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Q

ual o papel da tecnologia para a
aprendizagem e para o estabelecimento de conexões? Quais as
tecnologias disponíveis que podem ser
utilizadas em sala de aula e quais as vantagens delas? O que nos ensina a teoria
do conectivismo sobre novas formas de
aprendizagem? Como a tecnologia pode
auxiliar para que alunos e professores se
tornem autores?
Sobre essas e outras questões, docentes das escolas da Rede Sinodal de
Educação tiveram a oportunidade de refletir no 29º Congresso da Rede Sinodal de Educação, realizado no Colégio
Sinodal Doutor Blumenau, na cidade de
Pomerode/SC, nos dias 24, 25 e 26 de
julho de 2012. Provavelmente, algumas
dessas questões já puderam ser respondidas durante o evento; outras, talvez,
suscitaram novos questionamentos, que
exigirão, por sua vez, novas leituras, reflexões e perguntas.
Com o intuito de retomar e aprofundar assuntos discutidos durante o maior
evento da Rede Sinodal de Educação, a
edição da Revista Lições apresenta: depoimento de congressistas, síntese dos
assuntos abordados em conferências,
ponto de vista de professores da Rede
sobre conferências, poesia, síntese de
temas do painel, experiências de escolas da Rede Sinodal de Educação, trabalhos produzidos pelos congressistas,
entre outros. Esperamos que o material
aqui publicado rememore momentos
de aprendizagem, compartilhamento,
vida!
Profª Rosângela Markmann Messa
Coordenadora Pedagógica
Rede Sinodal de Educação
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Abertura do Congresso
Fazemos história... Somos este Congresso!

revistalições

I

4

sto vai ficar na história! Com essa
frase, dita pelo professor Uwe no
início deste ano, quando conversávamos sobre o Congresso, quero iniciar saudando, de uma forma bem especial, todos os congressistas! Nesta
última semana, lembrei diversas vezes
dessa frase, pois os preparativos para
o 29º Congresso estavam deixando
a equipe do Colégio Doutor cada vez
mais entusiasmada. À medida que o
evento se aproximava, começamos a
perceber o quanto ele seria grandioso. Talvez mais do que imaginávamos
quando nos oferecemos para esse
desafio. Um desafio que começou a
fazer parte dos nossos planos no Congresso de 2008. O grupo que esteve
em Campo Bom começou a sonhar
com a possibilidade de realizar um Congresso em Pomerode. E
aqui estamos! O professor Uwe, nosso cerimonialista e professor de História, sabia o que estava falando. Todos fazemos parte
de uma história, temos a nossa história e hoje entramos para
a história da Rede Sinodal, de Pomerode e do Doutor. Henry
Ford já nos disse: “A única história que vale alguma coisa é a
história que fazemos hoje”. E hoje estamos iniciando a história
do 29º Congresso da Rede Sinodal de Educação. Após meses
incansáveis de planejamento, muito trabalho, alguns tropeços,
que fazem parte, mas também muitos acertos, as peças deste
quebra-cabeça foram se unindo e o congresso em Pomerode
foi tomando forma. Um congresso que já entrou para a história
pessoal de cada um dos professores, funcionários e alunos do
Doutor! Cada um deles sempre lembrará que participou desse
importante evento e terá algo para contar. Dessa forma, está
na história também do Colégio Doutor! Após 18 anos, temos
novamente um Congresso em Santa Catarina. O último foi em
Joinville, em 1994. Sediar um Congresso da Rede é um desafio
para a Instituição, mas antes de tudo é um presente! Ganhamos
em união, em conhecimento, em convivência. Foram tantas reuniões, buscamos e rebuscamos a história da nossa escola para
o evento cultural; tivemos que aprender a administrar situações
que nunca tínhamos enfrentado; choramos com os erros; demos
grandes risadas com situações engraçadas; nos abraçamos
quando conseguimos encontrar soluções e oramos quando nos
sentimos fracos demais ou cansados. Muitas vezes, sentimos o
peso da responsabilidade ... E, quase sempre, nesses momentos, recebemos de alguns de vocês alguma palavra de ânimo
sem que vocês soubessem que estávamos nos sentindo assim.
Os mails carinhosos ou os telefonemas durante a organização
do evento foram muito importantes. Fizemos inúmeros contatos
com professores, diretores, palestrantes, enfim... Nossa rede
de amigos com certeza aumentou! E isso já é um maravilhoso

Colégio Sinodal Dr. Blumenau

presente! O Congresso já está na história da nossa cidade também! Pomerode nos acolheu desde o primeiro contato, quando
estivemos na prefeitura e tivemos total apoio para esse evento.
Nesses três dias, tentaremos mostrar a vocês um pouco do que a
cidade mais alemã do Brasil tem a oferecer. O Congresso já entrou também para a história da Rede Sinodal de Educação. Certamente os 28 Congressos já realizados foram organizados com
empenho, dedicação e muito carinho. Quem assume essa tarefa
está ciente do compromisso que tem com esta Rede e quer fazer
parte dessa história. Cada congresso tem as suas histórias , o seu
jeito , as suas particularidades. Vamos fazer com que a história do
29º Congresso seja única e especial! Neste congresso, você está
convidado a conectar-se a uma rede de saberes, unindo peças de
um quebra-cabeça. Que peças serão essas? Como podemos nos
conectar e estabelecer conexões? Imagino que cada um de vocês
está se fazendo muitas perguntas e são perguntas repletas de
expectativas. Normalmente, como congressistas, passamos dois
anos nos preparando para o Congresso da Rede. Na quinta-feira,
estaremos nos perguntado onde será o próximo e faremos planos
para participar do 30º Congresso, onde quer que seja realizado.
É um momento especial, o momento da Rede, um momento em
rede. Como professores da Rede Sinodal falamos em Congresso
com um carinho singular. Estamos aqui com diversos objetivos.
Teremos aprendizagem, troca de experiências, convivência, companheirismo, sorrisos, abraços... Não estamos aqui somente para
participarmos de mais um Congresso da Rede Sinodal! Estamos
aqui para fazer essa história, porque somos este congresso! Muito
obrigada!
Pronunciamento de abertura da Profª Margareth Ripp Butzke
Diretora do Colégio Sinodal Doutor Blumenau
Pomerode/SC

Entrevista
Palavra do Diretor Executivo da
Rede Sinodal de Educação

A

o longo dos anos em que atua na
Rede, você já ocupou a cadeira de
professor participante, de diretor
de escola anfitriã (Colégio Rui Barbosa
de Carazinho/ RS, em 2004) e, neste ano,
participa do Congresso como diretor
executivo da Rede Sinodal de Educação
(primeiro de sua gestão). Cada uma dessas funções possibilita diferentes olhares
sobre este grande evento da Rede. Então,
da primeira, cite uma boa lembrança, da
segunda, uma aprendizagem significativa, da terceira, uma breve avaliação.
O primeiro Congresso da Rede Sinodal
de Educação de que participei foi o de 1992,
no Colégio Evangélico Alberto Torres – Lajeado – RS. Posteriormente participei de todos, com exceção de um deles(ano em que
estive na Alemanha). Uma das lembranças
daquele Congresso foi o reencontro de
vários colegas do tempo da faculdade que
estavam atuando em diferentes escolas da
Rede Sinodal. A maior aprendizagem do
nosso Congresso em Carazinho em 2004
foi, sem dúvida, conhecer a capacidade
do trabalho em equipe dos colaboradores
do Colégio (professores e funcionários).
Nosso Congresso hoje possui um formato
de organização muito bom (palestras, mini-

side a grande riqueza da Rede Sinodal e
esta pode, mais uma vez, ser verificada na
apresentação de um conjunto significativo
de projetos das escolas.

cursos, relatos de experiências e atividades
culturais). É um excelente evento que proporciona o encontro de educadores e cria o
“senso de Rede”, ou seja, os participantes
percebem que fazem parte de um todo.
A partir da temática proposta neste
Congresso, quais os desafios que destaca como urgentes para a ampliação da
inclusão digital de/ em nossas Escolas?
O primeiro desafio nas nossas escolas
é a “inclusão digital” de todos(as) os(as)
professores(as). Segundo passo será o(a)
professor(a) encontrar uma metodologia
para utilização das ferramentas hoje disponíveis e conseguir avaliar a contribuição
deste uso na aprendizagem dos alunos.
A sessão “Compartilhamento” foi
protagonizada por profissionais das Escolas da Rede Sinodal. Como o senhor
avalia a diversidade de experiências de
gestão pedagógica trazida nos relatos
apresentados?
Cada escola filiada à Rede Sinodal de
Educação desenvolve o melhor trabalho
possível na área pedagógica. Este trabalho é diverso nos contextos onde as escolas estão localizadas. A diversidade é uma
característica de nossas escolas. Nela re-

Um dos enfoques abordados pelos palestrantes durante o Congresso
refere-se à cultura cibernética e às conexões humanas. Nesse sentido, a partir dos princípios pedagógicos da RSE,
que contribuições são possíveis para a
reinvenção das conexões humanas no
ambiente das conexões virtuais?
No processo educativo, a conexão/
relação humana é elemento básico. Essa
relação entre professor(a) e aluno(a) deve
acontecer para que haja aprendizagem. O
ambiente virtual surgiu nestes últimos anos
com muita força. As relações/conexões humanas também foram impactadas. Penso
que as conexões presenciais não podem ser
substituídas e que as virtuais devam contribuir para intensificar o processo de relações.
Na sua opinião, o Congresso, que
neste ano foi realizado em sua 29ª edição, pode ser visto como uma ferramenta de formação continuada de nossos professores?
Com certeza nosso Congresso pode
ser considerado um importantíssimo momento de formação continuada dos(as)
professores(as) das escolas da Rede Sinodal. Em primeiro lugar, pelas excelentes palestras proferidas. Porém nossas
escolas já realizam leituras e discussões
de textos antes do próprio evento. Isto é
essencial e faz a diferença na formação do
corpo docente. Destaco ainda a formação
no Congresso a partir dos mini-cursos,
dos relatos de experiências pedagógicas
das escolas coirmãs e conhecer uma
nova cidade, sua cultura, sua história e
uma outra escola da Rede Sinodal. Por
fim, menciono o impacto que um Congresso traz aos participantes e a alegria com
que retornam às suas escolas e como esta
contagia todo o corpo docente da mesma.

revistalições

Nome completo: Waldir Werner
Scheuermann
Formação: Graduação em Letras –
Língua Portuguesa, Língua Alemã e respectivas Literaturas (Unisinos/IFPLA) e
Língua e Literatura Inglesa (Unisinos).
Especialização em Língua Alemã e Administração Escolar.
Breve resumo da atuação profissional: Atuei como professor de Língua
Alemã e Língua Portuguesa de 1989 a
1998 no Colégio Sinodal, de São Leopoldo. Nos últimos três anos, também atuei
como vice-diretor. De 1999 a 2010 fui diretor do Colégio Sinodal Rui Barbosa, de
Carazinho. Desde fevereiro de 2011 atuo
na direção executiva da Rede Sinodal de
Educação.
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articipar de um evento voltado aos
desafios contemporâneos da educação permite aprender o novo,
conhecer o diferente, redescobrir práticas,
reorganizar ideias e repensar teorias. Intitulado: “Conectividade: ensinar e aprender
no simples e no complexo”, o 29° Congresso da Rede Sinodal de Educação, realizado em Pomerode/SC, no Colégio Sinodal
Doutor Blumenau, possibilitou que, ao menos, uma das ações citadas acima fosse
colocada em prática.
Pensar o papel e as contribuições da
conectividade na educação sempre foi um
desafio. Mas o ponto principal está no fato
de que é cada vez maior a contemporaneidade desse desafio. E isso, com certeza,
foi sentido por todos aqueles que participaram do 29° Congresso nos dias 24, 25 e
26 de julho.
Discutir conectividade pensando somente em aparatos tecnológicos é muito
simplório. A conectividade envolve questões comportamentais e de estrutura, tanto
física quanto psicológica, tornando o tema
muito mais amplo e complexo do que pode
parecer. Manter-se conectado é um desafio
que faz parte da educação.
A educação e os educadores não podem parar no tempo, mas não se pode
esquecer do papel da escola como uma
das entidades responsáveis pela formação
cidadã de seus alunos. E isso a tecnologia,
mesmo evoluindo cada vez mais, não vai
conseguir fazer sozinha, pois ela não pode
ser entendida como a “evolução” da educação, e sim, como mais uma ferramenta a
fim de aprimorar o ensino.
Tenho 24 anos, domino muitas das
tecnologias existentes atualmente, utilizo
parte de suas ferramentas para incrementar a prática do processo de ensino e de
aprendizagem. Mas posso dizer, com toda
a certeza, que as tecnologias não conseguem permitir com fidelidade muito do que
a escola oferece: o contato direto, o olhar
no olho, o discutir rapidamente, a oportuni
dade de errar e poder pedir desculpa
olhando nos olhos, sem ter de escrever um
texto de 200 palavras para se justificar por
uma frase equivocada. Ter alguém para dar
um “tapinha nas costas” tanto quando se
está com a razão, ou quando se precisa
repensar as atitudes, é o que torna a escola rica, e não a quantidade de aparato
tecnológico que ela possui. O ser humano
6 precisa de contato físico, precisa de trocas

de gestos de carinho e até de “puxões de
orelha”, principalmente, quando se está no
processo de construção de suas concepções e de seu papel social.
Aos professores, cabe estimular a autonomia, propiciar a interatividade, reconhecer a diversidade e gerar aberturas às mais
diferentes ideias, como defendido pelo
Ms. Diego Leal. “Aprender bem é produzir conhecimento próprio”, segundo Pedro
Demo. E é nessa capacidade (de produzir/
construir conhecimento próprio) que estão
as grandes oportunidades. De nada adianta a escola se valer das mais modernas

tecnologias se, na prática, continua agindo
como se ainda utilizasse os instrumentos
mais rudimentares. Cada vez fica mais visível que o que o aluno aprende, aquilo que
ele mesmo construiu, como disse Demo:
“o que entra na cabeça do aluno, entra por
dentro, ele é que constrói”.
Diante de tantas ideias, tantas colocações, fica difícil continuar inerte, sem
fazer questionamentos. Saber se auto
criticar também é um desafio contemporâneo da educação. De certo mesmo, há
a constatação de que, cada vez mais, o
processo educativo deve ser reinventado,
não somente para que sejam inseridas
mais tecnologias, mas para que sejam
repensadas as maneiras de trabalho. E é
muito bom ver que a Rede Sinodal mostra
essa preocupação e busca, cada instituição na sua realidade, encarar tais mudanças da melhor maneira e encabeçar as
novas práticas.
Profª Jéssica Adriana Pacheco Groders
Colégio Sinodal Rui Barbosa
Carazinho/RS

“O desafio educacional contemporâneo envolve conectar
o ser e o saber no ato de ensinar e aprender, através do
uso das diversas tecnologias.”
Profª Loiva Lucia Herbert
IENH -Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
Novo Hamburgo/RS

“Refletir sobre a contribuição dos Congressos na formação dos educadores da Rede Sinodal é pensar sobre
aprendizagem em rede que transforma informação em conhecimento. É ser desafiado a exercer o papel do imaginário
da era digital, no concreto do espaço escolar. É ser ‘lembrado’ que tecnologia não é aquisição de aparelhos, e sim, a
promoção do uso inteligente desses para o aprender. É ser
instigado a descobrir como utilizar as redes sociais na educação, discutindo os
limites e as possibilidades, pactuando o uso com os alunos. É ser convidado a
embarcar na conectividade, aprendendo e assumindo a autoria como produção do
conhecimento. É retornar para nossas instituições com a certeza de que, apesar
dos avanços tecnológicos, a conexão humana jamais será substituída.”
Profª Dinara Amaral Ehlert
Instituto Sinodal da Paz
Santa Rosa/RS

Depoimentos
“Reforço a relevância deste Congresso em
apontar para o tema da Conectividade para
compreendermos melhor as novas formas de
aprendizagens e, assim, repensarmos nossa
prática educacional”.
P. Ildemar Kanitz
Colégio Evangélico Martin Luther
Marechal Cândido Rondon/PR

Profª Mara Silvana Costa Müller
Colégio Sinodal da Paz
Novo Hamburgo/RS

Charge

Nesse instante, um ancião que passava
pelo local, comentou:
- Eu sei como ele conseguiu.
Todos perguntaram:
- Pode nos dizer como?
- É simples, respondeu o velho.
- Não havia ninguém ao seu redor para lhe
dizer que não seria capaz.
Queridos congressistas: É para essa criança que este congresso foi organizado. Para esta
criança que supera todas as nossas expectativas; para essa criança que sempre aprende;
para essa criança que nos dá, diariamente,
lições de solidariedade, de verdadeira amizade e de amor. É para essa e todas as crianças
que sonham e que espalham sonhos aos nossos pés, que estamos aqui. Estamos aqui para
aprender a caminhar com muito cuidado, com
muita responsabilidade e com muita sabedoria
sobre os sonhos de nossos alunos.
Profª Neuzi Shotten
Secretária Municipal de Educação e
Formação Empreendedora de Pomerode

revistalições

“Um grande desafio foi lançado aos educadores: reconstruir (sempre!) a sua prática, assumindo, realmente, o “estar” professor. As ferramentas tecnológicas estão à disposição, mas a iniciativa em utilizá-las, a favor
de todos os envolvidos no processo educacional, deve
partir do professor.”

