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ARTIGO

RESUMO

Melina Wasem e Edilaine Vieira Lopes

LINGUAGEM, VALORIZAÇÃO 
DA VIDA E ESPIRITUALIDADE

O artigo aborda o relato de um projeto desenvolvido no Colégio Santa Catarina 
(CSC), de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, sobre a importância da linguagem 
como forma de valorização da vida e desenvolvimento da espiritualidade. Motiva-
dos pelas discussões iniciadas a partir do tema das Campanhas da Fraternidade 
dos anos de 2019 e 2020, partiu-se do princípio educacional do CSC, comprometido 
com a proposta iniciada em 1571, pela bem-aventurada Regina Protmann, de educar 
crianças e jovens, ensinando-os a ler, escrever e calcular, formando cristãos para 
interagirem na comunidade eclesial e social. A base foi o Projeto Político Pedagógico 
Pastoral (PPPP), a partir de uma série de debates atuais promovidos pela comunida-
de escolar e pela sociedade com base na necessidade de observarmos a linguagem 
que nos cerca e a diferença que ela faz para diminuir a violência nas escolas e na vida 
das famílias e para melhorar a qualidade de vida. Assim, percebeu-se a reaproxima-
ção entre os docentes, os discentes e a equipe pedagógica e diretiva por meio da 
abordagem das manifestações políticas chilenas, do passado, presentes em contos 
literários. Colegas e familiares, por meio da humanização da escola, passaram a dar 
mais oportunidades para a paz, com ações simples, mas significativas, como os cui-
dados básicos com o que dizemos e escrevemos, a exemplo do Mestre Jesus Cristo.
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TUDO É LINGUAGEM

Se repararmos com atenção à nossa 
vida, veremos o quanto a língua e as de-
mais linguagens estão nela envolvidas. 
Ao acordarmos com o despertador do 
celular temos linguagem, ao cumprimen-
tarmos o vizinho, ao sairmos de casa 
com um aceno ou com a palavra “oi”, te-
mos língua e  linguagem; ao dirigirmos o 
carro até o trabalho, vemos semáforos, 
placas de trânsito, luzes de carros, ou 
seja, linguagem por todo o lado. 

Na escola, não é diferente. Apesar de 
darmos mais atenção à língua escri-
ta, utilizamos a língua oral, bem como 
as demais linguagens, para ensinar e 
aprender, para ler, escrever, falar, pla-
nejar o futuro, contar sobre o passa-
do, orar, pensar, enfim, para entender 
o mundo.

Assim, as instituições escolares da Con-
gregação das Irmãs de Santa Catarina, 
diante da complexidade das mudan-
ças da sociedade contemporânea, dos 
desafios e tendências da educação no 
século XXI, perceberam a necessidade 
de adentrar discussões sobre isso e, 
depois de longas horas de planejamen-
to, estudo, aprofundamento, reflexão, 
pesquisas e elaborações, reformularam 
e atualizaram o seu Projeto Político Pe-
dagógico (PPP), orientadas por uma 
assessoria externa, que conduziu todo 
o processo de reformulação desde 2010, 
junto com pais, alunos, professores, 
gestores e equipe diretiva composta 
pelo Conselho das Irmãs.

Visando corroborar com os debates 
acerca da linguagem, constituiu-se um 
grupo de estudos e trabalho formado 
por lideranças pedagógicas, administra-
tivas e de pastoral das cinco instituições 
que dinamizaram o processo de forma-
ção dos colaboradores, o estudo, a ava-
liação e a reformulação do PPP. Durante 
o desenvolvimento do processo, definiu-
-se a inclusão da dimensão Pastoral no 
PPP, passando a denominar-se Projeto 
Político Pedagógico Pastoral – PPPP. 

O Projeto Político Pedagógico Pasto-
ral traz fortemente o tema educação 
e pastoral, pois são assertivas que se 
concretizam por e entre seres humanos. 
Educação, espiritualidade e pastoral co-
existem na essência humana. Por isso, o 
PPPP, juntamente com o Regimento Es-
colar, torna-se lei, norma e força para 
uma educação de qualidade.

