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APRESENTAÇÃO

 Em 2019, o Instituto Estadual de Educação Odão Felippe 
Pippi completa 85 anos. Referência em nossa comunidade com grande 
contribuição social e pedagógica, o Instituto Estadual de Educação 
Odão Felippe Pippi, ao longo desses anos, tem formando cidadãos 
comprometidos com o desenvolvimento de nossa cidade e porque 
não dizer de nosso país. No decorrer desses anos, muitos profissionais 
passaram  e tantos outros permaneceram fazendo  de nossa escola, 
muitas vezes, a extensão de seus lares.

Durante esses 85 anos fomos aperfeiçoando nosso saberes, nossas 
ideias e nossas considerações. Mais especificamente,  ao longo de 15 anos 
estamos editando o livro “Interlocução dos Saberes”, trabalho construído 
pelos docentes  e pela comunidade em geral (e que nesse ano está sendo 
editado a 15ª edição). Agradecemos a todas as pessoas que contribuíram 
para que esse projeto fosse possível, em especial a equipe diretiva e o 
quadro de servidores que  contribuíram para a concretização do mesmo.

Santo Ângelo, outubro de 2019.

Iara Graciéte Matje de Campos
Diretora do I.E.E. Odão F. Pippi





REMINISCÊNCIAS DO ODÃO

Adelino Jacó Seibt1

Lembro-me que no Odão, no Bloco de cima, subindo a escada, 
primeira sala à direita, havia uma sala de datilografia cheia de máquinas  
datilográficas a qual era atendida pelo professor Lucas Theis para os 
alunos da escola. Depois, lembro-me que essas máquinas foram guardadas 
numa salinha, junto aos instrumentos musicais da banda escolar, numas 
prateleiras feitas até o teto. Em dia desses, foram entregues numa doação 
de material reciclável, ficando alguns exemplares de recordação. Lembro-
me que nessa mesma sala de aula, num ano dei aula para uma turma do 
Curso Técnico em Contabilidade diurno que funcionava pela manhã. Era 
uma salinha pequena e cheia de alunos.

Lembro-me que no Odão havia um bloco de um lado da rua e 
outro no lado de baixo da rua. E para ajudar, ainda havia um bar de 
frente ao bloco de cima para onde os alunos fugiam das aulas. Segundo 
a história do Odão, nos tempos idos, eram duas escolas diferentes que 
foram unificadas. Na hora do recreio um bloco não tinha acesso ao 
outro.  No Bloco de cima tinha cozinha, quadra, cantina, sala de vídeos e 
no Bloco de baixo também. Na hora do recreio, os alunos de um bloco 
não tinham acesso ao outro. Depois, o terreno onde funcionava o bar foi 
adquirido para o Odão, e com o passar do tempo, a rua foi anexada ao 
colégio e fechada com grades.

Lembro que havia uma época em que os alunos usavam o Arsenal 
para as aulas de Educação Física, sendo um problema a ida e a volta 
dos alunos, bem como a infiltração de pessoas que não eram alunos. A 
escola pagava aluguel mensal no Arsenal, que hoje é o  sede do Núcleo 
Comunitário do Bairro Pippi. Depois, foi construído o Ginásio próprio 
no terreno do Odão e na sequência os vestiários e banheiros.

Lembro das reuniões da Equipe Diretiva que fazíamos todas 
as segundas-feiras à noite na sala da direção para avaliar a semana que 
passou e planejar a semana que se iniciava. Às vezes era uma pauta de 30 

1  Docente de Educação Básica Tecnológica do Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo 
Ângelo e Santa Rosa.
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itens. Da mesma forma, nas segundas-feiras à tarde reuníamos a Equipe 
Pedagógica e Vice-direções a fim de encaminhar os trabalhos da semana.

Lembro-me que tínhamos um sistema de som nas salas de aula e 
nos pátios, dos dois blocos, onde se davam os avisos aos alunos da sala de 
vice-direção. Num final de semana, quando percebemos em várias salas 
não havia mais as caixinhas de som, foram levadas por alguns alunos em 
suas mochilas, assim tivemos de gradeá-las e tivemos uma doação de 
caixas pelo Wildner.

Lembro-me que um ano implantamos uma mensagem inicial em 
cada turno de aula e seguindo um fundo musical. Houve professores que 
foram a favor dizendo que auxiliava em acalmar os alunos agitados, mas 
outros professores foram contra dizendo que atrapalhava as explicações 
da matéria em sala de aula.

Lembro-me que um ano na turma da pré-escola, no turno da 
manhã, onde antigamente era a grande sala dos professores, um aluno 
da professora Marinês Maros era um terror na sala de aula e só falava 
em dinossauros. Por isso, várias vezes foi enviado à direção e chamada 
inúmeras vezes a mãe do aluno. Onde será que anda esse aluno?

Lembro-me que um ano desfilamos com a Banda da Escola nas 
ruas do Bairro Pippi pedindo o apoio da comunidade numa caixa de 
som. E noutro dia  também fomos até a Praça Leônidas Ribas porque 
a 14a estava retirando a (professora) coordenadora da Banda, professora 
Neli Vidor. Voltamos abaixo de chuva, mas pedindo apoio para a Banda 
à população de Santo Ângelo.

Lembro que no final de ano era aquela função devido as guerras 
de bexiguinhas de água que eram realizadas na saída das aulas. Um 
dia levei um banho de bexiguinha de um aluno quando fui na polícia 
registrar queixa. Essa tradição começou lá no Colégio Santo Ângelo, 
depois alastrou-se pelas escolas do município.

Lembro que num ano levei um índio de cocar de penas da aldeia de 
São Miguel nas salas de aula nos três turnos da escola, exatamente no dia 
do índio. Depois fizemos uma campanha na escola arrecadando roupas, 
alimentos e até colchões os quais foram levados à aldeia de ônibus por 
um grupo de alunos. E num outro dia fomos de kombi da CRE na aldeia 
com as alunas do Magistério.

Lembro que um ano fomos até a Casa Érico Veríssimo em Cruz 
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Alta com a kombi da CRE, alunos foram enrolados em cobertores e 
os campos brancos de geada.  O objetivo era  prepararmos os alunos 
do terceiro ano do Ensino Médio para uma gincana na TVE quando 
ficamos em primeiro lugar. No outro ano fomos participar sobre Mário 
Quintana, mas não ficamos em primeiro lugar.

Lembro-me no dia em que conseguimos que a Prefeitura 
Municipal asfaltasse o pátio interno do Odão, antiga rua, foi uma festa 
dos alunos. Depois, construímos uma caixa d’água  captando água da 
chuva de um lado do Ginásio, um projeto da Cáritas Diocesana, mas na 
hora do recreio os alunos subiam na caixa d’água representando perigo 
de ruir, aí tivemos de cercá-la com grades. Até hoje a caixa d’água está lá.

Lembro-me que houve um período em que os meninos faziam 
duas meninas brigarem na rua na saída das aulas aplaudindo, filmando e 
depois divulgando nas redes sociais a briga que viralizava.

Lembro-me que os professores deixavam os carros próximo ao 
colégio e os alunos riscavam os carros. O meu carro um dia apareceu 
com um nome obsceno feminino riscado a tampa de garrafa no capô 
do carro. A minha esposa se recusou a andar com o carro com aquele 
inscrição no capô. Aí tive de mandar pintar todo o capô do carro, gastei 
uma nota.

Lembro-me que um dia as serventes fizeram sabão no Bloco B 
sem que ninguém soubesse e a Helena queimou-se todo o rosto parando 
no Hospital. Lembro-me que um dia nos reunimos numa sala de aula 
do Bloco B para discutir o título do primeiro livro do Odão, assim foi 
escolhido o título Interlocução de Saberes, sugerido pelo professor 
Martin Kuhn. O problema foi fazer a foto com todos os autores. Aí 
fizemos várias fotos com grupos. Quem tirava as fotos foi nosso colega, 
professor de Química, Ciro Ritter. Pois é, e agora já está em sua XV 
Edição.

Lembro-me que cantávamos semanalmente o Hino Nacional 
no pátio do colégio com os alunos em fileiras acompanhados dos 
professores.

Lembro-me que íamos buscar serragem no Ghellar para as tendas 
de pescaria das Festas de São João da escola. Lembro-me do primeiro 
CTG montável que fizemos no pátio do Odão com costaneiras, uso de 
taquaras e coberto de folhas de coqueiro trazidas pelo DEMAM. Foi 
feito um concurso para o nome do CTG e foi escolhido o nome CTG 



12  
Interlocução de Saberes XV

Grito do Quero-Quero. 
E as turmas fazendo café, almoço e janta na Semana Farroupilha. 

Depois era desmontado e remontado no ano seguinte pelo Paulo. Hoje 
existe o CTG permanente construído anos depois quando  fui convidado 
para a inauguração solene.

Lembro-me que no final do ano as turmas faziam a tradicional 
confraternização nas salas de aula para festejar o encerramento do ano. 
Tudo com a presença dos professores conselheiros em sala de aula e 
outros professores regentes da turma. Certa vez, um grupo de alunos de 
uma turma trouxe coca-cola batizada (misturada com cachaça) deixando-a 
escondida no banheiro masculino. Um colega ficou sabendo e durante 
a aula, antes da festinha, foi no banheiro, achou o litrão de coca-cola e 
voltou para a sala de aula já cambaleando. Tivemos de recolhê-lo à sala da 
vice-direção até passar o porre e depois levá-lo para casa.

Lembro-me que um ano, num sábado de manhã, a escola Odão 
reuniu os alunos e fizemos uma limpeza ao longo do Arroio Itaguarinchin 
reunindo toneladas de sacos plásticos, garrafas e mais variados tipos de 
lixo. Na oportunidade também foram plantadas mudas de árvores ao 
longo do Arroio. Essas são algumas lembranças do meu tempo no Odão 
como professor e depois como diretor. Foram anos memoráveis. Que 
saudades que eu tenho do Odão!



EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: RESPONSABILIDADE 
COM OS RECÉM-CHEGADOS AO MUNDO

Antonio Escandiel de Souza1

Cassiana Everling2

Fábio César Junges3

1 Introdução

Ao longo de muitos séculos variadas teorias filosóficas 
pressupunham uma ideia de natureza humana. A partir do final do século 
XIX, contudo, a filosofia assume a radicalidade da condição humana, 
sem formato natural, com possibilidades de se constituir de inúmeras 
formas4, exatamente por ter ultrapassado a sua dimensão instintiva. 
Agora, se, por um lado, a grandeza do ser humano é ter saído da sua 
direção natural, distinguindo-se das demais espécies, por outro lado, sua 
condição “pós direção natural”, tal como sinaliza Montaigne, o torna 
uma criatura miserável, inclusive nem dona de si mesma, exposta aos 
perigos que acaba produzindo por sua própria conta e risco. 

Apesar de nascer desprovido da condição humana, o ser humano 
vai constituindo sua condição a partir da vida social, histórica e cultural 
que estabelece ao longo de sua vida. Enquanto que as demais espécies 
encontram em si mesmas as possibilidades de sua constituição, o ser 
humano as encontra fora de si mesmo. O ser humano necessita, por isso, 
mais do que sobreviver no mundo; necessita de educação e formação, 
enquanto configuração do que se entende por condição humana, isto é, 
o fato do ser humano não possuir natureza dada de uma só vez. 

A fim de pensar a relação educação e formação, o presente texto 

1 Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), professor do Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social. E-mail: asouza@unicruz.edu.br

2 Professora de Educação Infantil do munícipio de Santo Ângelo. E-mail: cassi1902@yahoo.com.br 
3 Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), bolsista PNPD/CAPES do Programa de Pós-

Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social. E-mail: fabiocesarjunges@
yahoo.com.br

4 Para Geertz, nascemos com condições de ter mil vidas, mas acabamos vivendo uma só (apud 
LARAIA, 2001).
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assume como pressuposto o pensar não-metafísico. Na perspectiva não-
metafísica não existe mais um ponto seguro a partir de onde o sujeito 
poderia se orientar ou ser orientado por outros sujeitos. Não há mais 
verdades fixas e imutáveis que pudessem ser ensinadas. Não há mais uma 
bússola pedagógica capaz de indicar o destino de modo certo e seguro. 
Ao invés de verdades prontas e dadas, ao invés de bússolas orientadoras, 
ao invés de pontos seguros, tem-se apenas a imanência da condição 
humana, constituída por sujeitos que se dispõem a aprender uns com os 
outros na e pela linguagem. 