Gostaria de relembrar uma lenda de Albert
Einstein, que, tenho certeza, vocês conhecem,
mas também tenho a certeza de que vale sempre a pena ouvir novamente.
Conta essa lenda, que estavam duas crianças patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou e
uma delas caiu, ficando presa na fenda que se
formou. A outra, vendo seu amiguinho preso, e
se congelando, tirou um dos patins e começou
a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo, por fim, quebrá- lo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o
que havia acontecido, perguntaram ao menino:
- Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis!
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Conferências
Redes sociais e tecnologias no contexto escolar
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s redes sociais existem há milhares de
anos, fazem parte da própria civilização
e da cultura da humanidade de modo
tão intrínseco que mal temos consciência de
sua existência. Além das relações presenciais,
há muito que a distância tem sido superada por
mecanismos de comunicação como a escrita,
os correios, a imprensa, o rádio, o telégrafo, a
televisão etc.
Porém, as redes sociais hoje estão em
evidência e o senso comum designa cada vez
mais por este termo as redes que se desenvolvem através das tecnologias de informação
e comunicação na internet (Twitter, Facebook,
Foursquare, Delicious, Skoob, LiveMocha, Flickr, YouTube, Wikipédia e muitas mais), além
de outros ambientes de interação na web.
Sua interconexão com a mobilidade (celulares, smartphones e tablets) torna as redes
sociais ainda mais em poderosos e naturais
instrumentos para que a humanidade faça o
que sempre fez desde o início de nossa espécie: tecer relacionamentos, físicos ou virtuais,
envolvendo finalidades profissionais, sexuais,
amizades, casamentos, negócios… Como isso
pode ser usado na educação é algo que necessita, principalmente, de acompanhamento e
engajamento proativo dos professores, que podem através desses ambientes acompanhar,
mais do que nunca, como seus alunos pensam, como se expressam, e assim desenvolver
e adequar suas estratégias pedagógicas.
A forma em que as redes sociais podem
ser usadas como ferramenta pedagógica – e
certamente elas têm esse grande potencial – é
justamente um desafio para os próprios professores procurarem essa resposta!
O contexto está dado: as redes sociais são
usadas pelos alunos de forma intensiva e um
professor que apenas acompanhe o que seus
alunos ali escrevem, que veja os interesses, os
assuntos sendo discutidos, que perceba como
eles se comunicam, como articulam suas discussões, esse professor terá no mínimo um
conhecimento ímpar de como seus alunos
pensam e como interagem.
Usar os dispositivos de comunicação para
o ensino e a aprendizagem, evitando que seja
mais um dispersor de atenção, ainda é um
grande desafio! Sem dúvida que tais recursos
precisam ser usados, mas o caminho passa
por inúmeras questões que não são novas,
mas ficam bastante agravadas com essas tecnologias. Há que se evitar, por um lado, o simples banimento da sala de aula ou da escola.
Por outro lado, evitar também que sejam distrações que prejudiquem a aprendizagem, tirando
o foco do que realmente interessa – que é o
processo de construção do conhecimento.
Como usar um livro ou um filme na aula?
Certamente boa parte dos professores terá algumas respostas para isso, embora saibamos
o quão ainda são mal utilizados na escola es-

ses recursos. Assim como não basta pegar um
filme e exibí-lo em sala de aula (é necessário
pensar atividades antes ou durante sua exibição, além de talvez exibir apenas um trecho
significativo) também não se trata de “liberar” o
uso do telefone celular em sala de aula.
O uso de celulares em sala de aula pode ser
uma interessantíssima possibilidade ainda pouco estudada e aplicada, com contradições que
podem ser mais um motivo de conflitos e proibições do que uma real oportunidade de ferramenta de ensino e aprendizagem. A grande preocupação e justo receio dos educadores é com
o potencial desvio de atenção que os alunos
podem ter: imaginemos durante uma aula eles
ficarem a conversar com namorados, familiares
ou amigos! Mas o mesmo potencial distraidor
podem ter as canetas e folhas de papel, pois um
aluno pode não prestar atenção à aula e fazer
outras coisas com esses recursos. Claro que o
exemplo é fraco, pois o potencial de distração
do celular é muito maior, canetas e papéis não
tocam e não fazem outras tantas coisas… O
principal, a nosso ver, é uma experimentação
e uma pactuação do professor com os alunos:
experimente discutir com eles os limites e as
possibilidades, como uma abordagem inicial.
É necessário pensar nas ações, nas tarefas, nos processos cognitivos envolvidos, ter
uma estratégia pedagógica, seja para o uso
de celulares seja para tablets ou mesmo computadores. E pensar isso pensando não só na
sala de aula, mas também na integração com
outros momentos da vida dos alunos, em suas
casas, em atividades extra-escola etc.
Quando são meros distratores, quando
não são utilizadas de forma integrada em estratégias de ensino e aprendizagem, estas
tecnologias todas podem até atrapalhar mais
do que ajudar. Assim como papel e lápis por
si não resolvem nada e até podem ser usados
para produzir material preconceituoso, racista

ou sexista, assim como o audiovisual pode
apenas tirar a atenção e o foco de uma aula,
tudo o que não seja pensado e não tenha uma
proposta de uso consistente pode impactar negativamente.
Não existem receitas prontas nem ditames
a seguir. O grande desafio é justamente esse:
os educadores devem se apropriar das tecnologias para pensar que usos podem fazer delas. E não ter receio de experimentar, de errar,
nem tampouco cair na armadilha de acreditar
em soluções prontas e mágicas!
O desenvolvimento do senso crítico é um
dos esteios da educação, sem dúvida. O uso
da internet e das redes sociais apenas permite
maior integração e transparência das relações
entre os alunos e deles com assuntos e temas
de seu interesse. Cabe aos educadores aproveitar a possibilidade aberta por essas tecnologias para acompanhar mais de perto os jovens e construir, em conjunto com eles, novos
processos integradores da formação crítica de
cidadãos, de artistas, cientistas, profissionais,
de seres humanos na mais plena acepção.
Não basta colocar um monte de computadores, DVDs e outros artefatos nas escolas. É
preciso focar os esforços nos processos de ensino e aprendizagem, de modo criativo e crítico,
buscando aliar a inovação tecnológica, o lúdico
e o motivacional, com a seriedade pedagógica
que tantas vezes sucumbe ante as rotinas desmobilizadoras e desinteressantes que são os
verdadeiros geradores dos resultados dessas
avaliações, que colocam nosso país num patamar muitas vezes inferior a seu real potencial.
As novas tecnologias de informação e
comunicação são extensões do cérebro, permitem concretizar conceitos, juntar dados a informações significativas, desenvolver projetos
que exijam a aplicação prática de conceitos
teóricos…
Mas é necessário levar em conta que o mero
uso dessas tecnologias não garante maior domínio da linguagem ou do raciocínio, não assegura
a formação cultural nem o desenvolvimento de cidadãos, pois isso somente é assegurado quando
há uma efetiva apropriação pelo projeto pedagógico, e esse é o desafio que torna os professores
o elemento central dessa questão.
As tecnologias potencializarem a aprendizagem é um fato somenmte se houver o
engajamento dos professores e dos alunos
em projetos específicos, pois não é algo que
ocorra espontaneamente, a não ser em casos
esporádicos. Engajar os alunos em atividades
que levem à leitura e escrita, ao raciocínio, à
pesquisa e à produção, seja em processos
de comunicação escrita com alunos de outras
cidades, redação de pequenos contos ou poesias, ou minirreportagens e publicação em
blogs, são alguns exemplos de possibilidades
que permitem que esse potencial redunde em
estímulo e facilitação da aprendizagem.

Conferências
É fundamental que os professores coloquem
a “mão na massa”, que experimentem, que se
apropriem. Sem isso, abrir-se-á um grande fosso
entre eles e seus alunos, e mais ainda, entre eles
e um mundo cada vez mais digital. As tecnologias, disseminadas em larga escala e que estão
sendo usadas até pelas classes mais carentes,
devem ser pensadas também do ponto de vista
dos educadores, que as usem em seu quotidiano,
em sala de aula, para se atualizarem, para fazerem um uso pedagógico das mesmas.
O papel do professor é cada vez mais o
mesmo: que ele deve ser, sempre, um estimu-

mais carentes têm acesso às novas tecnologias, incluindo internet e celulares. Mesmo a
imensa parcela da população que ainda não
tem acesso será incluída, com o barateamento
do custo dos equipamentos e políticas de universalização. O grande desafio é desenvolver
estratégias pedagógicas, atividades motivadoras e projetos que levem à construção do conhecimento, pensando-se em promover uma
“inclusão cognitiva” para além da chamada
inclusão digital.
Carlos Seabra

Conectivismo: un recuento personal

l segundo grupo de estudio de #explorArTIC se encuentra dedicado a una
exploración de algunas de las ideas del
conectivismo, tema con el que me encontré en
2006, gracias al inesperado (pero sin duda no
casual) encuentro con Stephen.
Mucha agua ha corrido bajo el puente (mi
puente?) desde entonces. Desde una creciente
falta de certeza en muchos ámbitos acompañado por un (espero) creciente sentido crítico,
hasta una mirada curiosa frente a cómo fluye
la información (cierta información) en las redes
externas y las cabezas de las personas (incluido yo, por supuesto).
Mi primer encuentro frontal con las ideas
de George fue en el segundo semestre de
2006, cuando leí su artículo inicial. Llamó tanto
mi atención que me llevó a hacer algo inédito
para mi: en lugar de decirme “ojalá esto estuviera en español”, decidí lanzarme a hacer una
traducción sin que nadie la solicitara. Fue tal
vez una de las primeras ocasiones en que viví
de primera mano esa posibilidad de creación
derivada que las licencias abiertas facilitan. El
ejercicio fue muy provechoso, aunque sólo fue
culminado en Febrero de 2007.
Luego, la revisión de los diversos documentos de Stephen y George (y la traducción
de algunos de ellos), así como la experiencia
que empecé a obtener desde 2007 con los
EduCamp, la participación parcial en CCK08 y
la realización de mis propios cursos abiertos,
me ayudaron a enfrentar el reto de compilar
muchas de estas ideas en una presentación
de una hora. Mirando hacia atrás, me queda
la duda del impacto que tal esfuerzo personal
de síntesis tuvo (y tiene) en mi comprensión de
estos temas. Me gusta pensar que es alta.
Con el paso del tiempo mi exploración, que
ha tenido un componente práctico muy deliberado, me llevó a documentar tanto mi experiencia como mi posición respecto a otros temas
que, si bien tienen un vínculo con el conectivismo, en realidad (lo veo ahora) corresponden a
fragmentos de comprensión y de implicaciones
de pensar el mundo desde una perspectiva de
redes. De allí surgieron presentaciones sobre
Ambientes Personales de Aprendizaje, el rol

del tutor virtual frente a los cambios en el entorno y otras que no llegaron a ser publicadas
(aún).
A pesar de todo esto, al mirar hacia atrás
percibo que sólo hasta el año anterior logré dar
un paso importante en mi comprensión, que
me permitió ampliar mi perspectiva y percibir
patrones que no había visto antes. Más allá de
la discusión sobre la validez del conectivismo,
cómo se usa o si es válido usarlo, noté que el
ejercicio en el que me encontraba era el de
ver el mundo desde una perspectiva de red.
Lo que estaba empezando a hacer era, justamente, pensar en red. Desde esta perspectiva,
el conectivismo es simplemente una forma de
referirse a lo que significa el pensamiento de
red aplicado al aprendizaje. Como decía al
compartir el primer artículo ‘formal’ que escribí sobre este tema, “la virtud de las ideas de
George y Stephen está en la síntesis que hicieron de muy diversas perspectivas, unido a
su capacidad de convocar personas alrededor
de ellas”.
Todo esto refuerza una sensación: que, de
algún modo, la discusión (no resuelta) respecto a si el conectivismo es o no una teoría de
aprendizaje resulta algo estéril, pues lo que
está en juego en realidad es el asunto ideológico que subyace realmente a todas estas

discusiones (como lo pondría Ken Robinson en
Out of our minds).
Hace varios años reflexionaba sobre teorías de aprendizaje, y terminaba diciéndome
que “una teoría es útil en la medida en que
nos permita entender mejor el mundo. Y si
estamos hablando de teorías de aprendizaje,
estas deberían tener una relación directa con
mi propia experiencia como aprendiz, y dar
cuenta de esos procesos”. Aunque es posible
para un humano aprender según los postulados de cualquier teoría de aprendizaje, eso
no quiere decir que una única teoría explique
cómo aprenden todos los humanos. Tal vez el
cognitivismo llevaría algo de delantera allí, en
especial con la base biológica que poco a poco
va consolidando gracias a la neurociencia.
El asunto es que, con ese panorama, la
decisión de fondo para suscribirse a una u
otra teoría deja de ser ‘objetiva’ (algunos dirían ‘científica’) y pasa a tener un componente
adicional. ¿Cuáles son las razones que hacen
que nos identifiquemos con una u otra teoría
(bien podría ser que la respuesta para muchos
fuese la presión social)?. La elección radicaría en una preferencia que refleja una visión
particular respecto al mundo. Radica en la
ideología a la cual nos suscribimos, así sea
de manera inconsciente, como lo pondría Ken
Robinson.
Esto es importante porque empieza a llevar la discusión hacia un rumbo diferente, que
involucra los fines que perseguimos como individuos y, desde allí, como sociedades. Por
eso (al menos para mi) el aporte de Stephen
es incluso más contundente que el de George. Porque hace evidente de qué estamos hablando desde el punto de vista epistemológico,
incluso si las consecuencias no son tan claras
(esto ha ido cambiando con el paso del tiempo,
por supuesto, pero lo cierto es que la aproximación de Stephen es mucho más política -digo
yo- que la de George).
¿A qué viene esto? A que, a partir de mi
experiencia, cuando nos acercamos a la lógica
del conectivismo (con todas sus posibles carencias), lo que está en juego es lograr pensar
en red. Y tal como lo veo en este momento, el
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lador da aprendizagem, que saiba perceber o
que se passa na cabeça de seus alunos, que
identifique suas dificuldades de aprendizagem,
que procure criar estratégias facilitadoras da
construção do conhecimento.
A função de educar não é mais dominar todas as informações e as repassar aos alunos,
mas sim acompanhá-los na pesquisa dessas
informações, estimulando o pensamento crítico
e autônomo e preparando-os para aprenderem
a aprender.
Outro aspecto importante a considerar é
que, a cada dia, mais pessoas das classes

9

Conferências
lío de pensar en red (y hacerlo en serio) es que
lleva a una reflexión un tanto inquietante acerca del futuro de nuestras sociedades y del papel que tenemos en él. Lleva a una tarea que,
al menos para mi, ha resultado difícil: cuestionar nuestra ideología de fondo y, a su vez,
cuestionar la ideología subyacente al mundo
en el que vivimos. Difícil porque ser coherente
con el cuestionamiento implica pensar no sólo
la práctica sino la forma misma en la que se
vive. Difícil porque es más sencillo no hacerlo.
# explorArTIC provoca esta reflexión porque, al estar enfocados en la discusión acerca del conectivismo, los diversos perfiles de
los participantes permiten evidenciar los muy

distintos puntos de partida desde los que nos
acercamos a la exploración. Las preguntas y
las reflexiones públicas me resultan profundamente interesantes pues me permiten ver, por
comparación, que el punto en el que me ubico
es distinto.
Pero no sólo eso, sino que me provocaron
curiosidad por entender las razones que hacen
que sea distinto. No mejor ni peor, sino distinto. Cuando miro hacia atrás en el registro de
mi blog (lo cual sólo es posible porque escribo
un blog, así suene obvio), veo que enfrenté
muchas de las dudas que percibo en algunos
blogs de explorArTIC (lo que no significa que
las haya resuelto). Y creo que eso le da un

sentido distinto a esta reflexión, pues este intento de mapear mi propio camino puede ser
útil para otros pArTICipantes.
Al menos para mí, está siendo realmente
provechoso. Aunque nunca lo sabremos, es
posible que sin explorArTIC nunca hubiera llegado a una reflexión pública como la que compartí hace poco. Reflexión que deja abiertas
muchas preguntas, que me permiten observar
desde otra perspectiva caminos ya recorridos,
pero que siempre tienen cosas nuevas para
aprender
Diego Leal

Ponto de vista sobre as conferências
Conectivismo: ensino e aprendizagem em rede

O

professor Diego Leal ministrou a palestra “O desafio de pensar e
aprender em rede” no 29º Congresso da Rede Sinodal de Educação. O fio condutor de sua apresentação foi a teoria do conectivismo, cuja premissa consiste na aprendizagem como parte integrante
de uma rede social com inúmeras conexões e vínculos distintos, possibilitados pelo enorme aparato tecnológico-digital.
Segundo o palestrante, o conectivismo permite ao aluno o
controle de sua própria aprendizagem e a autonomia na formação de
conexões com outros alunos, ampliando, assim, as propriedades para
o seu aprendizado – trata-se, na verdade, da apreensão de sua própria
aprendizagem, por meio de cinco etapas, basicamente. São elas:
1. Com a orientação do professor, o aluno constrói uma ‘rede
social de aprendizagem’ que tem por objetivo a pesquisa-ação sobre os
conteúdos que devem ser trabalhados no ano letivo.
2. O aluno aprende como avaliar e validar corretamente as
informações obtidas no ciberespaço.
3. Os materiais informativos (artigos, vídeos, fotos etc.), que são
credibilizados pelo aluno e pelo professor, são postados e compartilhados
nas redes sociais

4. Com o tempo, outras pessoas compartilham esses materiais e o
número de postagens de comentários sobre os mesmos aumenta (bem
como a minuciosidade na hora de distinguir os argumentos e os fatos
das meras opiniões).
5. Por meio de subscrições online, o aluno acompanha, em tempo real
todos os novos posts publicados – nesse momento, ocorre a ampliação
das conexões entre ele e outros indivíduos e, consequentemente, a
ampliação das possibilidades de aprendizado.
Essa jornada conectiva leva o aluno à construção de uma gama
riquíssima de conhecimentos, o que lhe permite maior qualidade na
participação em redes sociais. Trata-se de uma aprendizagem que não
se limita à (re)produção, pois é produtiva/criativa e autônoma.
Nesses moldes, de acordo com Diego Leal, o conectivismo faz com
que o sujeito se perceba como alguém que constrói a si mesmo por meio
de diferentes tipos de conexões e/ou relações que estabelece em rede.
Prof. Samuel Henrique Machado
Colégio Mauá
Santa Cruz do Sul/RS

Docentes autores que fomentem estudantes autores

A

revistalições

o sermos convidados para escrever uma
reação a uma palestra, temos a intenção
de tentar achar um “furo” e elaborar uma
crítica sobre o que ouvimos. Contudo, tomado
pelo espírito congregacional do Congresso, fui
me deixando envolver pelo espírito da aprendizagem e não da crítica. E agora, no momento da
escrita, sobressai-se na minha memória uma das
teses de Demo: “são os professores autores que
produzem alunos autores”. E a frase: “o grande
desafio atual é o de o professor ser autor”.
Essas duas falas provocaram uma desestabilização epistemológica e desencadearam uma
reflexão crítica sobre a prática docente. Como
se fosse uma ‘pequena’ rasteira. E surgiram perguntas: O que é ser autor? Sou um autor quando consigo planejar a minha própria aula? Sou
autor quando eu já domino o conteúdo da minha
área de conhecimento? Quando conheço e sei
10 lidar com as novas tecnologias? Quando possuo

os novos recursos? Será que, na verdade, não
estou sendo um bom reprodutor e consumista?
Por outro lado, quantas vezes somos tomados e sufocados pelas rotinas e/ou pela
engrenagem de ‘dar aula’ e não conseguimos
mais produzir saberes e nem sermos autores?
Como podemos exigir que os nossos estudantes produzam poesias se nós mesmos não as
elaboramos? O mesmo serve para outras áreas do conhecimento.
Acredito que ser autor não se restringe a
produção de um texto, pois também somos
autores quando produzimos, constituímos uma
identidade docente própria, quando somos
reconhecidos pela atitude investigadora e promotora de saberes em sala de aula. Desta maneira, compreendo que ser autor transcende a
escrita ou a fala de um pensamento inédito.
Ser autor é ter a coragem de se expor, de
se permitir a crítica. Sem dúvida, a oralidade

também contém uma autoria. Mas a autoria
escrita cria um registro, cria uma memória que
ultrapassa o tempo presente. A autoria escrita
nos compromete com o tempo histórico, com
o kairós e não somente com o cronos. A identidade docente investigadora cria o espaço do
kairós e fomenta a autoria estudantil.
Surge, assim, novamente uma pergunta:
Quantos de nossos estudantes já leram algum
de nossos registros, alguma de nossas produções de conhecimento? Às vezes, os nossos
registros se restringem às avaliações nos trabalhos dos alunos.
Assim, permanece o desafio de sermos
docentes autores que fomentam estudantes
autores.
Prof. Manfredo Carlos Wachs
Diretor Geral do ISEI
Ivoti/RS

Poesia
Rede Sinodal de Educação em Conexão
“O ensino não foi o começo,
o começo foi a aprendizagem.
Foi aprendendo que a gente descobriu
que era possível ensinar e aprender” de verdade.
Paulo Freire e os organizadores, palestrantes, painelistas e congressistas do
29º Congresso da Rede Sinodal de Educação partiram daí.
Diego Leal afirmou que cada uma das teorias da aprendizagem
corresponde a seu histórico tempo.
Repensando as relações entre os atores de um processo educativo,
cada professor, valendo-se de diferentes linguagens,
busca promover a (re)construção do conhecimento.
Constante é a ampliação das redes sociais
via plataformas tecnológicas ou pessoais
em vista da Teoria do Conectivismo,
cuja base é proporcionar diversas conexões
neuronais, conceituais e sociais,
resultado de infinitas cocriações.
Criações essas estabelecidas
não por nossos avatares, e sim por nós que,
ao irmos e retornarmos de Pomerode – SC,
participamos de momentos de compartilhamentos, informações,
minicursos, intervalos, grupos de trabalhos,
painéis, eventos culturais e meditações
e fortalecemos os “nós’ existentes e novos “nós” construímos.
Segundo Carlos Seabra, são inúmeros os “nós” enlaçados
nas redes sociais online em prol da educação:
Facebook, Delicious, Flickr, Skoob...,
tendo sempre o “erro e suas dimensões de aprendizagem
como fonte de pesquisa e investigação”.