O efeito cascata depois disso foi ine-
vitável. Uma vez que os professores 
discutiram sobre o assunto, os alunos 
também acabaram sendo envolvidos. 
No entanto, eles não costumam perce-
ber a importância da linguagem, o po-
der da palavra, apesar de a utilizarem a 
todo o momento e desde que nasceram.  
Nesse sentido, este trabalho apresenta 
o conceito de um projeto de leitura de-
senvolvido com alunos do Ensino Médio 
em uma escola cristã católica da região 
metropolitana de Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul, a fim de sensibilizar os 
educandos para a importância da língua 
e da linguagem, abordando a sua rela-
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ção com a espiritualidade e com a valo-
rização da vida.

O projeto se deu especialmente nas au-
las de língua espanhola, com três turmas 
de 2a série do Ensino Médio, e partiu do 
conto Dos Palabras, da autora chilena 
Isabel Allende (2007), tendo como ob-
jetivo contribuir para o desenvolvimen-
to da compreensão que os alunos têm a 
respeito da importância da linguagem. 
Os objetivos específicos eram analisar 
o conto Dos Palabras, verificando como 
ele contribuía para a compreensão do 
contexto dos leitores, entendendo como 
a narrativa denunciava os processos de 
instauração da própria linguagem, isto 
é, o seu poder de atuar, explorar o con-
texto apresentado no texto – a guerra 
civil chilena –, refletir sobre o que o ler e o 
escrever propiciaram na vida de cada es-
tudante e o que ainda poderia propiciar.
 
A VALORIZAÇÃO DA VIDA E 
A ESPIRITUALIDADE

Buscando expressar o pensamento, 
contar sobre momentos do passado, 
externar planos futuros, dar instruções, 
pedir, questionar, entre muitas outras 
ações do dia a dia, o ser humano utiliza-
-se da linguagem. Para Fronkim e Rod-
man (1993, p. 35), 

a posse da linguagem, mais do 
que qualquer outro atributo, 
distingue os seres humanos dos 
animais. Para compreendermos 
a nossa humanidade teremos de 
compreender a linguagem que 
nos torna humanos. 

Essa ação intencional define identidade, 
missão, prioridades, princípios, valores, 
metas, perspectivas e prospecções que 
são referências para o trabalho edu-
cativo. Logo, embasamos o projeto no 
PPPP, um documento político e legal 
que considera a instituição escolar um 
espaço de formação de cidadãos cons-
cientes, criativos e críticos, atuantes de 
modo individual e coletivo na sociedade. 
Além disso, por ser um acordo coletivo, 
articula-se ao compromisso sociopolíti-
co e aos interesses reais da população. 

Esse documento organiza a dimensão pe-
dagógica e efetiva a intencionalidade da 
instituição. É também um instrumento de 
planejamento, acompanhamento e avalia-
ção. Indica a direção, o norte e os rumos 
da instituição. É um processo inclusivo, em 
direção a uma finalidade que permanece 
como horizonte. Além de ser um recurso 
teórico metodológico, ajuda a enfrentar 
os desafios cotidianos, reflexiva, conscien-
te, sistematizada, orgânica, científica e, 
essencialmente, de maneira participativa. 
É, portanto, mais uma prova de que a lin-
guagem é fundamental em nossas vidas.

Segundo Hall (apud SANTI; SANTI, 
2008, p. 2). 

a linguagem atribui sentido (...) 
e os significados só podem ser 
partilhados pelo acesso comum 
à linguagem, que funciona como 
um sistema de representação.

Visto assim, entendemos que a lingua-
gem permite que o homem represente o 
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que está vendo, sentindo e pensando.

Quando se fala de linguagem, é possível 
referenciar Bernardo (2010), explicando 
que a “natureza” (oceanos, fl ores, ani-
mais...) e os fenômenos (frio, dores, ale-
gria...) existem exatamente porque são 
palavras, e que a relação entre esses fe-
nômenos e o homem é real, porque forma 
frases. Entendemos, pois, que o homem 
instaura a realidade através da palavra.