2 Formação e responsabilidade

Valores e conhecimentos significativos da humanidade acabam 
formando o ser humano, ao mesmo tempo em que são transformados 
pelos seres humanos que sempre se constituem de modo diferente. 
Este processo se dá enquanto relação entre conservação e inovação que 
se estabelece entre as instituições educativas e as novas gerações que 
adentram a todo instante no mundo. Neste sentido, cada ser humano é 
um “produto inacabado”, sempre por se constituir singularmente, em 
meio à multiplicidade das experiências humanas.

Neste ponto se justifica o título deste texto, com destaque na 
responsabilidade pela formação das novas gerações. Sendo o humano 
um produto histórico, este não pode ser constituído sem processos de 
intervenção e, inclusive, de coerção. A todo instante novos sujeitos são 
introduzidos no mundo e não podem ficar jogados à própria sorte. Cabe 
à família, à escola, à sociedade, entre outras instituições sociais, apresentar 
às novas gerações o mundo humano comum, por meio da linguagem, 
onde sujeitos se colocam em conversação. Trata-se de um acordo ou 
entendimento que vai se estabelecendo entre sujeitos, sendo que a 
responsabilidade da condução deste acordo cabe, fundamentalmente, 
aos que já estão por mais tempo neste mundo, por estes já terem trilhado 
e apreendido saberes fundamentais para se orientar e se constituir 
enquanto humanos (ARENDT, 2015).

As novas gerações necessitam se apropriar do que já está aí. Nesta 
perspectiva, não poucas tirinhas da Mafalda, personagem do cartunista 
argentino Quino, apresentam o dilema histórico entre gerações (QUINO, 
2010). Para a personagem de Quino, as histórias escritas e contadas pelos 
adultos, bem como os ensinamentos em relação a comportamentos, 
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costumes, modelos de vida, etc., parecem ser uma imposição e coerção 
dos adultos; por outro lado, trata-se de uma aparente imposição, uma 
vez que as novas gerações não se fizeram por si mesmas, mas sim pelos 
adultos e que, por isso mesmo, assumem a responsabilidade de contar 
este mundo.

Continuando na perspectiva do raciocínio da Mafalda, não raras 
vezes as novas gerações não entendem e nem concordam com as histórias 
contadas pelo adultos, achando-as, inclusive, obsoletas. Mas, esperta 
como a personagem Mafalda é, reconhece que, assim como entrar no 
cinema no meio de uma sessão é difícil de compreender o que se passa 
no filme, também é difícil de compreender o que se passa no mundo 
constituído pela humanidade. Portanto, por mais difícil que seja aceitar a 
coerção dos adultos em relação às novas gerações, é preciso reconhecer 
que não se pode produzir um humano sem nenhum tipo de tradição e de 
coerção, sem processos de intervenção.

3 Recepção dos novos na festa da humanidade

Por isso, cabe aos adultos apresentar as potencialidades e as 
ruínas deste mundo, no sentido de oferecer referências que constituem 
o mundo humano comum. A humanidade constituiu uma gama de 
saberes que são razoáveis do ponto de vista em que se encontra cada 
geração humana na sua atualidade. Estes saberes possibilitam acolher e 
orientar as novas gerações no mundo em que acabam de chegar, pois as 
mesmas necessitam aprender com os que os antecederam. Ou seja, de 
modo análogo a um recepcionista de uma festa, cabe à escola, à família, 
à sociedade apresentar a festa da humanidade, com seus erros e acertos, 
com seus valores e convicções, com suas normas e regras convencionadas 
até então, mesmo que sempre precárias falíveis e provisórias. 

Conforme já assinalado, enquanto os animais possuem certa 
transmissão genética perfeita, os humanos carregam o cargo de uma 
transmissão histórica, cultural, social, portanto, imperfeita, constituindo-
se a partir da herança da humanidade, a partir de dentro dela. Pelo fato 
da humanidade se constituir a partir de dentro, por ser gestada e dada 
como herança pelos próprios seres humanos, a formação de humanos 
se torna praticamente um imperativo, não só pelo fato de que as pessoas 
nascem, mas porque elas necessitam ser introduzidas no mundo onde 
constantemente crianças nascem. 
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A educação de modo geral e instituições como a família e a escola 
em particular são formas sistemáticas que a humanidade encontrou 
para tratar e entender o mundo humano. Para usar uma definição de 
Bourdieu (1980), a educação, por um lado, deve ser pensada e pautada 
pelo que melhor se construiu enquanto capital humano. Por outro lado, 
a educação tem também um caráter de preparar as novas gerações para 
se juntarem à ruína que a humanidade milenar carrega e, assim, evitar 
novas e grandes catástrofes. Neste sentido, enquanto exercício de amor 
e de responsabilidade pelo mundo, a educação, além de ser um freio à 
nossa animalidade, é uma espécie de baú cheio de tesouros e de ruínas 
milenares. 

No atual contexto, contudo, apesar das inúmeras crises e críticas 
em relação à escola, este é o modo que a humanidade estabeleceu, até 
agora, para cuidar dos principais referenciais, para preparar as novas 
gerações a pensarem o mundo e não apenas se adaptarem a ele tal 
como ele é. Certamente outros modos educativos podem e devem ser 
produzidos. Mas escola não é algo dado, não possui uma natureza, uma 
essência, uma característica pré-definida. Ela é um artifício, uma criação 
humana. A inventamos a partir de nossas proposições. Neste sentido, a 
escola não poderá jamais ser a imagem e semelhança das novas gerações, 
mas sim daquilo que os adultos constituíram como um mundo razoável 
de educar as novas gerações.

4 Educar e formar sem verdades inequívocas

Diante da responsabilidade colocada pela condição imanente, 
talvez seria mais fácil reivindicar a volta para um plano superior 
(metafísico) que garantisse certa seguridade. O ser humano encontra-se 
impossibilitado de reivindicar qualquer tipo de solução transcendente, 
seja de cunho religioso, filosófico, científico, ou outro. Seu dilema é 
ter que viver, educar-se e fazer-se a todo instante na imanência de sua 
condição, sem garantia alguma de que está no caminho certo. 

Agora, assumir o pensar não-metafísico como ponto de partida 
para pensar a docência implica em, pelo menos, um problema: se não 
há mais verdades, se não tem um porto seguro a ser indicado, ainda é 
possível ensinar algo? Encarrar da docência no plano da imanência, para 
além do pensar metafísico, significa assumir a condição humana, que 
tem a linguagem como pressuposto e como condição de possibilidade. 
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Certamente, nesta compreensão, pelo fato das verdades não estarem 
prontas e não serem definitivas, e uma vez que nenhum docente tem 
como se colocar do lado de fora do mundo comum para, a partir daí, 
pretender apresentá-lo tal como ele é, a primeira impressão é de que não 
haveria mais algo para ser ensinado. 

Trata-se, contudo, apenas de uma impressão que é rapidamente 
desfeita na medida em que considerarmos que a narrativa humana 
acontece entre gerações. A todo instante novos sujeitos são introduzidos 
no mundo e que não podem ficar jogados à própria sorte. Cabe ao 
sujeito docente, entre outros sujeitos, apresentar às novas gerações 
o mundo humano comum, por meio da linguagem, onde sujeitos se 
colocam em conversação. Trata-se de um acordo ou entendimento que 
vai se estabelecendo entre sujeitos, sendo que a responsabilidade da 
condução deste acordo cabe, fundamentalmente, ao sujeito docente, por 
já ter trilhado e apreendido saberes fundamentais para se orientar e se 
constituir neste mundo.

Isso não significa que estes saberes sejam inequívocos. Significa 
apenas que, antes de passar algum saber aos demais sujeitos, o saber 
precisa passar pelo docente, no sentido de apropriação do mundo de 
símbolos que constituem o mundo humano comum (BOUFLEUER, 
2010). A humanidade constituiu uma gama de saberes que são razoáveis 
do ponto de vista da atual geração. Estes saberes possibilitam acolher e 
orientar as novas gerações no mundo em que acabam de chegar, pois as 
mesmas necessitam aprender com os que vieram antes a este mundo. 
Ou seja, de modo análogo a um recepcionista de uma festa, cabe ao 
docente apresentar a festa da humanidade, com seus erros e acertos, com 
seus valores e convicções, com suas normas e regras convencionadas até 
então, mesmo que sempre precárias e provisórias. 

Por isso, se o saber da tradição milenar não passa pelo docente, 
então o docente não tem nada a ensinar, uma vez que sua autoridade se 
assenta, acima de tudo, na apropriação da tradição. Em outras palavras, 
antes de ser um ventríloquo da tradição, o docente é cúmplice das 
experiências realizadas pela humanidade. Cumplicidade não no sentido 
de ratificar todas as experiências bem ou más sucedidas, mas no sentido 
de estabelecer um bom grau de intimidade com o saber constituído pela 
humanidade e, ainda, de repensá-lo a partir da situação pedagógica em 
que se encontra inserido.
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5 Conclusão

A ideia de educação e formação aqui perseguida é de que a 
mesma se dá em algum lugar ou ponto entre o abandonar e o sufocar as 
novas gerações. Mas este ponto ou este lugar não estão e jamais estarão 
definidos. Acredito que muitos docentes gostariam que este lugar fosse 
apresentado. Mas na perspectiva não-metafísica, cabe a cada docente, 
em cada contexto, encontrar a justeza deste ponto ou deste lugar. E, se 
uma vez encontrado, jamais será definitivo. As novas gerações, portanto, 
constituem-se a partir de escolhas e proposições feitas pelos adultos. 

Por isso, todos os esforços feitos pelas gerações adultas, por 
meio da educação, não deveriam ser na intenção de apenas colecionar e 
transmitir saberes, mas em educar as novas gerações para se orientarem 
neste mundo. Tem-se um problema, em termos educacionais, quando a 
escola acaba se apequenando ao tamanho dos recém-chegados; quando 
os professores se eximem da responsabilidade de “enfrentar” os alunos; 
quando os educadores se esquecem que o mundo não começa com as 
crianças; quando não se dá mais lugar à tradição e se supervaloriza a 
novidade; quando a herança deixada pela humanidade é desvalorizada.
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VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS 
SOCIAIS CAMPONESAS: A CONSTRUÇÃO DE 

ATIVIDADES EDUCATIVAS DE EXTENSÃO PELO 
PLAGEDER

Elisabete Carine Fritz1

Paulo Alfredo Schönardie2

Rumi Regina Kubo3

Reconhecer, valorizar e sonhar com a difusão de tecnologias 
sociais camponesas, tem sido o pensamento inicial em construção nas 
atividades ainda incipientes, que estão sendo realizadas na presente bolsa 
de extensão por meio do Bacharelado em Desenvolvimento Rural – 
Plageder, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

Provisoriamente entendemos por tecnologias sociais camponesas 
as práticas e formas de cultivo e de vida historicamente praticadas e com 
potencial de inovação, configurando-se como tecnologias mais avançadas 
em relação as experiências da modernização. Essas tecnologias possuem 
potencial na geração de renda e na produção de subsistência, seja na 
forma alimentar, na saúde e na qualidade de vida (PETERSEN, 2009).

A experiência da bolsa de extensão pelo Plageder e em um curso 
ligado ao Programa Universidade Aberta do Brasil nos coloca diante de 
uma situação nova, inédita e, por isso, diante de muitas dúvidas, muitos 
diálogos, e estes com a utilização do mundo digital, mas também diante 
de realizações possíveis e por isso em construção. O projeto da bolsa 
de extensão prevê atividades embasadas nos aprendizados auferidos no 
transcorrer disciplinar do Plageder, a serem desenvolvidas no espaço 
geográfico de uma escola do campo, no município de Três de Maio/RS, 

1 Bolsista de extensão Prorext/Plageder. Possui Bacharelado em Tecnólogo em Gestão Ambiental 
e é estudante do Bacharelado em Planejamento e Desenvolvimento Rural pela UFRGS.

2 Coordenador do Polo Universitário Federal de Três de Maio. Licenciado em História e Mestrado 
em Educação nas Ciências pela Unijuí, Doutorado em Ciências Econômicas e Sociais pela UHH 
(Alemanha) e Unicamp (Brasil) e Pós-Doutorado em Educação nas Ciências pela Unijuí.