Parabéns a toda comunidade escolar
do Colégio Sinodal Doutor Blumenau que nos permitiu,
na cidade mais alemã do Brasil,
vivenciar o verdadeiro sentido das palavras de Benjamin Franklin:
“Diga-me e eu esquecerei,
ensina-me e eu lembrarei,
envolva-me e eu aprenderei.”
Sim, sim. A conexão entre todos se construiu assim.
Profª Paula C. S. Lippert
Instituto Sinodal da Paz
Santa Rosa/RS

revistalições

Plugado na “Conectividade, ensinar e aprender no simples e no complexo”,
Pedro Demo sugeriu uma dinâmica escolar
em que professores e estudantes, a seu intento,
diante de currículos desconstruíveis e de desafios digitais inarredáveis,
tornam-se (co)autores do próprio conhecimento.
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Painel
Conectividade na diversidade

C
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omo construir relações,
valores, respeito às diferenças no mundo virtual?
Inicialmente, é necessário refletir sobre o que é “virtual”. No
sentido estrito da palavra, virtual
é algo que existe apenas como
potência, não como realidade
concreta. Mas o que acontece na
internet e nas assim chamadas
redes sociais é real. Eu converso
com pessoas, envio e recebo documentos, faço compras e transações bancárias, etc. Isso tudo
é realidade, baseada em outras
mediações. A mídia deixou de
ser mero suporte ou meio de
transporte de informações para
se tornar ambiência. Talvez seja
preciso redefinir o termo virtual.
Nessa nova ambiência, há formas de
interações e relações que se diferenciam
daquilo que estamos habituados. Mas não
sei se os valores precisam ser necessariamente outros. Valores como sinceridade,
honestidade, coerência, lealdade, humildade, paz, não-violência, são imprescindíveis para a boa convivência humana em
qualquer ambiência. Não acho necessário
criar novos valores, mas definir os critérios
que fundamentam as relações. Penso que
são justamente os critérios que nos ajudam a criar e a preservar valores. Critérios
são abertos, enquanto regras são fechadas. Mas critérios são absolutos, enquanto regras têm exceção. Millor Fernandes
escreveu: “Toda regra tem exceção. E se
toda regra tem exceção, então, esta regra
também tem exceção, e deve haver, perdida por aí, uma regra absolutamente sem
exceção”.
Digamos que a sinceridade seja um
valor. Mas até que ponto esse valor é absoluto? Do ponto de vista teológico, não
dizemos somente que a mentira tem pernas curtas, mas que ela fere os preceitos
divinos. Porém, uma história bíblica fala
que Deus abençoou mulheres mentirosas.
Conta essa história que o faraó do Egito
convocou as parteiras e ordenou que, na
hora do parto, matassem bebês hebreus
12 do sexo masculino. As parteiras desobe-

deceram. Quando foram chamadas novamente à presença do faraó, mentiram
dizendo que as mulheres hebreias davam
à luz antes que as parteiras chegassem
(Êxodo 1.15-21). Qual é o critério por trás
da ação das parteiras? Eu digo que o critério é a vida. O critério que as conduziu foi
a defesa da vida.
Outro exemplo: um mandamento bíblico diz para santificar o dia de descanso.
Para evitar que esse mandamento fosse
transgredido, escribas judeus criaram,
para esse um mandamento, mais 39 prescrições para estabelecer o que poderia ser
feito no sábado. Jesus resumiu todos os
mandamentos em um só: o amor a Deus e
ao próximo. Temos aqui o amor como critério para cumprimento dos mandamentos
e para as relações humanas!
A sociedade humana sempre desenvolveu contratos para regular a organização social e garantir a sobrevivência. Não
deve ser diferente no “mundo virtual”. A
ambiência midiática necessita de contratos. E contratos precisam estar baseados
em critérios. Critérios como a vida, o amor,
a outra pessoa, são básicos e perenes. Independem da ambiência.
Parece que o ambiente online é propício ao desenvolvimento de comportamento
irresponsável e atitudes que não aflorariam
num ambiente “presencial”. Isso pode ser
visto como algo negativo. Por outro lado,

não seria esta uma manifestação autêntica
da pessoa, daquilo que de fato ela é, despida de convenções sociais?
Nas assim chamadas redes sociais,
a possibilidade de estabelecer relacionamentos é enorme. Não é preciso muito
tempo e esforço para chegar a 400 amigos
no Facebook. Mas, assim como se estabelecem facilmente, as relações podem
ser finalizadas com a mesma rapidez. Em
um evento de jovens que acompanho pela
internet, alguém disse que trocou o Orkut
pelo Facebook. O que aconteceu com os
seus 200 contatos do Orkut? Nada! Ele
simplesmente encerrou a conta e não se
preocupou com eles. Ligações no mundo
virtual parecem não ser tão intensas. Mas
isso significa que elas não têm “qualidade”? Não sei dizer se é uma questão de
qualidade ou de natureza da relação. Acho
que as relações no mundo virtual são de
outra natureza e, por isso, não seria correto avaliá-las a partir dos paradigmas das
relações face-a-face.
Sobre o respeito às diferenças: Por um
lado, a interação virtual transcende ou supera amarras sociais e corporais da interação face-a-face. Diferenças que muitas
vezes “fazem a diferença” nas interações
face-a-face parecem não ter tanto significado na interação virtual. Certa vez coordenei um curso online e alguns meses
depois conheci, pessoalmente, uma parti-

cipante do curso. Durante o curso mantive
muitos diálogos com ela, mas, naquele encontro face-a-face, tive alguma dificuldade. Essa pessoa é muda. Para conversar
comigo, ela precisava escrever num bloco
de papel, que sempre levava consigo. A dificuldade que tive não estava relacionada
com algum preconceito, mas com a necessidade de adequar a comunicação à situação. É preciso ter paciência para esperar
que a pessoa escreva e também transmitir
a ela a intenção de não querer atropelar
seus pensamentos. No ambiente virtual não havia percebido essa dificuldade.
Aliás, nem sabia que ela era muda. Aqui
alguém poderia dizer: isto comprova que
o ambiente virtual é propício ao desenvolvimento de falsa personalidade. Pode ser.
Mas, naquele curso, não fazia diferença
saber ou não saber. O propósito e a natureza da relação eram específicos.
Alguns participantes de cursos online
ficam frustrados quando me conhecem
pessoalmente depois de um curso. Esperam um cara grande e aí encontram
um baixinho. Não que eu esconda essa
característica no ambiente virtual, mas
ali ela não tem importância (errado seria
se, no ambiente virtual, eu destacasse características que não possuo: alto, corpo
atlético...). No ambiente virtual, a mediação da relação não se dá pela aparência
física, mas normalmente pelo texto. Já nas
interações face-a-face, a aparência tem,
pelo menos no primeiro contato, certa importância. Não fosse assim, os baixinhos,
gordinhos e etc. não sofreriam bullying.
O desenvolvimento de uma falsa personalidade (se é que isso é possível) e a
simulação não são privilégios das interações virtuais. O jovem pode comprar um
tênis ou um jeans top em 10 prestações e
ir ao shopping passar a conversa nas meninas, dizendo ser rico. A propensão para
simular pode existir na pessoa e não ser
característica da ambiência. O ser humano
tem certa tendência para fazer o mal. Talvez o ambiente virtual facilite, em alguns
casos, o exercício dessa tendência.
Se, por um lado, algumas diferenças
não fazem a diferença na sociedade em
rede, por outro lado, na rede somos mais
confrontados com o diferente. Diferentes
opiniões políticas, religiosas, preferências
musicais, opções de sexualidade, etc.,

estão mais acessíveis. Com um clique
acesso um site islâmico, judaico, cristão
protestante, ortodoxo, católico ou pentecostal, sites de partidos políticos e fóruns
que defendem as mais diversas e possíveis ideias. O diferente está a um clique de
distância. Tempos atrás, os pobres, as minorias, os diferentes, viviam à margem da
sociedade. Hoje não é necessário ter muito dinheiro para ter um blog e expor ideias.
As minorias podem expor sua opinião.
Não significa que estamos marginalizando
menos e aceitando mais. Significa que o
diferente e a periferia estão aparecendo
mais. Ou seja, a sociedade em rede permite a expressão da diferença, o que ainda é
diferente do respeito às diferenças. Nesse
particular, penso que ainda estamos em
processo de estabelecer contratos para
convivência, tanto no mundo “real”, como
no mundo virtual.
Como escolas de uma rede luterana,
temos uma tradição de respeito às diferenças. A confessionalidade luterana aponta
para uma prática educativa baseada na
liberdade, na aceitação e na abertura para
o diálogo, independente de raça, religião,
opção política, classe social. Isso não significa abdicar de convicções e crenças,
mas de conviver apesar das diferenças.
Pensando na questão dos contratos e critérios: como escolas fundamentadas em
princípios cristãos e confessionais, não
podemos fugir da nossa responsabilidade
no estabelecimento de critérios e valores
para convivência humana.
Como nos constituímos seres humanos na diversidade e na hibridez de
relações presenciais e virtuais?
Falar em hibridez de relações presenciais e virtuais é prato cheio para teólogos.
Pois o ser humano é “híbrido”. Não é composto somente de matéria, mas de corpo
(matéria) e espírito (algo transcendente –
seria comparado ao “virtual”?). São como
dois lados de uma mesma moeda. Por isso
a fé nunca é algo individual, intimista, mas
é relacionamento: horizontal e vertical.
Não somente um, nem apenas o outro.
Quando se fala em internet, há o receio pela perda da dimensão corpórea,
da virtualização excessiva, da criação de
comunidades virtuais com uma cultura desencarnada e descomprometida. Esse perigo não surgiu com as novas tecnologias.

Pensando em termos de religião, o perigo
de virtualização sempre rondou a igreja. Já
a Bíblia, especialmente o apóstolo Tiago,
denuncia uma fé virtual, que não se manifesta em ações, que não considera a situação do próximo. Abstraindo da religião:
será que as pessoas, no “mundo real”, estão realmente preocupadas com a vida das
outras pessoas e com o ambiente no qual
vivem e do qual sobrevivem? Será que não
vivem no seu mundo virtual, somente se
aproveitando dos recursos “reais”?
A rede está em praticamente todo lugar. De quase todos os lugares é possível
acessar conteúdos, aplicativos, interagir
com pessoas, realizar compras, estudar. É
a internet ubíqua. Até pouco tempo atrás,
ubiquidade era um predicado divino. Com
a ampliação da rede e com o uso de diferentes dispositivos para acessá-la, nós
“estamos” praticamente em toda parte,
concomitantemente. O aumento da capacidade de conexão também traz a possibilidade e a necessidade de realizar várias
coisas ao mesmo tempo. A pessoa é cada
vez mais “multitarefa”. Como avaliar essa
questão de estar sempre conectado, de
ser acessado e acessar qualquer coisa
em qualquer lugar e a qualquer tempo?
Estaríamos caminhando para a ideia da
dispensabilidade de Deus e da noção do
ser humano como todo-poderoso?
Meus pais nasceram e provavelmente
vão morrer sem internet. Meus filhos –
exagerando um pouco – não vivem sem
ela. Acredito que a nossa natureza híbrida
nos permite relações virtuais e reais. Por
isso não podemos subestimar as possibilidades de encontros e de interação online.
Mas não podemos descuidar dos encontros, da partilha e da vivência concreta. Afinal, somos corpo e espírito. Não sei se sou
muito otimista, mas acho que os jovens
percebem a diferença. Por mais conectados que estejam, eles ainda prezam e necessitam das relações face-a-face. Acho
que estão conscientes de que, no mundo
virtual, é fácil fechar o navegador e desligar o botão do dispositivo. Mas quando
fazemos isso, estamos no mundo real e
aqui não há um botão mágico.
P. Emilio Voigt
Sínodo Vale do Itajaí/Faculdades EST
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Estudando a baleia Austral e os laços
entre o Brasil e a Argentina

H

revistalições

á alguns anos, o Colégio Sinodal da
Paz e seus professores apostam em
viagens de estudos para complementar a teoria estudada em sala de aula.
Em 2011, dois desses projetos se fundiram, gerando um grande estudo em torno
da Baleia Franca - Eubalena Australis.
O projeto foi desenvolvido na 2ª série
do EM, no intercâmbio entre Instituto Evangélico Americano de José C. Paz – Argentina e Colégio Sinodal da Paz – Brasil, para
aperfeiçoar os conhecimentos na língua
espanhola, a evolução e a rota migratória
da Baleia. Na 7ª série do EF, o projeto teve
como foco a comparação entre humanos
(conteúdo curricular da 7ª série) e a baleia,
tendo como complemento um projeto de
educação financeira.
Nos dois níveis houve uma construção
de saberes baseado em muita pesquisa
com orientação de professores nos componentes curriculares de Biologia, Matemática e Língua Espanhola. Uma das
descobertas foi a origem do nome Franca,
atribuído a elas pejorativamente. Por serem dóceis, se tornam francamente fáceis
de caçar, passando, assim, a serem chamadas de Baleia Austral.
As professoras instigaram os alunos a
pesquisar, dizendo que a baleia teria sido
um animal quadrúpede e terrestre. Verificaram que, por ter o organismo de grande porte, precisavam de muito alimento,
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o qual já estava escasso em terra. Como
no mar havia abundância de alimento, perceberam que a migração do ambiente terrestre para o marítimo ocorreu lentamente
e por processos adaptativos. As baleias
sofreram modificações morfológicas significativas, tais como: narinas que passaram
para a parte dorsal do corpo, os membros
anteriores deram origem às nadadeiras e
os posteriores deram origem à cauda, melhorando o deslocamento na água.
Na análise da estrutura óssea, verificaram semelhanças significativas com
relação à mão humana (cinco grupos ósseos). Para este estudo, a 7ª série visitou o
esqueleto de um exemplar exposto na UNI-

SINOS, e a 2ª série do EM, no Ecocentro,
na Patagônia -Argentina.
A comparação entre a Baleia Austral
e as outras baleias foi relevante, pois os
alunos aprenderam a identificá-la apenas
pelo esguicho de água. Afinal, é a única da
região austral que o faz em formato de letra
“V”. Isso ocorre em função de terem duas
narinas. Outra curiosidade foi que a Orca,
o único animal predador da Austral, não é
baleia, é o maior golfinho do planeta.
Concluindo esses estudos, os alunos
puderam avistar baleias em diferentes lugares dentro da sua rota migratória. A 2ª
série do EM as avistou na Argentina (Patagônia) e a 7ª série avistou mãe e filhote no
Brasil (Imbituba – SC).
Em uma viagem de estudos, proporcionamos aos alunos, além de aprendizagens cognitivas, momentos de convívio em
grupo e integração com o ambiente natural, fazendo com que se sentissem parte
deste Planeta. Assumiram uma postura
de cumplicidade na proteção ambiental,
mostrando-se cidadãos conscientes e, acima de tudo, capazes de serem felizes na
convivência em sociedade.
Profª Claudia Sabrina Spindler e
Profª Patrícia Espindola Michel
Colégio Sinodal da Paz
Novo Hamburgo/RS
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Ampliando fronteiras com o Ensino Médio Inovador:
linguagens contemporâneas e seus territórios

A

partir de uma das ações do Plano de Desenvolvimento Institucional da Escola Barão do Rio Branco, constituímos, em 2009,
um grupo de estudos composto por professores, coordenadores,
gestão pedagógica, pastoral e direção, a fim de discutir o currículo do
Ensino Médio.
Pensando na construção do projeto de vida dos estudantes, o grupo
sugeriu a inclusão de um componente curricular, no qual os estudantes
pudessem experimentar, na prática, as diferentes áreas do conhecimento. Para tanto, apresentaram-se alguns critérios: ênfase no saber fazer;
oferta de modalidades distintas para que os estudantes pudessem fazer
as suas escolhas; adequação de projetos já existentes e aproveitamento
de ambientes e profissionais da instituição, reduzindo, assim os custos
de implantação; turmas com 25 alunos.
Após análise das condições, e com a finalidade de proporcionar aos
estudantes uma aproximação mais estreita com as linguagens socialmente construídas, como a tecnológica, a midiática, a empresarial e
a científica, inserimos, em 2010, o componente curricular Linguagens
Contemporâneas, com duas horas quinzenais, e definimos suas modalidades: Multimídia (ênfase na produção audiovisual), Gestão Ambiental
(Empresa Escolar Ecológica), Empreendedorismo, Robótica Avançada,
Práticas Experimentais e Oratória. Tal componente articula o conhecimento teórico e o prático, incentiva o saber fazer, o trabalho em equipe
e o domínio das linguagens específicas, ampliando as perspectivas do
educando em relação ao mundo do trabalho e oportunizando o exercício
da escolha profissional.
O componente Linguagens Contemporâneas é oferecido aos estudantes das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e suas modalidades são
semestrais, devendo o estudante, obrigatoriamente, cursar a Oratória e
outra modalidade de sua escolha ao longo de um ano letivo.
Para tanto, organizamos esse novo componente da seguinte forma:

Profª Alessandra Klug, Profª Gláucia Castelo Branco
e Prof. Sandoval Pinheiro
Escola Barão do Rio Branco
Blumenau/SC

Comendo e aprendendo... Panquecaria

a 2ª série do Ensino Médio, os alunos trabalham o conteúdo de
análise combinatória, um campo da Matemática e da Lógica,
responsável pela análise das possibilidades e das combinações.
Para solução de problemas dessa natureza, utiliza-se o princípio fundamental da contagem ou o princípio da multiplicação, além da permutação
simples, arranjo e combinação.
Na Química, com o mesmo grupo de alunos, são trabalhadas as reações exotérmicas e endotérmicas, que são responsáveis pelo estudo do
calor das reações. Concomitantemente, na Matemática do 5º ano, são
trabalhadas as frações, seus significados e representações.
Assim, com a união das disciplinas, criou-se o Projeto Panquecaria, em que, na produção de panquecas, os alunos verificam as reações
estudadas na Química. Com a venda de sucos, os alunos estudam as
frações, oferecendo aos clientes sabores diferenciados em quantidades
fracionadas. Com os sabores das panquecas e dos sucos, desenvolvese o estudo da análise combinatória, calculando as possíveis combinações de pedidos, ou seja, das formas diferentes de um cliente fazer sua
refeição consumindo uma panqueca e um copo de suco.

