e conhecimento universal.

Na tentativa de auxiliar as comunidades religiosas a or-
ganizar seu funcionamento e gestão após a Reforma, Lutero 
propõe a criação de um Fundo Comum das comunidades, 
caracterizado de “Caixa Comunitária, que está descrita no 
“Estatuto para uma Caixa Comunitária”, que arrecadaria 
contribuições e ofertas das comunidades, sendo adminis-
trada por pessoas capacitadas e escolhidas nas comunida-
des (2000, p.37 -64.) para a administração da paróquia e da 
educação. Ela teria a função de garantir o trabalho eclesial 
e missionário nas comunidades através do pagamento da 
subsistência do pastor, mas, fundamentalmente, a de man-
ter o funcionamento das escolas e universidades. 

Em Lutero, podemos perceber uma gestão evangélica, 
que muito se assemelha aos modelos de gestão democrá-
tica e participava. A Teologia foi fundamental na administra-
ção da educação, aproximando sociedade, famílias e  igreja 
para, juntas, reformar a igreja e a sociedade, iniciando com 
a formação de jovens e crianças.

Martim Lutero revela um bom exemplo de gestão evan-
gélica para as escolas, reformando métodos e currículo es-
colares, investindo e qualificando a educação e propiciando 
que os bens possam ser utilizados para qualificar os neces-
sitados através do acesso à educação. Através da possibili-
dade de um modelo de gestão evangélica, as pessoas pude-
ram viver e sentir a presença de Deus mais próxima de suas 
vidas, seja na sociedade, na escola ou na família.

A teologia luterana tem muito a contribuir com a ges-
tão na prática educativa, mas, muitas vezes, não recebe 
importância e destaque no modelo de gestão, como se a 
teologia tivesse algo para contribuir apenas no pedagógi-
co e pouco no administrativo. Porém, podemos perceber 
que, na confessionalidade evangélica luterana, a teologia, 
a pedagogia e a gestão são realidades distintas, que ne-

cessitam de atuação complementária e recíproca, como 
uma tríade, em que uma influencia e modela a outra, pois 
a vivência humana cotidiana se constituiu da realidade que 
envolve as crenças, o aprendizado e a forma de gerenciar 
a vida.

Assim, a influência da teologia na gestão escolar está 
em comprometer a gestão com educação de qualidade, 
contextualizada na realidade social, promotora de valores 
e posturas éticas, desenvolvendo sustentabilidade e gra-
tidão, sem perder o vínculo com o testemunho de fé. Um 
modelo de gestão educacional que esteja imbuído do servir 
às pessoas para que elas possam descobrir a sua plenitu-
de e liberdade, agindo comprometidas com a justiça e a 
solidariedade na promoção de uma sociedade digna, justa 
e desenvolvida.

Que o jeito de ser escola evangélica tenha o Evangelho 
também no modelo de gestão e não apenas no nome da 
instituição.

Pastor Olmiro Ribeiro Junior
Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann

e Faculdade de Horizontina
Horizontina/RS

Prof. Orientador
Dr. Manfredo Wachs
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Escola Sinodal de Ensino Fundamental
Sete de Setembro

Carinhosamente denominada 
“Sete”, a Escola Sinodal de 
Ensino Fundamental Sete de 

Setembro foi criada devido a uma 
necessidade local. Ela é a mais an-
tiga escola do município de Não-Me-
Toque e continua até hoje desem-
penhando com êxito sua função de 
educar. Em 1904, quando as primei-
ras famílias evangélicas vieram das 
Colônias Velhas para uma nova área 
– Não-Me-Toque - , não esqueceram 
de um legado que fazia parte da vida 
de cada um: a fé em sua igreja e o 
compromisso com a educação. No perí-
odo de 1904 a 1914, as aulas – em ale-
mão – foram ministradas em um galpão 
cedido por Antônio Augusto Graeff, sendo 
transferidas, em 1914, para uma capela, e, 
mais tarde, para um outro local em que o 
“Collegio Brasileiro-Allemão”, chamado até 
então de “Evangelische Schule” – Escola 
Evangélica, foi instalado. 

