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MISSÃO

Proporcionar uma educação de excelência para crianças, adolescentes,
jovens e adultos, fundamentada nos valores cristãos, promovendo
protagonismo na construção de competências, cultura da solidariedade
e compromisso com a transformação social.
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VISÃO

Ser referencial de uma educação de excelência, inovadora,
pautada nos valores éticos e cristãos.

VALORES

• Compromisso com a vida - expressa a essência da instituição e convoca
a atitudes concretas como solidariedade, partilha e respeito à diversidade.
• Ética - fundamenta as atitudes, relações com transparência
e honestidade, cidadania.
• Excelência - busca permanente de qualidade, competência e protagonismo.
• Sustentabilidade – refere-se à responsabilidade quanto à geração,
ao uso e a manutenção dos recursos ambientais, econômicos e sociais.
• Inovação – busca conjuntos de práticas inovadoras e troca de saberes.
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APRESENTACAO
Deise Elen Abreu - Coordenadora Estratégica de Processos Educativos
O CAEP – Centro Administrativo e Educacional da Província – é um órgão deliberativo, articulador e de assessoramento
aos projetos e experiências educacionais
da Sociedade Civil Casas de Educação
(SCCE), mantenedora dos Colégios Sagrado Coração de Maria no Brasil.
A equipe do CAEP acompanha sistematicamente a dinamização dos projetos pedagógicos e administrativos
da Rede Sagrado – CSCM, tendo em
vista o fortalecimento da unidade na
diversidade, a busca pela excelência
acadêmica e a formação humana que
contemple a vivência dos princípios e
valores em Defesa da Vida.
Entendemos a Defesa da Vida como
um desafio global, que deve envolver
o diálogo e a interação de diversos setores da sociedade, dentre eles: espaços educativos capazes de colaborar
em sentido libertário, construção do
senso crítico e formação cidadã, contextualizando os saberes a serviço do
bem comum e da eticidade. Imbuídos
(as) destas concepções, apresentamos
a revista Elos- Educação Linhas &
Olhares, uma publicação educacional,
disponibilizada anualmente para compartilhar as experiências e as práticas
pedagógicas da Rede Sagrado - Colégios Sagrado Coração de Maria, que
estão antenadas a um novo paradigma educacional, fortemente marcado
pela necessidade de postura investigativa de estudantes e docentes e
convidativas ao viver é investigar.
O paradigma educacional emergente
inevitavelmente considera a abordagem
sistêmica, a indissociabilidade entre escola e vida e o ensino com pesquisa. A
este respeito também concordam Boaventura Santos apud Behrens (2013) e
Tardif (2014). Outro aspecto a ser salientado refere-se à visão da escola como
uma comunidade de aprendizagem.
Uma comunidade de aprendizagem
caracteriza-se pela pluralidade de saberes, que não provêm de uma fonte única,
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mas de várias fontes e maneiras de produzir, ressignificar conhecimentos e fazer
descobertas que valem para a vida toda.
Em suma, queremos despertar em você,
leitor, a reflexividade. Para isso, selecionamos nesta edição a contribuição
da professora de Matemática Marlene
Pironi, do CSCM de Belo Horizonte, que,
a partir do projeto Contando as Gotas,
realizado com os alunos do 7º ano, instaurou um verdadeiro processo de participação e contextualização da matemática associada à reflexão sobre uma
séria questão ambiental relacionada à
escassez de recursos hídricos.
Outra produção compartilhada se refere ao processo de aprendizagem em
Língua Inglesa, da Educação Infantil do
CSCM Brasília, implementado pela professora Mônica Andrade, que relata a
experiência do desenvolvimento de habilidades relacionadas à compreensão
de números e execução de comandos
orais em língua inglesa tendo o brincar
como estratégia pedagógica, conforme
compartilhado no artigo “A influência
do brincar nas aulas de Inglês”.
Você também poderá interagir com o
relato de experiência da professora do
CSCM do Rio de Janeiro Dirlene Siqueira, que realizou no ensino fundamental
– anos iniciais - um projeto de produção textual a partir de diferentes gêneros textuais. Para torná-lo ainda mais
significativo, a educadora aproveitou
a novidade da comemoração dos 450
anos do Rio de Janeiro.
Em face ao desafio do ensino de Língua
Portuguesa, também versa o artigo escrito pela professora de Língua Portuguesa do Ensino Médio, Rosana Paula,
e pela pedagoga Lilian Alevato. O relato enfatiza a importância da análise
dos recursos expressivos da língua em
diferentes situações comunicativas e
justifica a relevância do projeto A língua
nossa de cada dia, realizado com alunos das 1ªs, 2ªs e 3ªs séries do Ensino
Médio do CSCM em Ubá.

Outro projeto vivenciado na Rede Sagrado - CSCM Vitória - foi a “Mostra de
Informação Profissional”, realizada sob
a orientação da Professora de Química
e coordenadora de processos seletivos
Luciana Rodrigues. Essa iniciativa tem
como objetivo subsidiar os estudantes
no processo de escolha profissional,
uma decisão complexa que os jovens
têm tomado cada vez mais cedo.
Temos ainda, para o deleite dos leitores,
o artigo da Prof. Dra. Viviane Cândido,
discutindo sobre a educação religiosa.
Enriquecendo também a nossa revista,
contamos com a reflexão sobre o serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos das autoras Leandra Trindade
e Maria Roseiro.
Agradecemos os apoiadores desta edição. Este esforço conjunto nos possibilita constatar que as experiências, os
aspectos relacionais e a inovação pedagógica constituem uma tríade necessária ao processo educativo de excelência,
que contempla a multidimensionalidade
do ser. Sendo assim, reforçamos o pressuposto de uma educação em Defesa
da Vida comprometida com uma abertura radical ao outro.
Na esperança deste sentido maior da
nossa atuação como educadores, convidamos para a leitura do que carinhosamente foi selecionado para esta edição.
Boa leitura!

Referências:
Tardif. Maurice. Saberes Docentes
e Formação Profissional.17 ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
Behrens. Marilda Aparecida.
O paradigma emergente e a
prática pedagógica. Petrópolis,
RJ: 6 . ed. Vozes, 2013.

55

RSCM

6

“RSCM
NETWORK
OF SCHOOLS
CONFERENCE”
Conferência da rede de escolas das RSCM - 2015
Maria Beatriz Silva - Assessora Educacional

Estados Unidos da América, cidade de
Nova Iorque, Marymount School, 5ª
Avenida, número 1026, segunda-feira,
dia 29 de junho de 2015, 8h30min - foi
neste local, dia e hora que teve início
a Conferência da Rede de Escolas das
RSCM, cujo tema era “Sobre esta pedra, vamos construir” (“Upon this rock,
we will build”).
Estávamos apreensivas, talvez nos
sentindo um pouquinho como nossas
bravas pioneiras, quando desembarcaram pela primeira vez em terras
brasileiras. Para nós, também, era a
primeira vez. A primeira vez em uma
das maiores e mais movimentadas
cidades do mundo: Nova Iorque. A
apreensão, no entanto, cedeu lugar ao
prazer, frente ao acolhimento fraterno
que recebemos.
O primeiro momento da conferência
foi de apresentação. Ficamos conhecendo, formalmente, nossas anfitriãs:
a diretora geral do Marymount School
– NY, a senhora Concepcion Alvar e a
Ir. Kathleen Fagan, Provincial da Amé-

rica do Norte e também toda a equipe
do colégio de NY que adiou o próprio
recesso de verão para nos receber.
Em seguida à abertura formal, houve o
momento de oração, na capela do colégio. Linda, pequenina, aconchegante
como devem ser as casas de Deus.
Conseguimos participar e cantar e dar
graças ao Senhor: aconchego, carinho, receptividade, este foi o segredo!
Neste primeiro, e em todos os outros
momentos orantes ao longo dos dias
de reunião foi assim, sobrou reverência, agradecimento e emoção.
Nas palestras que ocorreram durante
a conferência, tivemos oportunidade
de ouvir sobre o trabalho de pessoas
comprometidas, com a paz no planeta, com os objetivos do milênio, com a
condução das nossas escolas e com
o fortalecimento da rede de escolas
Sagrado Coração de Maria. Pudemos
compreender melhor alguns aspectos
dessa nossa internacionalidade.
Participamos de dinâmicas que nos

proporcionaram entender um pouco
mais uns sobre os outros, comprovando os princípios e objetivos comuns de
nossas escolas e reconhecendo nossa
identidade una no carisma de Pe. Gailhac e na Espiritualidade do IRSCM.
Houve a visita ao Metropolitan Museu
onde alunas do Marymount NY fazem
estágio voluntário e, gentilmente, nos
guiaram. Houve nesses dias de trabalho muita aprendizagem, ampliação
de conhecimentos e trocas informais.
Tudo em clima de alegria, partilha,
comprometimento e esperança na intensificação dos laços que nos unem.
Acredito que a maior lição que trouxemos de Nova Iprque foi a compreensão de que não importa se estamos
no Brasil, na Inglaterra, na França,
na Espanha, na Itália, na Colômbia,
na Irlanda, em Zâmbia, no Zimbábue
ou nos Estados Unidos, somos todas
e todos frutos dos mesmos ideais e
conscientes de que estamos, todos e
todas, comprometidos com a defesa
da vida. Sempre!
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PROJETO
CONTANDO
AS GOTAS
Professora Marlene Nunes de Rezende Pironi

Pós-graduada em Educação e Educação Matemática e premiada como
“Professora nota 10” pela Fundação Victor Civita 2002. Atualmente professora
do 7º e 8º anos do Colégio Sagrado Coração de Maria – BH.

O Instituto Internacional de Pesquisa
de Política Alimentar calculou que, até
2050, 4,8 bilhões de pessoas passarão
por estresse hídrico. Segundo dados da
ANA (Agência Nacional das Águas) de
2002, a irrigação no Brasil consome cerca de 69% das águas dos mananciais,
seguido pelo uso urbano (11%), abastecimento animal (11%), uso industrial (7%) e
abastecimento rural (2%). Mesmo diante das más perspectivas, ainda não se
percebe o uso sustentável dos recursos
naturais, pois só na distribuição da água
perde-se cerca de 35%.
Este é, indubitavelmente, um grande
problema da atualidade e a Matemática desponta como um instrumento de
credibilidade para a medição exata da
gravidade da situação da falta de água
e a consequente conscientização da
sociedade quanto ao seu uso racional.
Nesta perspectiva, em consonância
com o tema iluminador “A Matemática
a favor da cidadania”, o presente relato compartilha a experiência de um

projeto desenvolvido junto aos estudantes do 7º ano do Colégio Sagrado
Coração de Maria, em Belo Horizonte.

me e sua relação com a capacidade,
elaboração e interpretação de gráficos, dentre outros.

O projeto “Contando as gotas” é uma
proposta investigativa, de conscientização e ação para reduzir o desperdício de água. As ideias baseadas em
dados numéricos e cálculos ajudarão
a mensurar a urgência de uma atitude efetiva, a partir da qual buscar-se-á
uma estratégia de ação conjunta para
tentar amenizar o problema.