Dessa forma, o projeto buscou demonstrar a presença dessas disciplinas em nosso dia-a-dia de uma forma divertida. E por que não dizer
gostosa?
Profª Lisiane Lessa de Barros, Profª Ritiane Valim Baltazar
e Prof. Júlio Cesar B. Lopes
Centro Sinodal de Ensino Médio do Litoral Norte
Tramandaí/RS
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1) seguindo a ordem alfabética, dividimos cada turma de 1ª e de 2ª
série em dois grupos (A e B);
2) somamos os alunos de cada grupo (A com A; B com B), misturando as duas séries;
3) no 1º semestre, o grupo A faz Oratória, enquanto o grupo B cursa
uma das modalidades, de acordo com a opção feita;
4) no 2º semestre, invertemos os grupos.
Em dezembro de 2009, finalizada a proposta das Linguagens Contemporâneas, percebemos profunda sintonia entre esta e o documento
Ensino Médio Inovador, lançado pelo MEC naquele mesmo mês. Tal documento traz pressupostos e intenções claras para a mudança curricular,
cuja ênfase é o mundo do trabalho.
Esse novo componente oportunizou caminhos e novos desafios. A
partir da avaliação realizada, identificamos as preferências dos estudantes, reduzimos, segundo o SOIP (Serviço de Orientação Profissional), o
número de alunos indecisos na escolha profissional, e oportunizamos a
alguns a contratação por empresas, nas quais pudessem realizar funções específicas e correlatas às modalidades cursadas em nossa escola.
Diante desse quadro, em 2012, avançamos territórios das Linguagens Contemporâneas, implantando nova modalidade de multimídia: o
Laboratório de Comunicação, no qual o texto jornalístico é explorado por
meio da produção do jornal Barão em Notícia - caderno Ensino Médio.
Tal movimento sinaliza a ampliação das fronteiras do próprio componente curricular, que, por meio de suas modalidades, nos permite alcançar a
ideia central do Ensino Médio: inovar.
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Bolsa amarela em sala de aula:
Construção da identidade, memória

O

Projeto Bolsa amarela
em sala de aula constituiu-se a partir da leitura
da obra Bolsa amarela (2011),
de Lygia Bojunga – autora agraciada, em 1982, com o Prêmio
Hans Christian Andersen, considerado o Prêmio Nobel da
Literatura Infantojuvenil – pelas
turmas do sétimo ano do Ensino
Fundamental. Segundo sinopse
da editora Casa Lygia Bojunga:
A Bolsa é a história de uma
menina que entra em conflito
consigo mesma e com a família
ao reprimir três grandes vontades (que ela esconde numa bolsa amarela ) – a vontade de crescer, a de
ser garoto e a de se tornar escritora. A partir
dessa revelação – por si mesma uma contestação à estrutura familiar tradicional em
cujo meio “criança não tem vontade” – essa
menina sensível e imaginativa nos conta o
seu dia-a-dia, juntando o mundo real da família ao mundo criado por sua imaginação
fértil e povoado de amigos secretos e fantasias. Ao mesmo tempo que se sucedem
episódios reais e fantásticos, uma aventura
espiritual se processa, e a menina segue
rumo à sua afirmação como pessoa.
O Projeto explorou a relação entre a
memória e a importância de certos objetos que passam a constituir a história dos
vínculos de Raquel, protagonista, e dos leitores identificados com a narrativa. Cada
objeto que Raquel coloca dentro da bolsa

representa um pedacinho de suas vontades. Raquel conversa com suas vontades
através dos objetos porque é difícil pegar,
cuidar, apalpar e identificar os próprios
desejos: eles moram num lugar chamado
subjetividade. Logo, os sentimentos e as
vontades de Raquel só existem dentro da
própria Raquel que conversa imaginariamente com os objetos, constituindo, assim,
o pacto ficcional com o leitor.
De acordo com José Guilherme Merquior (1975), no pacto ficcional, o leitor
vive a ilusão estética como uma ilusão
consentida: “a crença na realidade do drama coexiste com a certeza de que ele é somente um jogo”. Esta ilusão é necessária
para a leitura de toda obra literária. Como
afirma a sinopse disponibilizada no site oficial da Casa Bojunga, em Bolsa amarela,

“encontramos o ludismo que
sempre esteve presente nos
livros de Lygia, mas que aqui
atinge um perfeito equilíbrio entre a liberdade do imaginário e
as restrições do real.”
O diferencial do Projeto está
na possibilidade de concretizar
a bolsa enquanto objeto metafórico. Logo, o trabalho com a
obra explorou o processo criativo vivido por Raquel em sua
interação com a bolsa e os objetos que ela insere na mesma.
Imitando Raquel, foi proposto
aos alunos exercícios de leitura
que dão conta da transformação
de objetos concretos em palavras e metáforas. As metáforas ampliam o sentido das
coisas, interferindo na compreensão humana, pois elas ativam a multiplicidade de
interpretações, promovendo a flexibilização
do pensamento em direção a uma visão
complexa e multidimensional do ato de ler.
Profª Ana Charão
Centro de Ensino Médio Pastor Dohms
Unidade Higienópolis
Porto Alegre/RS
Referências
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“O lobo que nem sempre é mau”

E
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ste projeto surgiu a partir de observações feitas pela professora na sala de aula. Sempre que ouviam histórias, as crianças perguntavam: “cadê o lobo? essa história tem lobo?
esse lobo é mau?”. Até mesmo as brincadeiras, muitas vezes,
eram sobre lobos. Assim foi possível constatar um grande interesse das crianças sobre esse animal, surgindo a ideia do projeto.
Inicialmente, estudamos algumas características dos cachorros
até chegar as suas semelhanças com os lobos.
Os principais objetivos desse projeto foram: conhecer o animal lobo; descobrir onde mora e como vive; desenvolver a fan16 tasia e o imaginário através de histórias infantis; sensibilizar as
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crianças para a importância de cuidar e preservar os animais
e toda a natureza; desenvolver valores como respeito, perdão,
amizade, verdade; propiciar momentos que levem a criança a
manusear diversos materiais, favorecendo o desenvolvimento
da coordenação motora; criar um ambiente rico e lúdico, favorável ao aprendizado.
O tema foi abordado de forma criativa e diversificada, fazendo uso de histórias, músicas, obras de arte, materiais recicláveis, conversas e outros. Para realizar os trabalhos manuais e
práticos, as crianças tiveram, ao seu dispor, uma variedade de
materiais, como lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, revistas, cola colorida, tinta guache, materiais recicláveis, livros,
papeis coloridos, argila, entre outros.
Através desse projeto, as crianças puderam aprender e descobrir muitas coisas, entre elas: que os lobos são animais selvagens
e que sua casa é a floresta; que no nosso país, o Brasil, existe

uma espécie de lobo, o lobo guará; que todos devemos proteger
e cuidar de toda a natureza e dos animais; que o lobo guará é
um animal em extinção. Também aprenderam muitas coisas com
os lobos e com outros personagens que moram nos livros como:
obediência e perdão (história da Chapeuzinho Vermelho), ajudar o
próximo e não ser preguiçoso (história dos Três Porquinhos), dizer
sempre a verdade (história do Pedro e o Lobo). Entre as atividades que foram realizadas, algumas chamaram mais a atenção das
crianças. Foram elas: história de Rômulo e Remo, pesquisa para
fazer em casa sobre os lobos, fantoche da Chapeuzinho e do lobo
e o filme “Deu a louca na Chapeuzinho”.
Profª Keity Sulivan Mette Corrêa
e Profª Analu Melo de Oliveira
Jardim de Infância Princesa Isabel
Blumenau/SC

A união das artes
também defende a leitura prazerosa das
obras literárias (GARDNER, 1997, p. 61).
Já o autor Roberto Fonseca, na obra
História do Rio Grande do Sul para jovens,
trata do diálogo entre a arte literária e a
disciplina de História:
“As relações entre História e a Literatura constituem um dos temas culturais mais
importantes em nossa passagem do século. (…) Sabe-se hoje que o texto histórico é
um constructo intelectual que a) é sempre
contado por alguém e b) é sempre contado
com palavras. Para além dessas variantes, o
texto histórico é uma narração, e , como tal,
utiliza-se dos artifícios da própria narração,
da descrição, da personagem, do tempo e do
espaço, etc, o que nos remete à Literatura.”
A partir da união da Literatura com o
contexto histórico presente em obras de
autores do Rio Grande do Sul aproximou-

se o que é “contado com palavras” com a
encenação.
A leitura realizada pelos educandos,
orientada pela educadora, possibilitou o
entendimento da trama narrativa, oferecendo aos alunos ferramentas para produzir um novo texto. A partir dele, o grupo
organizou-se para definir as funções: produção de roteiro, ensaios, criação de cenário, elaboração de figurino, direção, filmagem e edição, encenação, entre outras.
Organizada a estrutura do projeto, ele
culminou na apresentação teatral (criação
coletiva). A atividade ganhou forma e passou a ser representada anualmente pelos
alunos das três séries do Ensino Médio.
Profª Alexandra Lahm
Colégio Sinodal do Salvador
Porto Alegre/RS
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O

desejo de trabalhar a “união das
artes” foi realizado na dissertação
de mestrado da educadora. Nele, a
professora abordou a Literatura e a Música
em forma de projeto, adaptando o mesmo
à realidade da sala de aula e ao público
desejado – o Ensino Médio.
O Colégio Sinodal do Salvador e a professora defendem a ideia de que o aprendizado da literatura e da língua materna
devem estar associados a uma vivência
prática. Em função disso, oferecem aos
seus educandos uma atividade interativa,
na qual os alunos não fazem apenas a leitura da obra literária, mas também a sua
releitura. Através dela, o projeto cria corpo:
União das artes – Literatura e Teatro, o que
possibilita um entendimento diferencial do
texto ficcional e como ele será comunicado
aos outros (pela ação = teatro).
Sugeriu-se, aos alunos, o ensino da
literatura e da língua materna em diálogo
com outra arte – a teatral – de forma prazerosa. O projeto alicerçou-se em duas
bases:
a) a leitura prazerosa em diálogo com o
processo de criação dos educandos
b) fundamentação teórica direcionada
ao processo de aprendizagem do texto literário
A leitura de obras literárias nos proporciona uma viagem e faz com que tenhamos contato com outro universo. O teatro,
por sua vez, dá vida – através da ação –
ao que era até então só palavras, portanto
torna-se um processo dinâmico de criação.
Terry Eagleton aborda o prazer na leitura citando Freud (EAGLETON, 2003, p.
263). E John Gardner, em A Arte da Ficção,

17

Compartilhando
CIARTEC

A

Semana Ciartec – Semana Ciências, Artes e Tecnologias – acontece sempre no mês de outubro e teve início em 2006. Essa
semana teve sua origem com a Feira de Ciências em nossa
Instituição, mas percebeu-se que a feira não atingia todos os níveis de
ensino da IENH e nem contemplava os múltiplos saberes desenvolvidos
em nossa escola. Buscou-se, por isso, organizar uma semana com diferentes atividades e mostras de trabalho, envolvendo todas as áreas de
aprendizagem.
A Feira de Ciências passou a ser uma das atividades pedagógicas
desenvolvidas na Semana Ciartec. Desde a Educação Básica até o
Ensino Superior são organizadas atividades diversificadas, buscando
promover o conhecimento e a troca de experiências com os alunos e
a comunidade. A comunidade pode participar das diversas palestras e
visitar as mostras de trabalhos através de agendamento.
O horário é organizado de forma que contemple palestras, oficinas,
mostras de trabalhos e feiras. O tema segue o mesmo do seminário que
inicia o ano letivo da IENH. Neste ano, o tema da Ciartec é: 180 anos:
uma história, muitas vidas.

O diferencial desse projeto é a articulação do conhecimento e a
valorização da bagagem cultural, pois permite que os mais variados
trabalhos sejam desenvolvidos em conjunto com a proposta da
escola, que é a troca de saberes e experiências na construção do
conhecimento.
A cada ano, a Semana Ciartec vem crescendo pedagogicamente,
pois se percebe a necessidade de trabalhar a educação como um todo e
não mais segmentada, em compartimentos.
O número de patrocinadores aumentou, pois a visibilidade dessa
semana na comunidade também cresceu. Há interesse de participação
dos empresários na Semana Ciartec. Existem atividades que são
premiadas de acordo com a determinação de cada coordenador de área,
e os prêmios são obtidos a partir dos patrocínios.
Muitos trabalhos premiados na Semana Ciartec são selecionados
para participar de outras mostras, por exemplo, da Mostratec. Essa
semana é mais uma de projetos que incentivam a pesquisa científica.
Há um envolvimento maior dos alunos, professores e comunidade em
geral. Acreditamos que escola e comunidade devem trabalhar juntas na
construção da aprendizagem.
A Ciartec é organizada por um coordenador convidado sempre
no coquetel de encerramento da semana de atividades. Compete a
ele organizar toda a semana, conseguir os patrocínios e motivar a
participação de todos. Os professores e a equipe pedagógica da escola
são fundamentais para o sucesso da Ciartec. São eles que auxiliam o
coordenador, propondo oficinas, palestras e mostras.
Com certeza, esse projeto teve modificações e adaptações com o
passar dos anos, pois os processos de ensino e de aprendizagem se
modificam de acordo com as necessidades do dia a dia.
Profª Rosalia Maria de Mello
Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
Novo Hamburgo/RS

Do simples ao complexo: o caminho da compreensão

O

Aplicações práticas que conectam conhecimentos
de Matemática e de Ciências da Natureza

revistalições

projeto “Do simples ao complexo: o caminho da compreensão” trata, de forma
prática e interdisciplinar, sobre o uso
da Matemática e da Ciência no dia-a-dia. Ele
estimula a preservação em relação à natureza, contribui para a formação de um indivíduo
crítico e amplia a compreensão de conceitos.
Do mesmo modo, incentiva a participação, a
discussão e a reflexão sobre o uso da ciência e
da matemática no dia-a-dia.
As atividades vêm sendo executadas por
alunos do Ensino Fundamental e Médio do
Centro de Ensino Médio Pastor Dohms – Unidade Taquari, RS. A ideia vem ao encontro da
proposta pedagógica da Escola que visa a
desenvolver o raciocínio lógico, a autonomia,
a criatividade do aluno, e comprometê-lo com
18 valores éticos, políticos, sociais, científicos e

estéticos da sociedade em que está inserido.
Projeto Horta: A intenção do projeto é
desenvolver a valorização do meio em que o
aluno está inserido, buscando uma melhoria
nas relações e incentivando-o para ações comunitárias que visem ao bem comum. Ele procura despertar para a consciência ambiental,
objetivando evitar o consumismo inconsequente através da valorização da horta para uma
alimentação adequada. As atividades buscam
sensibilizar e conscientizar os alunos de que
a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão deste planeta.
O projeto trabalha com o cultivo de uma
horta. Lá, os alunos têm contato com o preparo
do terreno, conhecem os cuidados essenciais
que são necessários para o cultivo de vegetais. Como culminância do projeto, os alunos

organizam uma Feira Orgânica e comercializam seus produtos para toda a comunidade
escolar. Através dessas atividades, planta-se
uma sementinha nos alunos, estimulando-os a
adquirirem produtos orgânicos e a desenvolverem aptidões como o cultivo de uma horta.
A Matemática também está inserida no projeto. De que forma? Os alunos trabalham com
medições, constroem plantas baixas, observam o crescimento dos vegetais e fazem a sua
representação em forma de gráficos, comercializam os produtos da feira orgânica.
Projeto Mercado: No Mercado Dohms, são
simuladas diversas atividades de compra e venda de produtos, utilizando, para isso, embalagens
vazias de produtos comercializados. Inicialmente,
os alunos foram convidados a visitar um supermercado na cidade. Lá, foi possível fazer ob-
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servações e, posteriormente, os próprios alunos
montaram o seu mercado dentro da escola.
As atividades desenvolvidas no mercado
ajudam os alunos a resolverem problemas matemáticos dos mais diversos, como análise de
preço x qualidade, preço x quantidade e quantidade x qualidade, desafiando, muitas vezes, os
alunos a utilizarem os mais diversos conteúdos
da Matemática, como operações, proporção,
geometria, educação financeira entre outros,
para solução de problemas.
O estudo de Ciências também acontece no
desenvolvimento do projeto do Mercado Dohms.
Através dos rótulos dos produtos, analisam-se
os conservantes dos produtos, os valores nutricionais, os aditivos alimentares e outros.
Prof. Cássio André Reis
e Profª Marília Juliano Souza
Centro de Ensino Médio Pastor Dohms
Unidade Taquari
Taquari/RS