Cabe lembrar-se de que existe a lingua-
gem verbal e a não verbal. A verbal vale-
-se da palavra, sendo ela oral ou escrita. 
Já a não verbal utiliza o gesto, a nota mu-
sical, o movimento, a imagem, como ve-
mos na pintura, na música, na dança, no 
Código Morse (CEREJA; VIANNA, 2018). 
Tudo isso está de acordo com a missão 
da escola, que é promover e consolidar a 
educação como processo de crescimen-
to humano-cristão e profi ssional, tendo 
como base os Valores Evangélicos, a Ci-
ência e a Tecnologia para interagir com 
competência, sustentabilidade e respon-
sabilidade social. Além disso, pode-se ci-
tar a visão, que é ser referência em edu-
cação, com princípios e valores cristãos.

Quanto aos valores, menciona-se o co-
nhecimento científi co e tecnológico, o 
diálogo educativo, a escola em pastoral, 
a ética, a excelência do e no saber, a fé 
e a espiritualidade no crer e no agir, o 
respeito à diversidade, a solidariedade, 

a responsabilidade e a sustentabilidade. 
Lembrando que o diálogo acerca da lin-
guagem foi defi nitivo para a Bem-aven-
turada Regina Protmann1.

A literatura, assim, poderia entrar como 
outra forma de dar continuidade ao es-
tudo da linguagem, sobretudo a verbal. 
Através das palavras, o leitor entra no 
mundo das narrativas, se conecta com 
os seres de papel e, através dos enre-
dos verossímeis, entende a si próprio e 
o mundo. Saraiva (2000) considera que 
a fi cção literária ajuda o indivíduo a res-
ponder as suas inquietações diante da 
realidade por apresentar situações que 
a experiência cotidiana pouco expõe, ou 
expõe de forma confusa.

Percebe-se, portanto, a importância da 
literatura, que se concretiza na lingua-
gem. Sendo assim, entendemos a ne-
cessidade de se trabalhar a literatura 
na escola e, através dela, despertar dis-
cussões sobre vários assuntos como, por 
exemplo, a importância da linguagem.

Nesse contexto, surgiu o projeto de lei-
tura A linguagem que serve para viver 
que buscou despertar a importância da 
linguagem na vida humana com alunos 
de 2a série do Ensino Médio. Além disso, 
como objetivos específi cos, procurou-
-se ler e interpretar um conto, verifi car 
como ele institui a realidade fi ccional 
através da metalinguagem, fazer a lei-

1 Nascida em 1552, em Braniewo, Polônia. A bela jovem decidiu deixar o conforto do seu lar para 
doar-se em prol dos enfermos. Preocupada com a educação, sobretudo das jovens, fundou a Congrega-
ção das Irmãs de Santa Catarina. Morreu em 18/01/1613 e foi beatifi cada pelo Papa em 13/06/1999.
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tura de textos verbais e não verbais, 
promover a intertextualidade de textos 
metalinguísticos, conscientizar os alu-
nos sobre o ler e o escrever.

Tais princípios educacionais das institui-
ções escolares mantidas pela Associa-
ção Congregação de Santa Catarina são 
comprometidos com a proposta iniciada 
em 1571, pela Bem-aventurada Regina 
Protmann: educar crianças e jovens, ensi-
nando-os a “ler, escrever e calcular”, tor-
nando Jesus Cristo conhecido e amado, 
formando cristãos para interagirem na 
comunidade eclesial e social (ISC, 2015).

O fundamento das instituições escolares 
é Jesus Cristo, imagem e semelhança de 
Deus em sua expressão humana. Ele, na 
sua missão evangelizadora, aponta para 
os valores e ensinamentos “do Caminho, 
da Verdade e da Vida” (João 14:6). De 
acordo com a fé cristã e os valores a 
serem promovidos na compreensão da 
instituição escolar católica e na prática 
da pastoral, incluem-se: amor, respeito, 
compaixão, cooperação, ternura, ami-
zade, tolerância, alteridade, fraternida-
de, reconciliação e justiça. 

O cuidado pastoral dos educandos pas-
sa pelo uso da palavra, no âmbito dessa 
política, referindo-se aos diversos as-
pectos da vida escolar, especialmente à 
visão da instituição escolar, sua missão, 
políticas, procedimentos, programas de 
ensino, currículo de aprendizagem, ati-
vidades estudantis, apoio ao educando, 
processos de gestão do conhecimento 
e do comportamento, envolvimento da 

família, parcerias com a comunidade e 
ambiente escolar. 