3 Professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFRGS. Licenciada 
em Biologia e Bacharel em artes plásticas, com doutorado em Antropologia Social pela UFRGS.
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município em que também está localizado o Polo Universitário Federal 
de Três de Maio, em que a UFRGS mantém uma turma do Plageder.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Bem Viver Caúna 
e seu espaço geográfico representam, assim, o território de realização 
das atividades de extensão. A escola é uma iniciativa ousada que em 
seu primeiro ímpeto foi idealizada para fazer frente a desconstrução da 
educação como um todo, e especificamente para desenvolver um projeto 
de educação do campo, numa perspectiva da valorização da agricultura 
familiar camponesa4, em um viés pedagógico que valorize as práticas 
históricas da comunidade rural em que está organicamente inserida. 
Percebemos a transversalidade do projeto escolar com os conhecimentos 
prospectados no âmbito dos estudos do Plageder, dentre os quais, 
temáticas ligadas a agricultura familiar camponesa, a agroecologia, a luta 
para inverter o círculo vicioso do êxodo rural, os movimentos sociais e a 
valorização dos conhecimento e das culturas rurais.

A escola recebe estudantes em turno integral, a partir dos quatro 
anos de idade, até o 5° ano do Ensino Fundamental, oriundos do meio 
rural e do meio urbano, organizando suas atividades pedagógicas pela 
perspectiva da educação popular do campo. Está localizada em uma 
localidade rural, distante da sede municipal. No momento atende 119 
estudantes, acompanhados por 10 professores, sendo mantida pelo 
município. Trata-se de um modelo diferenciado de educação, também 
ainda em construção, visto que a escola também é nova, tendo seu 
funcionamento iniciado a apenas 18 meses. As práticas pedagógicas têm 
partido do contexto social camponês local que, por sua vez, passa a ser 
uma espécie de tema gerador (FREIRE, 1983), construtor de saberes 
curriculares, integrando os conhecimentos científicos historicamente 
constituídos com a comunidade camponesa local.

Tanto a escola, quanto as atividades realizadas durante a bolsa 
Plageder passam a ser um contraponto a atual desvalorização da educação. 
Ao mesmo tempo podem ser vistas como integrantes de um processo 
de construção do paradigma da recampesinização (VAN DER PLOEG, 
2008; SCHÖNARDIE, 2013).

Além da infraestrutura física predial, a escola possui uma área 

4 Schönardie (2013) observa que o conceito de campesinato ainda está em construção e, por 
isso, sempre é provisório. Para o autor há três características mais importantes para definir o 
agricultor familiar camponês: a) possuir o controle sobre a gestão de seu “empreendimento”; b) 
a base da força de trabalho estar na família; c) controlar os meios de produção.
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de terras de 4 hectares, e ainda pode utilizar outra área vicinal cedida 
por uma entidade colaboradora5. A projeção inicial para as atividades 
a serem efetivadas durante a bolsa de extensão consistem em realizar 
um planejamento territorial para a área escolar, para posteriormente 
efetivar algumas das atividades planejadas. Este planejamento e execução 
com uma finalidade de fundo de preparar o território adjacente à escola, 
para docentes e estudantes terem condições de realizar atividades 
pedagógicas pela perspectiva da educação popular do campo (FREIRE, 
1983; MOLINA, FREITAS; 2011). Consequentemente as atividades em 
realização contribuem para o desenvolvimento da comunidade e de seu 
entorno. Na prática, recuperando algumas das atividades históricas dos 
camponeses e das camponesas locais, e desta forma as reconhecendo e 
se realizadas experimentalmente no território da escola, passam a ter o 
poder de difusão para as históricas tecnologias camponesas.

A execução das atividades de extensão iniciaram com um 
planejamento territorial preliminar, listando atividades para serem 
realizadas e as integrando ao espaço físico local. Esse planejamento 
ainda está em execução e acontece juntamente com os trabalhadores em 
educação alocados à escola, com a coordenação do Polo Universitário 
Federal de Três de Maio, com a Secretaria de Educação do município, com 
entidades colaboradoras da escola e com participação da UFRGS. Dentre 
as atividades para o território escolar, algumas já em execução, outras 
ainda em planejamento, listamos: a) o ajardinamento, b) a implantação 
de pomar, c) a implantação de um quintal orgânico, d) a implantação de 
hortas, e) a organização  de canteiro de plantas medicinais em formato 
de um “relógio do corpo humano”, f) a implantação de ambientes para o 
acolhimento de pequenos animais, entre outros.

No decorrer deste planejamento inicial se destacou, no 
entanto, uma outra atividades: a implantação de um meliponário. Essa 
atividade surgiu pela demanda da comunidade escolar e do interesse 
da bolsista do Plageder. Em relação a comunidade escolar, trata-se de 
uma demanda antiga. Surge em primeiro lugar do histórico camponês 
local que possui muitas experiências com abelhas sem ferrão, inclusive 
com o desenvolvimento de tecnologias locais. A presença histórica da 
meliponicultura desde muito provoca o processo pedagógico escolar, 
ou seja, é uma demanda para ser trabalhada nas atividades escolares, 

5  Uma comunidade religiosa ligada a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB.
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que tem seu ponto de partida nas vivências dos estudantes e docentes 
no meio social local, em que a meliponicultura está presente. Esta 
presença foi percebida pelos docentes e pela comunidade. Ao mesmo 
tempo se apresenta como uma possibilidade de geração de renda para 
os camponeses locais. A efetiva construção de um meliponário na escola 
tem, ainda, o potencial de, em um futuro próximo, possibilitar geração de 
renda, visto que adjacente à escola está em construção uma agroindústria, 
que será gerida por um grupo de mulheres da comunidade, podendo, 
talvez, também abranger a agroindustrialização de mel proveniente de 
abelhas sem ferrão, com potencial para ser utilizado na merenda escolar 
da rede municipal.

Neste momento, as atividades da bolsa de extensão, além de 
continuar no processo de planejamento territorial do espaço escolar, estão 
sendo direcionadas ao estudo sobre a meliponicultura, sua integração 
orgânica no contexto camponês local, o potencial pedagógico para a 
escola e já iniciando práticas físicas de estruturação do meliponário, em 
uma perspectiva da recuperação, valorização e difusão das tecnologias 
sociais camponesas locais na área da meliponicultura. Desta forma, 
configurando-se como uma forma concreta de se propor a convergência 
entre processos de ensino e extensão.
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“A INFÂNCIA É UMA FASE TÃO BELA, QUE 
PARTE DE NÓS RESIDIRÁ SEMPRE NELA!”

Fabiane Roselise Fruck Fanfa1

Hoje vou relatar um episódio que marcou minha prática pedagógica 
diária como alfabetizadora! Nesta função há aproximadamente duas 
décadas, sinto-me muito realizada profissionalmente pois convivo com 
momentos únicos, estimulantes, desafiadores em situações habituais na 
busca pelo aprendizado no decorrer do ano letivo. É inegável a gratidão 
que sinto ao receber um carinho tão valioso, sem interesse, amoroso que 
parte de um coração generoso, são olhos atentos não apenas no que 
falo, mas principalmente em minhas ações e reações diante de pequenos 
aprendentes. 

A primeira lembrança que surge em minha memória aconteceu 
em uma aula de Geografia. A inocência que habita o coração infantil 
falou mais alto quando estávamos em uma conversa dirigida a respeito 
de consciência ambiental, logo no início do ano letivo, próximo ao dia 
mundial da água. 

Uma das alunas de 6 anos de idade demonstrou a importância do 
cuidado com a água por meio da seguinte frase: “se os “grandes” não 
cuidarem da água, vai terminar a água que “mata” a nossa sede, a mãe 
não vai poder fazer o macarrão que eu adoro, os bichinhos vão morrer de 
sede, as plantinhas vão secar e não vai mais ter o “meu Nescau”! E todos 
concordaram, acrescentando seus alimentos prediletos, animais e plantas 
preferidos que também constavam na lista de “perigo de extinção”! É 
notória a capacidade que, apesar de crianças, os alunos demonstram ter, 
ao interligar a falta de cuidado com o meio ambiente e as consequências 
desastrosas para o futuro. As crianas são capazes de, em muitos casos, 
sugerirem ações mais profundas do que os adultos.

A criança não é alheia ao que acontece ao seu redor, apenas vê e 

1  Professora Alfabetizadora, Professora de Língua Espanhola Instituto Estadual de Educação 
Odão Felippe Pippi. Formada Curso Normal Escola Sepé Tiarajú CNEC Santo Ângelo. 
Formada em Letras Português, Espanhol e suas respectivas Literaturas pela Universidade 
Regional do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus de Santo Ângelo.
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analisa conforme sua capacidade intelectual lhe permite. É um ser em 
formação e necessita, portanto, de estímulo constante para tornar-se um 
adulto solidário, consciente de suas responsabilidades, de seus direitos 
e deveres. Traz no olhar uma pureza rara e exótica nos dias atuais, 
uma alegria frente às novas descobertas e total interação quando lhe é 
apresentada a música, as histórias contadas e dramatizadas e os novos 
saberes. 

As emoções são facilmente identificadas em seus atos e atitudes, 
expõem claramente suas opiniões e, constantemente buscam aceitação 
e aprovação de seus pares e de seu educador. E, buscando o amplo 
desenvolvimento das crianças nessa tão importante fase de aprendizagem, 
busco com afinco “embrulhar” os conhecimentos que serão apresentados 
como se fossem presentes! Que despertem assim, a curiosidade e 
garantam o prazer no ato de construção de seus aprendizados. Levando 
em consideração o realismo imaginário, a fantasia e a capacidade que 
apresentam de aceitar situações improváveis como possíveis, planejo 
atividades que buscam unir a aprendizagem de maneira espontânea e 
prazerosa, que interligue a afetividade e a ludicidade, adaptadas à faixa 
etária em que se encontram. 

E como é gratificante notar a alegria e o gosto em tentar ler 
sozinho uma história que antes foi lida por sua professora, ler para um 
colega de grupo o enunciado de uma atividade, ou mesmo, outras tarefas 
que não conseguiam executar quando iniciaram o ano letivo, como 
escrever frases e pequenos textos... Sem mencionar a oportunidade 
de ser representada em um desenho como princesa, fada ou rainha... 
receber bilhetinhos carinhosos que declaram uma genuína apreciação ou 
que tragam relatos sinceros de seus medos, expectativas e sonhos... além 
de uma real admiração que lhes impulsiona a ir sempre além...

O valor de meu esforço não pode ser medido instantaneamente, 
uma vez que educar é para a vida, vai além dos muros da escola (ou 
sempre deveria ir) e semeadores do saber não calculam a colheita 
em tempo estimado, pois o solo da aprendizagem é inconstante e 
variável, de acordo com as circunstâncias e experiências vividas. Enfim, 
concordo plenamente com o autor quando afirma:” Sem a educação 
das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido” (Rubem 
Alves).



BIOTIPOLOGIA HUMANA

 Iolanda Maria Ayres de Lima Gubert1

    
Biotipologia é a ciência que estuda o biótipo da pessoa. A 

informação vem desde o útero materno. A gestação se divide em três 
ciclos, cada um com a duração de três meses e cada ciclo forma um grupo 
de órgãos e vísceras. De acordo com as emoções que a mãe gestante 
vivencia durante cada ciclo, os órgãos vão se formando com maior ou 
menor fluxo de energia e este processo é que determina o biótipo da 
pessoa.

No I ciclo forma-se o pulmão (pulmões), intestino grosso, 
estômago, baço e pâncreas; e seus respectivos meridianos. Este ciclo é 
regido pela emoção: tristeza. No II ciclo forma-se o coração, intestino 
delgado, a bexiga e o rim (rins); e os seus respectivos meridianos. 
A emoção que rege esse ciclo é euforia e medo. No III ciclo forma-
se o fígado, a vesícula biliair, circulação sexo e triplo aquecedor e seus 
respectivos meridianos. Este ciclo sofre a influencia da emoção: raiva. 
(mágoa e tristeza).