“Ecologia do coração, uma viagem do eu ao nós”
escola com o auxílio de uma bióloga; vivências para cuidar de quem
cuida (professores). Essas atividades foram trabalhadas nas diversas
linguagens, desde a área de Movimento até a Língua Portuguesa.
Percebemos, neste projeto, que são diversos os caminhos a serem
trilhados para a cultura da sustentabilidade das relações humanas.
Como dizia Pierre Weil (1993), “... a onda que estamos vivendo é o
reflexo de uma crise que afeta a humanidade: a falta de sentido da
existência”. Momentos de crise, porém, podem se transformar em grande
oportunidade de evoluir e mudar ... Realmente, o projeto ficou como algo
diferente em nossas relações na escola, tanto que estamos no terceiro
ano com o novo projeto“ Educação a quatro mãos, por uma ecologia do
coração”. Nele, a essência do “nós” continua e temos a certeza de que,
por menor que sejam nossas atitudes, fazer o bem, vale a pena!
Profª Gislene Rodrigues da Silva Valim
Associação Educacional Luterana Bom Jesus/IELUSC
Joinville/SC
Referências
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H

oje, fala-se muito sobre “sustentabilidade”, mas, ao mesmo tempo,
há desperdício e falta de cuidado para com o ser humano. Vivemos
em tempos de banalização. É grande o cuidado com o exterior, e
pequeno o com o interior. Se não cuidarmos dos sentimentos, o exterior se
tornará superficial. Leonardo Boff (2009) afirma que “o eixo que sustenta um
novo ensaio civilizatório é ser amigo da vida”. Portanto, a prática da ecologia
do coração é um caminho para a transformação humana e planetária.
Tendo em mente esse ponto de vista, desenvolvemos, no Colégio
Bom Jesus /IELUSC, o projeto “Ecologia do coração, uma viagem do eu
ao nós”. Ele valoriza a construção de um mundo sustentável, através
das relações do ser humano com o meio, desenvolvendo atitudes de
respeito pelo “eu”, pelo outro e pelo meio ambiente . Para possibilitar
a vivência de um mundo humanamente sustentável, o projeto incentiva
a descoberta do outro através da descoberta de si mesmo. Só então é
possível, verdadeiramente, pôr-se no lugar dos outros e compreender as
suas reações. “Desenvolver esta atitude de empatia é muito útil para os
comportamentos sociais ao longo de toda a vida” (Jacques Delors,1999).
O projeto teve início em 2010, ano em que recebeu o Prêmio Embraco
de Ecologia. Em 2011, foi a espinha dorsal dos projetos interdisciplinares
do Berçário à 4ª série, gerando atividades práticas como:
Educação Infantil : Construção do Carrinho do Coração, no qual
trabalha-se a socialização e a diversão.
1ª à 4ª série: Entrevistas; Criação do lema: Gentileza gera gentileza...
amor... paz...; relatos de convivência na família e na escola com o caderno
viajante; desafio do amor, no qual as crianças têm que observar e relatar
a quantidade de boas atitudes que têm; Amigo do coração para cuidar
do outro; Visita a um Ancionato para a doação de carinho; Construção
e plantio de mudas no Ecopomar para a observação, vivência com a
natureza e desenvolvimento de uma alimentação saudável, bem como
o plantio de sementes na horta; construção de um jogo denominado
“Trilha do Amor” no parque com o desenvolvimento de atividades
práticas relacionadas à vivência de conteúdos; pesquisa e confecção
de um jogo chamado Mancala; vivência e doação do mesmo para o Lar
das crianças carentes; catalogação das espécies vegetais na trilha da
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Centro de Ensino Médio Pastor Dohms e
Centro Sinodal de Ensino Médio do Litoral Norte

Escola de Ensino Fundamental
Sinodal Sete de Setembro

Associação Educacional Luterana Bom Jesus - IELUSC

Colégio Sinodal
Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann

Colégio Sinodal Conventos

Colégio Sinodal Alfredo Simon

Colégio Sinodal Doutor Blumenau

Colégio Teutônia

Colégio Sinodal Ruy Barbosa

Instituto Superior de Educação Ivoti

Colégio Mauá

Faculdades EST

Colégio Martinus

Colégio Sinodal Tiradentes
Colégio Martin Luther

Colégio Gaspar Silveira Martins

Instituto Sinodal da Paz

Colégio Evangélico Panambi

Escola Barão do Rio Branco

Instituição Evangélica Novo Hamburgo

Colégio Froebel

Instituto Rio Branco

Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothe Schäfke
Jardim de Infância Princesa Isabel

Colégio Evangélico Alberto Torres
Lajeado e Região Alta

Sociedade Educacional Três de Maio

Colégio Evangélico Jaraguá

Instituto Sinodal Imigrante

Instituto Educacional Luterano
Instituto de Educação Ivoti

Colégio Sinodal Progresso

Colégio Sinodal do Salvador

Escola Bom Pastor

Colégio Evangélico Augusto Pestana

Colégio Evangélico Martin Luther

Colégio Sinodal Barão do Rio Branco
Colégio Sinodal da Paz

Instituto Luterano de Educação do Parecis

Colégio Evangélico Rui Barbosa

Colégio Sinodal Ibirubá

Colégio Sinodal Rui Barbosa

Colégio Cônsul Carlos Renaux

Colégio Evangélico Divino Mestre e Centro
Sinodal de Ensino Médio de Sapiranga

Colégio Sinodal Gustavo Adolfo

Compartilhando
Filosofia nas Séries Iniciais

O
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projeto foi intitulado “Filosofia na Educação Infantil e nas Séries Iniciais” do
Ensino Fundamental. A ideia passou
a existir e foi construída numa reunião pedagógica, na qual a equipe de profissionais
de ambos os níveis do Centro Tecnológico
Frederico Jorge Logemann – CFJL - planejaram o tema a ser desenvolvido para o próximo ano letivo. O tema escolhido foi: “As
perguntas que movem o mundo”.
O objetivo e a nossa preocupação em
desenvolver esse trabalho era de aprimorar as habilidades de pensamento e a
formação da comunidade de investigação.
Em tempos de respostas prontas, de informações imediatas conectadas ao mundo,
motivamos os alunos ao questionamento,
à investigação, à reflexão para, assim,
chegarem às respostas ou ... a novos
questionamentos.
Dessa forma, o Planejamento Pedagógico do ano de 2010 foi realizado a partir
de questões filosóficas propostas por grandes pensadores, os quais foram selecionados dos livros da Coleção Filosofinhos,
da Tomo Editorial (2009), como subsídio
para o estudo, para a investigação e para
o aprendizado de conteúdos e temas cotidianos, distribuídos nos respectivos bimestres. No primeiro bimestre, “Penso,
logo existo...” (René Descartes), o foco
trabalhado envolveu a questão da Identidade, do “Eu”. No segundo bimestre, “Uma
coisa é a tua cabeça, uma outra coisa é
o mundo...” (Sigmund Freud), a reflexão
voltou-se para as relações interpessoais,
trabalhou-se a questão do “eu” a partir da
família. No terceiro, “Para que o mundo de
pobreza não seja a pobreza do mundo....”
(Karl Marx), foram enfatizadas as Ideias do
Mundo, a solidariedade (atitudes) e feita a
campanha para arrecadar roupas, brinque-
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dos para um orfanato, que foi visitado posteriormente. Algumas turmas escreveram
cartas para essas crianças. Trabalhou-se
a identidade brasileira com a releitura do
quadro “Operários” de Tarsila do Amaral. A
cultura do Rio Grande do Sul foi trabalhada
com as obras “Lendas do Sul” e “ O Negrinho do Pastoreio”. No quarto bimestre, “Só
sei, que nada sei!” (Sócrates) apresentou
a busca constante do Saber, levando-se
em conta a curiosidade nata das crianças.
Procurou-se conhecer a cultura, a história,
a localização, as obras de artes, a poesia,
a música da Grécia, relacionando-as com
as outras culturas. Refletiu-se sobre a importância das atividades físicas, pois coincidiu com o período da Copa do Mundo de
Futebol.
O grupo de professores fundamentou
teoricamente o projeto com o estudo do livro: “Pequenos Pensadores - A História do

Pepê”, de Silvia Giorgi e com o filme e livro
“O mundo de Sofia”, de Jostein Gaarder,
que retrata a história da filosofia. Esses
materiais deram origem à ideia da “Caixa
Surpresa”, para a qual cada professora
criou atividades diferenciadas. No berçário, a ideia foi de duas caixas de tamanhos
diferentes (grande e pequeno), dentro das
quais estavam escondidos objetos da própria sala. Em outras turmas, os alunos
trouxeram objetos de casa, os quais deveriam ser adivinhados pelos colegas. A partir dessa atividade, construíram-se textos
para cada componente e também produziu-se um texto único envolvendo todos os
pertences trazidos. Também trabalhou-se
com cartas enviadas por pessoas “anônimas” as quais aguçaram as crianças a
descobertas das ideias e reflexões sobre o
conteúdo dos pensamentos exposto nestas cartas através de questionamentos,
argumentações, comparações e comprovações.
Indubitavelmente, a criança da Ed. Infantil e das Séries Inicias é tratada como
sujeito “no mundo e com o mundo” (Freire)
respeitando os seus conceitos advindos de
sua cultura, de sua realidade, de sua idade
lembrando que não são as respostas que
movem o mundo e, sim, as perguntas.
				
Profª Rosemeri Henn
Centro Tecnológico Frederico
Jorge Logemann
Horizontina/RS

Compartilhando
Iniciação Musical no 1º e 2º Anos

O

Considerando a importância de promover e estimular uma das
inteligências múltiplas existentes no cérebro humano, de acordo
com Gardner, as professoras desse projeto Solange Cristina Fries
e Jocieli Nienow (professoras do 1º ano) procuram desenvolver o
intelectual de cada criança.
Através da “Metodologia de Projeto” são desencadeados interesses dos alunos e juntos, alunos e professores, planejam as
atividades para o desenvolvimento dos trabalhos. Eles resultam
em situações de estimulação que proporcionam o conhecimento
e o gosto pela iniciação musical.
Este trabalho tem como objetivos específicos: conhecer instrumentos musicais, ritmos sonoros, notas, partituras, claves; iniciar
conceitos sobre iniciação musical e qualidades de som; aprimorar
a audição sonora; estimular a concentração; conhecer e identificar
ritmos; ouvir e cantar diferentes canções; apreciar a diversidade
musical; valorizar a música como importante meio de aprendizagem, imitar gestos e sons, possibilitar momentos em que a criança vivencie diferentes situações musicais; vivenciar momentos

de interação entre instrumentos musicais e outros itens usados
para a obtenção de canções harmônicas; reconhecer e diferenciar
instrumentos de sopro, corda e percussão; confeccionar instrumentos musicais; explorar histórias que envolvam a música e os
instrumentos.
A evolução do projeto se deu da seguinte maneira: em 2008,
as crianças lançaram a ideia de aprender sobre notas, claves e a
classificação dos instrumentos como de sopro, percussão e corda. Em 2009, nomearam o projeto de “Ritmos do Mundo”, pois seu
interesse estava voltado aos ritmos musicais como samba, banda,
rock, valsa... Em 2010, o projeto ganhou o nome de “Explorando
Instrumentos Musicais”, pois desencadeava o interesse em tocar,
ouvir... enfim saber tudo sobre diversos instrumentos musicais.
O ano de 2011 foi marcado pela interpretação e representação
de artistas musicais, pois o foco principal dava-se aos músicos,
cantores e artistas da música. Nesse ano, o projeto foi nomeado
“Conhecendo Artistas musicais”.
O encerramento acontece com a elaboração de um álbum da
música, com a confecção de instrumentos musicais com o uso
de sucatas e apresentações relacionadas ao projeto. Ao final do
projeto, acontece uma avaliação geral. São mencionados aspectos positivos e de crescimento, e também os pontos que poderão
melhorar para o próximo ano.
Profª Solange Cristina Fries
Escola Sinodal Sete de Setembro
Não-Me-Toque/RS
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Compartilhamento “Iniciação Musical”, apresentado no 29º
Congresso da Rede Sinodal de Educação, teve como objetivo trazer uma vivência realizada na Escola Sinodal Sete de
Setembro da cidade de Não-Me-Toque/RS.
Mesmo antes da lei nº. 11.769 de agosto de 2008, quando a
música passou a ser obrigatória na grade curricular dos ensinos
fundamental e médio, a Escola de Ensino Fundamental Sinodal
Sete de Setembro valorizou a música em seu currículo. Inicialmente, as aulas de canto e música das turmas do 1º e 2º anos
aconteciam semanalmente. Os alunos faziam rodas de violão e
canto com a professora Solange Fries.
A partir de 2008, surgiu a ideia de organizar as aulas de canto e música com a realização de projetos, o que despertou nas
crianças o interesse em ampliar seus conhecimentos acerca desse assunto e, dessa forma, exigiu a diversificação das práticas
pedagógicas ora usadas.
Nesse sentido, criou-se o projeto: “Iniciação Musical”, que tem
por objetivo ampliar os conhecimentos sobre a música, os instrumentos sonoros, os ritmos, promovendo o gosto musical e dando
às crianças uma iniciação à alfabetização musical, permitindo-as
descobrir, de maneira prazerosa, as relações que podemos ter
com o mundo da música.
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Compartilhando
“Minha Turma tem um Nome”

A
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Educação Infantil do Colégio Evangélico Alberto Torres, com aproximadamente 80 anos de trabalho no Vale
do Taquari, busca qualificar, cada vez mais,
as ações pedagógicas junto às crianças.
São muitos os projetos realizados através
de vivências e experiências significativas
e enriquecedoras. Um desses é o projeto
“Minha Turma tem um Nome”, desenvolvido por todas as turmas, ao longo do ano
letivo.
Inicialmente, é importante explorar o
conceito de criança que discutimos com o
corpo docente do CEAT. Compreendemos
as crianças como capazes de intervir nas
mudanças do mundo, capazes de construir
estratégias muito criativas de atuação no
grupo de pares, sendo protagonistas do
processo pedagógico através de negociações, resistências, criatividades e subjetividades. Rinaldi (in GANDINI e EDWARDS,
1999, p. 76) contribui dizendo que “a criança é vista como alguém que experimenta o
mundo, que se sente uma parte do mundo
desde o momento do nascimento”. Acreditamos que a criança é um sujeito com
curiosidade, com desejo de viver, de se
comunicar, apresentando um competente sistema de habilidades, estratégias de
aprendizagem e formas de organizar seus
relacionamentos.
Partindo desse conceito, faz-se necessário compreender que o “nome” é um dos
pontos de partida para a construção da
identidade da criança e do grupo, ampliando o conceito social. Ao dar nome às coisas e às pessoas, o ser humano se apropria delas, e elas passam a fazer parte da
cultura e do cotidiano. Acreditando nisso,
as turmas de Educação Infantil do CEAT
criam uma identificação para a sua turma
e, para que o nome escolhido tenha sentido e significado, a escolha deve partir dos
interesses, das necessidades e das características que o grupo vem apresentando.
A identidade é um processo dinâmico
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que possibilita a construção gradativa da
personalidade, e se constrói num processo de relações sociais, forjadas nas interações entre pessoas e grupos e cristalizadas no contexto sociocultural em que o
sujeito se localiza, construindo, assim, o
seu eu na identificação com os elementos
significativos de seu grupo social (Berger e
Luckman, 1987).
O olhar e a escuta atenta dos profissionais que atuam com as crianças é fundamental, e se dá através dos diálogos, das
movimentações, das brincadeiras, do ouvir
e respeitar o outro. BARBIER (1993) aborda questões referentes à escuta sensível e
a sensibilidade do educador ao ouvir o que
dizem as crianças.
O trabalho pedagógico desenvolvido a
partir do nome da turma é muito rico, pois
movimenta diferentes grupos da escola e
os conhecimentos e conteúdos “estão a
serviço” dos problemas que as crianças
querem resolver ou das descobertas que
querem fazer. Um exemplo disso é quando a “Turma dos Mosqueteiros” (crianças de 5 anos,
orientados pela Professora
Karin
Pulita/Especialista
em Educação Infantil) resolveu construir o Castelo
dos Mosqueteiros. Esse trabalho envolveu toda escola
na coleta de caixas de leite
e, em especial, as aulas de
Matemática da 5ª série, que
ajudaram a calcular quantidades, a metragem e a planta do castelo. As crianças
confeccionaram fantasias,
apresentaram teatros para

as outras turmas e para os pais e na aula
de Música (Professora Fabiana Hunecke),
construíram uma letra especial para a canção que caracterizou o grupo.
Finalizar este relato escrito implica em
colocar-me numa posição de continuidade,
de interesse em realizar novas pesquisas
com crianças, uma vez que todo o estudo
abre espaço para a provocação de outras
dúvidas, outras perguntas e outros problemas. Como afirma Larrosa (2004, p.
316), para que a manhã seja virgem, nova,
recém-nascida, faz falta uma noite e uma
aurora, uma obscuridade e um incêndio.
Por isso, convidar o leitor a que pare para
pensar, a que questione o que já sabe, e
convida-lo também a que leia incendiando
o que lê, não é outra coisa que provocar
seu próprio pensamento, suas próprias
perguntas, suas próprias palavras.
Profª Cláudia Inês Horn
Colégio Evangélico Alberto Torres
Lajeado/RS
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Compartilhando
O ensino de Ciências através da Robótica:
um exemplo de interdisciplinaridade que deu certo