As ações desenvolvidas na instituição, 
por seus líderes e membros, promovem e 
melhoram o bem-estar do educando nos 
aspectos pessoal, social, físico, emocio-
nal, espiritual e intelectual. Os elementos-
-chave são: positiva autoestima, respeito 
pelos outros, relacionamento construtivo, 
conhecimento, comportamento respon-
sável e resiliência pessoal. Nessa asserti-
va, o projeto seguiu os seguintes passos:

1. Leitura e exploração do conto Dos 
Palabras. A primeira etapa foi a leitura 
do conto da autora chilena Isabel Al-
lende (2007). Os alunos fizeram a leitu-
ra em casa e, posteriormente, na aula, 
lemos novamente, em grupo, e fomos 
discutindo cada parte da narrativa.

2. Exploração das questões metalin-
guísticas e metaficcionais do conto 
e de outras obras. Esse conto traz a 
história de Belisa Crepusculário, uma 
moça que precisa sair de sua região 
em busca de alimento e água. Para 
sobreviver, ela começa a vender pa-
lavras, pois percebe que estão sol-
tas pelo mundo, e podem ser usadas 
como se desejar (ALLENDE, 2007). 
Dessa forma, o conto se torna me-
talinguístico, pois faz perceber a im-
portância das palavras e como elas 
instauram a realidade no mundo. Por 
isso, nesse momento do projeto, os 
alunos fizeram essa reflexão e busca-
ram outros textos – como poemas, ti-
rinhas, obras de arte – para explorar 
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a reflexão metalinguística e metafic-
cional estabelecida.

3. Reflexão sobre as diferentes lingua-
gens na vida humana. Nesse ponto, 
fizemos a reflexão sobre as lingua-
gens verbal e não verbal que auxilia o 
ser humano a organizar e a entender 
o mundo. Foram explorados literatu-
ra, arte, música, sinais de trânsito, 
gestos, luzes, enfim, várias lingua-
gens e o poder que elas têm.

4. Aspectos da guerra civil no Chile – 
nas aulas de história. A professora 
de história se encarregou de explorar 
com os alunos os aspectos da guer-
ra civil no Chile, que serve de pano de 
fundo no conto Dos Palabras. Além 
disso, os educandos foram provoca-
dos a pesquisar em jornais da internet 
a situação atual no Chile, que, em 2019, 
mostrava-se muito envolvido com pro-
blemas econômicos e seguidas reivin-
dicações, em forma de protestos, que 
aconteciam no país de Allende.

5. Pesquisa e apresentação em grupos. 
Em seguida, os alunos, reunidos em 
grupos, pesquisaram sobre a lingua-
gem, a língua espanhola no mundo, a 
metalinguagem, a autora Isabel Al-
lende. Logo, fizemos um seminário e 
discutimos cada pesquisa.

6. Adaptação do conto para o teatro. 
Os alunos tiveram o desafio de trans-
ferir o conto para o gênero teatro, 
ensaiar e apresentar. Assim, deram 
forma e vida à narrativa lida.

7.  Performance e apresentação dos tex-
tos trabalhados para convidados do 
Ensino Médio. Com todo o material 
pesquisado – textos metalinguísticos, 
as diferentes linguagens, a língua es-
panhola no mundo, a autora Isabel 
Allende e o teatro – os participantes 
do projeto fizeram a performance 
dos textos para os demais alunos do 
Ensino Médio, provocando nelas as 
mesmas reflexões outrora feitas em 
sala de aula e contagiando-os a le-
rem o conto e outras obras literárias.

8. Visita ao museu da pessoa (museu 
virtual) e publicação de textos sobre 
a reflexão da linguagem, do ler e es-
crever na vida de cada aluno. Para 
encerrar o projeto, a professora de 
língua portuguesa convidou os alu-
nos para refletirem sobre o processo 
de aprendizagem da alfabetização, 
como foram os primeiros contatos 
com as palavras e com os livros. A 
reflexão também deveria ser sobre 
o que a palavra possibilitou na vida 
de cada um e o que ela ainda possi-
bilitará. Assim que os textos foram 
lidos, compartilhamos no Museu Vir-
tual da Pessoa para que o mundo in-
teiro tenha acesso a essas reflexões. 
Nesse sentido, isso corroborou com 
o processo educacional das institui-
ções escolares, caracterizado por 
meio da espiritualidade, que cons-
trói o modo como compreendemos 
o mundo, a natureza, as pessoas 
e Deus; a espiritualidade é a força 
propulsora de nossa vida, especial-
mente por estar fundamentada no 
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Evangelho e ser inspirada em Santa 
Catarina e na Bem-aventurada Re-
gina Protmann. 