O projeto contou com a ampla participação dos estudantes. Logo no início,
uma aluna sugeriu o nome para o projeto, que passou a ser chamado “Contando as gotas”. Eles expuseram suas
ideias, experiências e, com muita indignação, comentaram sobre as pessoas
que insistem em desperdiçar a água.
Propuseram soluções como o reuso e a
captação de água de chuva, mostrando-se muito sensibilizados com a situação e conscientes desta realidade.

São várias as intenções pedagógicas e educativas; as oportunidades
surgem e precisam ser aproveitadas.
Então, numa proposta cada vez mais
interativa no estudo da Matemática,
no qual o espírito de investigação e
curiosidade serão constantemente
estimulados, ocorrerão atividades e
discussões sobre a utilização da água
a partir de conceitos da Matemática,
tais como: geometria, operações com
números racionais, regras de três, porcentagem, cálculo de áreas, de volu-

Para a surpresa de todos, uma das
alunas já possuía resultados concretos de sua interseção junto aos condôminos do prédio onde reside. Afixou
no seu condomínio um cartaz, apelando para o bom senso dos moradores
e conseguiu uma redução significativa
no consumo de água. Não só ela, mas
diversos estudantes falaram do empenho de familiares para evitar o desper-
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dício, estipulando um tempo máximo
para o banho e reutilizando a água da
lavadora de roupas para outras atividades domésticas.
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Os estudantes perceberam que, neste contexto, os números e as grandezas (tempo, volume, capacidade,
vazão) eram utilizados a todo momento. Os conteúdos matemáticos
surgiram como instrumentos aplicáveis àquela problemática.
Além do trabalho com análise de dados
matemáticos para a conscientização
quanto ao uso da água, atividades concretas para os estudantes dessa faixa
etária são necessárias para que haja
uma melhor associação da teoria trabalhada em sala de aula com a prática.
Por isso planejei, com os estudantes, a
construção, em sala de aula, da ponte
do Leonardo Da Vinci. Conversamos,
a princípio, sobre alguns aspectos importantes relacionados à nossa discussão quanto ao projeto “Contando as gotas”. O que gostaríamos que
passasse embaixo da ponte? Quais
sentimentos e ações gostaríamos de
externar quanto ao consumo de água?
Qual o tipo de água gostaríamos que

passasse embaixo da ponte? Qual a
quantidade, o volume de água, gostaríamos que passasse embaixo da
ponte? Qual a qualidade do solo e da
vegetação gostaríamos de ter no lugar
onde a ponte seria construída?
Na aula seguinte, os estudantes foram
desafiados a reproduzir essa ponte de
Leonardo Da Vinci, usando palitos de
picolé. Os estudantes foram desafiados a aplicarem os conceitos de dimensões, retas paralelas e perpendiculares.
A partir da leitura da planta, sobrepuseram os palitos com precisão milimétrica. Era crucial que percebessem a
necessidade da troca de impressões,
da contribuição de cada um na montagem da ponte, assim como na solução
do problema de escassez da água.
Organizaram-se em grupos e começaram a construir a ponte. Inicialmente,
apenas um dos alunos trabalhava no
projeto enquanto os outros observavam. Aos poucos, o construtor solicitava a ajuda do colega que, por sua vez,
pedia auxílio a outro e assim por diante. Sem a cooperação de todos era impossível construí-la. Foi um trabalho a
oito ou dez mãos.

Montaram-na com muito cuidado, sob
os olhares e palpites de todo o grupo.
Viram-na tomando forma e exigindo
cada vez mais a atenção dos construtores. Num dado momento, lá estava
a ponte, em duas dimensões. Foi pedido, então, que a soltassem bem devagar. E, assim, estavam cautelosos
com o próprio trabalho e com os dos
outros; prenderam a respiração, descomprimiram os dedos que prendiam
as junções dos palitos e tiraram vagarosamente as mãos. Surpresos, viram-na flexionar-se como num passe de
mágica, passando de duas para três
dimensões, transformando-se numa
ponte parabólica.
Posteriormente discutiu-se a simbologia da ponte e da sua construção. Voltamos às reflexões iniciais e todos foram unânimes em afirmar que a ponte
os remetia à ideia de água, de união e
de um meio para superar obstáculos.
Tal construção sensibilizou os estudantes quanto à necessidade do apoio
e da participação de cada um para alcançar o objetivo almejado: diminuir o
problema da falta de água.
Importantes habilidades foram desenvolvidas por meio desta vivência. Den-

tre elas, identificar simetrias de figuras
em relação a uma reta ou em relação
a um ponto e construir figuras tridimensionais a partir de planificações.
Neste projeto, notou-se claramente
a importância da aprendizagem colaborativa. O efeito alcançado pelo
trabalho foi notável. Verificou-se que o
conhecimento contextualizado extrapolou as dimensões da sala de aula.
Estavam convictos de que deveriam
ser multiplicadores do pressuposto
de que, para a realização de qualquer
projeto, é imprescindível o empenho de
todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS:

Dessa forma, decidiram que deveriam
conscientizar as pessoas sobre o risco
da iminente falta de água, da importância do envolvimento de cada um no
seu uso racional para sobrevivermos.
Os estudantes discutiram também
que se trabalharmos com metas de
consumo eficientes, poderemos assegurar o abastecimento de água para
esta e as próximas gerações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Este foi um relato de caso de um primeiro momento do projeto “Contando
as gotas” que continuará a ser explo-

rado ao longo do ano e sua culminância ocorrerá na Mostra Cultural. Nesta
atividade, os estudantes convidarão
os visitantes a montar a ponte. De
maneira lúdica, estes também terão
um momento de reflexão e quem sabe
de ação. Espera-se que, ampliando as
noções matemáticas, tenham todos
subsídios para entender melhor a finitude da água e a necessidade de seu
uso consciente. E, como escreveu Sabino, “façamos do sonho uma ponte”
e então teremos um “encontro marcado” no futuro. SABINO, 2005.

A agropecuária é a atividade que mais consome água no Brasil, segundo relatório.
Disponível em: http://www.agrisustentavel.com/san/bebo.html Acesso em 29 de maio de 2015.
D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Cadernos cedes 40: História e Educação Matemática. 1. ed. Campinas: Papirus, 1996.
14-15 p.
SABINO, F. III – O Escolhido in O Encontro Marcado. Editora Record. 79ª edição. 2005.
OLIVEIRA, Sandra Alves de. O lúdico como motivação nas aulas de Matemática. Pedagoga e especialista
em Matemática e Estatística, professora no Departamento de Educação de Guanambi, BA, Uneb. Endereço
eletrônico: soliveira4@hotmail.com Artigo publicado na edição nº 377, jornal Mundo Jovem, junho de 2007, p. 5
BASSANEZI, C.B. Ensino – aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. São Paulo:
Contexto, 2002.
BALDINO, Roberto, R.; Ensino da Matemática ou Educação Matemática? Revista Temas e Debates; Ano IV;
n.3; pp. 51-60, 1991.
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A INFLUÊNCIA
DO BRINCAR NAS
AULAS DE INGLÊS
Professora Mônica Chiminazzo de Andrade1

Andrade, Mônica Chiminazzo de. Formada em Letras – Habilitação Português/Inglês pela Universidade de Cruz Alta
(UNICRUZ). Professora de Língua Inglesa da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I do Colégio Sagrado Coração
de Maria (Brasília – DF). Atualmente, cursando o 2º Ano do curso de Pedagogia no Centro Universitário Cesumar (UNICESUMAR).

O ensino da Língua Inglesa está presente dentro do currículo das escolas
brasileiras. O contato com outra língua tem o papel de diminuir a exclusão social, fortalecer a autoestima da
criança e ampliar suas possibilidades
de comunicação e interação social.
Para tanto, o professor tem um papel
fundamental nesse processo.
Planejar uma aula de inglês para alunos da Educação Infantil é um grande
desafio. As perguntas norteadoras foram: por onde começar?; como atrair
as crianças?; como fazer este aluno se
aproximar de outra língua?
Frente a essas indagações, é preciso
lembrar que, para as crianças, brincar, cantar e ouvir histórias são alguns
modos de aprender, sendo estes excelentes momentos de interação que
colaboram para o desenvolvimento infantil. Nessa perspectiva, brincando a
criança continua tendo espaço de ser
criança e viver a sua infância enquanto
o segundo idioma é inserido de forma

natural, principalmente quando ela
consegue acionar seus conhecimentos
prévios, associando o que aprende ao
que já sabe.
As atividades lúdicas ou espontâneas
são ferramentas efetivas para ensinar
inglês, pois os alunos sentem-se encorajados a praticarem as habilidades
da língua, sem preparação prévia. O
brincar tem o poder sobre o aluno de
facilitar o progresso de suas funções
psicológicas, intelectuais e morais.
Dentro do pensamento de Piaget
(1996) e da Proposta Pedagógica da
Educação Infantil (PPEI) da Rede Sagrado Brasília, a criança é vista como
um ser dinâmico que a todo o momento interage com a realidade. É por meio
dessas interações com o ambiente
que a criança constrói suas estruturas
mentais e as faz funcionar.
De acordo com a ideia de “brincadeira
direcionada”, planejei uma aula para
alunos do 1º Período construírem ha-

bilidades como demonstrar compreensão e executar comandos orais e
identificar o valor numérico, ambos na
língua inglesa. A maneira encontrada
foi realizar uma festa de aniversário
com uma boneca que já fazia parte de
algumas aulas de inglês.
Ao criar a festa como forma de ensinar
os números, as crianças, de forma espontânea, podem desenvolver a imaginação e, de modo orientado, a interpretação, pois é possível fazer uma
relação com o que já é ensinado pela
professora regente, em outros eixos de
trabalho. Vygotsky (1993) afirma que
as brincadeiras influenciam muito no
desenvolvimento da criança.
De acordo com Piaget (1996), o aprendizado infantil ocorre por meio da assimilação, que vem a ser o processo cognitivo em que a criança organiza em
sua mente os novos acontecimentos
com base nas experiências anteriores.
Com esse pensamento do autor, antes
de participar da festa propriamente
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dita, foi preciso mostrar os números
e fazer uma relação com o que já foi
mostrado em sala de aula, porém
na segunda língua.
Ensinar com brincadeiras se torna
mais interessante para o aluno e
para o professor. As crianças ficam
mais empolgadas em saber o que
vai acontecer, demonstrando interesse, participação e, ainda, interagindo com mais naturalidade. Afinal,
aprender de uma forma diferente do
tradicional dá mais prazer, e o professor consegue cativar ainda mais
a atenção da criança para que ela
consiga desenvolver as habilidades
desejadas, confirmando o pensamento de Wallon (1991): “é por meio
das emoções que o aluno manifesta
exteriormente seus desejos e suas
vontades”.