Para a biotipologia, a data e a hora do nascimento tem sua 
importância na medida em que determina o órgão mais frágil da pessoa. 
Esta informação está contida no relógio biológico da pessoa. Por 
exemplo, pessoa que nasce entre 23h e 1h da manhã terá fragilidade no 
coração. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) chama: “maré baixa do 
órgão”. Ao longo da vida, caso esta pessoa apresente algum distúrbio 
(doença de maior ou menor gravidade), é aconselhável prestar atenção 
na circulação sanguínea e coração propriamente, mesmo que o sintoma 
não esteja ligado a ele.

A formação genética é determinante na constituição do biótipo, 
porém a pessoa sofre influência do meio familiar, do meio escolar, do 
meio social e religioso. Educa-se e molda-se o caráter da criança 90% 
pelo exemplo e pela vivência, apenas 10% pela palavra.

Se quem educa diz para a criança fazer de tal modo uma 

1 Biotipóloga
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determinada ação porque assim é o certo, mas a criança vê essa pessoa 
fazendo de outro modo, ela vai assimilar o que ela viu e não o que ouviu.  
A criança tem percepção (sensação) muito mais aguçada do que a visão 
e audição, por isso o que sente e percebe fica gravado. Ela não precisa 
ver ou ouvir para registrar e guardar na memoria inconsciente. Por isso 
quando adulta a pessoa tem determinadas reações que ela mesma não 
compreende, é porque está vindo à luz a memória inconsciente.

Seria muito bom que pais, mães, cuidadores de crianças, 
professores tivessem essa informação, por certo teríamos pessoas menos 
traumatizadas e traumatizantes. Formação de caráter, valores morais, 
éticos e sociais são transmitidos dos zero aos seis anos. Depois disso, 
para a biotipologia, é só “remendos”.

Como este é um assunto que desperta interesse e curiosidade e 
não é do conhecimento da maioria da população, considerei oportuno 
escrever um livro explicando com detalhes o que isso tudo significa e 
como nós podemos melhorar na educação dos nossos filhos; melhorar as 
nossas relações afetivas na família, no trabalho, na escola e na sociedade 
como um todo.

“O que ninguém lhe disse: o livro que lê você” quer ser um 
diferencial na sua vida. É um livro embasado na ciência da biotipologia, 
com experiências fantásticas comprovando a influência do biótipo em 
cada pessoa. “O que ninguém lhe disse: o livro que lê você” fará diferença 
em sua vida!



INICIAÇÃO À ROBÓTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Irena Bielohoubek1

Emilene Roos  dos Santos2

Luciana Colleto3

Robótica é um ramo da tecnologia que engloba mecânica, 
eletrônica e computação. Com o grande crescimento das tecnologias 
vivido nos dias atuais, torna-se importante o desenvolvimento de 
atividades que possibilitem às pessoas entenderem o seu funcionamento 
e reconhecerem o seu potencial nas mais diversas áreas. Para tal, é 
imprescindível explorar suas vantagens nos processos educacionais e 
incentivar o desenvolvimento do raciocínio lógico, da investigação e da 
criatividade na educação escolar.

Neste ano de 2019, tivemos a oportunidade de nos engajarmos 
com a professora de física, Irena Bielohoubek, e possibilitar aos alunos 
dos 4º anos, turma 41, professora Luciana Colleto e turma 42, professora 
Emiliene Roos dos Santos do Instituto Estadual de Educação Odão 
Felippe Pippi, uma proposta de trabalho que apresenta a iniciação à 
Robótica Educativa, soluções educacionais para aprendizagem dinâmica, 
divertida e significativa que oportuniza um resultado positivo em 
relação ao conhecimento, desenvolvimento social e cognitivo. Assim, 
possibilitando, de modo interativo e criativo, aos alunos a oportunidade de 
utilizar seus conhecimentos e habilidades para criar novas oportunidades 
que contribuam para o desenvolvimento da aprendizagem.

A Robótica contribui para uma aprendizagem significativa 
na sala de aula oferecendo, tanto aos alunos como aos professores, a 
possibilidade de ampliar horizontes.

Uma educação de qualidade são as possibilidades e oportunidades 
oferecidas. Por isso, estamos desenvolvendo e participando desse Projeto 

1     Professora de Física no Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi e na Escola Estadual 
de Ensino Médio Dr. Augusto Nascimento e Silva. Graduada em Matemática Plena pela URI e 
Especialista em Docência pelo IESA.

2  Professora de Anos Iniciais, Pós-Graduada em Educação Especial.
3  Professora de Anos Iniciais, Pós-Graduada em Psicopedagogia Institucional. 
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com nossos alunos do 4º ano.
Atividades que estimulam o pensar tecnológico por meio 

de resoluções de problemas e na discussão de ideias, assim como 
o desenvolvimento do raciocínio lógico, iniciativa, interpretação, 
organização e autonomia. Enfim, a Robótica é uma forma de 
aprender e construir soluções em diferentes áreas do conhecimento, 
desenvolvimento, ciência e tecnologia.

A Iniciação à Robótica é um conjunto de atividades aplicadas aos 
alunos dos 4º anos da nossa Instituição de Ensino com aulas semanais 
e duração média de 1h30min. Envolve e articula conceitos, tecnologia 
e matemática por meio de experiências capazes solucionar problemas 
e desafios gerando novas descobertas. Desta forma, são aulas que 
utilizam os princípios básicos da robótica como instrumento de ensino 
e aprendizagem.

Nesse sentido, incluir a Robótica na Educação para o Ensino 
Fundamental justifica-se pela necessidade de expandir os conhecimentos 
práticos envolvendo as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática, voltado para uma aprendizagem lúdica combinada com 
materiais relevantes para o currículo e recursos digitais.

Acreditamos, ainda, que o desenvolvimento da Robótica no 
ensino fundamental  contribuirá para a desenvolvimento de habilidades 
acadêmicas para o século XXI como: estimular o pensamento crítico, 
incentivar habilidades criativas de resolução de problemas em uma 
variedade de temas da vida real, formando alunos ativos, colaborativos 
e criativos para o longo da sua vida escolar e profissional. A Robótica 
também propiciará, pelo uso e aplicabilidade das ferramentas necessárias, 
trabalhar competências importantes para o desenvolvimento psicomotor 
e cognitivo, ampliando a capacidade de raciocínio lógico e de uma 
aprendizagem inspiradora, envolvente e eficaz.
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Turma: 41
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Fonte: Os autores.

Turma: 42

Fonte: Os autores.



TEOLOGIA DA ESPERANÇA: JÜRGEN 
MOLTMANN

Dilermando Meller Bönmann1

Jürgen Moltmann é um dos teólogos mais respeitados e influentes 
do mundo contemporâneo, possui uma teologia expressiva. É de confissão 
cristã reformada, nascido em 18 de abril de 1926 na cidade de Hamburgo, 
Alemanha. Logo cedo, aos dezessete anos, após ver a sua cidade destruída 
em julho de 1943 e, também, por ser soldado recém-incorporado, foi 
convocado para o front do exército alemão, no qual, depois de seis meses, 
foi feito prisioneiro e levado ao campo de concentração de Northon 
Camp, na Inglaterra. É considerado o fundador da Teologia da Esperança, 
movimento teológico contemporâneo que surgiu na Alemanha durante a 
segunda metade do século XX e, também, o seu principal expoente. Este 
movimento se caracteriza por várias expressões, em várias partes onde é 
apresentado e interpretado. Uma expressão teológica, decorrente deste 
movimento, que é atribuída a Moltmann também é a Teologia da Cruz, 
desenvolvida em período posterior, assim como a Teologia Política que, 
juntamente com J. B. Metz se tornou uma expressão teológica de grande 
repercussão. O ponto inicial de sua carreira teológica e que marca a sua 
ligação com a corrente teológica citada acima é com a publicação de sua 
obra Teologia da Esperança (Theologie der Hoffnung), em 1964.

A chave central para entender a teologia futurista de Moltmann é 
sua idéia de que Deus está sujeito ao processo temporal. Neste processo, 
Deus não é plenamente Deus, porque ele é parte do tempo que avança 
para o futuro. Na teologia de Moltmann, a eternidade se perde no tempo. 
Para Moltmann, o futuro é a natureza essencial de Deus. Deus não revela 
quem ele é, e sim quem ele será no futuro. Desta forma, Deus está 
presente apenas em suas promessas. Deus está presente na esperança. 
Todas as afirmações que fazemos sobre Deus são produto da esperança. 
Nosso Deus será Deus quando cumprir suas promessas e, com issos 
estabelecer o seu reino. Deus não é absoluto; ele está determinado pelo 

1 Graduando em Teologia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
(URI), conveniado com o Instituto Missioneiro de Teologia (IMT).
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futuro.
Pensa-se, muitas vezes, que a esperança está relacionada ao desejo 

de um futuro tranquilo, no entanto, não é tão simples assim, pois se 
esta não apontar a direção da verdadeira felicidade, será ilusão. Na vida, 
possuímos poucas certezas, e muito do que possuímos nos pode ser tirado 
a qualquer momento. Temos e podemos perder, a qualquer instante, a 
nossa saúde, bens, amigos, familiares etc. Podemos perder até mesmo 
nossa própria vida; contudo, existem algumas coisas que compõem as 
certezas maiores, dentre elas está o nosso passado, a história que temos, 
a qual não pode ser roubada de nós. Pode-se até mudar a interpretação 
dela, mas ela mesma não pode ser mudada. Até o próprio Deus respeita 
isso e pode mudar o curso da nossa história (futuro), e o reflexo dela em 
nós (presente), mas o passado mesmo o Senhor não mexe. O passado 
que temos é realmente estável e, por isso, imutável.

Assim, surge a necessidade de uma boa reconciliação com ele, 
com a história de nossa vida, com os dias que já vivemos, já que eles não 
serão mudados. De um olhar misericordioso sobre a própria história, 
encontramos o desejo de um futuro imensamente melhor. Nossa 
esperança precisa apontar na direção das coisas que não possuem data 
de validade, ou seja, que hoje estão conosco e amanhã nos abandonam. 
Esperança e força estão diretamente ligadas. Não como um apenas 
“aguardar”, mas como alguém que se coloca em ação. Por isso a qualidade 
de nossa vida depende do fôlego de esperança que temos. Apesar de 
todo esforço de Moltmann para produzir uma teologia bíblica, no final, 
seu sistema nada mais é do que uma teologia centralizada no homem, em 
um homem que observa o futuro e age na sociedade. A meta do futuro 
de Moltmann não é a plena manifestação da glória de Cristo; ela é a 
edificação da utopia na terra. Para ele, o  Reino de Deus se introduz na 
terra por meio da política e da revolução. 

Vemos que a vida pode ser vivida e ter mais sentido do que a 
vivemos e temos, e aqui encontramos a alegria e a motivação para viver, 
sabendo que, mesmo que a trajetória seja dura, marcada por dificuldades, 
o ponto de chegada é capaz de nos animar.

A esperança cristã é a espera em algo que já aconteceu e que 
certamente acontecerá para cada um de nós” ( Papa Francisco). “Esperar 
significa aprender a viver na espera e encontrar a vida. Quanto ao 
conceito de Deus, ele não admitia nenhum Deus eterno ou infinito. Ao 
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entrar no tempo, segundo ele, Deus se tornou finito e aberto a um futuro 
desconhecido. O Deus da Bíblia existe de eternidade a eternidade; o de 
Moltmann, porém, só existe no futuro, pois no presente ele sequer é 
Deus. Como observou certo escritor: “No Monte Sinai, Deus disse a 
Moisés: Eu sou o que sou, mas Moltmann não permitua que Deus lhe 
dissesse o mesmo.

Um cristão pode semear amarguras, perplexidades, mas este modo 
de agir não é cristão: “O cristão semeia esperança, semeia o óleo da 
esperança, semeia o perfume da esperança e não o vinagre da amargura 
e da desesperança”. O Espírito Santo faz com que vivamos cheios de 
esperança, sem nunca desanimar, “esperando contra toda a esperança”. 
A esperança não decepciona porque o amor de Deus encheu os nossos 
corações de esperança.(Papa Francisco)

Jürgen Moltmann nega a compreensão normal da história por 
causa da sua ênfase no futuro. Rejeita o significado da historicidade da 
ressurreição de Cristo. Dada a sua alienação da história com a escatologia, 
nega o verdadeiro significado da história e dos eventos históricos. 
Moltmann nega a imutabilidade de Deus (Ml 3:6), e sugere que Deus não 
é absoluto, senão que “se move para o futuro”. A teologia de Moltmann 
pode ser resumida da seguinte maneira. Deus é parte do processo do 
tempo, em direção ao futuro. Portanto, não é absoluto, está a caminho 
do futuro, onde se cumprirão as suas promessas. O futuro é a natureza 
essencial de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo enquanto um evento 
histórico não tem nenhuma importância. A importância na ressurreição 
de Cristo é escatológica e deve ser vista na perspectiva do futuro, porque 
dá a esperança de uma ressurreição geral.  