Pode-se mencionar alguns preceitos de 
Luiz de Campos Júnior (2009), afirman-
do que  o conhecimento como excelência 
do e no saber, que se expressa nas boas 
práticas pedagógicas, na transdiscipli-
naridade, no currículo aberto, no apren-
der a conhecer, fazer, conviver e ser 
na educação continuada, como formas 
concretas de aplicarmos e vivenciarmos 
o conhecimento. A solidariedade tam-
bém é uma condição primordial para a 
realização do trabalho educativo que se 
desenvolve plenamente, se considerar e 
incluir “o eu e o outro” nas diversas rela-
ções entre todos os atores envolvidos: 
comunidade educadora, docência com-
partilhada e gestão.

Assim, a instituição escolar, como um 
centro integrador e irradiador do saber 
e do esforço social, valoriza a aprendi-
zagem e as boas práticas pedagógicas 
internas e externas. Quanto à integrali-
dade, a educação contempla a humani-
dade dos educandos e dos educadores 
em sua totalidade, sendo coerente com 
a indivisibilidade das dimensões biopsi-
cossocial e espiritual de cada pessoa. A 
educação é processo intencional, contí-
nuo e transformador, que leva à integra-
lidade e repercute durante toda a vida. 

Sobre a presença significativa de Je-
sus como centro, esse fator promove a 
aproximação das pessoas pela incultu-
ração das realidades, através do cultivo 

dos laços de cuidado e ternura, a fim de 
construir uma sólida relação de confian-
ça, marcada por uma presença atenta e 
acolhedora. Conforme as Irmãs de San-
ta Catarina (ISC, 2015), a comunidade 
educadora (família e escola) permite 
valorizar e construir as ações coletivas, 
pela autonomia responsável, flexibilida-
de, ajuda mútua, acolhida e perdão.

Por isso, o projeto desenvolvido com 
base no PPPP aconteceu durante seis 
meses, foram cerca de vinte períodos 
dedicados a ele, com quarenta e oito 
alunos envolvidos diretamente e um 
público assistente de cerca de cento e 
trinta pessoas. Além de refletir sobre as 
diferentes linguagens que circundam o 
ser humano e como elas organizam o 
mundo, o mais importante foi ver os 
alunos descobrindo as suas histórias de 
vida e como foi o processo de aprender 
a ler e a escrever.

A realidade na nossa escola indica que 
a educação oportuniza a melhoria ob-
jetiva da realidade na qual ela ocorre, 
contribuindo para o desenvolvimento 
local, concretizando a extensão comuni-
tária. Essa contextualização, integrada 
à vida dos educandos e de suas comu-
nidades, abre para a reflexão, troca de 
experiências e conhecimentos, através 
de práticas que permitem a ampla par-
ticipação de educandos, educadores, 
famílias e comunidade escolar. Além 
disso, promove liberdade, autonomia, 
respeito, responsabilidade, equidade e 
protagonismo juvenil. Projetos que in-
centivem a leitura, a análise e a crítica li-
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terária incitam à sustentabilidade, como 
o princípio reorientador da educação no 
modelo de civilização sustentável, que 
implica nas mudanças das estruturas 
econômicas, sociais, culturais e cientí-
ficas. A consciência ecológica mobiliza 
a educação sustentável e desenvolve a 
ética ambiental.

Explorar a linguagem seria uma forma 
de utilizar a tecnologia como meio de 
avançar no conhecimento e nas rela-
ções, através da utilização do univer-
so virtual e tecnológico, conduzindo 
os educadores e educandos para uma 
prática saudável, consciente e ética, 
ultrapassando as fronteiras de tem-
po e de espaço, acessando o micro e o 
macro mundo interativo. Partindo dos 
princípios educacionais acima descri-
tos, desenvolvemos um projeto que se 
une ao processo pedagógico pastoral, 
visando à educação integral, articu-
lando os valores humanos, científicos e 
tecnológicos, o exercício da cidadania 
e da fé cristã.

