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tas”, vídeos pequenos, sobre as formas de solucionar problemas dentro e fora do 
ambiente escolar. Motivados pelas discussões iniciadas a partir do tema da Cam-
panha da Fraternidade/2019, parte do princípio educacional do CSC, comprome-
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Introdução

O projeto foi impulsionado, inicialmen-
te, com nossa participação no evento 
de Abertura da Campanha da Frater-
nidade da ANEC, no qual fomos provo-
cados a realizar tal projeto dentro da 
nossa escola.

A partir desse evento, apresentamos 
para a coordenação escolar o proje-
to e, como já havíamos participado 
em outros anos, a proposta foi aceita 
e incorporada no calendário escolar 
do ano de 2019. Para isso, recebemos 
o auxílio da Pastoral Escolar, que nos 
orientou quanto às leituras do nosso 
PPPP. Relendo o material, debatemos 
sobre a concepção de sociedade.

O século XX marcou-nos por diversas 
transformações sociais, culturais, tecno-
lógicas, científicas, políticas, religiosas, 
econômicas, tais como o automóvel, o ci-
nema, o poder do Estado, as lutas femi-
nistas, a internet, o telefone celular e as 
novas gerações. O século XXI, no entanto, 
vive uma globalização que afeta direta-
mente toda a sociedade. De um lado, um 
paradigma que propaga a fluidez con-
sumista de tudo: nada é feito para du-
rar, para ser sólido. Disso resultou, entre 
outras questões, a obsessão pelo corpo 
ideal, o culto às celebridades, o endivida-
mento geral, a paranoia com a segurança 
e até a instabilidade dos relacionamentos 
amorosos. É um mundo de dúvidas onde 
cada um vive por si. De outro lado, há o 
paradigma que propõe uma era de soli-
dariedade e justiça. Um outro mundo é 

possível, onde impera a fraternidade e a 
paz entre os povos, os direitos humanos, 
a vida digna, o bem-estar.

Em um mundo onde a aparência é valori-
zada, características de individualismo e 
independência são desenvolvidas, estão 
imbricadas nas pessoas, principalmente 
nos jovens. A sociedade contemporânea, 
também denominada sociedade das in-
formáticas, cibercultura ou pós-moder-
nidade desloca o saber para o saber e 
fazer. Independentemente do rótulo, in-
contestavelmente os tempos são outros 
e demandam por uma escola diferente, 
assim como exigem posturas também di-
ferentes dos profissionais da educação. 
Uma proposta alternativa é aquela que 
valoriza a autonomia e independência 
responsáveis em que o saber está desti-
nado a melhorar a vida dos seres huma-
nos e a garantir uma paz planetária.

De posse desse entendimento, fomos 
convidadas a apresentar para os nos-
sos colegas, professores, a proposta 
do projeto, objetivos, organização, 
montagem dos curtas, convidá-los e 
organizar uma atividade interdiscipli-
nar com o tema “Curta Políticas Pú-
blicas na Educação”. Essa atividade 
teve início em fevereiro e término em 
outubro, na Assembleia Legislativa 
de Porto Alegre. Logo os professores 
abraçaram a ideia e um belo projeto 
interdisciplinar começava a se dese-
nhar, com as disciplinas de História, 
Geografia, Sociologia, Filosofia, Portu-
guês, Artes e Ensino Religioso, parcei-
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ras para a realização das atividades.

As etapas escolhidas para a aplica-
ção do projeto foram o 9º ano do En-
sino Fundamental e a 2ª série do Ensi-
no Médio. Em fevereiro, a explanação 
sobre o projeto e sobre a Campanha 
da Fraternidade foi realizada pelas 
professoras de Ensino Religioso. Em 
março, as professoras de História, 
Geografia, Sociologia e Filosofia co-
meçaram a trabalhar o conteúdo da 
Campanha (políticas públicas), para 
despertarem nos alunos a ideia dos 
curtas que gostariam de desenvolver. 
Para os 9º anos do Ensino Fundamen-
tal, além do Projeto Curtas, esse tema 
também seria o da Mostra Multidisci-
plinar (Feira de Ciências) da escola, 
então a escolha do assunto teria um 
peso mais relevante ainda.