Depois de as crianças terem aprendido os números, é chegada a hora
mais esperada da aula: o aniversário. Com a ajuda delas, arrumamos
mesa, bolo, velas e chapéus. É importante que a criança sinta que faz
parte de tudo o que está acontecendo, pois a imaginação é a ferramenta que ela usa para descobrir seu
mundo, as pessoas e as coisas ao
seu redor, interpretando-o por meio
das suas interações nas atividades
lúdicas, como jogos e certas brincadeiras que, além de divertir, favorecem a construção de conceitos.
A música também é uma grande
aliada para o professor de língua
estrangeira. Planejamento com música e brincadeira torna a aula mais
interessante. Ela consegue envolver, ainda mais, as crianças para a

aula e cantar os parabéns na língua
inglesa. É um sucesso.
Logo que são avisadas sobre como
seria a aula do dia, as crianças ficaram empolgadas e demonstraram
um interesse superior a uma aula
sem brincadeira. Nesse momento,
aproveitando o clima de festa, foi
ensinada a música do aniversário,
cantando mais de uma vez para que
todos memorizassem e compreendessem o ritmo. Em seguida, com
o cenário já montado, cantamos
os parabéns para a amiguinha que
estava de aniversário. Depois de
envolver as crianças com a música, tema de aniversário, elas foram
convidadas a descobrirem quantos
anos a amiguinha estava fazendo,
contando o número de velas existentes em cima do bolo.
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O professor que opta por trabalhar
com o lúdico em sala de aula não
deve preocupar-se apenas com o
brincar em si. Deve ter clareza das
finalidades das situações de aprendizagem planejadas que envolvem
as brincadeiras, verificando como
elas favorecem o desenvolvimento
das habilidades do currículo.
Essa disposição natural que as crianças têm por brincar, se bem traba-

REFERÊNCIAS:

lhada, pode ser um instrumento de
grande utilidade no contexto escolar.
Porém é preciso saber escolher os
jogos para que as crianças não brinquem só pelo prazer de brincar, mas
com o intuito de interagir e aprender.
A intencionalidade do professor deve
estar explicitada. Nessa perspectiva, a
atividade pode se tornar ainda mais
interessante quando os diferentes
eixos de trabalho são explorados de

forma integrada nas diversas situações de brincadeira.
Por meio desse exercício, foi possível comprovar que as crianças
conseguiram assimilar, de forma
mais natural, os conhecimentos
propostos pela atividade, que era
saber contar, em inglês, e aprender
a cantar mais uma música em outra língua.

REDE SAGRADO. PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Centro Administrativo Educacional da Província – CAEP, Belo Horizonte: 2014.
PIAGET, Jean. Biologia e Conhecimento. 2ª Ed. Petrópolis: Vozes, 1996.
VYGOTSKY, L. S. A Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
WALLON, H. A evolução psicológica da criança. Lisboa: Edições 70, 1981.
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A PRODUÇÃO
TEXTUAL NA
PERSPECTIVA
DA ESCRITA
CONTEXTUALIZADA
E SIGNIFICATIVA
Professora Dirlene Avidago de Andrade Siqueira
Licenciada em Letras (Português e Literatura) pela Universidade Veiga de Almeida.
Possui 28 anos de experiência em sala de aula e atua há 3 anos como Professora
de Produção Textual no Ensino Fundamental - Anos Iniciais.

As novas possibilidades de interação
pela rede virtual e os novos recursos
tecnológicos estão influenciando de
maneira significativa as formas de
escrever. A necessidade de se comunicar em curto tempo tem feito surgir
práticas de escrita diferentes da convencional. Novas palavras, símbolos
e expressões foram introduzidos na
linguagem dos usuários da rede. As
mudanças ocorridas com o uso da Internet e do computador influenciam
diretamente os processos comunicativos. Atualmente, a norma culta padrão é menos utilizada e o mais comum é vermos abreviações capazes
de expressar amplamente as frases
e/ou palavras.

leitura e da escrita. Os recursos tecnológicos possibilitam novas formas
de interação que, há alguns anos,
eram inimagináveis. Hoje, podemos
conversar com diversas pessoas de
diferentes lugares, compartilhar informações, acessar diferentes textos, assistir a vídeos etc. Contudo, é
importante que o sujeito saiba utilizar as linguagens em seus diversos
contextos, adequando-se à ação comunicativa. Dessa forma, surge um
grande desafio aos professores de
Língua Portuguesa e Produção Textual: como desenvolver a habilidade
de escrita em um mundo onde se escreve cada vez menos e há uma nova
forma de grafar?

Há que se considerar a importância do
uso das tecnologias da informação e
comunicação no desenvolvimento da

A produção de textos, quando trabalhada de forma contextualizada e significativa, torna-se uma relevante fer-

ramenta de ensino e aprendizagem.
É importante que haja uma relação
entre os temas propostos e as experiências, o conhecimento de mundo e
o dia a dia dos alunos. Só assim os
estudantes poderão ser protagonistas nos processos de aprendizagem e
autores do seu próprio conhecimento.
O projeto interdisciplinar “Rio de Janeiro: ontem, hoje e sempre... depende de nós?!”, realizado com as turmas
do 2º ao 5º ano, possibilitou o desenvolvimento de um trabalho contextualizado à realidade dos alunos. A
reflexão e a produção de textos foram desenvolvidas através da temática dos 450 anos do Rio de Janeiro,
a partir de alguns questionamentos:
“Quais as transformações históricas,
culturais, políticas e geográficas que
ocorreram em nossa cidade ao longo
17
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Baú da Feira Literária com os livros de poemas do 3º ano e histórias em quadrinhos do 5º ano.
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dos anos?”; “O que precisamos melhorar ou modificar na cidade do Rio de
Janeiro?”; “O que podemos fazer para
contribuir com a preservação do meio
ambiente?”; “Como podemos utilizar
os recursos naturais da nossa cidade
de forma consciente?”; e “O que tem de
melhor no Rio de Janeiro?”. Com essas
reflexões, os estudantes perceberam-se como agentes históricos e responsáveis pelo mundo que os cerca, analisando as transformações históricas,
políticas, sociais e culturais ocorridas
na cidade do Rio de Janeiro e manifestando, em suas produções escritas,
suas próprias opiniões sobre os acontecimentos.
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O que pudemos perceber através dessa experiência é que a produção textual não foi meramente a escrita sobre o
tema proposto, sem ligação ou interesse por parte do aluno. Foi um processo
de fortalecimento da identidade e responsabilidade social, expressado em
diferentes produções.
Durante todo o desenvolvimento do

projeto, utilizamos diferentes estratégias para subsidiar o processo de produção dos alunos, desenvolvendo a escrita com propriedade e prazer. Fizemos
a leitura de diferentes livros: “Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa”, de Márcia
Moema de Guimarães, e “Descobrindo
o mundo da gente”, de Ana Maria Monteiro, Heloisa Menandro e Maria Gorete
Silva. Também analisamos o poema de
Manuel Bandeira “Louvação à cidade
do Rio de Janeiro”. Em parceria com a
disciplina de Ensino Religioso, debatemos sobre a violência e os problemas
da cidade do Rio de Janeiro. Nas aulas
de História e Geografia, assistimos ao
vídeo “O Rio Antigo de Guta”, de Carlos Gustavo Nunes Pereira, que apresenta fotos das transformações da
nossa cidade. Trabalhando de forma
interdisciplinar e utilizando diferentes
estratégias e suportes, capacitamos os
alunos a escrever textos de acordo com
as condições de produção determinadas: função da escrita, gênero do texto,
objetivos da produção e público visado. O trabalho em duplas ou em gru-

po também se configurou como um
excelente momento de aprendizado,
pois os alunos trocaram ideias sobre
os diferentes assuntos abordados e,
posteriormente, construíram os textos com as características do gênero
trabalhado em cada série.
Os trabalhos desenvolvidos ao longo
do projeto foram expostos na Feira Literária do colégio, que aconteceu em
maio. As produções foram apresentadas de forma diversificada, como “televisão manual”, livros de poemas, gibis,
cartazes e cartão-postal.
Com as turmas de 2º ano, criamos uma
paródia a partir da canção “Cidade Maravilhosa“. A cidade do Rio de Janeiro já
serviu de inspiração para vários compositores. Lindas composições foram
criadas traduzindo as belezas da Cidade Maravilhosa. Os alunos também
utilizaram a criatividade e retrataram,
através de poemas, as belezas que
encantam os cariocas. Montamos um
livro coletivo de poesias com as produções dos pequenos poetas.

ALGUNS EXEMPLOS DESSAS PRODUÇÕES.

O Maracanã
ais!
O Maraca, nãde é adleemgria,
É de paz e de harmonia.
de amor i lá
O povo vao jogo.
para ver alegria!
Ah! Que
e ter fé
Os jogadoraesr atêmpaqurtida
para ganh r a torcida .
e conquista
Leonardo

Copacabana é linda!
Copacabanadaé linda,
cheia de vi uita alegria
que traz m e saúda.
que renova
na
O bairro decoCisopasacaba
tem muitas unca viu:
que você n o Cristo Redentor,
onde se vêm louvor
a praia co tras coisas
e muitas ouunca viu.
que você n
A llegra

Cristo com amor
O Cristo Redo endtoo rpovo.
é a sensacãe o Rio de Janeiro
E le proteg abertos
de bracos amor!
com muito
bracos
Oh, Cristo! esOtas rseuslá,
sempre vão tos para me abracar!
sempre pron
Marcela

Com as turmas de 3º ano, desenvolvemos o conceito de poema através da leitura de “Louvação à Cidade do Rio de Ja-

neiro”, de Manuel Bandeira. A partir desse
poema, os alunos descobriram que tal
gênero textual é apresentado em versos

e estrofes. Os alunos manifestaram com
palavras aquilo que eles pensam e sentem sobre a cidade em que vivem.

Alunos do 3º ano A, B e C com os livros de poemas elaborados e ilustrados por eles.

Já as turmas do 4º ano produziram
o gênero textual anúncio. Os alunos
criaram anúncios publicitários em

jornais, revistas e mídias on-line.
Foi proposto que despertassem no
público o desejo de participar da

festa de 450 anos do Rio de Janeiro,
mostrando o que há de melhor em
nossa cidade.
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Alunas do 4º ano mostrando a televisão manual com os anúncios das turmas.

Por fim, os estudantes do 5º ano
criaram gibis sobre a história do Rio
de Janeiro. Traduziram em suas histórias em quadrinhos o olhar próprio
de cada dupla sobre as necessidades
e qualidades da Cidade Maravilhosa.
Essa experiência levou-nos a avaliar a inter-relação entre a prática de
sala de aula e a qualidade da produção textual do aluno. Uma proposta

significativa resulta em melhor grau
de receptividade por parte dos alunos no tocante à prática da produção
textual, desmistificando a constante
resistência dos estudantes à escrita.

várias propostas apresentadas, que

Constatamos, portanto, que as estratégias utilizadas estimularam os
alunos a produzir trabalhos consistentes, frutos desse contato com

o desenvolvimento de um cidadão

culminaram com uma aprendizagem
significativa, não somente de conteúdos e informações acerca das normas da escrita, como também para
mais reflexivo, que expõe suas ideias
de forma clara e de acordo com a
ação comunicativa.

UBÁ
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PROJETO A
LÍNGUA NOSSA
DE CADA DIA
Professora Rosana Aparecida de Paula1

Lílian Braga Alevato2

1 - PAULA, Rosana Aparecida de. Mestre em Literatura e Sociedade e licenciada em
Letras, pela Universidade Federal de Viçosa. 2 - ALEVATO, Lílian Braga. Graduação em
Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Especialista em Gestão Escolar.