O homem participa nesta teologia da cruz aceitando que os 
desafios da vida são momentos futuros que se rompem no presente. 
O homem deve participar ativamente na sociedade para transformá-
la. Devem eliminar as diferenças de “raças, classes, status e igrejas 
nacionais.” A igreja tem a capacidade de moldar o futuro e deve pregar 
para transformar a sociedade. A igreja deve ver além da salvação “pessoal” 
para desafiar todas as barreiras e estruturas entre diferentes pessoas. A 
igreja é o instrumento de Deus para a mudança, para reconciliar aos ricos 
com os pobres, as raças e as estruturas artificiais. A revolução pode ser 
um dos meios para que a igreja introduza mudanças.

Conclui-se que, a esperança abrange uma série de fatores na 
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perspectiva teológica levando-se em conta a perspectiva que se faz 
biblicamente trazendo na realidade contemporânea como um todo 
avaliando-se a bíblia como história e trazendo a nossa realidade de 
hoje em nossa sociedade atual, portanto os desafios são grandes nesse 
tema tão importante em nossa sociedade, e a Igreja desempenha papel 
importante na formação das pessoas.



MISSA DA TERRA SEM MALES: HOMILIA1

Léo Zeno Konzen2

Irmãos e irmãs!
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! Sim, bendito seja 

Deus porque é Ele que aqui nos reuniu. Ele nos reuniu para nos falar e 
também para nos ouvir “como um pai ao redor de sua mesa, revelando 
seus planos de amor”. 

Primeiro, para nos falar... O que terá a nos dizer? 
Ele quer falar-nos de suas maravilhas, de seu amor, de sua acolhida, 

de sua misericórdia... Ele anseia por mostrar-nos que Ele é como um 
pastor que não admite conformar-se com a perda de uma única ovelha 
do seu rebanho. Ele é como uma mulher que não admite perder uma 
única de suas dracmas ou joias... – como diz Jesus no Evangelho. 

Ele quer falar-nos também da beleza de uma de suas criaturas mais 
fascinantes, os povos originários de nossas terras. 

Ele deseja falar-nos da força de seu Espírito que gerou uma 
das realizações mais incríveis da História da Humanidade, que foram 
as reduções jesuítico-guaranis em nossas terras paraguaias, argentinas e 
brasileiras. Experiências humanas essas que orgulham até as primeiras 
comunidades cristãs, cujas experiências de vida comunitária nos são 
narradas na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos. Espírito de partilha 
e solidariedade que fazia acontecer o milagre de não haver necessitados 
entre eles! 

Mas Ele quer falar-nos também da dor do seu coração pelo 

1 Este texto segue um gênero literário específico, denominado “homilia”, reflexão que se faz 
durante uma celebração eucarística da Igreja Católica, após as leituras bíblicas. Essa homilia 
foi proferida durante a “Missa da Terra Sem Males” celebrada na frente da Catedral de Santo 
Ângelo, no dia 15 de setembro de 2019, por ocasião da chegada do primeiro grupo que fez 
o “Caminho das Missões Internacional”, tendo passado pelos 30 lugares onde existiram, em 
séculos passados, as reduções jesuítico-guaranis no Paraguai, na Argentina e no Brasil. A Missa 
foi idealizada no final do século passado por Dom Pedro Casaldáliga, Pedro Tierra e Martin 
Coplas, para celebrar a memória dos povos indígenas, das violências por eles sofridas e nosso 
compromisso hoje diante desses fatos. Ela é praticante toda cantada, com acompanhamento de 
coreografias. 

2 Padre da Igreja Católica, Doutor em Teologia, professor do Curso de Teologia do Instituto 
Missioneiro de Teologia (IMT), convênio com a URI. Contato: leozenok@gmail.com
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que fizemos com seus filhos e filhas amados, os povos originários, os 
índios dessas terras... Dor e indignação pela violência praticada, pela 
discriminação, pela escravização e, sobretudo, pela destruição violenta 
das admiráveis reduções aqui organizadas num consórcio harmonioso 
entre missionários cristãos e populações indígenas. 

Deus quer falar-nos também de sua indignação pelo que fizeram 
povos que se diziam cristãos, praticando verdadeiros genocídios, com a 
cruz e a espada na mão... 

Deus pai deseja falar-nos também de suas queixas e sua 
desaprovação diante de sua Igreja que, apesar de ter sido tão comprometida 
com o respeito e a defesa dos indígenas, não deixou de ser também tantas 
vezes cúmplice dos crimes cometidos contra eles. 

Deus nos reuniu também para falar-nos ao coração e nos perguntar: 
vocês estão arrependidos do que fizeram vossos antepassados? Vocês 
sentem uma “santa inveja” da lindíssima história de vida comunitária 
e do sonho da terra sem males de seus irmãos e irmãs indígenas, junto 
com os missionários comprometidos com sua cultura, seus direitos e sua 
humanidade? 

Deus nos reuniu para nos questionar: Vocês estão dispostos a 
assumir um compromisso de comprometer-se com os remanescentes e 
descendentes dos povos indígenas e daqueles que na sociedade de hoje 
a eles se assemelham? Vocês estão dispostos a comprometer-se com 
políticas públicas de defesa e promoção dos direitos dos mais frágeis da 
sociedade, que também muitas vezes são os mais sábios? 

Deus aqui nos reuniu no amor de Cristo também para ouvir-nos. Que 
diremos a Ele? 

Sugiro que lhe digamos um sincero muito obrigado pelas culturas de 
nossos povos indígenas e pelo maravilhoso sinal de vida comunitária e 
solidária das reduções... 

Sugiro que também lhe peçamos perdão pelos crimes cometidos 
ao longo de séculos...

Sugiro que lhe digamos, ainda, com humildade e de coração 
sincero, de nosso compromisso de levarmos em frente uma evangelização 
que promova a vida e não a destrua, uma política que priorize os direitos 
dos pobres, uma educação que cultive o respeito pela alteridade. 

Irmãos e irmãs, “Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo...”. Amém. 



O FETICHISMO DA MERCADORIA E CULTURA 
CONSUMISTA NA SOCIEDADE: UMA LEITURA A 

PARTIR DO PENSAMENTO MARXISTA

Leonardo Envall Diekmann1

Inserido em um contexto social cada vez mais urbano, o ser 
humano confronta-se com uma realidade na qual não encontra mais 
os sistemas “balizadores”, os quais, em outros tempos, norteavam e 
definiam o modo de ser e viver. O avanço da ciência, a desmistificação da 
fé, o desenvolvimento tecnológico, a instantaneidade da informação, o 
êxodo rural e o crescimento das cidades, sobretudo das áreas periféricas 
desestabilizam um modelo de organização social que durou séculos no 
Ocidente.

Se antigamente, ainda em um contexto agrário, a vida 
indispensavelmente perpassava as relações comunitárias, hoje os 
processos sociais e culturais acentuam cada vez mais o individual da 
existência (cf. CNBB, 2019, p. 36). Nunca foi tão rápida a informação. 
No entanto, nos fazemos próximos dos que estão longe e distantes dos 
que estão perto. O individualismo atinge índices agudos. O isolamento 
social vem criando massas de desconhecidos que residem em um mesmo 
espaço, porém não tem a intensão de estabelecer qualquer vínculo que 
não perpasse as transações comerciais. O sentimento de insatisfação 
parece tomar conta da sociedade. E, diante desta instabilidade emocional. 
a cultura consumista vem ganhando cada vez mais espaço. 

“Para viver, o homem tem de consumir pelo menos o que 
necessita para sua subsistência física” (HINKELAMMERT, 1983, p. 26). 
No entanto, o cenário que nos deparamos hoje é bem diferente do que 
as meras relações comerciais de subsistência. Como uma forma de tentar 
preencher o vazio existencial, uma tentativa de compensação emocional, 
ou ainda uma forma de satisfazer o desejo incontrolável de comprar, a 
cultura consumista acaba condicionando o pensar e o agir humano em 

1 Graduado em Filosofia pelo Instituto Superior de Filosofia Berthier (IFIBE). Graduando 
em Teologia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), em 
convênio com o Instituto Missioneiro de Teologia (IMT). Contato: diekleo@hotmail.com
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nossos dias. A lógica existente nas relações humanas passou a ser a lógica 
comercial. Tudo na sociedade é transformado em mercadoria, suscetível 
as relações de compra e venda.

A sociedade é, dessa forma, compreendida como a constituição 
daquilo que atrai os olhos humanos acima de todos os sentidos: a compra 
e venda de mercadorias. Dessa forma, o que mais satisfaz no sistema 
capitalista é o prazer em manusear o dinheiro, levá-lo no bolso, comprar 
uma série de produtos, por vezes inúteis, a fim de satisfazer o desejo 
incontrolável de consumir (cf. MARX, 1999, p. 211). Os indivíduos 
acabam condicionados a produzir para consumir, estabelecendo 
um movimento de circularidade que mantém o sistema. O grande 
beneficiado nesta relação é próprio sistema capitalista de produção e 
consumo, alimentado e estimulado pela circularidade das mercadorias. 
No entanto, esta relação estabelecida entre as entre os sujeitos com as 
coisas acaba influenciando e condicionando o modo de pensar, agir e se 
relacionar dos seres humanos. Obcecado pelo desejo de ter, o sujeito é 
objetificado e instrumentalizado e a mercadoria torna-se sujeito, objeto 
físico-metafísico, o qual rege a vida dos seres humanos. Trata-se do poder 
fetichista da mercadoria (cf. HINKELAMMERT, 1983, p. 28).

Neste processo, o fetiche da mercadoria está na beleza mágica 
inscrita nos objetos, em seu poder estranho de provocar no consumidor 
o imenso desejo de consumir. O fetiche faz com que se vá além da 
necessidade de satisfação material para sobrevivência, como alimentação, 
vestuário, habitação, lazer e outros. A mercadoria parece dotada de 
poderes divinos, que seduzem e atraem, condicionando os sentimentos, 
desejos e ações das pessoas. O sujeito consumidor não é mais tem pleno 
controle de suas ações. Mas, neste processo de compra e venda impulsiva 
que promove vida ao sistema capitalista, as pessoas não mais sabem o 
que há por traz das mercadoras, dos produtos que consomem2. Ninguém 
sabe o quanto de trabalho fora empregado na constituição dos produtos. 
Assim, podemos considerar que o fetichismo da mercadoria resulta na 
coisificação instrumentalizada das pessoas, cada vez mais condicionadas 
a um mecanismo universal objetualista. 

A lógica das coisas induz no sujeito não apenas um conjunto de 
habilidades instrumentais deterministicamente condicionadas, mas 

2 Hinkelammert nos recorda que “o fetiche [...] aparece enquanto os produtos são produzidos 
por trabalhos privados, independentes uns dos outros. Constitui-se a relação social entre os 
produtos e a relação material entre os produtores” (1983, p. 33).
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desenvolve no sujeito uma forma de consciência, e por consequência, 
uma forma de sociabilidade incondicionalmente mediatizada pela 
lógica das coisas (WOHLFART, 2011, p. 215).

O fetichismo da mercadoria é revestido de uma estética que 
ilude, cega e inebria o ser humano, fazendo da mercadoria a suma 
beleza dos objetos, provocando “[...] a paralização dos olhos da razão” 
(WOHLFART, 2011, p. 215). O desejo de consumo das mercadorias, 
provocado pelo fetichismo nunca é sanado, satisfeito. O pensar e o agir 
do sujeito são determinados pela subjetividade universal das mercadorias. 
O homem é assim condicionado a consumir mais e mais objetos e a 
comprar muito mais para satisfazer suas necessidades artificiais3. A 
liberdade individual e coletiva é substituída por um sentimento/desejo de 
posse de objetos, fruto da ilusão provocada pela mercadoria. “O fetiche, 
no sentido subjetivo, caracteriza a consciência falsa, a qual acompanha 
necessariamente a ideia de que a propriedade de valor compete aos bens 
desse mundo por si mesmos, ou seja, por natureza” (IBER, 2013, p. 
127). A ideia de felicidade difundida pelos meios de comunicação que 
se conquista através da aquisição/compra de determinados objetos 
alienando o homem a fim de que este trabalhe mais para ganhar mais 
dinheiro para comprar mais, num ciclo vicioso de produção e consumo 
é o “sangue que energiza a vida do sistema capitalista”.