Em 1914, o pastor Theophil Dietschi 
tratou dos registros legais da 
escola. O nome “Sete de Se-
tembro” surgiu após a fundação 
da Schulverein Siebter Septem-
ber (Sociedade Escolar Sete de 
Setembro), no ano de 1916, e 
tinha como objetivo amparar e 
auxiliar a escola, buscando seu 
crescimento.

Com o aumento significativo 
de alunos, foi necessário, en-
tão, pedir auxílio de um profes-
sor que pudesse dedicar mais 
tempo à escola. Dessa forma, 
com o apoio da Sociedade Es-
colar e da própria Comunidade, 
o pastor Dietschi convida, em 
1918, para trabalhar na Escola Sete de 
Setembro, a professora Emma Schmitt 
Rodrigues de Freitas. Para atender às ne-
cessidades dos jovens que residiam longe, 
foi necessário organizar um internato. As-
sim, surgiu, em 1918, o internato feminino, 
com algumas moças morando junto à resi-
dência pastoral e, após 1920, o internato 
masculino. O internato era frequentado 
por jovens cujos pais residiam distante da 
escola e até em outros municípios. A ativi-
dade do internato se manteve até meados 
de 1973.

Por longas décadas essa escola so-
freu, juntamente com os colonos alemães, 

múltiplas perseguições quanto às suas 
crenças, aos seus costumes e à língua. 
Os alunos, como seus pais, em função 
da 1ª e 2ª Guerras Mundiais e do perío-
do de nacionalização do governo Vargas, 
tiveram que desligar seus rádios, queimar 
seus livros e fotografias, aprender a falar e 
escrever português, saudar a bandeira do 
Brasil. Portanto, não há registros da escola 
neste período. 

odo, aumentou o número de alunos 
e foram construídas novas salas de 
aula para atender às necessidades 
do educandário. Na administração da 
professora Nelci Soder (1977-1981) 
passa a funcionar o Ensino Funda-
mental de 5ª a 8ª série, sendo cada 
ano gradativamente ativado. 

Construções continuaram sendo 
realizadas, não esquecendo dos prin-
cípios da qualidade de ensino que 
sempre fizeram parte do educandá-
rio. Edmar Witter assume a direção 
em 1981, realizando uma importante 

tarefa, a Filiação da escola à Rede de Es-
colas Evangélicas do Brasil, junto ao De-
partamento de Educação da IECLB, além 
de aumentar o número de alunos e ampliar 
a estrutura física da escola.  

Em 1991, assume a direção da esco-
la o professor Sílvio Iung, encaminhando 
o processo de mudança de mantenedora, 
objetivando a isenção da cota patronal do 
INSS. Creuza Fleck, em 1993, implantan-

do o maternal, começa a re-
ceber crianças de 2 a 4 anos. 
Foram dez anos de intensas ati-
vidades que marcaram a Escola 
Sete, dentre elas, a implantação 
da Educação de Jovens e Adul-
tos, modalidade Ensino Médio e 
o Curso Técnico em Gerencia-
mento Empresarial.

A partir de 2001 assume a 
direção da escola a professo-
ra Marlene Gatti, realizando 
diversos projetos que ajudam 
a ampliar ainda mais o nome 
do Sete: intercâmbio com 
diferentes escolas da Rede 
Sinodal e com o Instituto Pri-

vado Carlos Linneo da cidade de Oberá 
- Argentina, implantação do projeto de 
formação continuada dos professores 
que veio a melhorar a qualidade peda-
gógica, projeto social que se destaca na 
comunidade local - “Pelos Caminhos da 
Solidariedade”, e mudanças significati-
vas na infraestrutura que serviram pra 
colaborar para a qualidade de ensino 
que tanto se busca hoje.

Profª Rudinéia Scherer
Escola de Ensino Fundamental

Sinodal Sete de Setembro
Não-Me-Toque/RS

No final da década de 1930, inicia-se 
uma campanha pra construção de um novo 
prédio escolar, culminando sua construção 
em 1948. Dois anos após, Dona Emma, 
então diretora do educandário, encerra 
suas atividades na escola, assumindo em 
seu lugar o professor Edgar Carlos Brune, 
o qual igualmente dedicou-se à direção e 
administração da escola e internato, per-
manecendo até 1965.