INTRODUÇÃO
Os estudos linguísticos passaram por
significativas transformações ao longo dos últimos anos, de tal forma que
há uma crescente e visível alteração na
forma pela qual as novas diretrizes de
ensino, em âmbito nacional, apontam
para a necessidade de que a escola ajude a formar uma consciência crítica dos
alunos em relação aos recursos expressivos de que a língua dispõe.

nos habilidades relacionadas tanto ao
reconhecimento quanto ao manejo do
potencial comunicativo da língua que
usam no dia a dia.

A perspectiva estruturalista, segundo
a qual entender uma língua era exclusivamente dominar a descrição de seu
arcabouço morfológico e sintático vem
abrindo espaço para perspectivas mais
críticas, pragmáticas e de caráter mais
social. Enfim, percebe-se atualmente
a importância de desenvolver nos alu-

linguagem, evitando-se os apriorismos.

Essa perspectiva é explicitada, por
exemplo, nos Parâmetros curriculares
nacionais de Língua Portuguesa:
O conhecimento sobre a linguagem a
ser socializado pela escola deve ser visto
sob o prisma da mobilidade da própria
O espírito crítico não admite verdades
sem uma investigação do processo de
sua construção e representatividade. O
exame do caráter histórico e contextual
de determinada manifestação da linguagem pode permitir o entendimento
das razões do uso, da valoração, da re-

presentatividade, dos interesses sociais
colocados em jogo, das escolhas de atribuição de sentidos, ou seja, a consciência do poder constitutivo da linguagem.
Destaca-se que a linguagem na escola
passa a ser objeto de reflexão e análise,
permitindo ao aluno a superação e/ou
transformação dos conteúdos veiculados. (Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino Médio. 1999. p.7).

Em síntese, compartilha-se a crença de
que o protagonismo dos jovens desenvolver-se-á com mais potencial na medida em que forem estimulados ao espírito crítico e investigativo, especialmente
no que tange ao manejo da língua, fundamental para o desenvolvimento pleno da cidadania dos indivíduos.
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JUSTIFICATIVA
O trabalho com gêneros em sala de
aula é de fulcral relevância não só para
o aperfeiçoamento da escrita, mas
também para a análise a respeito dos
recursos expressivos de que nossa língua dispõe em diferentes situações comunicativas. É também com esse tipo
de trabalho, de viés mais concreto, que
se desperta a consciência dos alunos a
respeito do caráter vivo e dinâmico que
configura qualquer língua.

ries do Ensino Médio, solicitamos a eles
que, após apresentado o conteúdo teórico, utilizassem desse conhecimento
para analisar músicas de grandes nomes da música popular brasileira. Na 2ª
série do Ensino Médio, em específico, o
trabalho relacionou-se à habilidade de
reconhecer e analisar a maneira como
elementos verbais e não verbais relacionam-se em propagandas para alcançar seus propósitos comunicativos.

Partindo dessa premissa, durante o primeiro trimestre de 2015, ao trabalharmos com conteúdos relacionados às
figuras de linguagem e aos processos
de formação de palavras na 1ª e 3ª sé-

Em comum, as duas propostas trazem o desafio ao desenvolvimento
do senso crítico e analítico dos alunos, de forma a possibilitar que os
conteúdos vistos em sala de aula

possam ser percebidos em suas manifestações sociais mais cotidianas.
Tal trabalho ensejou também o
aprofundamento de habilidades
comumente exigidas em processos
seletivos, presentes na Matriz do
Exame Nacional do Ensino Médio.
Foram elas: H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos
expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação e H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos
verbais e não verbais utilizados com
a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos.

UBÁ
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DESENVOLVIMENTO
As turmas foram divididas em grupos.
Logo em seguida, no caso da 1ª e 3ª séries do Ensino Médio, foram sorteadas
as músicas que cada grupo apresentaria
para a turma, em forma de análise de recursos expressivos.
Todas as músicas foram selecionadas
previamente pela professora, de maneira a intermediar um maior contato dos
jovens com clássicos da música popular
brasileira, como Chico Buarque, Cartola,
Elis Regina e Caetano Veloso.
Todas as músicas escolhidas dispõem
de variados recursos expressivos, como
figuras de linguagem e processos de
formação de palavras, os quais foram
apresentados e analisados pelos grupos
em datashow, com prévia audição de letra e melodia.
Cada grupo teve de dez a quinze minu-

tos para apresentar sua análise, relacionando os recursos expressivos a outros
fatores de fundamental relevância para
a compreensão das letras, tais como
contexto de produção, biografia e estilo
artístico dos compositores e até mesmo a relação entre a melodia da música
com seu conteúdo.
Ao final de cada trabalho, ouvia-se novamente a música, para que, sob a luz
da análise anterior, a recepção e percepção da letra fossem reavaliadas pela
turma, a partir de então de forma mais
aprofundada.
No caso da 2ª série do Ensino Médio,
houve também uma divisão da turma,
mas as propagandas foram escolhidas
por cada grupo, cabendo ao professor
apenas sortear o tipo de propaganda
a que cada um se dedicaria. Foram feitas análises, portanto, de propagan-

das de vestuário, cosméticos, veículos,
instituições de ensino, alimentos e artigos esportivos.
As apresentações organizaram-se, metodologicamente, a partir da análise dos
recursos verbais utilizados e também
das imagens, em sua simbologia e potencial de convencimento. Todos os grupos, proveitosamente, detalharam os
recursos persuasivos das propagandas,
apontando escolhas lexicais, recursos
linguísticos, intertextualidades e referências históricas presentes tanto na parte
escrita quanto na visual.
Ao final de cada apresentação, a turma
teve a oportunidade de fazer questionamentos e compartilhar opiniões acerca
das propagandas, muitas vezes acrescentando possibilidades interpretativas
e enriquecendo ainda mais o debate.
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CONCLUSÃO
O trabalho com letras de músicas e
publicidades no Ensino Médio mostrou-se de extrema valia para o maior
envolvimento dos jovens com o conteúdo de língua portuguesa estudado
em cada série, pois foi possível perceber o quanto trabalhos desse tipo,
de caráter analítico e pragmático, podem desenvolver um maior interesse
e participação dos alunos nas aulas

REFERÊNCIAS:

de língua portuguesa.
Além disso, o fortalecimento do senso crítico constitui-se como um dos
fatores mais interessantes, visto que,
através desses trabalhos, foi possível tanto reconhecer em textos de
diferentes gêneros, recursos verbais
e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamen-

tos e hábitos quanto identificar as
diferentes linguagens e seus recursos
expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Em suma, foram momentos,
entre muitos outros, que desenvolvem as habilidades necessárias para
formarmos uma geração de jovens de
senso crítico, espírito investigativo e
protagonismo cidadão.
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MOSTRA DE
INFORMAÇÃO
PROFISSIONAL

O QUE FAZER QUANDO ACABAR O ENSINO MÉDIO?
Professora Luciana do Nascimento Rodrigues
Professora de Química e Coordenadora de Processos Seletivos do Colégio Sagrado Coração de Maria de
Vitória. Graduada e Mestre em Química pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atua na área de educação
há 23 anos na rede particular (Ensino Fundamental I ao 3º Grau) e na Rede Pública Estadual (Ensino Médio).

Uma grande parcela dos estudantes
passa as três últimas séries da escola
regular fazendo perguntas relacionadas
a esse tema: “Tenho que escolher uma
profissão agora?”, “E se eu não passar no
vestibular, como será?” Parece que não
há alternativa. A escolha da profissão
é uma decisão que os jovens têm que
tomar cada vez mais cedo. A primeira
escolha profissional passou a ser considerada pela sociedade contemporânea
como um problema específico da adolescência, tendo que ser resolvido com
urgência (Mansano, 2003).
Estudos acerca desse assunto mostram
que o simples fato de ingressar no ensino
superior e identificar-se como estudante
universitário parece ser mais relevante
do que a própria profissão ou curso em
si (Lassance & Gocks, 1995). Ainda segundo o Guia de Profissões Expoente
(2010), menos de 10% dos candidatos
que prestam vestibulares têm certeza
sobre o curso em que querem ingressar.
A escolha profissional é uma importante decisão a ser tomada, não somente
por influenciar diretamente no retorno

1
Levantamento
de cursos de
interesses

financeiro, como também no valor social
associado à profissão que vai exercer e,
evidentemente, em sua satisfação pessoal. Não é apenas decidir o que fazer,
mas decidir o que ser.
O OBJETIVO PEDAGÓGICO: A Mostra de Informação Profissional objetiva
fornecer dados da realidade do mundo
ocupacional de forma a auxiliar os estudantes em processos de tomada de
decisão na escolha de seu futuro. Esses dados devem trazer informações
a respeito dos profissionais e a respeito do próprio indivíduo que escolhe,
em uma etapa de autoconhecimento.
Esse tipo de evento revela-se muito
importante para o estudante do Ensino Médio, uma vez que oportuniza a
proximidade com informações minimizando conflitos na escolha da carreira.
HISTÓRICO DO PROJETO: A Mostra de
Informação Profissional do Colégio Sagrado Coração de Maria (CSCM) de Vitória teve a sua primeira versão no ano de
2005. Iniciando-se de uma forma tímida,

2

3

Hoje, dez anos depois, a Mostra cresceu
e conta com várias atividades. No início
participavam da Mostra apenas os estudantes da 3ª Série do EM e atualmente
também os estudantes do 9º Ano do EF
II e da 1ª e 2ª série do Ensino Médio.
METODOLOGIA: Um vasto conhecimento fundamentado em informações facilita a escolha do jovem, a
fim de que ele se sinta pronto para
tomar decisões acertadas (Savickas,
Apud Esbrogeo 2012). Robinson et al.
(Apud Esbrogeo 2012) afirma que os
dados a serem repassados aos estudantes podem ser organizados em
três categorias: modelos de recursos
impressos, programas e sistemas de
informação e sites na internet. Aliado
às três categorias propostas, também
é promovida a interação entre os estudantes da escola com profissionais
e estudantes das carreiras que estão
sendo analisadas (figura 1).

4
Palestras
e mesas
redondas

Teste de
Orientação
Vocacional

o projeto sempre contou com palestras
de profissionais renomados da Grande
Vitória de diversas áreas de atuação.

Feira
de cursos

Figura 1: Fluxograma de atividades ocorridas durante a Mostra de Informação Profissional.