O trabalho na 7a série
Na 7a série, o tema abordado é o corpo humano e o funcionamento
dos seus sistemas. Estão envolvidas as disciplinas de Língua Estrangeira
Moderna, Língua Portuguesa, Novas Tecnologias, Ciências e Geografia.
No mês de março, os conteúdos da disciplina de Ciências que serão desenvolvidos durante o ano letivo são apresentados para a turma.
Usamos um vídeo sobre a evolução do Homem através da sua alimentação (Discovery
Channel) que mostra a interligação dos sistemas do corpo humano para a manutenção
da vida.
Após, a turma é dividida em grupos e
os assuntos (Sistema Digestório, Sistema
Respiratório, Visão, Sistema Circulatório,
Sistema Endócrino e o Sistema Locomotor)
são sorteados entre eles. Após o sorteio dos
assuntos, cada grupo recebe um “esquema”
que mostra os itens que devem ser desenvolvidos no trabalho. O esquema ajuda a
desenvolver uma linha de pensamento que
deve ser seguida para o bom andamento do
trabalho.
Durante o desenvolvimento dos assuntos, os grupos deverão utilizar
um referencial teórico que apresente principais características, órgãos
que constituem os sistemas estudados, importância do sistema em questão e curiosidades. O referencial é baseado em uma pesquisa bibliográfica (livros, revistas e internet) orientada pelo professor.
Após o aprofundamento do referencial teórico, o grupo elabora questionamentos (cerca de cinco questões) que serão feitos para um profissional

da área da saúde sobre doenças ou problemas que podem afetar o sistema de estudo. A entrevista é gravada em vídeo e depois, com o auxílio da
professora de Novas Tecnologias, os grupos editam os seus vídeos.
Durante a construção do referencial teórico, os alunos realizam montagens relacionadas aos Sistemas estudados utilizando os kits LEGO
ZOOM – NXT. Cada kit permite recriar o funcionamento de alguns sistemas e programar o funcionamento utilizando softwares de computador
específicos para o NXT. As montagens são socializadas com os demais
grupos e, a partir delas, buscam-se soluções para as situações problema
contidas no material de apoio do kit LEGO
ZOOM.
Ainda, os grupos elaboram palavras-cruzadas sobre o assunto utilizando o software
HOT POTATOES e uma apresentação do
trabalho em POWER POINT.
A revisão do texto do referencial teórico
e do resumo é realizada nas aulas de Língua
Portuguesa e Produção Textual. No trabalho
final também é apresentada uma versão do
resumo em Língua Estrangeira (Inglês, Alemão ou Espanhol).
Na disciplina de Geografia, os grupos
realizam uma pesquisa de dados numéricos
sobre as doenças relacionadas aos sistemas
estudados, além da construção de gráficos
contendo os dados comparativos.
O trabalho final constitui-se de um referencial teórico construído
conforme a metodologia científica e normas da ABNT, um vídeo editado contendo a entrevista com um profissional da área da saúde, uma
apresentação em POWER POINT seguida de compartilhamento com
uma banca formada por professores da série. Os pais dos alunos são
convidados também.
Podemos dizer que o diferencial deste trabalho está na pesquisa do
conteúdo pelos alunos orientados pelo professor, além do desenvolvimento de habilidades como trabalho em grupo e redação interdisciplinar.
Considerações Finais
Com a construção do trabalho pelos
alunos seguindo a orientação dos professores, desenvolvemos competências que
promovem o conhecimento, desenvolvimento de habilidades, atitudes, valores e
emoções. Ainda, o aluno desenvolve autonomia através da interação e da diversidade. No momento em que o professor
permite abertura ao aluno para que este
pesquise, é possível estimular, propiciar,
reconhecer e promover a construção do
conhecimento pelo próprio aluno.
Profª. Renati Fronza Chitolina
Sociedade Educacional Três de Maio
Três de Maio/RS
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Sociedade Educacional Três de Maio (SETREM) é uma instituição
de ensino que trabalha com a Educação Básica, Ensino Técnico
e Ensino Superior. Situada no município de Três de Maio, RS,
completa, em 2012, noventa anos de história.
A cada ano, a SETREM preocupa-se em trazer novas tecnologias
que auxiliem o aluno no seu desenvolvimento completo e acreditando
que, conforme Papert (2008), os videogames ensinam às crianças o que
os computadores estão ensinando aos adultos e que algumas formas de
aprendizagem podem ser rápidas, muito atraentes e gratificantes, surgiu
uma parceria com a LEGO ZOOM robótica
educativa.
Com o objetivo de proporcionar aos
alunos da Educação Básica o contato com
novas tecnologias e desenvolver nos alunos
participantes do projeto comprometimento,
empreendedorismo, criatividade, inovação
e sociabilização, uma equipe de professores
pensou em um projeto interdisciplinar, cujo
tema gerador é proveniente da área das Ciências da Natureza.
Há cerca de cinco anos o projeto é desenvolvido pelas turmas da 7a (8o ano) e 8a (9o
ano) séries do Ensino Fundamental durante
o primeiro e segundo semestres do ano letivo. No primeiro semestre, o trabalho é desenvolvido pela 7a série e, no segundo, por alunos da 8a série. Em função
do espaço restrito, explicaremos, aqui, somente o trabalho realizado na
7ª série.
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melhor maneira de mensurar a
eficiência de um determinado método é através da experiência. E é
a experiência, o dia-a-dia com os alunos
dentro do Colégio Cônsul Carlos Renaux, de Brusque, que permite afirmar
que a Robótica Pedagógica aplicada
nos segmentos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental I e II, através da
metodologia LEGO é um sucesso!
Essa experiência bem-sucedida
inicia com a apresentação do material
para os pais dos alunos e abrange
as aulas propriamente ditas. Desde a
apresentação, é possível notar o entusiasmo de todos os envolvidos.
O material utilizado é solicitado de
acordo com a faixa etária dos alunos.
As aulas são ministradas semanalmente, através de uma metodologia muito
simples: aprender fazendo.
Durante as aulas, os alunos utilizam
diversas tecnologias de forma significativa, além do Kit Lego Mindstorms NXT
com seus motores, sensores e peças que
dão vida a cada montagem. Os fascículos
produzidos pela Lego, enviados a cada aluno com conteúdo de educação tecnológica e
computadores, ajudam a ampliar e potencializar o nível de raciocínio lógico-matemático.
O Modelo LEGO de Educação Tecnológica é baseado nos quatro pilares da Educação estabelecidos pela Unesco, permitindo que os alunos não só absorvam os
aspectos tecnológicos, mas também incorporem diversas habilidades e capacidades ligadas aos “aprenderes” (aprender a
fazer, aprender a ser, aprender a conviver
e aprender a conhecer). Seguindo a metodologia, quando o aluno aprende a fazer,
também aprende a conhecer, e, aprender
a conhecer vai levá-lo a aprender a aprender. O “aprender a conviver” é garantido
pelo trabalho sempre em equipe.
Na individualidade, a metodologia
contribui para o desenvolvimento integral
do aluno na sensibilidade, no sentido estético, na responsabilidade pessoal, na
disciplina, na empatia, na participação,
na prontidão para ouvir, na expressão
oral, entre muitos outros.
O maior resultado, em resumo, é que
os alunos são preparados para a vida em
sociedade no aprender a agir.
O papel do professor, nesta metodologia, é o de mediador que administra
26 conflitos no convívio entre os alunos.

As aulas fazem parte da grade curricular e são determinadas entre a coordenação do Projeto de Robótica e os
professores das disciplinas regulares da
sala de aula. A montagem escolhida para
determinada disciplina sempre visa a aprimorar o conteúdo ensinado em sala de
aula. Sendo assim, um material a mais
para auxiliar o professor no ensino do conteúdo. Contudo, cada montagem é uma
experiência interdisciplinar. No Colégio
Cônsul, particularmente, não são contempladas somente as disciplinas de Ciências
e Matemática ou Física, mas, sim, todas
as disciplinas. Os alunos já presenciaram
a montagem de uma escavadeira relativa
à disciplina de História, uma roleta com
ponteiros relacionada às Artes, um barco
Viking estudado na teoria de Física e até
um robô halterofilista citado numa das aulas de Ensino Religioso.
Um bom exemplo de aula de robótica
pedagógica aconteceu na disciplina de
Ciências com a montagem da esteira seletora com os alunos do 6º ano. O tema
trabalhado pela turma era “lixo” e a professora propôs uma aula-passeio até o aterro
sanitário da empresa Recicle, na cidade
de Brusque. Lá, os alunos observaram a
chegada dos caminhões de lixo de várias
cidades, a pesagem de cada um deles, a

separação do que é resíduo e do que
é reciclável, e o uso da esteira nestes
processos. Na sala de robótica, os alunos montaram uma esteira seletora,
que, através do uso de um sensor de
luz, fazia a separação de peças claras
e peças escuras.
As montagens propostas pelos fascículos da LEGO não ficam restritas a
uma disciplina. Pode-se montar um coração relativo a uma aula de Português
e o aluno terá contato com as emoções
de um coração apaixonado (motores
mais rápidos). Nessa mesma montagem, com a disciplina de Ciências,
pode-se tratar de doenças do coração,
como o enfarte (os motores da montagem param de funcionar).
No ambiente planejado para estas
aulas, especificamente, a sala de robótica, os alunos são divididos em equipes de, no máximo, quatro alunos e,
no mínimo, três, preenchendo, assim,
as funções do aluno líder (que fará o
relatório para entregar ao professor da
disciplina), aluno organizador (responsável
pela organização geral do kit, incluindo a
desmontagem), aluno programador (que
usará o computador e interface LEGO) e
o aluno construtor (que executará a montagem). A cada aula, os alunos se revezam
em suas funções e, depois de quatro aulas, uma nova equipe é formada.
Do ponto de vista organizacional, as
aulas de robótica começam com a contextualização, onde é estabelecida a conexão
dos conhecimentos prévios com os novos.
A próxima fase é a de montagem, junto
com o trabalho em equipe das demais funções. Em seguida, os alunos são levados
a refletir sobre o modo do funcionamento
e, se for necessário, a continuidade para
solucionar problemas. Um relatório é preenchido pelo líder para posterior avaliação
do professor da disciplina, representando
a aplicação prática da montagem na disciplina.
Em 2012, até o momento, foram realizadas dez montagens em cada série.
Todas as aulas são postadas no blog da
robótica do Colégio Cônsul, divulgando o
sucesso dos trabalhos realizados pelos
alunos e da própria robótica.
Profª Fabíola Barni Gevaerd
Colégio Cônsul Carlos Renaux
Brusque/SC
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O Processo de Avaliação na Educação Infantil

relevância, pois revelam a infância contemporânea e sinalizam
com elementos fundamentais para a (re) elaboração do currículo da Educação Infantil.
Outro importante segmento da comunidade de aprendizes é
a família. Ela é provocada, através de diferentes modalidades
de encontros escolares, a conhecer a escola em suas múltiplas
dimensões, a inserir-se no acompanhamento da vida escolar
da criança, a aprender mais sobre seu desenvolvimento e, com
isso, a contribuir com a aprendizagem da mesma.
O Programa, em relação às crianças, prevê a coleta de
diferentes itens, como registros plásticos e gráficos, imagens
fotográficas, falas espontâneas e de
entrevistas, audiovisuais, entre outros.
O professor realiza o registro, a análise
de tais itens e registra suas impressões
nos mesmos. Com as famílias, são realizadas entrevistas e coleta de material
elaborado, mediante orientação da Escola. Esses procedimentos são realizados sistematicamente e fornecem elementos fundamentais para que docentes e instituição orientem suas escolhas
em relação ao projeto educativo da
Escola no que diz respeito à infância.
Para a gestão pedagógica e para os
docentes da infância do CEAP, a validade de tal elaboração está na ampliação
das possibilidades de conexão e, com
isso, de reflexão coletiva, no âmbito escolar, o que contribui valorosamente para
qualificar a prática pedagógica cotidiana.
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reflexão sobre a prática
é postura docente fundamental para que intervenções pedagógicas cada
vez mais aprimoradas sejam
realizadas. Esse movimento se
dá no âmbito da individualidade
e da coletividade, quando docentes conectados através da
(re) leitura de bases legais e teóricas atribuem diferentes e novos significados à sua prática.
Nesta perspectiva, também ao
planejar, o professor indaga-se
sobre aspectos relacionados ao
processo de ensinar e aprender
e redimensiona percursos que
possibilitam à criança novas situações de aprendizagem.
Através dessa postura, educadoras da infância do Colégio
Evangélico Augusto Pestana – CEAP, de Ijuí, elaboraram o
Programa de Acompanhamento e Registros Pedagógicos. O
referido programa consiste em instrumentos, procedimentos e
ações que visam a diagnosticar, planejar, orientar, estimular,
acompanhar, comunicar e refletir o desenvolvimento infantil,
redimensionando a prática pedagógica realizada.
Estão envolvidas diretamente, em diferentes momentos
deste processo, a orientação pedagógica, professoras, crianças e famílias ao que denominam, conforme Shores (2001)
Comunidade de Aprendizes.
Na Comunidade de Aprendizes, o
professor atua como mediador, possibilitando diferentes conexões entre todos
os envolvidos, no intuito de potencializar a aprendizagem das crianças e dar
visibilidade à mesma. Ao adotar a prática de registrar percursos de aprendizagem, o professor é desafiado a pensar
outros modos de realizar suas intervenções, de aproximar-se do ponto de vista das crianças, e, assim, conhecê-las,
efetivamente, em sua singularidade.
Destaca-se, na atuação do professor,
a observação, a reflexão, a pesquisa
e o registro, processos que contribuem
significativamente com a autoformação.
As crianças, como protagonistas de
suas aprendizagens, são ouvidas em
vários momentos e, com isso, estimuladas a se envolver nesse percurso.
Através dessa interlocução, a criança é
trazida para o centro do processo, seus saberes, descobertas,
invenções e formas de pensar são considerados de extrema

Profª Deizy Ritterbusch Soares
Colégio Evangélico Augusto Pestana
Ijuí/RS 27
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tividades voluntárias que refletem
práticas solidárias para o desenvolvimento humano. Esse é o objetivo
do Projeto Cidadania em Movimento, uma
das 13 oficinas oferecidas pelo Programa
Social Movida, reconhecido com o certificado de Responsabilidade Social 2011
pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mantido pelo Colégio Mauá, o
Projeto recebeu o Selo Escola Solidária
no fim do ano passado pelo comprometimento com a educação fundamentada
nos ideais da solidariedade, participação
e cidadania.
Discussões promovidas em sala de
aula pelas professoras Agda Netto e Odeti
Ertel aguçaram o debate de questões ligadas à cidadania. Contando com o grande
envolvimento dos estudantes e da assistente social do Colégio Mauá, Sandra
Halmenschlager, em 2010, surgiu o projeto piloto Cidadania em Movimento, que
contou com uma turma de 8ª série do educandário. Em 2011, o resultado obtido com
as atividades feitas na Copame, Hospital
Santa Cruz e Escola Municipal de Educação Infantil Santo Antônio do Sul foi tão
positivo, que mobilizou jovens dos 1os anos
e alguns dos 2os e 3os, totalizando 98 voluntários. Além disso, a APAE também passou
a integrar o Projeto como local de visitas.
Brincadeiras lúdicas, melhor aproveitamento do espaço físico, atenção e carinho
que resultam no sorriso sincero de uma
criança até então desconhecida... Para
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Rodrigo Schabbach, presidente do Grêmio Estudantil José de Alencar, do Colégio
Mauá e Camila Conrad, vice-presidente,
este é o melhor presente para os alunos
que participam do Cidadania em Movimento: “É muito bom chegar num lugar e
ver as crianças vindo correndo te abraçar.
Nós brincamos, pintamos, criamos coisas
novas!”, comenta a aluna.
Para tirar as crianças da rotina, na
ala pediátrica do hospital, foram levados
personagens fantoches para animá-las
e motivá-las a seguirem em frente. Já na
APAE, uma degustação de frutas organizada pelos voluntários tentou incentivar a

alimentação mais leve e saudável. Como
na Copame e na EMEI Santo Antônio do
Sul o pátio é grande, foram propostas atividades ao ar livre. Além disso, as crianças
acolhidas no Abrigo de crianças e adolescentes já visitaram o Colégio Mauá e foram
integrados a atividades, que sensibilizaram os que estavam presentes na escola.
O vínculo criado com os adolescentes foi
tão grande, que os estudantes sentiram
falta das visitas durante as férias.
Cidadania em Movimento tem reflexo
no comportamento dos alunos, no crescimento como cidadãos conscientes e participativos, que respeitam as diferenças.
Para focar melhor o trabalho, em 2012,
Copame e APAE, com possibilidade de estender as atividades para a Associação de
Auxílio aos Necessitados e Idosos de Santa Cruz do Sul – Asan, receberão, quinzenalmente, a visita do Projeto. As inscrições
para o voluntariado são feitas mediante a
permissão dos pais dos alunos e todos os
estudantes de 8ª série do E. F. até o 3º ano
do E. M., são convidados a participar. No
fim deste ano, os voluntários receberão um
certificado comprovando as horas dedicadas à Cidadania em Movimento, incentivando e valorizando iniciativas como esta.
Assistente Social
Sandra Teresinha Halmenschlager
Colégio Mauá
Santa Cruz do Sul/RS
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Projeto Social Talita Cumi iniciou suas atividades nas
dependências da Igreja Luterana, situada na cidade de
Ferraz de Vasconcelos/SP, no ano de 1981. A iniciativa
partiu do Pastor Zulmir Penno com a intenção de atender as
crianças de 3 a 6 anos, de baixa renda do município.
A preocupação partiu também da real situação da cidade que
apresentava falta de infraestrutura, migração nordestina e dificuldades dos governantes em administrar o município. Por conta
disso, Ferraz de Vasconcelos transformou-se em um aglomerado de bairros e vilas muito pobres e com desigualdade social.
O projeto foi regularizado legalmente por meio de um convênio assinado com a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas de São Paulo – OASE/SP e era mantido com recursos da
comunidade, da OASE e do Governo Federal. Com o decorrer
do tempo, a instituição foi atraindo cada vez mais alunos, desde crianças de baixa renda a crianças de famílias tradicionais.
A partir de 1983, paralelamente ao Centro Social,
deu-se início ao Recreio Infantil Peixinho Dourado para auxiliar com recursos financeiros. Fornecia-se a mesma qualidade
de ensino, porém com mensalidades, atendendo aos anseios
das famílias tradicionais que tinham condições de pagar pela
educação de seus filhos. Esse recurso foi fundamental para
custear as despesas com o projeto sócio educacional.
Ao longo dos anos, o desenvolvimento de uma educação de qualidade surgiu por iniciativa dos próprios pais. Foi proposto incluir, além da Educação Infantil, o Ensino Fundamental
no projeto Peixinho dourado. A proposta foi aprovada em Assembleia Geral da Comunidade Luterana no ano de 1992 para
então iniciar a ampliação geral da instituição.
Em 1994, o Projeto Social Peixinho Dourado passa
então a ser Instituto Educacional Luterano que atualmente

está com 31 anos de existência e atende cerca de 500
alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio no ensino
particular.
Hoje o Projeto Social Talita Cumi é mantido pelo Instituto Educacional Luterano. Estão matriculadas, em 2012,
sessenta crianças, sendo uma classe com crianças de 4 anos
e duas com crianças de 5 anos. Os alunos do projeto são
atendidos no período matutino (7h30 às 12h30) e recebem,
diariamente, café da manhã e almoço, além de terem a oportunidade de, semanalmente, participarem com professores
especialistas nas aulas de Música, Informática, Inglês e Educação Física. Temos a preocupação pela excelência na qualidade pedagógica, onde nos comprometemos com a formação
integral dos alunos, valorizando o processo de construção de
conhecimentos e enfatizando a solidariedade entre as pessoas, com uma educação voltada ao desenvolvimento da autonomia e da ação responsável em relação ao meio físico,
biológico, social e cultural.
Nosso objetivo é garantir à criança o acesso a processos
de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito
à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Dessa forma, cumprimos um papel social onde
é propiciado o desenvolvimento da identidade da criança por
meio de atividades diversificadas na perspectiva de contribuir
para a formação de crianças felizes e saudáveis.
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Projeto Social Talita Cumi