Doroti Auler é convidada a assumir a 
direção do “Sete” entre os anos de 1966 
a 1973 e a professora Helene Cardoso 
da Fonseca, de 1974 a 1976. Neste perí-
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O Colégio Sinodal Alfredo Simon vive
o ano de seu cinquentenário

É momento de rememorarmos nossas origens,

refletirmos nossa trajetória e projetarmos nosso futuro.

OColégio Sinodal Alfredo Simon, situado à rua 
Alfredo Simon, 550, em Pelotas/RS, foi funda-
do pelo Reverendo Alfredo Simon, que foi uma 

figura de grande importância para a Igreja Evangéli-
ca de Confissão Luterana no Brasil, pois auxiliou na 
concretização de um grande desejo da comunidade 
da época: formar uma escola vocacional. 

O Colégio teve início em 1963, nas dependências 
da Igreja Martim Lutero. O ensino era preferencial-
mente para os moradores da colônia e arredores e 
era oferecido o ensino de 5ª a 8ª série. Passados 
dois anos e, com o crescimento da comunidade, pre-
cisou ampliar seu espaço físico, recebendo, assim, uma doação 
por um grupo de pelotenses de um terreno com total de 2 ha 90ª,  
no bairro Lindóia. O Colégio continuou crescendo e, em 1970, 
realizou um grande sonho: a construção de quatro pavilhões de 
alvenaria com total de 328 m² cada. Em 1981, passam a ser mi-
nistradas as aulas de 1ª a 8ª séries e, em 1982, a escola passa 

a contar com a primeira turma de Jardim de Infância. Em 1994, 
passa a denominar-se Escola de 1º e 2º Graus Reverendo Alfredo 
Simon, contando com uma turma do então 2º Grau. Atualmente, 
atende toda a Educação Básica e é referência de qualidade em 
ensino e de parceria com a família e comunidade em geral. Possui 
em torno de 467 alunos, 60 funcionários e 3 estagiárias. Oferece 
como atividades complementares dança, taekwondo, futsal, vôlei, 
violão, flauta, teatro, inglês.

O Colégio possui uma grande área verde, quatro pavilhões em 
alvenaria, 15 salas de aula e está em construção de mais duas 
novas, biblioteca, laboratório de Ciências, área de informática, 
salas do setor administrativo, sala de atendimento psicológico, 
brinquedoteca, praça, ginásio, auditório, sala de professores, pá-
tio coberto e quadra de futebol de campo. 

O seu maior valor está na missão de promover uma educação 
com excelência, alicerçada em valores cristãos e éticos, visando 
à melhoria de qualidade de vida. Isso só é possível com a parti-
cipação de pessoas especiais que por aqui já passaram e pelas 
que ainda fazem o Colégio hoje. Em sua história, teve a participa-

ção de pessoas que fazem do Colégio Simon a sua 
segunda casa, são professores, funcionários, pais, 
simpatizantes, alunos que declaram sempre que 
podem seu amor ao Colégio, amor esse demonstra-
do não apenas com palavras, mas, principalmente, 
com atitudes. São ex-alunos que vêm sempre revi-
sitar, pais que participam ativamente da vida esco-
lar, alunos que procuram o colégio em turno inverso 
pela satisfação de estar na escola, funcionários que 
se dedicam, professores comprometidos que con-
vivem com prazer e eficiência em prol do Colégio e 
fazem com que todos que aqui chegam percebam 

que não é um Colégio comum, é um Colégio cheio de vida, cheio 
de gente comprometida com a educação, com a formação social, 
profissional e cristã.

Completar 50 anos e ver onde chegamos nos motiva a pros-
seguir. Não foram anos sempre fáceis, não foram sempre flores, 
mas o envolvimento, o empenho da comunidade foi constante e a 

perseverança nos leva à conquista. Conquistamos o cinquentená-
rio e podemos fazer nossas as palavras de I Samuel 7:12  que diz: 
“Até aqui nos ajudou o Senhor”. A Ele, portanto, nossa gratidão 
bem como a todos que, de alguma forma, colaboraram para que 
chegássemos até aqui.