Cada vez mais o fetichismo da mercadoria aparece extremamente 
evoluído, envolto pelos artifícios midiáticos dos meios de comunicação 
em massa, onde as empresas apostam na publicidade, na propaganda 
enfática para vender seus produtos. Novelas, filmes, desenhos animados, 
programas de entretenimento e até noticiários estão impregnados de 
ideologias impostas por patrocinadores. A propaganda é tão constante 
e incisiva que aos poucos penetra na mente e espalha raízes nos hábitos 
humanos, fazendo com que o desejo de querer seja algo mais forte 
do que uma simples vontade, mas torne-se uma necessidade na qual a 
mente humana condiciona sua plena felicidade. Tal condicionamento 
é resultado de um ardiloso plano capitalista de mistificação na matéria 
mercadoria que desperta nos homens os mais variados impulsos para 
alcançar o objeto desejado.

Um exemplo presente no cotidiano da grande maioria das 
famílias brasileiras é o consumo de refrigerante, especificamente a Coca-

3 Vai-se muito além das necessidades básicas de subsistência, tais como moradia, alimentação, 
vestuário, saúde, educação...
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Cola, marca consagrada, que se faz presente na mesa de milhares de 
famílias no mínimo nas refeições dominicais. Curioso é slogan deste 
refrigerante: ‘abra a felicidade’, como se a felicidade estivesse em uma 
garrafa de bebida sintética a base de coca e xarope de milho. Porém, para 
inúmeras pessoas, não é domingo se a ‘sagrada Coca-Cola’ não estiver 
presente na mesa da refeição. A propaganda incute na mente humana 
a ideia de necessidade primeira. A embalagem, a beleza do rótulo, a 
música dos comerciais no rádio e na TV, os rostos felizes dos atores 
nas fotos publicitárias e propagandas visuais fazem parte deste rito de 
encantamento e ‘conversão’.

O fetichismo da mercadoria faz com que se perca a consciência, 
os sentimentos, deturpe-se a visão de mundo, cegando-se pelo vislumbre 
das mercadorias cada vez mais sofisticadas tecnologicamente, com seus 
designers inovadores, fazendo de cada trabalhador um consumidor em 
potencial, a fim de se curvar ao deus capital e “rezar em ações” nos 
santuários do consumo. A renovação do sistema é tão grande e rápida 
que, além das prateleiras estarem sempre em contínua reposição devido 
ao intenso consumo, o aprimoramento das mercadorias se faz imediato, 
resultando num processo no qual todos os dias há produtos novos 
chegando nas prateleiras e produtos considerados ultrapassados sendo 
retirados. 

A publicidade induz os seres humanos e cria a cultura do 
consumismo e do descartável. Esta, por sua vez constitui uma lógica 
ardilosa, a qual não se restringe as coisas, mas estende-se às relações 
intersubjetivas. Aqueles que não tem condições de consumir são 
eternamente tentados pelo sonho de comprar e gastar continuamente 
num ciclo vicioso de produção e reprodução, que faz com que o capital 
circule e se multiplique enquanto as residências vão se enchendo de 
quinquilharias por vezes inúteis, fruto do impulso de consumo induzido 
pela lógica capitalista de reprodução do mercado que alimenta o sistema 
e enriquece ainda mais os já ricos. Esta religiosidade sacraliza o poder 
de alguns homens sobre outros. Trata-se, não apenas de um modelo 
econômico vigente, mas um verdadeiro sistema religioso no qual é 
canonizado o direito de alguns em decidir a vida ou a morte de outros, 
projetando seu poder sob a própria imagem de um deus: o deus capital 
(cf. HINKELAMMERT, 1983, p. 28).
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APRENDIZAGEM DO ALUNO ADULTO 
DIANTE DA TECNOLOGIA: CONSTRUÇÃO DE 

AFETIVIDADE ENTRE DOCENTE E EDUCANDO

 Márcia Rejane Chitolina Perini1 
Cassandra de Paula Patias2

A sociedade vivencia mudanças inéditas. Este milênio está 
marcado pelo crescimento acelerado da alta tecnologia, a qual possibilita 
uma capacidade de gerar, gerenciar, manusear, armazenar e distribuir 
informações. Tal capacidade desencadeou uma verdadeira revolução de 
informações e aprendizagens, influenciando de forma contundente a 
maneira como o docente desenvolve a sua prática pedagógica.

Em meio a essas transformações, a atividade docente é afetada a 
partir do momento que visualiza-se o educando como um sujeito ativo 
e interativo, muitos pesquisadores e educadores passam a discutir sobre 
as formas de proporcionar a esse aluno recursos que contribuam para o 
processo evolutivo de sua formação.

Nesse sentido, o presente texto é resultado de uma pesquisa onde 
descreveu-se a importância do papel do docente frente à aprendizagem 
do aluno adulto, buscando compreender como se articula a relação entre 
docente e educando, definindo o quanto as suas abordagens pedagógicas 
são fundamentais ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno, 
considerando as transformações atuais.

O estudo caracteriza-se pela abordagem teórica do assunto de 
pesquisa, seu objetivo é caracterizar a existência de aspectos relacionados 
ao ensino-aprendizagem de adultos, entendendo como este se difere 
em muitos pontos dos princípios difundidos para o ensino de crianças 
e adolescentes. A compreensão dessas diferenças é fundamental no 
desenvolvimento de qualquer atividade didática, pois conhecendo 
as especificidades do seu público, o docente tem maior facilidade de 

1 Professora do Curso Técnico em Contabilidade, Especialista em Metodologia do Ensino na 
Educação Superior e Informática na Educação.

2 Professora do Curso Técnico em Contabilidade, Especialista em Metodologia do Ensino na 
Educação Superior.
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adaptação a ele.
Torna-se necessário reconhecer que vivemos em ambiente 

sociocultural diferente, mesmo compartilhando a característica 
fundamental do momento histórico no qual vivemos, todos temos uma 
família que nos educa com suas singularidades, influencias recebidas das 
amizades, além da escola que nos ensina de uma forma mais ou menos 
tradicional (NOGUEIRA, 2012).

Desta forma, compreende-se a necessidade de uma busca 
de aperfeiçoamento contínuo, por parte do docente frente à novas 
metodologias, possibilidades de interação e principalmente recursos 
tecnológicos, sendo esta uma questão de grande importância, devendo 
ser observada para que os educadores possam realizem o seu papel 
frente a aprendizagem do aluno adulto, como mediador e condutor deste 
processo. Para Moran (2000) a tarefa de educar pode ser assim definida:

Educar é colaborar para que professores e alunos – nas escolas e 
organizações – transformem suas vidas em processos permanentes 
de aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua identidade, 
do seu caminho pessoal e profissional – do seu projeto de vida, 
no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e 
comunicação que lhes permita encontrar seus espaços pessoais, 
sociais e profissionais e tornar-se cidadãos realizados e produtivos.

Inegavelmente, sabendo-se que hoje vive-se em uma sociedade de 
transformação, faz-se necessário que o profissional docente compreenda 
o seu papel essencial na formação tanto acadêmica, quanto pessoal e 
profissional, resultando no cidadão articulado que o mercado necessita, 
principalmente entendendo que para alcançar esse objetivo é importante 
que o próprio docente saiba reaprender, conhecer, comunicar-se, ensinar 
e aprender, integrar o humano e o tecnológico, integrar o indivíduo e o 
grupo. Uma mudança qualitativa no processo de ensino e aprendizagem 
acontece, quando consegue-se integrar, dentro de uma visão inovadora 
todo esse conjunto (MORAN, 2000).

Ao direcionar o olhar para o ensino de adultos, deve-se considerar 
as suas especificidades, ao atuar com o adulto o docente deve ter o 
entendimento de que todos trazem uma série de experiências anteriores, 
podendo, muitas vezes, estarem relacionadas ao assunto desenvolvido, 
cabendo ao mediador relacionar a informação apresentada com este 
repertório prévio (NOGUEIRA, 2012).

A construção da prática pedagógica inovadora não é estática e 
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imutável, o educando segue em constante desenvolvimento, estando 
sempre em processo de aprendizagem (NOGUEIRA, 2012). Sendo este 
um dos principais aspectos que fazem deste educando um ser ativo e 
interativo na sua formação. Esse aprendizado deve ser entendido a partir 
da perspectiva de que o educando mesmo adulto, continua em processo 
de formação, muitos já estão inseridos no mercado de trabalho e tratam 
as relações sociais com mais complexidade, tendo condições de refletir 
sobre a sua própria conduta e seu aprendizado (JOSÉ; URT, 1999).

Porém, em alguns casos grandes fracassos acontecem, pelo fato do 
docente não direcionar sua metodologia e conteúdos para o público alvo, 
levar em consideração esse público compreende não somente adequação 
do conteúdo, mas o respeito às características de aprendizagem que esta 
população necessita.

Diante de todas as peculiaridades que envolvem a aprendizagem 
do aluno adulto, tem-se ainda, a presença de um elemento importante 
nesse contexto, a afetividade. O docente precisa considerar que ensinar 
envolve, além do domínio de técnicas e estratégias pedagógicas um olhar 
afetivo para com o aluno.

Contudo, torna-se relevante caracterizar afetividade, que pode ser 
definida partir de perspectivas distintas, a filosófica, a psicológica e a 
pedagógica. Para esse estudo, compreende-se a afetividade na perspectiva 
pedagógica, tendo em vista a relação educativa que se estabelece entre 
professor e aluno em sala de aula (TASSONI, 1997).

No que se refere as dificuldades, evidenciam-se os conhecimentos 
prévios trazidos por esses alunos, muitas vezes, a partir do momento que 
não gostam, ou não concordam com algo, expressam-se, podendo em 
alguns casos afastar-se e desinteressar-se pela aula (SUHR; SILVA, 2012).

Por isso, o conhecimento da história do aluno, desperta e 
fortalece os vínculos afetivos, criando empatia e favorecendo o clima de 
aprendizagem, porém só será possível houver abertura para que este se 
expresse, com respeito e constante diálogo. Estimular essa expressividade, 
além de fortalecer os vínculos afetivos, pode tornar a aula um momento 
mais interativo e atrativo, onde o docente atua como mediador e o aluno 
entende-se como parte do processo (FREIRE, 1976).

É um desafio para profissional docente desenvolver o seu 
trabalho, em sala de aula, num ambiente comunicacional, e desenvolver 
as capacidades comunicativas dos educandos. Criar esse ambiente não 
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é tarefa simples, principalmente considerando-se que o domínio da 
fala, em muitos casos, é privilégio do docente. Porém, proporcionando 
momentos de comunicação essas habilidades são desenvolvidas pelos 
alunos (MELO; URBANETZ, 2013).

A partir do exposto, pode-se defender que a relação professor-
aluno apoia-se em pilares que compreendem o conhecimento do 
conteúdo, a didática docente e a afetividade, esses três aspectos produzem 
continuamente impactos na qualidade da aprendizagem dos alunos. 
Nesse sentido pode-se afirmar que a mediação pedagógica, é um dos 
principais determinantes da qualidade dos vínculos que se estabelecerão 
entre o aluno e o docente.
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APRENDER, EM TEMPOS SOMBRIOS, COM A 
LITERATURA PROFÉTICA 

Noli Bernardo Hahn1

1 Uma palavra inicial

Tempos sombrios é uma categoria de Hannah Arendt. Esta autora 
conseguiu escapar da morte prematura impetrada pelo nazismo para 
milhões de judeus e milhares de outras gentes, na Alemanha, e viveu 
longos anos, até sua morte, nos Estados Unidos. Hannah Arendt é uma 
autora republicana. Suas palavras encontram-se imersas na defesa da 
democracia e na denúncia do totalitarismo. Aliás, tempos sombrios são 
tempos em que ideias totalitárias, que geram incivilidade, barbárie, terra 
sem lei, são fomentadas, endeusadas e idolatradas. Tempos sombrios são 
tempos de perda de racionalidade, de sensibilidade e de relacionalidade. 
Em tempos sombrios, adoram-se e criam-se mitos, no sentido de pessoas 
serem tornadas deuses e estas “divindades” seguidas sem razão. Tempos 
sombrios são tempos de despersonalização. As pessoas tornam-se 
atomizadas, portanto sem relações, desconectadas tanto de si, quanto 
dos outros. Enquanto atomizadas, sem relação, despersonalizadas, a 
esperança não mais habita e não mais in-habita nestas pessoas. Habitar 
significa fazer parte, integrar-se, encarnar-se, tornar-se carne. Quando 
a esperança não se faz mais carne, quando esta não mais in-habita, 
as sociedades, as comunidades e todas as palavras que significam 
alguma coletividade, como família, classe, categoria social, agremiação, 
associação, cooperativa, perdem seu sentido de ser. 