OUTRAS CONEXÕES

Com esse projeto, os docentes e a 
equipe diretiva perceberam que, além 
de trazer a discussão sobre a lingua-
gem, houve reflexões coletivas com os 
alunos e as turmas puderam concluir 
que as revoltas e o período político 
vivido na época retratada no Chile 
também já ocorreram no Brasil. Em 
tempos de reflexão, precisamos estar 
preparados para nos unirmos não só 
para manifestações políticas, mas em 
oração, em prece.

As reflexões propostas em sala de aula 
com esse projeto estavam de acordo 
com o Manifesto dos Pioneiros da Edu-
cação Nova, em 1932, a questão primor-
dial da finalidade da educação gira em 
torno de “uma concepção de vida, de 
um ideal...” (AZEVEDO et al., 2010). Ade-
mais, a educação é um direito público e 
subjetivo garantido pela Constituição 
Federal de 1988. O art. 205 diz que é “di-
reito de todos e dever do Estado e da 
família, sendo promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidada-
nia e sua qualificação para o trabalho” 
(BRASIL, 1988, s/p).

Fundamentada na Constituição Federal, 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) ra-
tifica que a educação, inspirada em seus 
princípios, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu pre-
paro para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. A regula-
mentação da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional está expressa em 
atos normativos complementares, exa-
rados pelo Conselho Nacional de Educa-
ção e homologados pelo Ministério da 
Educação. Assim, as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica (BRASIL, 2013). reforçam os prin-
cípios e as finalidades da educação bra-
sileira para assegurar a formação bá-
sica comum nacional, tendo como foco 
os sujeitos que dão vida ao currículo e a 
instituição escolar, visto que passamos 
por momentos de reflexão em meio às 
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discussões sobre a Base Nacional Co-
mum Curricular (BRASIL, 2018).

Assim, teve-se como referência os ob-
jetivos constitucionais e, fundamen-
tando-se na cidadania e na dignidade 
da pessoa, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais específicas para as etapas e 
modalidades da Educação Básica “de-
vem evidenciar seu papel de indicador 
de opções políticas, sociais, culturais, 
educacionais e a função da educação, 
na sua relação com o projeto de Nação 
(BRASIL, 2013, p. 63). Nunca ficou tão 
evidente o poder que as palavras têm, 
para unir, curar, ligar. O próprio Papa 
Francisco (2015) tem clamado pela aju-
da do povo, que deve se unir em oração 
pelo planeta, pois a maior revolução que 
deve ocorrer é a que está dentro de nós, 
mas para isso precisamos dos outros. 
A literatura, a arte, as línguas e a lin-
guagem nos ajudam a compreender a 
história e a valorizarmos a vida.

Logo, a Associação Congregação de 
Santa Catarina, em seu estatuto social, 
tem por finalidade, no art. 2º, alínea b, 
“promover o ensino e a educação”; e, na 
alínea e, “promover a cultura e esporte" 
(ISC, 2015). Respeitando a legislação, 
a ACSC orienta suas mantidas e cons-
trói, com a comunidade escolar e local, 
o Projeto Político Pedagógico Pastoral, 
inspirado no carisma de sua fundadora, 
a Bem-aventurada Regina Protmann, e 
fundamentado nos princípios do plura-
lismo de ideias e de concepções peda-
gógicas, exercendo sua autonomia na 
gestão democrática.

Por isso, sabe-se que a inclusão efe-
tiva do ser humano no mundo social 
como sujeito do processo histórico 
da sociedade, com base no círculo de 
Bakhtin (2007), e o harmonioso de-
senvolvimento de todas as dimensões: 
espiritual, humana, intelectual, afetiva, 
social, moral, cívica, artística, profissio-
nal, físico-biológica são metas a serem 
buscadas no processo de humaniza-
ção. Para tanto, os diferentes níveis e 
modalidades de ensino trazem consigo 
finalidades específicas. Sabe-se que a 
Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, tem por finalidade 
o desenvolvimento integral da criança 
até seis anos de idade, em seus aspec-
tos físico, psicológico, intelectual e so-
cial, complementando a ação da famí-
lia e da comunidade. Depois, no Ensino 
Fundamental, é dada a sequência e o 
aprimoramento desses estudos e, por 
fim, no Ensino Médio, etapa de aplica-
ção do projeto, são revistos os tópicos 
para, além da revisão e da fixação dos 
conteúdos, o aluno concluir que desen-
volveu as habilidades e competências 
de identificar os problemas no mundo 
e resolvê-los.