Profª Gisele Clarindo Etcheverry
Colégio Sinodal Alfredo Simon

Pelotas/RS
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IMI: 115 anos de história e comprometimento 
com a educação vera-cruzense

Outubro de 1898, na então pequena Vila Teresa, começa a 
história do Instituto Sinodal Imigrante, que hoje é referência 
em educação no município de Vera Cruz.

Neste ano, o pastor Wihelm Kull, vindo da Alemanha, funda, 
na casa paroquial, a Escola Particular Aula Evangélica, que em 
1907, passa a se chamar Deutsche Evangelische Schulgemeinde 
(Sociedade Escolar Aula Evangélica da Língua Alemã) sob o co-
mando do pastor Paul Sudhaus.

Já no ano de 1929, com o apoio do pastor Siegfried Heine e a 
atuação eficaz de Rudolf Wazlawick, é fundada a Escola Particular 
de Ensino Fundamental Aula Evangélica. Devido ao aumento do 
número de alunos, ela passou a funcionar na casa comercial de 
Heinrich Theodor Wiebrecht, local em que permaneceu até 1931.

Alguns anos depois, a instituição cresce significativamente e, 
em 1994, é finalizada a implantação do Ensino Fundamental (que 
teve início em 1991) e,  em 2008, a do Ensino Médio. No mesmo 
ano, a escola inova mais uma vez, passando a se chamar Instituto 
Sinodal Imigrante, IMI, nome que a comunidade escolar ajudou a 
escolher.

Importante destacar também que, no ano de 2001, a escola 
passa a ser uma instituição filantrópica, tendo como mantenedora 
a ISAEC – Instituição Sinodal de Assistência, Educação e Cultura, 
a qual tem como finalidade congregar, manter, promover, coor-

denar e desenvolver atividades de assistência social, filantrópica, 
educacional, ambiental e cultural.

Ao longo da história de lutas e conquistas do educandário, 
a escola nunca faltou com seu dever de promover a formação 
integral de indivíduos críticos, responsáveis e participativos, con-
siderando para isso aspectos afetivos, sociais e culturais. Dentro 
deste compromisso, destacam-se atividades como a Gincana, os 
Jogos de Integração, o Chá das Mães, o Arte e Movimento, a Mos-
tra de Conhecimentos Integrados, a Olimpíada Científica, a Cami-
nhada das Luzes, a Noite do Soninho, entre outros eventos fora e 
dentro da escola (como viagens e saídas de campo), bem como, a 
criação da APPA (Associação de Pais, Professores e Amigos) e do 
jornal Fala IMI, sempre visando a melhorar o rendimento da ação 
educacional em prol do educando.

A escola também se destaca pela diversidade de conheci-
mentos oferecidos aos alunos através de atividades curriculares 
e extra-classe, tais como aulas de línguas (Alemão, Espanhol e 
Inglês), Informática, Horas de Leitura, Grupos de Dança (Salão, 
Gaúcha e Contemporânea), Esportes, Canto, Teatro, Violão, Flau-
ta, Conjunto Instrumental e Artes Circenses. Sua qualidade de 
ensino e seu comprometimento com a formação plena dos alunos 
são reconhecidos e apontados como modelo em Vera cruz.

Na direção do educandário está a professora Tânia Marli Cruz 
Eichwald, que assumiu a escola em 1998, sendo responsável 
por significativas conquistas, como por exemplo, a ampliação do 
espaço físico da escola, o aumento no número de matrículas, a 
implantação do Ensino Médio e do Turno Integral, e a inserção do 
atletismo, das artes circenses e da música no currículo.

Atualmente, o Instituto Sinodal Imigrante tem 500 alunos. São 
500 famílias que acreditam nos princípios filosóficos e pedagógicos 
do educandário. Estes fundamentam uma educação que instiga a 
criatividade, valoriza a liberdade de expressão, a sensibilidade, a 
liderança e o raciocínio natural e lógico.  Assim, a escola completa, 
neste ano de 2013, 115 anos de compromisso com a educação do 
povo vera-cruzense que confia numa educação humana, solidária e 
participativa para a formação de alunos conscientes e aptos a trans-
formar o mundo em que vivem. Esta história é fruto de um trabalho 
árduo, cheio de dedicação, comprometimento, amor e conhecimen-
to que ainda terá muita história para contar...