1 - O levantamento de cursos de interesse passa por uma triagem. Cada
estudante escolhe dez cursos e realiza-se um levantamento das profissões de
maior representatividade.
2 - O teste de orientação vocacional
é realizado com base nas habilidades
e competências do estudante que, ao
final, recebe um relatório informando

o resultado obtido.
3 - As palestras e mesas redondas são
organizadas a partir da triagem dos
cursos. São convidados diversos profissionais, bem como pais de alunos,
ex-alunos, estudantes de graduação,
professores e coordenadores de cursos
das principais instituições da Grande
Vitória. Os estudantes da 3ª série do

Ensino Médio participam como mediadores da mesa redonda.
4 - A feira de cursos acontece no CSCM
de Vitória, onde as Instituições de Ensino
Superior da Grande Vitória organizam
estandes com demonstrações, exposições e informações a fim de que o aluno
conheça melhor não só os cursos, mas
também as instituições de nossa região.
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No decorrer das edições da Mostra, foi
possível perceber os conflitos vividos pelos estudantes devido às variáveis que
interferem nas escolhas desses adolescentes. O desconhecimento quanto
às profissões e o mercado de trabalho
ocasionam seu despreparo para realizar a escolha. Baseado nesses fatos
percebe-se que a opção do curso superior e da profissão torna-se um processo
complexo que exige um conhecimento
aprofundado não apenas de áreas especificas, mas, sobretudo, de si mesmo.
O autoconhecimento demanda tempo
que requer antes de tudo, confiança.
Essa confiança não pode vir acompanhada de ansiedade ou expectativa. Por
esse motivo, quanto mais tempo se dedica a esse processo, mais assertivas as
escolhas e menor será o receio do fracasso que é inerente ao ser humano. Em
consonância a essa proposta, a escola

deve, portanto, desenvolver características como o pluralismo de ideias, a liberdade e a autonomia, a fim de ampliar a
capacidade de resposta, objetivando o
diferencial das escolas da Rede Sagrado Coração de Maria que é a Formação
Humana.
A importância de realizar escolhas prévias é a possibilidade de se estabelecer
objetivos a serem cumpridos ao longo
do Ensino Médio. Ter perspectiva de futuro é uma das formas mais eficazes
de o jovem entender que é necessário
investir nos estudos hoje a partir da
construção de um Projeto de Vida, no
qual ele vislumbre a atuação profissional que lhe atrai e o estilo de vida que
gostaria de adotar. É essencial que se
tenha a consciência da sequência de
ações necessárias para se obter os objetivos, e que a cada ação devem-se
estabelecer metas. Para que as me-

tas sejam alcançadas é fundamental
por parte do estudante o comprometimento com os estudos, bem como
minimizar dificuldades em determinados conteúdos, a fim de conseguir bom
desempenho no final da 3ª série nos
exames de vestibulares e na prova do
ENEM.
ANÁLISE DAS ESCOLHAS DOS ÚLTIMOS ANOS
Ao analisar os dados relativos aos
estudantes que concluíram o Ensino
Médio no CSCM de Vitória nos últimos quatro anos, percebe-se que as
escolhas de cursos realizadas pelos
alunos ao final da 3ª série têm sido
cada vez mais acertadas. Baseadas
em um processo que exige um pensar
e um repensar contínuo, essas escolhas são pautadas em ações integradas e coletivas, envolvendo escola,
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Figura 2: Porcentagem de ex-alunos da 3ª série EM do CSCM de Vitória evadidos após início do curso superior nos anos de 2011 a 2014.

CONCLUSÃO: A orientação profissional

A Mostra de Informação Profissional no

uma inserção no mercado do trabalho.

precisa ser uma prática na educação

colégio de Vitória propicia aos estudan-

A carência deste tipo de debate no espa-

formal, a fim de auxiliar o adolescente a

tes um espaço para refletir sobre seus

ço escolar pode gerar alunos desprepa-

fazer uma escolha crítica e consciente.

Projetos de Vida, preparando-os para

rados e inviabilizar seus objetivos.

DEPOIMENTOS:

Gabriela Gomes Brown, 19 anos
Ex-aluna da 3ª série 2013
Ex aluna do curso de Letras USP
atual aluna do curso de
Administração da FUCAPE

Com 17 anos, é praticamente impossível termos todas as certezas com relação
ao curso que queremos escolher pra vida, porque temos: imaturidade, falta de experiência e a falsa impressão de que temos certezas absolutas. (...) Escolhi o curso
Letras por ser um curso que achei – ainda acho – que amaria cursar, porém ao entrar na faculdade percebi que gostava do dinamismo publicitário, da criatividade
necessária para o Marketing. (...) Nenhuma opção é absurda demais para não ser
considerada. No terceiro ano, o diálogo, a reavaliação interna constante, ajuda
profissional de psicólogos são coisas fundamentais e, mesmo assim, podem não
ser o suficiente para acertar o curso. O mais importante é não ter medo de voltar
atrás e seguir o que se acredita ser o melhor caminho.

Pedro José Moana Mutzig, 18 anos
Ex-aluno da 3ª série 2014
Estudante de Direito da UFES

A Mostra de Informação Profissional é um ótimo momento para elucidar os estudantes que estão em dúvida sobre qual curso escolher. Além de conhecer mais
sobre os cursos ofertados, é um momento que proporciona contato com várias
instituições acadêmicas do Espírito Santo. No meu caso, foi uma oportunidade
para escolher entre Administração e Direito, uma dúvida que persistiu durante
muito tempo no meu terceiro ano.

Ester Affonso Caetano, 15 anos
Aluna da 1ª série 2015

A interação direta entre estudantes e profissionais possibilitou a aprender muito
mais sobre as profissões do que seria com outros meios (em vídeos, por exemplo). Penso que pelo fato de haver pessoas que têm experiência na área e por
esses profissionais mostrarem o que eles fazem aos alunos facilita na escolha e
na identificação de uma profissão ideal para o jovem.
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INTERFACES
ENTRE EDUCAÇÃO
E RELIGIÃO
UMA PERSPECTIVA TEÓRICA E SEU DESDOBRAMENTO
NA REDE SAGRADO DE EDUCAÇÃO
Professora Viviane Cristina Cândido
Graduada em Filosofia e Pedagogia. Mestre em Educação. Doutora em Ciências da Religião. Docente e pesquisadora do CeHFi - Centro de Estudos em História e Filosofia das Ciências da Saúde da UNIFESP - Universidade
Federal de São Paulo. Pesquisadora em Educação e Religião, Ensino Religioso, e em Literatura e Religião, Machado de Assis. Consultora e assessora para revisão do PER – Programa de Educação Religiosa da Rede Sagrado.

A dimensão religiosa é parte da vida
das pessoas. Para confirmá-lo, basta olhar ao nosso redor. Por exemplo,
as pessoas falam de suas religiões,
da experiência de não ter religião ou
do porquê de sua recusa; do ponto de
vista institucional, há lugares religiosos
– sagrados; representantes institucionais-religiosos, entre outros. No Brasil,
afirma-se que temos um povo religioso;
no contexto mundial conflitos e exemplos de solidariedade se dão por meio
das religiões, de pessoas religiosas e de
instituições e pessoas não religiosas.
De nossa parte, entendemos que tudo
isso reflete a existência de experiências
religiosas, ou seja, vivências que estão
relacionadas às religiões, podendo ser
de afirmação - adesão a uma determinada religião, experiência de fé sem a
pertença a uma religião, como no caso
da religiosidade, ou de negação, não
adesão a uma religião, não crença na
religião.
Para o filósofo ateu André Comte-Sponville, em seu livro El alma del ateísmo (O espírito do Ateísmo, título em
português) a Tradição judaico-cristã faz
parte da vida do Ocidente, independentemente da crença ou não crença,
Fui educado no cristianismo. Dele não
guardo nem amargura nem ressentimento, e sim o contrário. Devo a esta
religião, e portanto também a esta Igreja (no meu caso a católica), uma parte
fundamental do que sou hoje, ou do
que tento ser. Minha moral, desde meus
anos piedosos, apenas foi mudando. Minha sensibilidade também. Inclusive minha forma de ser ateu segue marcada
por esta fé desde a minha infância e minha adolescência. [...]. (2006, pp. 15-16).

Do que dissemos, podemos vislumbrar
os entrelaçamentos entre Educação e
Religião, presentes na escola seja nas
experiências dos alunos e de toda a comunidade educativa - pais, professores
e funcionários, seja no conhecimen-

to por ela tratado, mais diretamente
e para além do Ensino Religioso, em
disciplinas como história, geografia, filosofia, sociologia, psicologia, biologia,
literatura, para citar algumas que trazem em seu conteúdo questões relacionadas às religiões e suas interfaces
com o saber.
A Rede Sagrado compreendendo que a
Educação e a Escola, especificamente,
tem a responsabilidade de educar de
maneira integral, considerando todas
as dimensões da vida humana, entre
elas, a religiosa, está atualizando, num
trabalho competente e conjunto, seu
PER – Programa de Educação Religiosa, que considera o Ensino Religioso
como área de conhecimento e parte integrante do currículo da escola básica,
conforme a LDBEN – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9394/96,
e a Pastoral, que integra as atividades
da comunidade educativa, atendendo
tanto aqueles confessadamente cristãos-católicos como aqueles que pertencem a outras crenças ou não tem
nenhuma, mas desejam engajar-se em
ações solidárias, conforme expresso na
abertura do PER revisado,
Fundamentada no carisma do Fundador e nos principais traços da espiritualidade do Instituto, a Rede Sagrado – CSCM se coloca como missão
proporcionar educação de excelência
para crianças, adolescentes, jovens e
adultos, fundamentada nos valores
cristãos, promovendo protagonismo na
construção de competências, a cultura
da solidariedade e o compromisso com
o social”. (Guia...)

Como consultora e assessora desse
processo, nesse momento, quero partir
da compreensão da dimensão religiosa
como parte da vida e do pensamento das
pessoas para falar dos fundamentos e da
proposta da disciplina Ensino Religioso
que, a nosso ver, tem como finalidade
Possibilitar aos educandos uma am-

pliação de sua visão de mundo, levando-os a uma maior compreensão das
questões religiosas no âmbito da vida
moderna, tendo a religião como seu
objeto de estudo, elevando tais estudos e reflexões à categoria de elementos colaboradores na compreensão e
vivência do autenticamente humano
e do diálogo na diferença” (CÂNDIDO,
2008, p. 388).

Conforme dissemos na apresentação
ao PER, no Ensino Religioso, ensejando
estudar as religiões, considerando as
experiências de afastamento, distanciamento, afirmação ou negação dos
sujeitos reais, a “Rede Sagrado opta
por uma abordagem científico-fenomenológica” desse objeto de estudo. Isso
significa que tratamos esse componente como uma disciplina que, como
as demais, deve comportar um conhecimento a ser trabalhado em sala de
aula, considerando, também como as
demais disciplinas, as experiências dos
educandos reais.
A título de exemplo, vemos que conceitos como o pecado são retirados da
tradição religiosa e usados comumente, o que significa que a dimensão religiosa faz parte, inclusive, da vida da
razão, como a entendemos filosoficamente, ou seja, a experiência religiosa, seja de afirmação ou de negação,
de crença ou não, implica num jeito de
pensar específico, uma razão religiosa,
que pode dialogar com a razão, complementando-a e com as vivências dos
nossos alunos.
Do ponto de vista epistemológico, consideramos a(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões)
como a grande área de sustentação do
ER e, de maneira específica, tomamos
por base a epistemologia da controvérsia para o Ensino Religioso (CÃNDIDO,
2008), por sua vez, fundamentada na
Filosofia da Religião, na Filosofia da
Educação e no pensamento de Franz
Rosenzweig (1886-1929).
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A epistemologia – teoria do conhecimento - que supõe a controvérsia – diferença, diversidade, dinâmica que sugere
reciprocidade (troca) – considera que
“falar em conhecimento religioso implica
falar em experiência religiosa, uma vez
termos como pressuposto que a aprendizagem se dá por meio de experiências
significativas, como em todo componente curricular.” (CÂNDIDO, 2009, p. 237).
Essas experiências religiosas são pontos
de partida para o estudo das religiões/
conhecimento religioso.
Não cabe à escola conduzir a nenhum
tipo de adesão, todavia nos parece
impossível não tratar das experiên-

cias dos educandos. [...]. Na escola,
lugar de relações, onde convivem num
mesmo espaço e tempo um grande
número de pessoas sem vínculos, de
múltiplas procedências e pertenças,
o conflito é inevitável diante das diferenças que, aliás, não são apenas
religiosas. Então um ER que queira
propor um conhecimento e ser significativo para os educandos precisa considerar a dinâmica das controvérsias.
(CÂNDIDO, 2009, p. 237).