Profª Carina Büller e Profª Janette Bachtold Ludwig
Instituto Educacional Luterano
Ferraz de Vasconcelos/SP 29
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er voluntário é ser cidadão... é doar
seu tempo, trabalho e talento espontaneamente, sem remuneração,
em favor de uma causa maior, social e
comunitária. Ao juntarmos energias e competências em ações de interesse comum,
o voluntariado fortalece a solidariedade,
combate a indiferença e, sobretudo, reforça a humanidade.
O trabalho voluntário desenvolvido
por alunos do Centro Sinodal de Ensino
Médio já tem história. Em 2003, a Escola
iniciou uma ação voluntária com os alunos
da 7ª série do EF, nas aulas de Filosofia.
O objetivo era visitar e interagir em lares
geriátricos da cidade, conhecendo a realidade e planejando ações para melhorar a
qualidade de vida de quem ali vivia. Após
as primeiras visitas, percebeu-se uma dificuldade: os alunos não conseguiam lidar
com as questões emocionais que esta
interação provocou. Por sugestão do próprio grupo, voltou-se a visitar a Casa de
Passagem, que abrigava bebês e crianças
em risco. Semanalmente, um grupo de alunos, acompanhado pela professora Janete
Petry, coordenadora do projeto na época,
visitava as crianças que moravam nessa
instituição, brincava com elas e as ajudava
nas tarefas escolares. A empatia foi instan-

tânea, e a ação transformou-se no Projeto
de Trabalho Voluntário da Escola.
O grupo crescia e se fortalecia, mas
ainda faltava alguma coisa. Inspirados na
ONG Doutores da Alegria, surge, em 2008,
o grupo Voluntários da Alegria, que tinha por
objetivo a visita ao Hospital de Sapiranga,
para levar o riso a quem estava hospitalizado e trabalhava ali e melhorar sua autoestima. Para esse trabalho, foi necessária
uma parceria maior: entra então no projeto
a professora Tanise Pacheco, professora de
Teatro com formação em Arteterapia, que
qualifica esta ação, preparando emocionalmente os alunos para o voluntariado.
O projeto começa pela seleção dos
alunos. É preciso ter um perfil para voluntariar-se num hospital. É um lugar que, inicialmente, choca, nos mantém em silêncio
e deprime. É necessário encontrar dentro
de si a verdadeira alegria, espontânea e
simples. Ao entrar num quarto do hospital,
nosso olhar deve buscar algo de bom que
possa ser ressaltado... O elogio é o grande aliado da auto-estima. Cantar, contar
histórias e piadas, brincar se libertando do
ridículo ou, simplesmente, conversar: eis a
missão de um Voluntário da Alegria!
As intervenções acontecem semanalmente em todos os quartos do hospital,

inclusive na maternidade. Usamos um jaleco estilizado com botões coloridos e com
o nome do projeto nas costas, além de
calças coloridas, chapéus escandalosos e
maquiagem de palhaço.
Onde acontece? Hospital de Sapiranga!
Quando? Uma vez por semana!
Quanto tempo? Cerca de uma hora e
meia!
Quantos na equipe? Uma professora +
cinco alunos (por semana)!
Quantas equipes a escola possui? Três
equipes!
Resultado? A alegria, para a galera do
hospital e, principalmente, para nós!!
Quem pode participar? Alunos matriculados no EM e, excepcionalmente, no 9º
ano do EF!
Começamos o processo entrando em
contato com a direção do Hospital, para
quem apresentamos a ideia do projeto.
Após a aprovação, iniciamos a seleção
dos alunos interessados. A princípio, eram
alunos das oficinas de teatro, mas, atualmente, isso não é um pré-requisito. Os
alunos precisam passar por um laboratório experimental, em que acontece a visita ao hospital, e a professora observa o
comportamento deles: o olhar, a interação
com as pessoas (simpatia), reações relacionadas ao cheiro do ambiente e a improvisação. Essa visita é feita sem o figurino do projeto (jaleco+maquiagem+calça
colorida+chapéu+acessórios). As equipes
são, então, formadas. No inicio do ano, as
equipes conhecem a Enfermeira-Chefe e
são lembradas de algumas regras do hospital. No dia 12 de maio, comemora-se o
Dia Mundial do Enfermeiro. Nessa data, a
escola leva um espetáculo para dentro do
hospital a fim de homenagear esses profissionais, e todas as equipes do projeto
participam da peça. Atualmente, o projeto
Voluntários da Alegria é o carro chefe do
voluntariado na escola... persistindo corajosamente com muita alegria!
Profª Tanise Rosane Pacheco
Centro Sinodal de Ensino
Médio de Sapiranga
Sapiranga/RS

Compartilhando
“O Amigo das Crianças”: amigo nas aulas!

A turma do 3º ano A desenvolveu trabalhos em grupos utilizando
revistas de edições anteriores. Dessa forma, cada grupo teve que selecionar um texto e apresentá-lo em forma de teatro, paródia, resumo
ou cartaz. Já o 3º ano B desenhou e escreveu sobre o tema “posso ser
sal e luz no lugar onde vivo”, trazido pela edição número 40, “A Arte do
Bem-Viver”.
Os 4os anos possuem em seus planos de estudo o trabalho com gênero textual -resumo. A tarefa desse grupo, então, foi resumir alguns dos
textos das três edições trabalhadas na escola.
Dentro da proposta para os 5os anos está o estudo sobre a formação
histórica do Rio Grande do Sul, bem como sobre os povos que habitavam estas terras há muitos anos.
Ao trabalharem com a edição número 38, com o tema Páscoa, os
alunos depararam-se com um texto que abordava a história do povo
Kaingang e, a partir disso, propuseram que fosse desenvolvido algo bem
especial sobre os Povos Indígenas. Então foi planejado produzir um documentário com roteiro e filmagens produzidos pelos próprios alunos.
Para essa produção, eles visitaram vários locais na cidade de São
Leopoldo, entre eles, o Museu Anchietano que possui vários artefatos
indígenas, de povos pré-históricos do RS e uma comunidade Kaingang
para conhecer de perto os costumes e tradições desse povo. Para finalizar a expedição, estiveram na sede do COMIM – Comissão de Missão
entre Índios, para saberem um pouco sobre a proposta desse órgão,
ligado à IECLB que atua em prol dos povos indígenas.
Além do documentário, o 5º ano propôs, a partir da edição número 39, “Redes de Amizade”, que fossem enviados e-mails para outras
pessoas com o intuito de conscientizarem amigos e familiares para a
questão ambiental. Cada um dos alunos enviou para cinco pessoas da
lista de seus contatos criando assim uma grande rede de amizade e de
sensibilização.
Acreditamos que a aquisição da revista tem contribuído muito com
nossas aulas, pois percebemos o quanto os alunos se envolvem nas
propostas e abordam com seriedade aquilo que lhes é apresentado a
cada edição. Além disso, podemos perceber o respeito com o qual todos
se referem às histórias de Deus, demonstrando, assim, que percebem a
importância de valorizarmos a vida e todos que nos cercam.
Profª Débora Regina Nunes, Profª Gésica Dorfey
e Profª Guadalupe Pasqualotto
Instituto de Educação Ivoti
Ivoti/RS
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Instituto de Educação Ivoti tem como um dos objetivos dos Anos
Iniciais incentivar a leitura através da aquisição de livros de literatura e de outros materiais. Um dos materiais por que optamos
para implementar essa ação pedagógica foi a aquisição da “Revista Amigo das Crianças”, da Editora Sinodal.
A revista “O Amigo das Crianças” possui uma abordagem interdisciplinar, com assuntos amplos, que permitem ao professor e à família refletirem e ensinarem às crianças valores e ensinamentos de Deus. Trata-se
de um material atrativo para as crianças de 7 a 12 anos, que é pensado e
planejado para que seja mais um de apoio em sala de aula ou em outros
espaços de aprendizagem.
O trabalho com a revista iniciou em março/abril do ano de 2012, após
as professoras dos Anos Iniciais, juntamente com a coordenação escolar, analisarem diversos exemplares da revista. Posteriormente, optou-se
por assinatura individual para todos os alunos do 2º ao 5º anos.
A revista é bimestral, trazendo em cada edição um tema, abordado
em forma de histórias, textos baseados na bíblia e atividades. Possui
várias seções, que visam a desenvolver diversas habilidades.
Para o Congresso, selecionamos algumas atividades das turmas envolvidas. O 2º ano A trabalhou na revista da Páscoa, edição 38 de março/
abril, o texto “Aprendendo a Compartilhar”, quando realizaram uma comparação entre o lanche coletivo especial de Páscoa realizado na escola
e a ceia que Jesus e seus discípulos tiveram. Seguindo, na edição 39 de
maio/junho, com o tema “Redes de Amizade”, a professora relacionou
o tema e os textos da revista com os valores a serem desenvolvidos na
turma. Segue o relato da professora Cristina Wommer Rauber:
“Ninguém vive feliz sozinho. Todos nós gostamos e precisamos da
amizade de outras pessoas”. Essa é a primeira mensagem trazida pelo
Amigo das Crianças de maio/junho, ano 75, número 39 que tem como
título “Redes de Amizade” e que veio ao encontro das necessidades da
nossa turma.
Os desentendimentos e os “isolamentos” resultaram em um projeto:
“A importância de sermos e termos amigos”.
Numa das atividades realizadas, os alunos estavam sentados em
círculo. Todos receberam uma folha e escreveram seu nome. No ritmo
da canção “Escravos de Jó” as crianças passavam a folha ao colega
da direita. Ao término da canção, os alunos escreviam uma mensagem
de amizade para o dono da folha. Essa atividade foi repetida algumas
vezes. Foi muito emocionante ver a alegria no rosto dos alunos ao ler as
mensagens recebidas.”
Na turma do 2º ano B foi produzido um vídeo, a partir da edição 40,
julho/agosto, “A Arte do Bem-Viver”. As crianças deram ideias de como
“temperar” a sala, com boas maneiras e atitudes legais.
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Compartilhando
O sonho da sala 6 em descobrir o mundo
com o Sítio do Pica-Pau Amarelo

O

revistalições

projeto “O sonho da sala
6 em descobrir o mundo
com o Sítio do Pica-Pau
Amarelo” surgiu do interesse e
da curiosidade dos estudantes
do Jardim B do Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothea
Schäfke (Taquara R/S) em conhecer melhor as histórias e os
personagens criados por Monteiro Lobato, pois assistiam, diariamente, aos episódios desse
seriado.
Inicialmente, foram feitas
pesquisas pelos alunos, que
foram socializadas e complementadas através de passeios
de estudos e por professores.
Paralelo a isso, os alunos levaram gibis e mascotes para
casa, foram à Biblioteca Pública,
assistiram a episódios do Sítio
do Pica-Pau Amarelo e fizeram
os complementos necessários na casa
pedagógica. As áreas especializadas
também enriqueceram as pesquisas em
todas as aulas. Além disso, o Sítio de
Monteiro Lobato e Emília foi visitado, e
o piquenique foi um sucesso!
A Mostra de Projetos também foi
emocionante, pois socializamos as nossas descobertas e os nossos trabalhos,
apresentamos um teatro com uma história que construímos e a nossa sala se
transformou no Sítio, onde éramos os
personagens que iam encenando, dando
vida à narrativa e produzindo um vídeo.
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Interessante também foi a experiência de separar recicláveis para vendermos para o reciclador e assim guardar
dinheiro no cofre para podermos saborear sorvetes, mas o objetivo maior foi
conscientizar sobre o papel de cada um
(a) na sustentabilidade do planeta e isso
foi atingido, pois as famílias foram envolvidas, mudando seus hábitos e atitudes.
Outro momento significativo foi a
construção dos personagens com recicláveis e a organização desses em sala,
pois as famílias vieram brincar, criar histórias e contá-las para a turma. Foi tão

interessante que o grupo sugeriu que
fosse feito um livro, e isso foi possível
com registro na Biblioteca Nacional: “As
Histórias das Famílias da Sala 6 sobre
o Sítio do Pica-Pau Amarelo”. Ele foi
lançado num sarau com a presença do
Monteiro Lobato que veio diretamente
do Ensino Médio para encantar a todos.
O projeto seguiu com jogos, brincadeiras, uma gincana e um piquenique
com as famílias e, na opinião da turma,
terá validade por muito tempo: “Gostamos muito deste projeto porque ensinamos e aprendemos muitas coisas com
os nossos amigos e colegas e ensinar
e aprender é sempre muito legal. Assim,
podemos ensinar de geração em geração e ficar no sangue dos nossos filhos
o que aprendemos e o que ensinamos.
Nossos pais ensinaram para nós e nós
para nossos filhos. Quando os nossos
filhos crescerem, vão falar para os filhos
deles, nossos netos, o que descobrimos
com estes personagens divertidos e que
amamos o Sítio do Pica-Pau Amarelo”.
Profª Karlene Tatiana Kolling
e Profª Ângela Cristine Soder
Centro Sinodal de Ensino Médio
Dorothea Schäfke
Taquara/RS

Li e recomendo
Emergência – a vida integrada de formigas,
cérebros, cidades e softwares

S

teven Johnson é graduado em Semiótica e em Literatura Inglesa, americano, autor de vários livros na área da
comunicação, da neurociência e tecnologias,
é citado por várias fontes editoriais como um
dos mais influentes pensadores do ciberespaço da atualidade. O seu livro “Emergência- a
vida integrada de formigas, cérebros, cidades
e softwares” é surpreende, apaixonante, pela
relevância dos conceitos, pelos aspectos literários do texto e pela exemplificação permanente
das teorias apresentadas.
A emergência é precisamente o “movimento de auto-organização através de regras
que partem de um nível baixo para um modelo
sofisticado, de nível mais alto”. As formas de
emergência apresentadas no livro são aquelas
que têm a qualidade de se tornarem mais inteligentes, mais adaptáveis e mutantes ao longo do tempo, organizadas em quatro fases: a
primeira é a da curiosidade e entendimento da
auto-organização; a segunda, da observação,
estudo e interpretação do fenômeno; na fase
três, estamos começando a recriar o fenômeno; na última fase estamos inventando formas

Educação Hoje
DEMO, Pedro. Educação Hoje: Novas
tecnologias, pressões e oportunidades.
São Paulo: Atlas, 2009.

E

ducação Hoje: novas tecnologias, pressões e oportunidades é umas das últimas
publicações do professor Pedro Demo.
Emérito da Universidade de Brasília (UnB),
Demo tem sido um dos principais autores na
contemporaneidade da educação brasileira,
com mais de 80 publicações em menos de quatro décadas de produção acadêmica; sempre
navegando pelos saberes da Educação, da Sociologia e da Metodologia Científica.
Escrito em 137 páginas, divididas em seis
capítulos e mais uma conclusão, Educação Hoje
é uma reflexão ampla sobre as relações entre
a pedagogia e a tecnologia. A problemática sobre a qual transcorre a obra está na relação de
influência, ou em determinados momentos de
pressão que as novas tecnologias exercem so-

para modificar o mundo, como a inteligência artificial. Segundo a teoria prevê-se que num futuro próximo teremos um mundo com aglomerações irregulares, sem líderes organizados,
crescendo e dividindo-se incessantemente.
Vários estudos fundamentam a teoria da
emergência: a mutação do Dictyostelium discoideum, a formação das cidades, os sistemas
de comunicação e a auto-organização das formigas. Através deles chegamos à rede, a uma
troca de informações que se aperfeiçoa e se torbre os processos educacionais. Nesse sentido,
o autor desenvolve, ao longo do texto, a ideia de
que, independente de quaisquer circunstâncias
pedagógicas, a tecnologia é algo que veio para
ficar. Ele ressalta que, talvez, a principal característica comum das tecnologias seja a velocidade de atualização, já que é muito mais dinâmica
do que a pedagogia. Um exemplo disso está na

na mais apta, na medida em que as informações
se descentralizam. Um sistema bottom-up que
se organiza de baixo para cima e se mantém no
tempo é uma das principais “leis da emergência”.
Finalmente chegamos à Web. Estará ela
aprendendo, ficando mais inteligente, assim
como as cidades e os formigueiros ficam?
Segundo Johnson, os sistemas open source
são o melhor exemplo de criatividade coletiva
emergente na web, pois podem evoluir para
formas novas, mais complexas e imprevisíveis,
abrindo-se um universo infinito de possibilidades. Se substituirmos formigas por neurônios,
e os odores expelidos pelas mesmas por neurotransmissores, podemos estar traçando uma
comparação com o cérebro humano, um emaranhado de conexões neurais, leitores de mentes inatos, extraordinariamente comunicativos.
Concluímos que as nossas vidas são reguladas pela emergência, seja na escala das cidades,
das colônias de formigas, da Web, das organizações, das telecomunicações ou das mentes
humanas, por isso, segundo Johnson, é preciso
desistir de tentar controlar. É preciso “deixar o sistema governar a si mesmo tanto quanto possível,
deixá-lo aprender a partir de passos básicos”.
Profª Gisela Hass Spindler
Instituto de Educação Ivoti
Ivoti/RS
própria obra. Publicada em 2009, ela não retrata
fenômenos como o Facebook, Linkedin, Twitter
ou Google+. Qual seria então o caminho para
a educação? No livro, o professor Pedro Demo
defende que a educação não deve abdicar de
sua principal característica: ser “pedagogicamente” correta. O desafio está, então, na medida do possível, e sem abdicar de suas características e princípios fundamentais, ser também
“tecnologicamente” correta.
Como destacado pelo próprio autor, diante deste cenário, a escola e o professor correm
riscos no processo tecnológico frenético. Ao contrário disso, na visão do autor, as “novas” tecnologias devem ser reguladas pela postura dos educadores, utilizando-as e descartando-as quando
necessário, pois a posição de professor não será
substituída por qualquer meio digital. Cabe, portanto, ao professor conseguir um bom senso pedagógico nas relações com as tecnologias.
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JOHNSON, Steven. Emergência – a vida
integrada de formigas, cérebros, cidades e
softwares. Tradução: Maria Carmelita Pádua
Dias, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2003.