Precisamos ler a literatura profética para aprender a não cultivar o 
isolamento e a desconexão. É na relação que se alimenta a esperança da 
justiça e toda a existencialidade vital. A barbárie e a incivilidade são os 
caminhos da morte e da despersonalização. A proposta, nesta reflexão, 

1 Pós-doutor pela Faculdades EST, São Leopoldo; Doutor em Ciências da Religião, pela UMESP. 
Graduado em Filosofia e Teologia. Possui formação em Direito. Professor da URI, Santo 
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é apresentar o livro do profeta Miqueias para que o leitor consiga ver e 
perceber a riqueza que este livro traz para manter a esperança in-habitada. 

2 Quem é Miqueias?

Miqueias possivelmente é um agricultor em meio a agricultores. 
Esta conclusão se tem especialmente observando os principais temas que 
foram inclusos no livro. No geral, os temas centrais lembram agricultores 
que são vítimas de uma série de práticas injustas causadas por grupos que 
possuem poder.

3 Como se deve ler o livro de Miqueias para compreendê-lo melhor?

Duas observações são importantes para se entender bem o livro 
como um todo. A primeira delas é que o livro deve ser dividido em duas 
partes. Os capítulos de 1-3 são de um período histórico e os capítulos 
4-7 provém de pessoas e comunidades que já releem os textos de 1-3. 
Os primeiros capítulos são do período histórico em que Miqueias viveu. 
Os capítulos de 4-7, em sua maior parte, são releituras no espírito dos 
primeiros. A segunda observação a se levar em conta é que o livro de 
Miqueias não poderá ser lido como se lê um livro hoje, como se tivesse 
uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O livro, da forma 
como o temos hoje, está repleto de pequenas memórias. Estas memórias 
apresentam-se em pequenos textos (perícopes). Cada pequeno texto traz 
uma memória de um tema específico.

4 Qual é a diferença e a semelhança entre os capítulos 1-3 e os 
capítulos 4-7?

A riqueza dos cap. 1-3 está na observação minuciosa dos problemas 
que afetam os pequenos agricultores da época e da região de Miqueias, 
do 8º século antes de Cristo, numa região do sul da Palestina. A riqueza 
central dos cap. 4-7 está na esperança em sonhar num futuro em que 
criança, ainda por nascer (Mq 5,1), e a reunião de dispersos e estropiados 
(Mq 4,6-7) simbolizam o sentido deste futuro. A diferença e a semelhança 
está, portanto, marcada por estas ênfases: na primeira parte enxerga-se 
uma análise, um diagnóstico de muitas injustiças a “meu povo”, que são 
os pequenos agricultores; na segunda parte, a esperança está em “meu 
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povo”, que são as ovelhas estropiadas e dispersas, ou seja, um resto. E 
deste “meu povo” nascerá o futuro chefe de Israel. Este chefe ainda está 
por nascer. Ainda é criança no ventre da mãe. A esperança, portanto, 
para superar as injustiças e as maldades descritas nos cap. 1-3, encontra-
se grávida, para nascer, nos cap. 4-7.

5 Quais são os principais problemas em memória textual dos cap. 
1-3?

No cap. 1, o profeta bate no peito, geme e chora toda destruição 
causada por guerras. Ele sabe que quem mais sofre são as pessoas que 
não tem nada a ver com a guerra, pois quem decide pela guerra são os 
que controlam o poder político, econômico e religioso da época. Por 
isso, neste capítulo, a crítica é contra os crimes de Samaria e Jerusalém, 
pois lá residem os poderosos da época e que decidem em fazer guerra.  
Nos cap. 2-3, há muitos detalhes a serem vistos, ouvidos e observados. 
É preciso observar, ouvir e ver a partir dos verbos que são usados pelo 
autor do texto. Vamos, primeiro, olhar o texto de Mq 2, 1-2. Ali se ouve 
uma acusação a um grupo de poder que está deitado na cama, planeja e 
trama o mal contra pequenos agricultores. Não há só o planejamento. Há 
também a execução. O que faz este grupo de poder? As ações são estas: 
cobiçam terras, roubam terras, tomam casas, oprimem pessoas e famílias, 
não respeitam a herança. Em Mq 2,6-11, há a memória onde se vê um 
grupo que, em nome de Deus, ilude as pessoas. O profeta Miqueias 
denuncia pessoas que pregam uma teologia que esconde e oculta as 
injustiças. Em Mq 3,1-3, novamente devem-se ouvir os verbos: esfolam 
o povo, descarnam seus ossos; devora e a carne do meu povo e o esfola; 
quebra seus ossos e o faz em pedaços como um cozido num caldeirão. 
Em Mq 3,5, volta a crítica ao grupo de religiosos que propagam uma 
teologia que engana, extravia e não orienta. Em Mq 3,9-11, o profeta faz 
enxergar governantes que têm horror ao direito e entortam tudo o que 
é reto. Estes políticos constroem o Templo-Sião com sangue e a capital 
Jerusalém com perversidade. O profeta faz também ver que há chefes 
que subornam, que são corruptos, e que existem sacerdotes e profetas 
que só ensinam em troca de dinheiro. 
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6 Diante dos problemas, há saída?

Duas soluções podem ser enumeradas que se apontam no livro 
de Miqueias, lendo-o como um todo. Uma solução não é mudar apenas 
pessoas dentro da estrutura injusta e corrupta já montada (Mq 3,12). É 
necessária uma mudança estrutural, porque não existem apenas injustiças 
e pecados pessoais. Há injustiças e pecados estruturais. Outra solução 
está em não desanimar. Mesmo que parece não ter mais pessoas justas 
neste mundo (Mq 7,1-7), é preciso continuar confiando no resto, nos 
estropiados, nos dispersos, em quem ainda está por nascer (Mq 4,6-7; 
5,1).

7 É possível rezar com e a partir de Miqueias?

Rezar a partir de Miqueias e com a sua palavra consiste em 
contemplar corpos, pessoas, gente, seres humanos sendo despedaçados e 
jogados num caldeirão para serem devorados. Rezar a partir de Miqueias 
não é contemplar flores, mesmo que tenhamos que aprender esta 
meditação também. O Papa Francisco nos alerta em relação à cultura do 
descarte de pessoas. Seu alerta é profético.

8 Uma palavra final

Vive-se, hoje, em contextos, em tempos e em espaços sombrios. 
Não se pode correr o risco de imaginar que incivilidade se combata com 
incivilidade; que barbárie se combata com barbárie; que atos de violência 
se combatam com mais violência. 

Escuridão não se combate com escuridão. A injustiça não se 
elimina com outra injustiça, nem a maldade se combate com maldade. 
Quem elimina a escuridão é a luminosidade das luzes. Quem poderá abrir 
caminhos de eliminação de injustiças são os caminhos da justiça. São os 
caminhos da civilidade que eliminarão a barbárie. Quem poderá diminuir 
a violência é a não violência.

Esta lógica foi muito bem elaborada pela autora citada nas palavras 
iniciais e com a que se conclui esta reflexão. Hannah Arendt, no seu 
livro Da Violência, explica e argumenta que onde há violência, poder não 
floresce. Da mesma forma, onde floresce poder, a violência desaparece. 
Poder e violência não procedem de uma idêntica origem. A origem do 



  51
Interlocução de Saberes XV

poder é a linguagem. A origem da violência é instrumental. Nesta lógica, 
a autora esclarece que um elimina o outro e não o contrário. Afirma ela 
que muitas teorias nos fizeram entender que violência cria poder. Como 
pode, pergunta ela, algo criar algo se é de outra natureza? Se poder é de 
natureza linguística e a violência de natureza instrumental, pode um criar 
o outro? Poderá a luz criar a escuridão? Poderá a violência criar a não 
violência? Poderá a barbárie criar a civilidade?

No imaginário profético, a frágil criança em gestação ativa a 
esperança contra todas as perversidades e injustiças cometidas por 
setores que detém o domínio político, militar, econômico e religioso. 
Hannah Arendt, como judia, conhecia este imaginário profético. Em 
tempos sombrios, precisamos aprender com os profetas do antigo 
oriente, da cultura hebraica, de que a fragilidade de uma criança poderá 
representar, enquanto sonho sonhado por muitos relacionados em rede, 
o poder que elimina a barbárie e a incivilidade, tão presentes novamente 
nos dias atuais.





SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS: 
ARQUITETURA COMO AGENTE NA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL O CASO DO INSTITUTO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO ODÃO FELIPPE PIPPI - RS

Roberta Mulazzani Doleys Soares1

Rubianne Bottega Ferreira2

Karen Jaqueline da Cruz2

Djeniffer Luiza Klein2

1 Introdução

O crescimento acentuado dos aglomerados urbanos e 
principalmente da demanda por recursos fizeram com que o meio 
ambiente sofresse notórias modificações que prejudicam não somente 
aos seres humanos, mas todos os seres vivos pertencentes a inúmeros 
ecossistemas, deste modo, estas situações tornam incerta a qualidade de 
vida das futuras gerações. 

Desta maneira, verifica-se que a sociedade precisa cooperar para 
melhorar a situação atual, para isso torna-se válida a criação de uma 
consciência ambiental na população a fim de que haja mudanças positivas. 

Nesse contexto, o caminho mais efetivo para a conscientização 
seriam as escolas. Acredita-se que o desenvolvimento de um senso 
crítico de proteção ambiental nos alunos possa alavancar o mesmo 
sentimento fora das salas de aula, atingindo também suas famílias e 
consequentemente, a sociedade como um todo. 

Segundo a UNESCO (2005, p. 46), “a Educação Ambiental é uma 
disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o 
ambiente natural”. É por meio dela que os alunos, desde os mais novos 
até os mais velhos, devem desenvolver o hábito de preservar e administrar 
os recursos naturais da melhor maneira possível evitando o desperdício, 
além de se preocuparem com o que podem reutilizar, reciclar e reduzir. 

1 Professora Mestra do Curso de Arquitetura e Urbanismo – URI Campus Santo Ângelo.
2 Acadêmicas do Curso de Arquitetura e Urbanismo – URI Campus Santo Ângelo.
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Um dos meios de inserir a consciência ambiental nas escolas é 
por meio de atividades interdisciplinares que trabalham com soluções 
sustentáveis para métodos cotidianos prejudiciais ao meio ambiente. 
Com base nessa reflexão e observando que a construção civil é um dos 
setores que mais impacta o ambiente natural todos os dias ao redor do 
mundo, o arquiteto entra como o profissional que consegue diminuir 
esses danos, uma vez que possui embasamento teórico e prático sobre 
sustentabilidade. 

Deste modo, compreendendo que a Arquitetura e Urbanismo é 
de caráter social e ambiental, o Instituto Estadual de Educação Odão 
Felippe Pippi, localizado em Santo Ângelo - RS e o Curso de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões, URI Campus Santo Ângelo, estabeleceram uma parceria 
visando o desenvolvimento de uma atividade teórico-prática para os 26 
alunos do terceiro ano do ensino médio, sendo integrada na disciplina de 
Física e obteve-se o apoio da professora Irena Bielohoubek. 

Sendo assim, a partir do ideal de que a escola é a base para a 
mudança de uma sociedade, somado a compreensão de que o arquiteto e 
urbanista é um agente de transformação e que a acumulação de resíduos, 
mais precisamente, de embalagens, é um dos grandes problemas das 
aglomerações urbanas atualmente: desenvolveu-se o projeto intitulado 
Sustentabilidade nas Escolas: Arquitetura como Agente na Consciência Ambiental. 