Assim, “Caminhamos com Franz Rosenzweig em busca da consideração da
experiência como agente cognitivo, porque ela é portadora de significado para

os educandos, em nosso caso, no campo religioso. Desenvolvemos os fundamentos para uma epistemologia para o
ER que tenha como pano de fundo a diferença”. E mais adiante: “Propusemos
que o trabalho em ER considere o real,
passe pelo reconhecimento da diferença e que os educandos se desenvolvam
na diferença, na relação com o outro”.
(Cf. CÂNDIDO, 2009, pp. 238-239). O
Novo Pensamento de Rosenzweig é
experiencial, relacional e, consequentemente, contingente. Em sua perspectiva, Deus é Deus, o Mundo é o Mundo e
o Homem é o Homem e estes se dão a
conhecer em sua relação:

[...] Pois, na realidade efetiva, que se
nos dá unicamente na experiência, esta
separação de Deus, mundo e homem
é superada e tudo que temos são experiências de seus vínculos. Deus é si
mesmo, se queremos explicá-lo conceitualmente, se oculta; o homem, nosso
si mesmo, se fecha, e o mundo se converte em um enigma visível. Eles só se
abrem em suas relações [...]. (2005, p.
32-33).

Em nossa proposta pedagógica para o
ER, pretendemos fundamentar-nos em
uma Filosofia da Educação que, em diálogo com a Filosofia da Religião, considere o outro e recupere, no estudo das

REFERÊNCIAS:

religiões, os conceitos Homem, Mundo
e Deus em suas múltiplas relações e na
ação delas decorrente, entendendo que
“a finitude é o sentido da vida, da busca
humana pelo conhecimento, pelas relações, pelo afeto e, ao mesmo tempo,
capaz de colocar o homem diante de
sua inviabilidade como autossuficiente, conquanto lhe seja sempre sinal de
seus limites.” (Cf. CÂNDIDO, 2009, p.
240).
Finalmente, consideramos que o Ensino Religioso, tratando da vida tratará
também da morte, sentido último das
religiões. Em nosso, O mal em Machado
de Assis, afirmamos “Não é sem razão

que Brás Cubas [referência ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas], logo
de início, deixará claro que não é um
autor defunto, mas um defunto autor,
e isso, segundo ele mesmo, muda tudo”
e, tendo o cristianismo como referência,
dirá ele, ainda ao apresentar os motivos
pelos quais inicia seu livro pelo relato de
seu óbito: “Moisés, que também contou
a sua morte, não a pôs no introito, mas
ao cabo: diferença radical entre este
livro e o Pentateuco”. (CÂNDIDO, 2011,
p. 17). Em suma, falamos de um Ensino
Religioso que considere os entrelaçamentos entre a Vida e o Conhecimento,
em todos os seus desdobramentos.
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EDUCAÇÃO
EM PARCERIA
ENTRE ESCOLA
E FAMÍLIA

Visando à formação integral do estudante, a Rede Sagrado – CSCM também trabalha de forma a orientar os
pais e a refletir com eles sobre assuntos importantes para a educação das
crianças e jovens, estreitando ainda
mais a parceria entre família e escola. Durante o ano letivo, cada unidade desenvolve uma série de projetos,
palestras e mostras com o objetivo de
fortalecer este vínculo.
Segundo a assessora educacional do
CAEP Beatriz Silva, a necessidade de
se buscar formas de articulação entre
família e escola é fato. “Falar sobre
esse fato, sobejamente conhecido, é
fácil, difícil é construir a articulação,
estabelecer a parceria. A educação
formal hoje é um processo continuado
e não mais uma etapa a ser realizada,
é um processo que se estende ao longo da vida.”
Para enfrentar os desafios decorrentes dessa realidade, os colégios da
Rede Sagrado têm investido em projetos que efetivem a troca de experiências, incentivem a participação e propiciem um contato saudável e maduro
entre ambas as partes. A seguir estão
dois exemplos do trabalho realizado.
JORNADA DE VALORES COM
AS FAMÍLIAS – CSCM - BRASÍLIA

“

DÊ A QUEM VOCÊ AMA:
- ASAS PARA VOAR...
- RAÍZES PARA VOLTAR...
- MOTIVOS PARA FICAR...

“

(DALAI LAMA)

No Colégio Sagrado Coração de Maria
de Brasília, o projeto Jornada de Valores com as Famílias é uma iniciativa da
equipe do SOR visando o Ensino Fundamental II. O projeto está em sua segunda edição e atende, em média, 45
famílias. Desenvolvido pela professora
de Ensino Religioso Aline Sorrentino,
com o apoio da Coordenação Educacional, tem como objetivo convidar a
família a realizar vivências que suscitem reflexões sobre o papel que desempenham na vida dos filhos e sobre
o impacto de suas atitudes e falas na
construção da identidade deles.
O projeto é norteado pela busca de
formação e compreensão sobre o papel da família na educação dos filhos e
sua parceria com a escola. Pretende-se trabalhar expectativas, sonhos e
frustrações de pais e filhos na relação
familiar, ampliar o autoconhecimento
dos pais como pais e, também, o conhecimento sobre os filhos, sensibilizar a família para a compreensão da
natureza singular da identidade dos
filhos e estreitar laços familiares.
Neste ano, o desafio foi refletir sobre
como educar para a autonomia, construindo identidade, trabalho desenvolvido por meio de leitura de textos,
reflexões e dinâmicas envolvendo pais,
responsáveis, alunos e professores.
O anseio da família em acertar é o
guia para as vivências do projeto. Ser
ponte na construção da autonomia e
da identidade é responsabilidade da
família e da escola.
As dinâmicas propostas têm caráter

profundo, reflexivo e avaliativo, provocando nas famílias emoções.
Reconhecimento, crescimento, partilha, compromisso, avaliação e fortes
emoções marcam as vivências do projeto. Tudo somado a um momento de
celebração entre pais, filhos e escola.
Ao final do dia e da Jornada de Valores,
as famílias têm a liberdade de avaliar
o trabalho, de forma anônima, em
uma caixinha de sugestões. Seguem
alguns depoimentos de pais dos 6º e
7º anos do Ensino Fundamental:

“O evento superou minhas expectativas. Tive a oportunidade de refletir
sobre um assunto novo e certamente sairei daqui mais aberta para dialogar com os meus filhos. Adorei o
trabalho da professora Aline.”
“Encontro muito bom. O evento
abordou aspectos muito importantes na educação dos nossos filhos
e serviu para um entendimento melhor da relação entre pais e filhos.”
“Achamos o encontro muito proveitoso, onde compreendemos que o
nosso filho merece seu espaço de
construção do seu ser. Levaremos
várias lições aprendidas hoje e esperamos que o relacionamento familiar evolua. Parabéns pelo encontro
e pelas excelentes apresentações.”

Prof.ª: Aline Sorrentino.
Formação em RH e administração,
especialização em Ensino Religioso e
formação em Coaching.
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ESCOLA DE PAIS – CSCM-RJ
No Colégio Sagrado Coração de Maria do Rio de Janeiro, desde 2000, o Projeto Escola
de Pais é desenvolvido visando propiciar a troca de experiências entre especialistas, educadores e pais / responsáveis de todos os segmentos, a partir de palestras que servem
de instigação para discussões e análises sobre os temas propostos. Ao longo desses
anos, a experiência vivenciada revelou o projeto como importante ferramenta de reflexão sobre os desafios da educação num mundo globalizado e competitivo. Entre as temáticas já abordadas, estiveram as palestras:
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1

“Que criança é essa de quem tanto falamos?”

2

“Relação da família com o aprendizado” – Ana Maria Majeoli

3

“A doença como expressão emocional” - Lílian Moreira

4

“Sexualidade Infantil” - Maria Fernanda Borges

5

“Filhos em frente ao computador: descubra o que está por trás disso”. Guilherme Pacheco

6

O “Sim e o Não nas relações familiares” – Regina Cavour

7

“Família: papéis e limites” - Márcia Modesto

8

“Distúrbios de aprendizagem: verdades e exageros” - Renata Mousinho

9

“Preparar para o vestibular e educar para a vida” - Mônica Waldhelm

10

“Sexualidade Infantil: o que fazer com ela?” – Maria Fernanda Borges

11

“Déspotas mirins: o poder nas novas famílias” – Márcia Neder

12

“Como será o adulto do futuro?” – Ana Maria Zenícola

13

“O papel da família na escolha profissional dos filhos” - Maria Claudia Tardin

14

“Papo de Responsa” - Policiais civis integrantes do projeto “Papo de Responsa”

15

“Dialogando sobre depressão e automutilação na adolescência” Elisa Bichels

16

“Superação – o verdadeiro vestibular da vida” - Betty Wainstock

Não há uma periodicidade pré-definida para a
realização da Escola de Pais. “As edições são
agendadas conforme percepção da necessidade de abordagem de algum assunto específico
ou oportunidades apresentadas”, diz Rosana
Viana, coordenadora pedagógica geral do colégio. O projeto é organizado no espaço multimídia
do colégio, sempre com a presença de um convidado especialista no tema em debate. Após as
palestras, pais e educadores têm a oportunidade de dialogarem e debaterem sobre suas opiniões e ideias.
Os pais se mostram muito receptivos à proposta do projeto. São participativos e sempre citam
exemplos de situações ocorridas em seus lares
ou em alguma circunstância com os seus filhos.

DEPOIMENTO:
Patrícia Toledo, mãe de três alunos do CSCM-RJ

“O projeto Escola de Pais fortalece os laços e
incentiva a parceria entre a família e o colégio.
Para mim é sempre muito produtivo participar
de palestras ministradas por profissionais especialistas nas áreas de educação e psicologia.
Acredito que, como pais, nós sempre teremos
dúvidas a respeito de determinados assuntos
devido a querermos sempre o melhor para os
nossos filhos.