Prof Celso Luiz Moletta Junior
Colégio Martinus - Unidade Centro
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Li e recomendo
Na vida dez, na escola zero,
até quando?
CARRAHER, David William; CARRAHER, Terezinha
Nunes; SCHLIEMANN, Analúcia. Na vida dez,
na escola zero. Cortez, 2010.
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uitos de nós já tivemos dificuldades de resolver um cálculo de
lógica ou porcentagem mentalmente ou através de estimativas.
Quando nos apercebemos, estamos fazendo registros convencionais, armando uma “conta”, por escrito ou na calculadora. Também
já nos perguntamos por que nossos pais, avós, mestres de obras, que
talvez não tenham tido a oportunidade de frequentar a escola por longo
tempo, conseguem fazer cálculos utilizando estimativa, proporção e lógica mentalmente.
Certamente também já nos perguntamos por que feirantes de todas
as idades e graus diferentes de instrução têm tanto conhecimento de álgebra, temida até por professores, ou como mestres de obras trabalham
com escalas e executam cálculos de diversas maneiras com naturalidade, enquanto estudantes encontram tantas dificuldades de compreensão
e interpretação ao fazer uma regra de três.
Que diferença fazem as circunstâncias em que um cálculo é realizado? Qual a finalidade de acertar uma conta na escola ou na rua,
vendendo um picolé? Por que alguém é capaz de resolver um problema em determinada situação, mas não em outra? Qual a influência dos
sistemas convencionais adotados culturalmente sobre o pensamento
lógico-matemático?
Alguns acham que as crianças pobres sabem mais matemática, porque
têm a prática, porque lidam com dinheiro, porque dela precisam para sobreviver, enquanto outros acham que a criança pobre sabe menos matemática
porque é desnutrida, porque vem de ambientes culturalmente desfavorecidos, porque apenas aprende na prática a lidar com o concreto e matemática
envolve abstrações. Quando duas respostas opostas parecem óbvias, temos diante de nós um problema interessante a ser pesquisado (p. 20).
Em seu livro “Na vida dez, na escola
zero”, Terezinha Carraher, David Carraher e Analúcia Schliemann buscam
reflexões acerca da matemática escolar,
apresentando-a como apenas uma das
formas de se fazer matemática. Alunos
que, muitas vezes, são classificados
como “fracassados” na matemática da
escola usam a matemática na vida diária com agilidade e compreensão. Mais
do que procurar culpados, os autores
afirmam que é preciso encontrar “formas
eficientes de ensino e aprendizagem em
nossa sociedade” (p. 21).
Diante das evidências de sua pesquisa, os autores afirmam que não é possível continuar afirmando que
a criança de camadas populares não aprende devido a fatores adversos
de sua vida. A criança usa os mesmos princípios lógico-matemáticos ensinados na escola no momento em que soluciona problemas extraclasse.
Apesar de já saber somar, não “aprende” a somar na escola. Você aprendeu a usar a raquete de tênis de um jeito, mas alguém quer que você faça
isso de outro jeito. É fácil reaprender? Na matemática oral, aprendem-se
primeiramente as centenas, depois as dezenas e então as unidades. Na
escola, acontece o inverso! Para questões desse tipo, os pesquisadores
apresentam ideias importantes a serem consideradas.
Profª Andrea Wallauer
Colégio Evangélico Alberto Torres
Lajeado/RS
34

Vamos nos deter
no mais importante!
DEMO, Pedro. O mais importante da educação importante.
São Paulo, Atlas, 2012.
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edro Demo, na sua obra O mais importante da educação importante, já na introdução, remete-nos ao que realmente quer
nos passar com este título redundante (num primeiro passar de
olhos) e, ao mesmo tempo, instigador: a consciência de que como não
podemos dar conta de tudo que é considerado essencial à educação,
nos detenhamos ao mais importante, que já significaria um grande
passo para a melhoria do sistema educacional em nosso país.
Para que isso se constitua, precisamos proporcionar ao aluno o direito que lhe cabe de aprender bem, e isso só será possível a partir
do professor, que também precisa
aprender bem, ser valorizado, a fim
de que possa, num processo de encantamento pelo que faz, levar esta
motivação àquele que aprende. Para
tanto, Pedro Demo passa a apresentar seu ponto de vista referente ao
papel que o professor passa a exercer neste processo, transformando
seu aluno em autor do seu próprio
conhecimento, sendo que ao docente
caberia a função de acreditar no potencial de seus educandos, transformando-se no orientador e avaliador
destes.
Por outro lado, faz-se necessária
uma urgente mudança no sistema educacional; não uma reforma, mas
superar o existente, a partir de uma nova escola, um novo professor e,
consequentemente, um novo aluno e um novo sistema de aprendizagem.
Demo enfatiza em seu texto a importância do saber pensar, pois
através da pesquisa é que vão se constituir cidadãos que, futuramente,
serão agentes atuantes de sua sociedade, exercendo a capacidade de
ouvir o outro, argumentar e lidar com a autocrítica, exercendo não a autoridade, mas sim a alteridade. Também salienta o imprescindível acesso
ao uso das novas tecnologias, iniciando pela capacitação do professor,
que pode aprender bem, utilizando-as com seus alunos. Até mesmo os
tão criticados jogos eletrônicos, quando bem direcionados, podem constituir uma excelente ferramenta de construção do conhecimento. Afinal,
aprender bem não significa ensinar mais conteúdos e, para tanto, precisamos de um professor com autoria e que busque constantemente o
aperfeiçoamento de sua formação. E tudo isso passa pela não negação
das novas tecnologias, as quais devem ser vistas como aliadas desta
visão epistemológica que se propõe, defendendo os chamados cursos
“a distância”, que são, segundo Pedro Demo, bastantes presentes para
aqueles que estudam.
A partir do que foi exposto, este novo aluno, com uma nova denominação, a de pesquisador, seria avaliado no seu processo, de acordo
com seu ritmo, que levaria a uma aprendizagem real, qualificando os
docentes e caracterizando uma gestão democrática.
De acordo com o que foi analisado, pode-se visualizar um novo caminho para a educação, no qual o professor assume o papel de mediador da aprendizagem, que transforma tópicos curriculares em problemas
e que, ao reconquistar sua importância no papel que exerce, faz com que
os alunos, sob sua orientação, produzam textos continuamente, exercitando sua autoria e autonomia.
Profª Silvana Pereira
Colégio Sinodal da Paz
Novo Hamburgo/RS

Conectividade com Deus

Texto-Base da Pregação do Culto de Encerramento
do 29º Congresso da Rede Sinodal de Educação
em Pomerode-SC

D

efine-se conectividade como a capacidade de comunicação entre os
dispositivos de hardware ou software com outros hardwares ou softwares.
Mas passemos do mundo das máquinas
e tecnologias para o mundo humano, de
carne e osso, sonhos e desejos. A conectividade, sendo uma necessidade, é relevante, mas também preocupante. Essa
ânsia por conectividade no âmbito pessoal, social e profissional se aplica também
à espiritualidade? Com um mundo inteiro
ao alcance de um simples “clic”, cabe-nos
questionar: com o que vale a pena conectar-se? E como conectar-se e manter-se
conectado? E para que essa determinada
conexão?
Diante da exigência de conexão, cabe
a vocês, educadores, questionar com o
que vale a pena conectar-se e apontar
para o que é, de fato, relevante. Não podemos impedir, tampouco retardar a crescente e, cada vez mais veloz, informatização do mundo. Nossos alunos já nascem
conectados, fazem parte de uma geração
conectada. Uma geração tão plugada que,
praticamente, aprende sozinha a conectarse, mas que precisa de orientação para
saber com o que vale a pena conectar-se.
Mesmo no mundo da conectividade, o professor não pode ser deletado, ele ainda é
fundamental, pois agora a questão-chave
não é mais tanto o conhecimento em si,
mas a orientação diante do conhecimento
(e quanto conhecimento está à disposição!
E o quanto isso muda, evolui, interpreta-se
e reinterpreta-se...). O “professor Google”
não é capaz de ensinar ética, transmitir
valores ou criar laços afetivos. É o professor que, diante de tanta informação,
dará a orientação. E como fazemos parte
de uma Rede de Educação, não estamos
sozinhos, mas juntos e, conectados à fé,
podemos, com criatividade e bom senso,
interagir com uma geração ávida por saber e tão carente de discernimento. Nossas crianças e nossos jovens são uma
geração com grandes poderes nas mãos,
alguns nunca antes imaginados! E as responsabilidades dessa geração estão em
sintonia com suas potencialidades? Quan-

do o poder não está conectado à responsabilidade, ele pode se tornar altamente
destrutivo. Atualíssimas são as palavras
do apóstolo Paulo “Todas as coisas são
lícitas, mas nem todas convêm; todas são
lícitas, mas nem todas edificam”. (1Coríntios 10.23)
Eis o grande desafio: conectar os poderes, tão acessíveis, das novas gerações à
responsabilidade. A fé é fundamental para
a transmissão e o cultivo de responsabilidade. Conforme afirma Benjamin Franklin:
“Diga-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu
me lembro. Envolva-me e eu aprendo”. A
fé potencializa o envolvimento da aprendizagem porque remete a valores, a trocas
de experiências, à convivência, a discernimento. A fé nos concede a sabedoria de
buscar em Deus a inspiração e as forças
para perseverar no desafiador exercício
do ensino-aprendizagem para não sermos
cegos guiando cegos. O conhecimento humano precisa de discernimento para determinar, por exemplo, se um automóvel será
usado como meio de transporte ou como
um meio de tirar vidas.
A necessidade por conexão é algo inerente à natureza humana. Isso apenas foi
se aprimorando, acompanhando a própria
evolução da humanidade. Essa necessidade humana Deus quer e pode satisfazer
porque Ele mesmo é fonte de conexão. A
Trindade é a manifestação da conectividade
divina: três em um, cada um como os três.
Para a salvação do mundo, Deus enviou
Seu Filho Jesus Cristo para re-conectar a
humanidade com Ele e, para que essa conexão mantenha-se sempre turbinada, Ele
enviou o Espírito Santo. Trindade “conectivada” e “conectadora”: Deus Pai – Criação,

Deus Filho – Salvação; Deus Espírito Santo
– Santificação. Devemos nos conectar assim como Deus é conectado em si mesmo
e conectado com a humanidade.
Acionar essa conectividade divina em
nossa vida é simples, está ao alcance de
nossas mãos, à semelhança de um “clic”!
Falo da oração: toda vez que unimos nossas mãos em oração e elevamos nossos
pensamentos a Deus, nos conectamos a
Ele! A oração nos conecta com Deus. Essa
conexão é tão poderosa, que não necessita de bateria, nunca fica fora de área e
está sempre disponível todos os dias e
em qualquer horário. A qualidade de nossa conexão com Deus se verifica no amor
presente em nossa vida, conforme as palavras de Jesus Cristo relatadas em João
13.35 “Se tiverem amor uns pelos outros,
todos saberão que vocês são meus discípulos”. O amor é a prova de que o “download da fé” está ocorrendo em nossa vida.
O lema bíblico do 29º Congresso nos
remete à finalidade da conexão (para
quê?): 2Coríntios 5.18: “Tudo provém de
Deus, que nos reconciliou (re-conectou)
consigo mesmo por meio de Cristo e nos
deu o ministério da reconciliação (conexão)”. No versículo bíblico pode-se fazer
uma relação entre reconciliação e conexão, atualizando o termo bíblico reconciliação com o termo moderno conexão,
ou seja, nossa conexão com Deus foi
restaurada por Jesus Cristo e essa conexão, turbinada pelo próprio amor de Deus,
nos capacita para a tarefa (ministério) de
conectar as pessoas entre si e com Deus.
É com os valores da fé cristã que vale a
pena se conectar, através da oração, para
que sejamos instrumentos de Deus conectando as pessoas entre si e com o próprio
Deus. Todo aquele se conecta a Deus,
turbina-se de amor para conectar-se plena
e sabiamente com aquilo que o cerca.
Conectividade! Vamos passar a conectividade dos plugs para nossas veias,
para nossas mentes, para nossos corações! Não apenas conectados, mas irmanados, organizados e comprometidos.
Afinal, nenhum de nós é tão bom quanto
todos nós juntos!
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Conectividade: ensinar e aprender no simples e no
complexo; crer e viver no simples e no complexo

P. Samuel Gausmann
Sociedade Educacional Três de Maio
Três de Maio/RS 35

revistalições

Veja esta e outras

36

Bastidores
Relatos do Colégio Sinodal Doutor Blumenau
“Conectividade, meus caros. Todos se falando, trocando
ideias, unindo esforços, espalhando as melhores práticas. Tendo
a grandeza para aceitar ideias que vêm de outras pessoas e
honestidade de propósito. Só assim transformaremos nossos
milhões de abnegados numa grande maré de transformação,
capaz de colocar este mundo nos trilhos. De tudo que foi vivido
nesses três dias, o que fica é a AMIZADE...O conhecer melhor e
mais as pessoas com as quais convivemos. E isso não tem preço.
Obrigada, Deus, pela oportunidade, penso que já éramos uma
equipe, hoje, somos AMIGOS dentro de uma equipe.”
Daniela Fausto Scolari
Professora do 1º ano EF
Colégio Sinodal Doutor Blumenau

Nossa equipe queria muito sediar um congresso e quando
decidimos nos candidatar, a Direção da escola tinha dois objetivos:
fortalecer a Rede Sinodal dentro da nossa escola, para que a
equipe conseguisse compreender melhor o que é ser e estar em
Rede e motivar a participação nos próximos congressos. Afinal,
só participando para entender o que é um Congresso da Rede.
Alcançamos muito mais do que isso, pois organizar o Congresso
é, também, um exercício de paciência, de respeito, de liderança e
delegação.
Paciência porque são muitas pessoas envolvidas, nem todas
pensam igual e trabalham da mesma forma. E isso leva ao respeito.
Conhecer cada um e respeitar diferentes pontos de vista para um bem
comum. Mas o maior exercício, para quem já trabalhava na liderança,
foi a delegação de tarefas. Confiar na equipe que você tem e saber
que estão engajados para que tudo dê certo, é um aprendizado! Os
coordenadores gerais planejavam os detalhes, juntamente com os

coordenadores de cada uma das dez comissões formadas e, depois,
cada comissão tinha a tarefa de colocar o planejamento em prática.
Nem sempre conseguimos acompanhar tudo de perto. Tivemos
acertos e erros. Aprendemos com os erros e nos alegramos com os
acertos! Mas, principalmente, não desanimamos e seguimos firmes,
um passo de cada vez, com o objetivo de que o Congresso 2012
fosse especial e inesquecível para os participantes.
Conseguimos reunir e manter ainda hoje o espírito de amizade
e cooperação, conforme as palavras da professora Daniela no início
deste texto: “Todos se falando, trocando ideias, unindo esforços,
espalhando as melhores práticas. Tendo a grandeza para aceitar
ideias que vêm de outras pessoas.” Essa frase, por si só, diz tudo.
Sabemos que, no saldo final, ficou muito mais do que isso: ficou o
aprendizado que apenas se adquire organizando um evento dessa
grandeza. Ganhamos também em respeito e reconhecimento na
comunidade local, que elogiou muito a iniciativa da escola e também
se alegrou com a presença dos visitantes movimentando a cidade.
Hoje, após um mês do Congresso, sentimos falta dessa agitação
toda. No nosso dia a dia não temos mais nos olhado e dito: “Isso
pode ser depois do Congresso?”. Também não respondemos mais
a perguntas, tais como: “E o Congresso, como está?”. Atualmente,
colhemos os frutos do trabalho a que nos dispomos e compartilhamos
da alegria de ter sediado esse importante evento da Rede Sinodal de
Educação, que ocorreu somente três vezes na Região Setentrional,
sendo que as duas primeiras edições foram em Joinville.
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Essa citação foi postada pela professora Daniela no Facebook
no dia 28 de julho, e traduz o que a equipe Doutor vivenciou antes,
durante e após o 29º Congresso da Rede Sinodal de Educação.
Foram quinze meses de preparação e trabalho. Nesses quinze
meses, a equipe teve diversas e ricas experiências. Contatos com
palestrantes, inscrições, elaboração do programa, confirmação de
passagens, reservas em hotéis, um telefonema aqui, outro e-mail
ali. E, no meio disso tudo, a escola, com sua rotina diária para ser
administrada, com seus desafios e alegrias!
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Os depoimentos que alguns professores
nos enviaram após o Congresso confirmam que
superamos as expectativas que tínhamos ao nos
candidatar para sediar o evento:
“O que cada um de nós vivenciou nesses dias de
congresso já ficou evidenciado a partir dos depoimentos
que circularam pelas redes sociais, pois promoveu
uma união gigante da equipe. Inexplicável a sensação
depois de ver tudo ter dado tão certo! Quem participou
disso tudo nunca mais vai ver o seu colega de trabalho
da mesma maneira como via antes.”
Elisângela Meier
“Acredito que todos os funcionários do Colégio Doutor
Blumenau sabem que esse evento foi importante para cada
um que se dedicou. Hoje, eu agradeço a Deus e a vocês por
me proporcionarem essa maravilhosa chance de participar
desse importante evento.
Imagino quantas noites e finais de semana vocês,
da equipe da organização geral, ficaram sem dormir,
pois foi um evento muito, muito grande. Quando estava
acontecendo, eu parava às vezes e pensava: quantos
detalhes foram analisados uma, duas, sei lá quantas vezes
para saírem perfeitos. Posso afirmar que, como eu, muitos
outros professores do Colégio não imaginavam o trabalho
que estava acontecendo nos bastidores.”
Fátima Cristina Torres
“Agradeço pelas palavras de carinho e pela
confiança em nossa equipe para a organização
do Congresso. Somos mais do que uma equipe,
somos uma família e por isso que tudo deu tão
certo. É bom saber que a equipe gestora sempre
aposta na gente e nos incentiva a irmos cada vez
mais longe... Isso faz toda a diferença em nosso
dia a dia.”
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Henriette Luise Steuck
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“Quero agradecer pela experiência que me foi proporcionada
com esse evento, tanto na preparação como nos três dias de
realização. Hoje me pergunto... Como será o próximo? Muito
obrigada pela oportunidade, confiança e pela paciência ao me
explicar as coisas que eram necessárias fazer.”
Andrea Rota Scurato,
Elaborado pela Psicóloga Débora Hoffmann e pela Diretora Margareth Ripp Butzke
Colégio Sinodal Doutor Blumenau
Blumenau/SC

