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A Formação Internacional em Educação e Pedagogia Sistêmica 
será realizada em 5 módulos, de janeiro a novembro de 2018, em uma parceria 
do Instituto 89 (Brasil) com o Institut SystPäd (Alemanha) sob a direção 
de Marianne Franke-Griksch.

Este treinamento oferece aos participantes a oportunidade de se familiarizarem com 
o pensamento sistêmico conectado ao sentir e ao agir na educação. Traz também 
uma nova forma de olhar para a escola, para as relações que se estabelecem nas 
instituições, para o processo ensino-aprendizagem e para as relações entre pais 
e filhos. A partir da compreensão da integração entre os sistemas familiares e 
escolares, propõe uma nova prática com base no Pensamento Sistêmico e 
nas Constelações Familiares de Bert Hellinger.

O Pensamento Sistêmico  pode ser aplicado sobre qualquer metodologia 
pedagógica ou educacional, em diferentes  contextos sociais como escolas, 
famílias, universidades, ONGs, hospitais e projetos socioeducativos.

Público alvo: Pais, avós e cuidadores. Professores, pedagogos, 
psicopedagogos, coordenadores, diretores de escolas, universidades e projetos 
socioeducativos. Profissionais que atuem junto a crianças, adolescentes e jovens 
tais como médicos, psicólogos, terapeutas, mediadores, assistentes sociais, 
líderes de grupos, entre outros.

O treinamento inclui 5 módulos internacionais de 3 dias, com carga horária 
de 21 horas cada: dois dias de seminário e um dia de supervisão para questões 
profissionais e/ou pessoais. Reuniões de Grupo: Exercícios e trocas entre os 
participantes sobre a experiência com o conteúdo do treinamento.

É possível participar de módulos avulsos como seminários profissionais, desde 
que haja vagas.

Tópicos do currículo para os módulos:
1. Introdução à visão sistêmica e métodos de trabalho;
2. Ferramentas sistêmicas e a estrutura das relações na educação;
3. Como ter sucesso para todas as partes (famílias, pais, filhos / alunos, 

professores e líderes);
4. Colegas, trabalho em equipe e liderança;
5. Comunicação e contato com os pais e/ou alunos adultos.

Início - 26 a 28 de Janeiro de 2018

Horário - 9h às 18h (intervalo de 2h para o almoço)

Local - Salvador - Bahia

O investimento total da formação é de R$ 8.800



Módulo 1
26, 27 e 28 de janeiro de 2018
TRAINER

Marianne Franke-Gricksch
TEMA

Introdução à visão sistêmica e métodos de 
trabalho sistêmico. Diferentes sistemas: suas ordens, leis, sua 
interação e correlação; Questões sistêmicas em pedagogia; Autoconsciência: A 
imagem da minha família, imagens da minha vida no trabalho; A personalidade 
de mãe / pai / educadores da perspectiva de sua família de origem - como 
a família influencia o estilo de gestão e ensino; Escola e outros sistemas na 
sociedade.

Módulo 2
06, 07 e 08 de abril de 2018
TRAINER

Ingala Robl
TEMA

Ferramentas sistêmicas e a estrutura das relações 
na educação. Modelos sistêmicos para independência e enraizamento, 
autoimagem e integração; Orientação para soluções, metas e recursos; Modelos de 
resolução de conflitos; Formação de hipóteses; “Reflecting Team”; Construindo a ponte 
entre a escola e a casa dos pais; O indivíduo na comunidade: direito de pertencer / 
rankings; Crianças em posições difíceis: pais divorciados, mães solteiras, a doença da 
criança ou dos pais, as crianças adotadas em sua família e em grupo, a integração das 
crianças com deficiência; Estágios de desenvolvimento de grupos / sobre a necessidade 
de desenvolver um grupo social; NIG (figuras Neuro-imaginativas) como uma 
abordagem sistêmica criativa.

Módulo 3
15,16 e 17 de junho de 2018
TRAINER

Marianne Franke-Gricksch
TEMA

Como ter sucesso para todas as partes (família, pais, 
filhos / alunos, professores e líderes). Postura fenomenológica e formas 
de trabalhar com pais, grupos, e escolas; Visualizações, trabalho em pequenos grupos, 
encontro de um bom lugar no grupo, exercícios de autoconfiança; Acompanhar ao 
invés de ensinar; As consequências de elogios, censura, críticas, punição e castigo; 
Consequências da punição para o processo de ressocialização e reabilitação; Troca de 
experiências do dia a dia da família e do trabalho.

Até 30 / 07 / 2017 Até 30 / 09 / 2017 Até 30 / 11 / 2017 Até 30 / 01 / 2018

À vista 15% de desconto 
R$ 7.480

À vista 10% de 
desconto R$ 7.920

À vista 10% de 
desconto R$ 7.920

À vista 5% de 
desconto R$ 8.360

Desc.  de 10% parcelado 
até 17 x R$ 466

Desc. de 5% parcelado 
até 14 x R$ 597

Parcelado
até 12 x R$ 734

Parcelado
até 10 x R$ 880



O investimento total da formação é de R$ 8.800
e para as inscrições:

O investimento do módulo individual (módulos avulsos) é de R$ 1.880.