Há vezes que a Escola de Pais aborda assuntos muito polêmicos que eu considero como
ótimos. A escola, ao promover debates e palestras sobre assuntos relacionados à formação humana, além de esclarecer equívocos,
estimula o acompanhamento da vida escolar
dos alunos por conta dos responsáveis e, ainda, aumenta a frequência de pais e mães no
colégio. Isso nos deixa mais seguros e próximos
da escola.
Meus filhos se encontram na fase da adolescência. Penso se tratar do período que os pais
mais precisam desse tipo de auxílio, principalmente nos dias atuais, com novas tecnologias
surgindo sucessivamente. As informações obtidas durante as palestras do projeto agregam
mais elementos, inclusive, às conversas dentro
do âmbito familiar. Aqui em casa tudo é conversado. Estou sempre demonstrando interesse pelo universo vivenciado pelos meus filhos e
oportunizando o diálogo com eles. Sinto que o
projeto Escola de Pais me aproxima ainda mais
de meus filhos e me deixa mais preparada para
perguntas deles também.
A Educação é um processo que, em muitos casos, não apresenta resultado imediato, requer,
além de tempo, acompanhamento. Essas palestras e debates representam o intenso e contínuo processo da arte de educar.”
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INTERCÂMBIO
RSCM
EM TRÊS ANOS, 10 EDIÇÕES!
Entre envios e acolhidas, o programa cresce a cada ano e se
consolida como um dos grandes diferenciais da Rede Sagrado.

A vontade de realizar um intercâmbio
antes de finalizar os estudos do Ensino
Médio é bastante comum entre adolescentes que buscam ampliar seus horizontes com novas experiências. De fato,
trata-se de uma oportunidade incrível
de aprender e/ou aperfeiçoar a prática
de um idioma, conhecer uma cultura
diferente e fazer amigos. Melhor ainda
se tudo isso puder acontecer com segurança e tranquilidade para pais e/ou
responsáveis, em uma instituição que
previamente inspire confiança.
Ciente dessas expectativas e de seu
compromisso com a formação de jovens autônomos e protagonistas, desde
2013 a Rede Sagrado - CSCM oferece
aos seus estudantes o Intercâmbio Internacional entre escolas pertencentes
e/ou parceiras do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. Os
colégios Marymount School de Nova

Iorque e de Medellín foram os primeiros a abraçar o desafio que já caminha
para a 11ª edição.
Gabrielle Brasileiro, da 2ª série do Ensino Médio do CSCM-Brasília, fez parte
do grupo que esteve em Nova Iorque
em janeiro deste ano. Em avaliação
junto à equipe organizadora, ela demonstrou sua gratidão e falou sobre a
experiência. “Aprendi a ter mais independência nos estudos, pois tive que
me organizar para fazer os deveres, as
pesquisas e ainda conhecer a cidade. A
integração foi muito rica com a escola”,
conta a estudante.
Para Guilherme Yacovenco, 2ª série
do Ensino Médio do CSCM-Vitória,
integrante do grupo que esteve em
Medéllin, a viagem foi uma grande
oportunidade para aprender melhor o
espanhol e conhecer pessoas. “A men-

sagem que deixo para meus amigos é
que todos que tiverem a oportunidade
de fazer um intercâmbio, não a deixem
passar. Conhecer outra cultura vale
muito a pena”, diz.
Durante 30 dias, além de participarem das aulas normais dos colégios
anfitriões, os alunos recebem aulas do
idioma nativo (inglês ou espanhol) com
temáticas envolvendo aspectos da cultura local, da história e até da culinária.
Visitas a pontos turísticos são programadas pelas instituições como parte
do pacote cultural do intercâmbio, e as
host families têm proporcionado diversos passeios aos estudantes durante
sua estadia, ampliando ainda mais as
vivências e trocas. As experiências vividas podem ser acompanhadas por
meio de relatos feitos pelos intercambistas no blog Diário de Intercâmbio
(intercambiorscm.blogspot.com.br/)
37

INTERCÂMBIO
COMO TUDO COMEÇOU...

Conheça a história, saiba o que pensam as profissionais que estão à frente do
intercâmbio e veja como os programas têm inspirado a ampliação do projeto
em outras escolas do IRSCM.
Irmã Maria Cristina Caetano - Administradora/Ecônoma
Sociedade Civil Casas de Educação
“A ideia de que poderia lutar por intercâmbios internacionais com as escolas das Religiosas
do Sagrado Coração de Maria existentes em diversas partes do mundo, veio da convicção
de que somos um Instituto internacional e, por isso, sem fronteiras geográficas e culturais.
Em 2008, eu fui convidada a participar do RSHM Network of Schools em Los Angeles, onde
estavam presentes todos os diretores/as das nossas escolas. Nesta conferência vi uma
grande oportunidade para colocar em prática as convicções citadas acima e iniciar um trabalho de conversa com os/as diretores/as sobre o intercâmbio para os estudantes. Dado o
primeiro passo, continuei apresentando a proposta individualmente para cada direção nos
encontros internacionais seguintes. As escolas escutavam, achavam uma boa ideia, mas
não davam uma resposta efetiva.
Outra estratégia que adotei foi explicar a proposta a algumas Irmãs para que elas pudessem defendê-la junto à direção das escolas. Enfim, no ano de 2012, a escola Marymount de
Nova York aceitou o desafio de receber quatro alunas para o primeiro intercâmbio, realizado em janeiro de 2013. A partir da avaliação positiva deste primeiro intercâmbio, a direção
desta escola enviou também quatro alunas para o intercâmbio com o Brasil, em agosto do
mesmo ano. E assim, a parceria se firmou e se mantém até hoje.”
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Kara Kutner - Upper School Dean of Students – Marymount School – NYC
“Os programas de intercâmbio têm resultado em muitos benefícios para o nosso colégio. Um
deles é que quando as garotas vêm do Brasil e da Colômbia, em janeiro, está muito frio em
Nova Iorque e todos já estão ficando cansados do inverno. O calor e o espírito de novidade
que as alunas trazem com elas mudam a nossa atmosfera e nos dão um sopro de ânimo. É
como ter uma brecha de ar fresco no meio do inverno.
Outro benefício é que nossa comunidade escolar está aprendendo a abrir suas casas e seus
corações para as novas “irmãs” que vêm de outras partes do mundo.
Nós tivemos uma experiência incrível com o primeiro grupo de garotas enviado por vocês
[BRASIL], dois anos atrás. A cada ano suas estudantes têm nos mostrado o quão calorosas,
de boa vontade e amorosas elas são. Isso nos fez querer expandir nossos programas e fazer
mais. Quando nós vimos o quão maravilhosa a experiência foi para todos – intercambistas,
host families, corpo discente - nós quisemos expandir as oportunidades e incluir a experiência
de imersão em um idioma para estudantes que estão aprendendo Espanhol e Francês. Nós
também queríamos reforçar as nossas relações com as escolas da rede RSHM.

Desde 2014, temos a parceria ampliada também com o Marymount School, de Medellín.”
Marcela Buriticá Orrego – Dean os Studies - Marymount School - Medellín
“Os estudantes que recebemos nestes dois anos são jovens espetaculares! Vemos realmente que os colégios das Religiosas do Sagrado Coração de Maria buscam a formação
integral dos nossos estudantes, educando os líderes de amanhã. Os alunos dos colégios
brasileiros têm mostrado qualidades, valores e uma educação inigualável. Para nossas famílias e para a comunidade educativa tem sido um prazer e uma honra tê-los conosco.”

Deise Elen Abreu do Bom Conselho
Coordenadora Estratégica de Processos Educativos
da Rede Sagrado – colégios Sagrado Coração de Maria Brasil
“Hoje os intercâmbios realizados na Rede, tanto para as escolas de Marymount Nova York
e Medellín, têm tido um enfoque para além do aprimoramento de uma língua estrangeira.
Eles têm possibilitado aos participantes o reconhecimento dos valores que nos unem e das
diferenças que nos completam. Nota-se claramente, pela avaliação dos participantes, que
eles amadurecem na convivência, no protagonismo, na autonomia, na tolerância e na abertura para trocas e aprendizado de coisas novas. Isto fortalece a nossa missão que busca
aliar a excelência acadêmica à formação humana.
Outro fator importante a ser salientado é que em contato com estas escolas temos intercambiado também novidades a respeito do fazer pedagógico e da condução dos trabalhos
já que ambas as escolas são reconhecidas e premiadas por experiências de sucesso. Cientes de que são as trocas que instauram o novo, estamos agradecidas pela colaboração e
enriquecimento mútuo proporcionado pela prática do intercâmbio, cada vez mais intensificada na Rede Sagrado – CSCM.”
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RUMO À TERRA DA RAINHA.

Depois de Nova York e Medellín, Londres será a próxima cidade
a integrar o circuito de intercâmbios internacionais da Rede Sagrado.
A partir de 2016, estudantes dos cinco colégios
Sagrado Coração de Maria no Brasil terão a
oportunidade de cruzar o Atlântico para um mês
de estudos e vivências culturais na Inglaterra. As
equipes diretoras firmaram, durante o RSHM Network of Schools, em Nova York, o acordo para a
realização do primeiro intercâmbio entre a Rede
Sagrado e o Marymount International School
London, em julho.
A decisão foi tomada com base no sucesso das
edições anteriores do intercâmbio com as esco-

las de NY e Medéllin. “Estamos muito animados
com esta nova possibilidade, porque assim fortaleceremos também a internacionalidade do
Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de
Maria”, diz Irmã Maria Cristina Caetano, ecônoma da Província Brasileira do IRSCM.
O edital para mais esse processo seletivo
será disponibilizado nos sites e páginas oficiais da Rede Sagrado, em mídias sociais
como Facebook e Instagram, e em cartazes
espalhados por todas as unidades.

DESTAQUE

ELES SE DESTACAM
INVESTIGAR É CORRER ATRÁS DO CONHECIMENTO. É ESTAR SEMPRE EM MOVIMENTO.
Para a formação de estudantes curiosos, inquietos e investigadores é preciso um corpo pedagógico e administrativo também inquieto e focado em

seu constante desenvolvimento profissional e pessoal. A Rede Sagrado
tem a honra e o orgulho de trabalhar
com uma equipe que não se contenta

com meias respostas e está sempre
em busca de crescimento. A seguir,
alguns dos profissionais que se destacaram ao longo deste ano.

Zaira Vasconcellos Dirani - mestra em Literatura Brasileira/
Professora de Literatura Brasileira e interpretação do colégio SCM- Brasília
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A Literatura favorece uma atitude crítica do aluno em relação ao mundo. É uma disciplina,
sobretudo, formativa, pois propicia o saber idiomático, questionamentos a respeito da história, da geografia e indagações filosóficas. Tendo em vista a gama de possibilidades que
surgem do ensino literário, a professora Zaira Vasconcellos criou o projeto “Cine Sagrado”,
que trabalha com filmes baseados em obras literárias e documentários. Os alunos assistem ao filme e, após a explicação de Zaira, realizam um debate pautado em um roteiro
com questões multidisciplinares. Ao trabalhar com a linguagem cinematográfica, a professora percebe maior interesse pela Literatura e crescimento significativo da capacidade reflexiva dos alunos. Entre os meses de março a agosto, o projeto abordou os filmes Cartas
para Angola, Vidas Secas, Frida, O cortiço e Pro dia nascer feliz.