A base para isso é a espiritualidade, que 
nos move e nos une, fazendo com que 
possamos acreditar mesmo em meio às 
guerras e pandemias que somos um só 
em Cristo, habitando em nossa Casa 
Comum. Afinal, parafraseando Anselm 
Grün (PORCIUNCULA, 2016), espiritua-
lidade e saúde envolvem reconciliação 
consigo mesmo, o primeiro passo para a 
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paz. Não adianta exigir que o aluno en-
tenda a manifestação ocorrida histori-
camente no Chile, se não o orientarmos 
a observar as divisões e manifestações 
que ocorrem dentro de nós. Precisamos 
nos libertar das ilusões, dos pensamen-
tos equivocados sobre nós mesmos, do 
descaso, dos traumas, das situações de 
violência e das feridas espirituais para 
deixarmos a situação de vítima. Tudo 
isso pelo perdão.  

Urge, portanto, despertar nas escolas 
católicas e em todos os educandários 
o olhar para o outro, para o mundo e, 
consequentemente, para si. Na Educa-
ção Básica, a preparação do educando 
para as exigências sociais e o desenvol-
vimento pessoal pressupõe o pleno do-
mínio da leitura, da escrita e do cálculo, 
a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnolo-
gia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. Além disso, 
prima-se pela aquisição de conhecimen-
tos, habilidades e formação de atitudes 
e valores. A garantia de um padrão de 
qualidade confere ao Ensino Fundamen-
tal as bases necessárias para o educan-
do prosseguir seus estudos. 

Já no Ensino Médio, etapa final da Educa-
ção Básica, busca-se a consolidação e o 
aprofundamento dos conhecimentos ad-
quiridos no Ensino Fundamental com vistas 
ao prosseguimento de estudos. A prepara-
ção para o trabalho, a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual 
e do pensamento crítico, bem como a com-
preensão dos processos produtivos, rela-
cionando a teoria com a prática em uma 
visão interdisciplinar, consolidam a forma-
ção básica, preparando para a Educação 
Profissional, desenvolvida em articulação 
com o ensino regular ou posterior a ele, 
conduz ao permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva. 

Desde a sua fundação, a Associação Con-
gregação de Santa Catarina empenha-se 
na construção de um projeto educacio-
nal de qualidade para todos. Tem-se a fi-
nalidade de promover educação para a 
mudança e transformação social, respei-
tando o aspecto socioambiental e a dig-
nidade do ser humano. Nessa perspectiva, 
a intervenção pedagógica fundamentada 
na proposta educacional da Associação, 
ressignifica a vida do sujeito e a inspiração 
ético-cristã, atentando para as razões do 
fazer pedagógico em todas as instituições.
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ALGUMAS IMAGENS

Aluna explica passos do projeto
Fonte: https://youtu.be/1ejvn-QWtFw

Alunos interagem a partir da leitura
Fonte: https://youtu.be/1ejvn-QWtFw 

SARAIVA, J. A. Aspectos composicionais da narrativa. In: SARAIVA, J. A. Literatura 
e alfabetização. Porto Alegre. Artmed, 2000.

Alunos realizam pesquisam interdisciplinares
Fonte: https://youtu.be/1ejvn-QWtFw

Alunos dão vida ao conto
Fonte: https://youtu.be/1ejvn-QWtFw 

Alunos apresentam dramatizações com contex-
tualização histórica
Fonte: https://youtu.be/1ejvn-QWtFw  

Acesso ao Museu da Pessoa
https://www.museudapessoa.org/pt/home  
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Exposição dos cartazes feitos pelas turmas
Fonte: https://youtu.be/1ejvn-QWtFw

Professora Melina é premiada no Prêmio RBS/RS
Fonte: Acervo Pessoal / Melina Wasem (2019).

O projeto é divulgado no site da RBS TV/RS 
para votação e compartilhamento
Fonte: http://premiorbsdeeducacao.com.br/ 