O recorte dos resíduos a serem coletados pelo projeto foram as 
caixas de leite, pois constata-se que por serem constituídas de materiais 
nobres, não devem ser descartadas no meio ambiente, o que raramente 
acontece, culminando na acentuação da poluição ambiental. 

O trabalho visou o reaproveitamento de embalagens de leite para 
produzir um protótipo com fins multiuso, escolheu-se este material, 
pois ele contribui para a redução do fluxo de calor para o interior dos 
ambientes. Além de que retirar embalagens altamente poluentes da 
natureza e reutilizá-las é uma maneira de combater a poluição ambiental. 

Trata-se de um projeto piloto que pode ser aplicado em diversas 
escolas, destaca-se a valia da inserção do foco do projeto, na medida 
em que se almeja o desenvolvimento de cidadãos conscientes a partir 
de atividades reflexivas e dinâmicas. Também se objetiva a quebra de 
paradigmas, no sentido de que não são necessários grandes investimentos 
ou intensas intervenções para mitigar a degradação ambiental, mas sim 

https://pt-br.facebook.com/escolaodao/
https://pt-br.facebook.com/escolaodao/
https://pt-br.facebook.com/escolaodao/
https://pt-br.facebook.com/escolaodao/
https://pt-br.facebook.com/escolaodao/
https://pt-br.facebook.com/escolaodao/
https://pt-br.facebook.com/escolaodao/
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ações que visem a educação da população para que ela compreenda a 
importância de se manter a integridade do meio ambiente.

2 Objetivo

Promover a consciência ambiental do terceiro ano do ensino 
médio do Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi localizado 
em Santo Ângelo-RS, por meio de base teórica sobre sustentabilidade 
e a realização de um protótipo de casa a partir do reaproveitamento de 
materiais.

3 Referencial Teórico

Há muitos anos cientistas e ativistas engajados na causa ambiental 
alertaram para as consequências da danificação desenfreada dos 
ambientes naturais por parte, principalmente, das indústrias. Soma-se a 
isso o crescimento das aglomerações urbanas, verifica-se que 84,3% da 
população brasileira, ou seja, 160 milhões de pessoas ocupam uma área 
considerada urbana. (Embrapa, 2017)

Os cuidados com o meio ambiente sempre ficaram em segundo 
plano, tornando a natureza instável. É cada vez mais frequente o 
acontecimento de catástrofes climáticas como furacões, tempestades, e 
as estações do ano estão indefinidas, fatores decorrentes da escassez das 
massas verdes e a alta quantidade de resíduos. 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a 
Fundação SOS Mata Atlântica (2016), nos últimos 30 anos, o Rio Grande 
do Sul teve cerca de 98.000 hectares de Mata Atlântica desmatados, área 
que equivale a aproximadamente duas vezes o tamanho da cidade de 
Porto Alegre. Da vegetação original do Estado, estima-se que restam 
apenas 7,9%.

A alienação da população quanto ao impacto de suas ações 
conduz para um caminho desastroso e a um futuro duvidoso às próximas 
gerações. Conforme um estudo publicado na revista Nature, realizado 
por Jos Lelieveld, em 2015, seis pessoas morriam prematuramente no 
mundo a cada um minuto por causa da poluição, o que somaria um 
total de 3,3 milhões de mortes por ano. Contudo, por volta de 2050 o 
pesquisador previu que esse número subisse para 6,6 milhões de pessoas 
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por ano. Para reverter esse cenário, é importante incentivar a sociedade 
a proteger e administrar os recursos naturais de maneira mais racional. 

Acredita-se que é por meio da educação ambiental que as pessoas 
desenvolverão a consciência da importância da preservação do meio 
ambiente, sendo a escola é o melhor local para começar a mudança de 
pensamento. Ensinar crianças e jovens sobre o real valor de conviver em 
meio a natureza e os benefícios que esta oferece, tais como: bem-estar, 
saúde, qualidade do ar e o equilíbrio dos diversos ecossistema, pode 
ser uma alternativa de combater a degradação ambiental e formar uma 
sociedade sustentável.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2004) já em 2004, 65% das escolas 
do ensino fundamental no Brasil já inseriam a temática ambiental em 
suas disciplinas de 1ª a 4ª série, sendo que 27% desenvolviam projetos 
específicos sobre o assunto. 

Com base na redução dos danos causados no meio ambiente, 
os professores serão fontes de incentivo. É primordial que os docentes 
levem a questão ambiental para reflexão e a coloquem em prática tanto 
dentro quanto fora de sala de aula a fim de alcançar a sociedade.

Narcizo (2009) aborda sobre a valia de um comportamento 
coerente nos diversos contextos para ser um verdadeiro exemplo aos 
demais.

É comum vermos professores que falam sobre o problema do 
desperdício de água nas aulas de Ciências e exibem comportamentos 
totalmente contrários quando saem das salas [...] São comportamentos 
que afetam diretamente as crianças, que passam a ver os temas 
estudados apenas como conteúdo, sem utilidade na vida real, fora da 
escola. Como vemos, ainda hoje, o exemplo é a melhor maneira de se 
ensinar e um professor deve ter consciência da responsabilidade que 
recebe ao se expor numa sala, diante de seus alunos. É importante 
que as crianças aprendam que a responsabilidade é de todos, que 
os atos de cada um refletem sobre o futuro de toda a humanidade. 
(NARCIZO, 2009, p. 88)

Deste modo, a educação ambiental busca, sobretudo, criar um 
senso crítico-reflexivo de proteção ambiental nos alunos, com o intuito de 
melhorar a situação do meio, reduzindo os desperdícios, reaproveitando e 
reciclando os resíduos, e acima de tudo, repassando seus conhecimentos 
para a sociedade em geral. Para isso, o educador, precisa estar apto a 
exercer o seu papel, fornecendo o conhecimento necessário acerca deste 
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tema.
O arquiteto e urbanista, por exemplo, é um dos profissionais 

que possui amplo embasamento teórico e prático sobre o ambiente e 
a sustentabilidade. Esses estudos acontecem desde a academia, no 
intuito de desenvolver projetos eficientes e em harmonia com o meio, 
pois destaca-se que construção civil é um dos setores mais poluentes no 
século XXI. Carelli (201-), aponta em entrevista para AEC Web que 60% 
do total de resíduos produzidos nas cidades brasileiras têm origem na 
construção civil. 

Nesse contexto, um dos grandes problemas é o acúmulo de 
resíduos que muitas vezes não são destinados a locais corretos. Segundo 
uma pesquisa realizada pelo Instituto CP2 de Belo Horizonte (2012), 52% 
da população brasileira ainda não separava o lixo, mas que a disposição 
em o fazer vinha aumentando significativamente, em 2001 era de 68%, 
em 2006, 78%, e em 2012 era de 86%. 

Dentre os resíduos, estão as Tetra Pak, produto composto de papel 
e alumínio, este último é considerado um material nobre, cujo descarte 
não deve ocorrer na natureza, pois contribui para o aumento da poluição. 
(SILVA et al., 2015)

4 Metodologia 

O quadro 1 apresenta as etapas desenvolvidas a fim de realizar o 
trabalho. Nela está especificada desde a elaboração do projeto, campanha, 
conscientização dos alunos e a confecção do modelo. As Figuras de 1 a 
21 ilustram todo o processo executado, visando a conclusão da atividade.

Quadro 1 - Etapas desenvolvidas

ETAPA DESCRIÇÃO
1. Cálculos, 
planejamento e 
projeto

A primeira etapa do projeto corresponde a realização 
de cálculos que resultaram na quantia de caixas de leite 
que seriam necessárias para a construção de uma casa de 
4m² previamente projetada pelas acadêmicas do curso de 
arquitetura e urbanismo. Os cálculos resultaram em um 
total de 1600 caixas de leite.
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2. Campanha e 
arrecadação de 
caixas de leite

Esta etapa constitui a arrecadação das caixas de leite na 
URI Campus Santo Ângelo e em estabelecimentos locais 
de gêneros alimentícios, como padarias e restaurantes. A 
campanha de arrecadação também contou com o auxílio 
dos alunos, que ajudaram recolhendo o material que 
possuíam em casa.
Foram arrecadadas 2000 embalagens.

3. Montagem da 
estrutura

A terceira etapa diz respeito a construção da base 
estrutural feita a partir de ripados de madeira. A estrutura 
é responsável por fornecer rigidez à casa e garantir que ela 
fique estável.

4. Paredes Nesta fase do projeto os estudantes, juntamente com as 
acadêmicas do curso de arquitetura e urbanismo da URI 
Santo Ângelo começam a confeccionar as paredes que 
envolverão a estrutura de madeira, fazendo o fechamento 
da casa e o tratamento térmico da mesma, por meio das 
caixas de leite recolhidas na etapa 2, unindo-as com fita 
adesiva. Uma das paredes conta com um vão de iluminação 
e ventilação e outra parede possui uma pequena porta e 
uma floreira.

5. Teto A última fase corresponde a confecção do teto que segue o 
mesmo sistema das paredes, feito de caixas de leite unidas 
por fita adesiva. Nele foram adicionadas duas claraboias 
feitas de garrafas pet transparentes para garantir uma boa 
iluminação no interior da casa.
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Figuras 1, 2, 3 e 4 - Modelo e estrutura de madeira no software SketchUp

Fonte: As autoras.

     
 

     

Figura 5 - Flyer da 
Caampanha   

Fonte: As autoras.

  Figura 6 - Arrecadação    Figura 7 - Arrecadação
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Figura 8 e 9 - Estrutura de madeira

Fonte: As autoras.

Figuras 10, 11 e 12 - Confecção das paredes

Fonte: As autoras.
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Figuras 13 e 14 - Confecção das paredes com a aplicação de 1600 caixas de leite

Fonte: As autoras.

Figuras 15 e 16 - Confecção das paredes

Fonte: As autoras.
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Figuras 17 - Fachada principal

Fonte: As autoras.

  Figuras 18 e 19 - Fachada Lateral e Perspectiva

Fonte: As autoras.
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Figuras 20 e 21 - Organizadoras do Projeto: Acadêmica Rubianne, Professora Roberta, 
Acadêmica Karen, Professora Irena e os Alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio 

Fonte: As autoras.

Considerações finais

O objetivo deste projeto foi compartilhar com a escola os estudos 
discutidos e desenvolvidos no Curso de Arquitetura e Urbanismo 
referente ao meio ambiente e sustentabilidade, associado à compreensão 
de que o arquiteto e urbanista é um profissional capaz de transformar a 
sociedade. Juntamente com esses fatores, observou-se que a escola é a 
fonte para o desenvolvimento de cidadãos conscientes, críticos e atuantes. 
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O processo do projeto envolveu, além das etapas de criação e 
execução do protótipo, a tarefa de conscientização dos jovens sobre a 
situação ambiental atual, alertando-os quanto às consequências de ações 
danosas frente ao contexto. Como também, apresentaram-se soluções 
sustentáveis para atitudes cotidianas que poderão auxiliar na preservação 
do meio ambiente. 

Acredita-se que os alunos adquiriram muitos conhecimentos 
sobre sustentabilidade e gestão de resíduos, colocando em prática os 
saberes por meio da confecção do modelo multiuso, que atualmente 
desempenha diversas funções na escola, sendo um local de estudo, 
brincadeiras e ponto de encontro. 

Constatou-se o quanto é satisfatória a elaboração de atividades 
práticas para os estudantes, pois eles se tornam agentes no processo de 
aprendizagem, verificou-se o entusiasmo dos alunos tanto na execução 
quanto após a conclusão do modelo, pois há o ideal de pertencimento.

Foi discutido com os jovens que pequenas atitudes positivas 
podem se tornar grandes na medida em que se faz a diferença no todo, 
pois essa diferença poderá ser multiplicada. Também se destaca que a 
tarefa estimulou o senso de coletividade pela existência do trabalho em 
equipe, primando pela união e socialização.

É imprescindível reconhecer que os jovens de hoje serão o futuro, 
deste modo, a ideia de integração do Instituto com cursos superiores e 
a preocupação em abordar em sala de aula temas do cotidiano, torna-
se gratificante para os diferentes públicos que se conectam. Por fim, o 
conhecimento que transcende o tradicional é provedor de uma educação 
de qualidade, contribuindo para a formação de pessoas participativas, 
éticas e solidárias.
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