***
A reserva da vaga só poderá ser confirmada mediante 

preenchimento da ficha de inscrição e pagamento regularizado.

***
INSCRIÇÕES ABERTAS :: VAGAS LIMITADAS

Módulo 4
07, 08, 09 de setembro de 2018
TRAINER

Ingala Robl
TEMA

Colegas, trabalho em equipe, liderança. Pais em relação 
com escola, equipes e administradores; Hierarquia e Educação por ambos os pais. 
Experiência própria: Meu lugar na família, na escola, faculdade, e no grupo como líder 
e como colega; Modelo de liderança democrática sistêmica: Comandar, aconselhar, 
gerenciar; Desenvolvimento da capacidade de liderar dos pais, professores ou 
coordenadores de grupo; Competição, reconhecimento mútuo entre pais na escola 
ou em grupos/times; Relação democrática entre professores, alunos e seus objetivos; 
Formação de um grupo social e o aprendizado conjunto.

Módulo 5
23, 24 e 25 de novembro de 2018
TRAINER

Marianne Franke-Gricksch
TEMA

Comunicação e contato com os pais e/ou alunos 
adultos. Boas atitudes entre professores e pais; Atitude dos pais em relação à 
escola, professores e sociedade; Atitude dos professores em relação aos pais, campo 
das famílias, crianças e jovens; Desenvolvimento de uma cultura de negociação nas 
conversações e solução de conflitos; Pais em cooperação criativa;  Projetos conjuntos; 
Limites do professor, educadores e gestores: profilaxia da “síndrome de burn-out”; 
Apresentação de projetos dos participantes. Certificação.

Até 30 / 07 / 2017 Até 30 / 09 / 2017 Até 30 / 11 / 2017 Até 30 / 01 / 2018

À vista 15% de desconto 
R$ 7.480

À vista 10% de 
desconto R$ 7.920

À vista 10% de 
desconto R$ 7.920

À vista 5% de 
desconto R$ 8.360

Desc.  de 10% parcelado 
até 17 x R$ 466

Desc. de 5% parcelado 
até 14 x R$ 597

Parcelado
até 12 x R$ 734

Parcelado
até 10 x R$ 880



DIRETORA DO INSTITUT SYSTPÄD:

Marianne Franke-Griksch

DIRETORES DO INSTITUTO 89:

Jorge Dias & Marise Sampaio Dias 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO:

Maria Goret Morais & Tatiana Loureiro

Trainers

Marianne Franke-Gricksch - Alemanha
Marianne Franke-Gricksch: Nasceu em Munique em 1942, filha de 
professor, trabalhou como professora primária e secundária por 
25 anos.  A partir de 1975 realizou diversas formações na área 
terapêutica, formando-se  em Terapia Primal, Constelações Familiares 
com Bert Hellinger, Hipnoterapia com Gunther Schmidt, Terapia 
Breve com Steve de Shazer e Naturopatia, entre outras. Partindo 
da sua visão de professora e terapeuta, trabalha com as ideias 

sistêmicas possibilitando uma aprendizagem eficiente e fomentando que alunos, professores e 
pais trabalhem em parceria. Com sua larga experiência, dá treinamentos em diversos países do 
mundo. Autora do livro “Você é um de Nós”. Percepções e Soluções sistêmicas para professores, 
pais e alunos. Diretora do Institut SystPäd (Institut für Systemische Pädagogik).
www.marianne-franke.de

Ingala Robl - México
Socióloga. Treinamento em Geltalt e Eneagrama com Cláudio 
Naranjo. Terapeuta do processo Fischer-Hoffman. Estudos de 
mestrado em terapia Familiar Sistêmica no ILEF (Instituto Familiar 
em estúdios de la família, México. D.F. e em Mentalresearch Institute 
(MRI) de Palo Alto, Califórnia, USAM). Diplomada em Terapia de 
Casais no ILEF. Terapeuta em Core Energética com Pós-graduação e 
supervisora do Institute Of Core Energetics de New York. Assistente de 

John Pierrakos na Colômbia, Brasil e México. Terapeuta certificada em Constelações Familiares, 
Segundo Bert Hellinger, com Lorenz Wiest. Organizadora do Primeiro Congresso de Constelações 
Familiares, com Bert Hellinger na América Latina (2000-2001). Introduziu as Constelações 
Familiares no México e em seguida na Colômbia. Dá treinamentos em diversos países do mundo. 
Há alguns anos, trabalha em parceria com Marianne Franke dando treinamentos em Pedagogia 
Sistêmica no México. Autora dos livros: Constelaciones para el éxito en el trabajo, Constelaciones 
familiares para el amor y las parejas e Constelaciones familiares para la prosperidad y la 
abundancia. Diretora do Centro de Constelações Familiares Sowelu, A.C.
www.constelaciones.com.mx

Requisitos para a Certificação

Os treinandos deverão ter participado dos 5 módulos (carga horária de 105 
horas) e dos grupos intermediários (24 horas) e apresentado projeto final.

E-MAIL:

contato@i89.com.br

CONTATO:

(71) 9 9973-5772

SITE:

www.i89.com.br
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À vista 10% de 
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