Profª Danieli Eichwald 
Instituto Sinodal Imigrante

Vera Cruz/RS
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Li e recomendo

Fadas no Divã
“Fadas no Divã”, escrito por Diana e Mário Corso (Editora Artmed), é um livro encantador, 

que tem uma representação importante dos mundos da infância para os profissionais da 
educação - psicólogos, psiquiatras e demais interessados no desenvolvimento da criança. 
Entre fadas, lobos, madrastas, florestas, monstrossapos, reis, mágicos, vampiros, Harry 
Potter, Mafalda, Mônica..., a obra nos brinda com a sutileza do enredo (mesmo tratando de 
dimensões humanas muitas vezes doloridas e sofridas), contagiando com uma narrativa que 
propõe interpretações alicerçadas em conceitos psicanalíticos sobre os  personagens e as 
tramas que envolvem tanto as histórias clássicas, quanto as atuais. É uma bela obra que 
mergulha nas possibilidades de compreensões da lógica infantil e o encontro com a magia, 
como uma das fontes de sua humanização. Recomendo a leitura! 

Profª Dagma Heinkel
SETREM

Três de Maio/RS

Dentre tanta coisa boa que existe por aí e que li, escolher o que recomendar é realmente uma tarefa 
difícil. Dentre os muitos critérios de escolha disponíveis, me defini pelo da literatura produzida no Rio 
Grande do Sul.

Ficando com o que está sendo produzido em nossos dias, escolho dois livros, ambos de contos:  Te-
resa, que esperava as uvas e outros contos, de Monique Revillion (Geração Editorial 
– 2006) e Vento sobre terra vermelha, de Caio Ritter (8INVERSO, 2012)

O primeiro  foi o ganhador do Prêmio Açorianos de Literatura, no ano em que foi 
lançado. Seus textos lembram Clarice Lispector, mas apenas lembram, porque limitá-
los a isso é não conseguir vê-los naquilo que é próprio de Monique. São textos densos, 
instigantes.

O segundo é um livro para adultos do premiado autor de obras infantis e juvenis. 
Seus  textos, numa linguagem próxima à de Guimarães  Rosa, com personagens 
que lembram os seus e os de Jorge  Amado , prendem o leitor em suas tramas deli-
cadas e profundamente humanas, ao mesmo tempo em que prestam homenagem a 
esses grandes escritores.  

Vale a pena conferir!  

Profª Suzana Borges da Fonseca Bins
Centro de Ensino Pastor Dohms – Unidade Higienópolis 

Porto Alegre/RS

“Na sala de aula”
No livro “Na sala de aula”, Celso Antunes apresenta algumas situações cotidianas de sala 

de aula que nos remetem ao seguinte questionamento: como educar e formar pessoas para o 
desenvolvimento humano e social?

Para Antunes, o professor, além de ser alegre, compreensivo, carinhoso e atencioso, 
precisa estar atento às inovações pedagógicas, conhecer estratégias de ensino, refletir sobre 
sistema de avaliação, estar atento a jogos que desenvolvam, nos alunos, a plenitude de suas 
habilidades, entre outros.

Em seu livro, Celso Antunes reúne  20 fascículos em um só volume. Em cada capítulo, o 
autor mostra exemplos do cotidiano de professores e educadores, com os quais teve contato 
durante as práticas desenvolvidas em âmbito profissional, e esclarece de que modo as 
situações podem ser direcionadas. A obra apresenta uma linguagem acessível e compreensiva, 
mostrando-se instigante e convidando o leitor a buscar respostas que vão se revelando cada 
vez mais durante o percurso da leitura. 

A maneira como está organizado o livro permite estabelecer ligações com o pensamento 
dos teóricos abordados, em relação ao cotidiano da prática dos educadores.