Glênia Lourenço - Professora de Microbiologia Ambiental
e Avaliação de Impacto Ambiental do CTMA CSCM - Ubá.
A responsabilidade socioambiental é dever de todos e deve ser assumida como compromisso diário. Os profissionais da área ambiental precisam não só serem o exemplo
desta prática cotidianamente, mas também agentes de destaque em ações pró-conservacionistas. Assim sendo, os alunos do CTMA do CSCM Ubá foram convidados a
atuar de forma permanente na sensibilização de pessoas e na separação de resíduos
sólidos recicláveis e sua correta destinação. Os resíduos que os alunos recolhem e
trazem para o colégio são destinados a uma associação local, a RECICLAU, da qual
os associados dependem para sobrevivência. Parte dos resíduos que a Reciclau não
processa, são encaminhados a uma empresa em São Paulo e esta repassa parte do
valor obtido com os resíduos para uma instituição escolhida por nós, a Fundação Cultural José Alves de Macedo, que promove a cultura, a preservação da história e do
registro paleontológico do Norte de MG. Orientados pela professora Glênia, na adesão
a esta ação, os alunos passaram a compreender melhor a própria responsabilidade,
enquanto cidadãos, de promover a redução dos resíduos, a reciclagem de materiais e
a melhoria da qualidade de vida para todos.

Guilherme Lentz: professor de Língua Portuguesa e coordenador
da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do CSCM-BH.
Ele é professor, músico, ouvinte, leitor, apaixonado por Beatles, rock, MPB e pela juventude – seu objeto de trabalho na Rede Sagrado. As possibilidades literárias desses estilos
poético-musicais e a relação deles com a juventude foram temas explorados em diversos
trabalhos produzidos ao longo de sua carreira acadêmica, portanto, sua tese de doutorado não foi diferente. Intitulada “O pecado é não sonhar: reconstruções da rebeldia
através do heavy metal brasileiro da década de 1980”, o estudo analisa as características
e a história do heavy metal no Brasil, a questão da rebeldia juvenil, que emerge no pós-II
Guerra e entra em crise na década de 80, e faz um balanço do movimento metaleiro da
época. Segundo o professor Guilherme, esse trabalho é fruto de suas próprias vivências,
como estudioso das letras, amante da música e ex-participante do movimento metaleiro da década de 80. A defesa da sua tese de doutorado aconteceu no dia 26 de junho
de 2015, conferindo ao professor o título de doutor em Teoria da Literatura e Literatura
Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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Luciana Grether Carvalho – ilustradora, professora de Artes do CSCM-RJ
Luciana Grether é dona de uma referência profissional que vai além das salas de aula do
Ensino Médio da escola. Especialista em ilustração, ela, que leciona também na PUC-RJ,
assinou a abertura da novela “Joia Rara”, exibida na TV Globo, assim como o livro “A Vida de
Buda”, da mesma trama. Luciana explicou detalhadamente a técnica utilizada no processo
de criação da obra quando participou do programa da Rádio MEC, “Conversa com Autor”, e do “ABZ do Ziraldo”, da TV Brasil (https://www.youtube.com/watch?v=Xrl9Y4LLawA).
“Esse trabalho ganhou grande visibilidade inclusive no exterior, quando a novela venceu o
42º Emmy Internacional, considerado o Oscar da TV mundial. A oportunidade de ilustrar a
abertura da novela “Joia Rara”, da TV Globo, e de aprender ainda mais nesse processo criativo, me fez acreditar que escolhi a profissão certa, e agradeço a todos os mestres e amigos
que me encorajam desde o início de minha carreira.” – revelou a professora.
Com quase vinte anos atuando no mercado de ilustração, Luciana publicou nada mais,
nada menos do que vinte e um livros. Detalhe: dois deles foram selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil para constar como referência de leitura no catálogo da Feira
Internacional de Bolonha 2013, um dos mais importantes eventos dedicados a publicações
de conteúdo infantojuvenil. Além desses, em 2014, Luciana foi ilustradora convidada e teve
quatro obras selecionadas para o manual da Flipinha, a seção da Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP) para crianças, que acontece durante os cinco dias do evento.

E, além de tudo, Guilherme, Luciana, Zaira e Glênia são “feras” dentro da sala de aula também.
Eles representam de forma brilhante o que a Rede Sagrado tem de melhor: seus colaboradores.

41

REAJE
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS NO CHÃO
DE NOSSA MISSÃO
Leandra Ferreira de O. Trindade (Assistente Social)

Maria Carolina F. B. Roseiro (Psicóloga)
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Notável e amplamente reconhecida é
a missão das Religiosas do Sagrado
Coração de Maria como referência na
área da educação formal. No entanto,
esta missão ultrapassa os muros das
escolas em muitas direções, sendo os
Projetos Sociais um desses caminhos,
trilhado em parceria com leigos (as)
e conduzido pelo lema do Instituto –
“para que todos tenham vida, e vida
em abundância” – por meio do investimento em ações e estratégias para
superação dos problemas sociais no
contexto brasileiro.
No ano de 1996, em Jardim Carapina
- Serra/ES, nasceu o primeiro desses
Projetos da Província Brasileira, nomeado Projeto Vida Pe. Gailhac (PVPG).
Nos anos seguintes, surgiram outras

unidades, reafirmando assim a importância e relevância do investimento nas ações sociais: CEC Bom Pastor, em Curvelo-MG, PVPG em Belo
Horizonte-MG; PVPG em Brasília-DF
e Projeto Vida Irmã Maria de Aquino,
em Ubá-MG. Em todos os projetos da
Província Brasileira existe uma intensa
relação entre os Colégios Sagrado Coração de Maria e projetos a partir de
uma relação de mutualidade de trocas
de experiências.
A motivação para o surgimento de
cada um deles foi semelhante, partindo-se de um mesmo fundamento:
difundir a missão das religiosas, com
ações que contribuíssem na qualidade de vida de crianças e adolescentes.
Além desse propósito, a modalidade de

atendimento seguia a tradição comum
a outras entidades sociais existentes
em nosso país. O atendimento era em
contraturno escolar, as chamadas Jornadas Ampliadas, complementando a
educação formal, especialmente por
meio do reforço escolar.
A experiência das entidades sociais, associada às concepções de categorias
profissionais que agregaram-se a esse
campo de atendimento, promoveu a
qualificação do serviço e o fortalecimento da perspectiva de atuação em
política pública, ultrapassando as referências da educação formal e integrando-se ao Sistema Único da Assistência
Social - SUAS. A profissionalização do
atendimento substituiu o voluntariado,
que passou a ocupar importante fun-

ção de apoio ao trabalho e não mais do
trabalho essencial ao serviço.
Refletiu-se que as práticas iniciais, caritativas e direcionadas à superação da
defasagem escolar, assumiam como
foco a ascensão social, contribuindo
com ações particularizadas, que dependiam do esforço individual, sendo
pouco incidentes na transformação
social pretendida. A partir destas reflexões, foram propostos métodos e práticas que vieram a constituir ou a fazer
parte de uma área de atuação específica, com uma metodologia diferenciada, colocando em primeiro plano as
situações de vulnerabilidades relacionais e a desproteção social, causadas/
agravadas por vivências de violência,
preconceito/discriminação, isolamento,
abandono, conflitos, entre outros.
Essas mudanças acompanharam
transformações nos marcos legais que
orientam o serviço. Este processo iniciou-se com a instituição do Estado de
Direito a partir da Constituição de 1988,
consolidando-se em uma rede articulada de serviços, por meio da aprovação
da Política Nacional de Assistência Social, no ano de 2004. Ainda assim, a
definição desses serviços, componentes do SUAS, efetivou-se a partir de
2009, por meio da Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais, quando
as Jornadas Ampliadas foram renomeadas como Serviços de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
para crianças e adolescentes.

portivas, culturais e recreativas, assim
como antes. Porém, seguimos uma
orientação mais sistematizada e técnica, quanto à promoção da participação
e autonomia do público atendido, no
exercício da cidadania, enquanto sujeitos de direitos. Dessa forma, assume-se que a garantia de direitos, vinculada ao protagonismo social, precede o
acesso a bens culturais e materiais, na
superação das desigualdades sociais.
O processo de profissionalização do
trabalho e a adaptação aos marcos
legais envolvem tarefas complexas e
ações articuladas, o que demandou a
constituição da equipe REAJE – Rede
de Ação Junto aos Excluídos, que viabiliza o alinhamento dos serviços,
contemplando a missão institucional
e todas as prerrogativas legais, atuando junto às equipes locais de maneira
participativa. Portanto, há muito que se
investir para que a ação social, inserida na Rede Sagrado, possa alcançar
comprovação de resultados e o nível de
reconhecimento técnico e institucional
que a referência em educação formal já
conquistou no cenário brasileiro.
ESTRATÉGIAS DE
EMPODERAMENTO: Participação,
Protagonismo e Autonomia

Compreende-se que a atuação nos
Projetos Sociais da Rede Sagrado integram uma Política Pública, a qual assume a perspectiva da Promoção Social,
priorizando intervenções e estratégias
que tenham impacto sobre as situações de risco e vulnerabilidades sociais,
superando a perspectiva de ações particularizadas e do esforço individual.

A atuação realizada pelas equipes
multiprofissionais dos Projetos Vida e
CEC Bom Pastor têm por regra geral
a Convivência como metodologia e o
Fortalecimento de Vínculos (familiares e comunitários) como resultado
do processo de trabalho junto ao público. O contexto atual é da proposição de estratégias e ações que possam ser avaliadas e monitoradas pela
formulação de indicadores, na perspectiva de pertencimento identitário
e atuação comunitária participativa,
visando promoção da cidadania, em
defesa da vida.

Os Projetos Vida e CEC Bom Pastor
atualmente oferecem atividades es-

O atendimento em grupos é privilegiado, seja no acompanhamento psicos-

social ou em oficinas culturais, recreativas, esportivas e temáticas. A
grupalidade, ao favorecer o senso de
responsabilidade coletiva, propicia o
desenvolvimento de habilidades relacionais, atitudinais e cognitivas,
prejudicadas pelo contexto de vulnerabilidades. Trata-se de estratégia
fundamental para o empoderamento, alcançado pelo autorreconhecimento enquanto sujeitos de direitos,
comprometidos com seus deveres na
participação social.
Busca-se oferecer apoio social e suporte institucional à ampliação de
expectativas quanto ao projeto de
vida a ser construído pelas crianças e
adolescentes atendidos. A convivência nos grupos e o aprendizado nas
oficinas contextualizam vivências
diferenciadas, alternativas às relações experienciadas em territórios
marcados por violência e opressões,
e por ausência ou ineficiência das
ações governamentais, em qualquer
de suas esferas. Além disso, as ações
das equipes direcionam-se ao apoio
social às famílias, visando acesso a
serviços públicos, bem como ao desenvolvimento ou fortalecimento de
suas capacidades protetivas nos cuidados à criança e ao adolescente.
O desenvolvimento de competências
sociais é o resultado esperado por
meio das oficinas, pretendendo-se
facilitar o protagonismo nos espaços públicos e a busca por melhores
condições de vida. Compreende-se
que o papel dos colaboradores dos
Projetos Vida e CEC Bom Pastor, junto aos atores sociais que vivenciam
as opressões, tem sido de favorecer
educar para autonomia e empoderamento, para que tomem para si
mesmos a tarefa da transformação
social da qual somos aliados, na
superação desse contexto de exclusões, em defesa da vida.
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