Profª Gislene R. S. Valim
Bom Jesus IELUSC

Joinville/SC
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O filme “Como estrelas na terra – 
toda criança é especial” é questiona-
dor e instigante. Ele nos faz pensar 
sobre o verdadeiro papel do educador 
e sobre a formação dos indivíduos.

O filme apresenta diálogos incríveis, 
que mostram como cada um de nós é 
especial e único. Ele revela que somos 
todos diferentes. Ele nos desafia e nos 
interroga sobre educação, escola, currí-
culo, competências, alunos(as), diferen-
ças, olhares, discursos, padrão, normal, 
fazer e não fazer pedagógico.

O filme emociona não só pelas 
imagens, mas, principalmente, pelo 
sentimento de que, pela educação 
podemos impregnar de sentido a vida 
das pessoas. Pela educação, pode-
mos ajudar a desenvolver o potencial 
que cada um possui, estimulando suas 
potencialidades e diminuindo suas li-
mitações e dificuldades. É um filme que emociona, sensibiliza, ensina. 

Profª Glacy Mohr Reck
Colégio Gaspar Silveira Martins

Venâncio Aires/RS

Jack

Jack (Robin Williams) é um garoto que nasceu com uma doença genética rara 
- seu metabolismo é quatro vezes mais acelerado do que o de um ser humano 
normal, ou seja, seu corpo, a cada ano vivido, envelhece quatro anos. Aos dez, 
mas com a aparência de um homem de mais de 40 anos, Jack inicia a maior de 

suas aventuras: ir à escola.
Este filme traz, com humor im-

pregnado de emoção, uma experi-
ência de educação inclusiva, sem 
ter necessariamente esta preten-
são.  É um material riquíssimo para 
introduzir ou implementar a discus-
são sobre o tema.  Permite várias 
análises, como a posição da família, 
o papel do professor, a reação dos 
colegas, as dores e alegrias da in-
clusão para quem é protagonista do 
processo, entre outros aspectos. O 
filme pode ser utilizado também com 
os alunos, principalmente abordan-
do a questão da diversidade.

Profª Regina Piske Fertig
Associação Educacional Lutera-

na – Bom Jesus/IELUSC
Joinville/SC

Como estrelas na terra
Toda criança é especial

Os autores Penny Le Couteur e Jay Burrenson 
são profissionais da área de química. Eles apre-
sentam, de forma envolvente, no livro “Os Botões 
de Napoleão”, aspectos históricos, químicos, bio-
lógicos e sociais relacionados às 17 moléculas 
que mudaram o curso da história da humanidade. 
O texto é instigante e informativo. Ele desperta a 
curiosidade dos leitores, principalmente quando 
se busca a relação entre o título do livro e as de-
mais moléculas apresentadas nele. 

No desenrolar do texto, o leitor pode se fa-
miliarizar com as estruturas químicas das mo-
léculas apresentadas. Quando um químico, por 
exemplo, determina a estrutura de um produto 
natural diferente ou sintetiza um novo compos-
to, o efeito de uma pequena mudança química, 
como de uma dupla ligação que muda de lugar 
ou de um átomo de oxigênio substituído, pode 
parecer, em um primeiro momento, irrelevante, 
mas somente em retrospecto é que se consegue 
reconhecer o efeito decisivo que pequenas mu-
danças químicas podem ter. 

O roteiro sugerido percorre desde as especia-
rias (pimenta, noz-moscada e cravo da índia), mo-
léculas naturais, valiosas e cobiçadas pelos seres 
humanos, que deram início à Era dos Descobri-
mentos, passando por compostos sintetizados em 
laboratório como o CFCs que são inteiramente 
novas, sem qualquer análoga na natureza. 

Embora seja uma obra de divulgação científi-
ca, mostra-se potencialmente didática, podendo 
ser utilizada em sala de aula, com o intuito de 
contextualizar essas moléculas e provocar dis-
cussões acerca de seu uso e implicações socio-
econômicas, promovendo a interdisciplinaridade 
com biologia e áreas afins. 

Profª Anelise Grünfeld de Luca
Colégio Sinodal Ruy Barbosa 

Rio do Sul /SC

Li e recomendo Assisti e recomendo