Para colocar tudo isso em prática, a 
supervisão escolar nos orientou com 
base nos dizeres do nosso PPPP, já 
que o século atual veio demolindo 
certezas, especialistas e autoridades. 
Hoje, as grandes verdades não mais 
dão conta de explicar a realidade. A 
sociedade contemporânea perdeu a 
dimensão teleológica, ou seja, a ca-
pacidade de estudar os fins últimos 
da sociedade. Cai por terra a crença 
de que o mundo é regido pela lineari-
dade. De acordo com Bauman (2001), 
os tempos são “líquidos” porque tudo 
muda rapidamente. Em relação à sus-
tentabilidade, preserva-se os valores 
fundamentais, mas avança-se para a 
confluência de consensos.

A economia de mercado manipula a vida 
das pessoas, gerando novos parâme-
tros existenciais. Para alguns sujeitos, 
produtos que até poucos anos eram 
considerados não necessários, tornam-
-se hoje instrumentos indispensáveis. In-
dividualismo e relativismo tomam posse 
da realidade, aniquilando doutrinas e 
ideologias. Na sociedade de consumido-
res, assiste-se à:

negação enfática da virtude da 
procrastinação e da possível 
vantagem de se retardar a satis-
fação” (BAUMAN, 2008, p. 111).

Um desejo nunca fica satisfeito, pois um 
anseio gera outro sonho a satisfazer. 
Há um consumo exagerado e procura-
-se produtos voláteis e descartáveis. Da 
sociedade que buscava fazer economia, 
passa-se para a sociedade que se endi-
vida com parcelas do cartão de crédi-
to. Todavia, a economia é uma ciência 
e uma arte que nos auxilia, também, 
na organização da vida em sociedade. 
Pode ela, portanto, ser fundamentada 
no valor da partilha e da equidade, na 
distribuição dos bens da vida.

Tomados por essa ideia de partilhar, di-
vidimos as tarefas. A matéria de Língua 
Portuguesa entrou como organizadora 
do roteiro de gravação dos curtas. Pri-
meiro sanou dúvidas de como fazer um 
roteiro, o que precisava conter. A partir 
daí, era preciso transcrever para o pa-
pel as duas ideias, como ele seria orga-
nizado, onde aconteceria, quais seriam 
as falas dos personagens, enfim, toda 
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a história que iria se desenrolar nesse 
curta. A professora daria uma nota pela 
elaboração desse roteiro.

Os debates

Em sala de aula, o projeto foi apresen-
tado e os estudantes foram desafiados 
a refletirem sobre o tema “Políticas Pú-
blicas”. Os professores envolvidos apre-
sentaram algumas políticas públicas em 
andamento a nível estadual, caracteri-
zando-as quanto às suas etapas de de-
senvolvimento e implantação, destacan-
do seus objetivos e opções tecnológicas 
para aplicação.

A direção sempre nos chamava a aten-
ção para mantermos o alicerce firme 
no nosso PPPP, pois entre os elemen-
tos mais significativos da pós-moder-
nidade, citamos o fenômeno do grande 
desenvolvimento tecnológico que atin-
ge a sociedade e coloca a coletividade 
em um vórtice irrefreável de mudanças 
e possibilidades, criando exigências 
e desejos sempre mais diversificados. 
Esse fenômeno determina modelos de 
comportamento e massifica critérios 
de pensamento e de opinião. Isso tem 
relevantes implicações na educação 
escolar, pois, com o advento da socie-
dade pós-moderna, a acessibilidade à 
informação disseminou-se.

A informação está na internet, na televi-
são, nas revistas, no celular, de forma di-
nâmica e rápida. No entanto, a figura do 
professor, que era o único detentor do 
conhecimento e que marcou o início da 
instituição escolar, distanciou-se cada 

vez mais dessa sociedade. Uma reinven-
ção da profissão docente fez-se neces-
sária. Professor não poderia mais ser 
aquele que guardava o conhecimento, 
mas sim que construísse em comunhão 
com alunos e com uma comunidade real 
ou virtual e que compartilhasse saberes.

A educação, tal como a sociedade, vive 
em constante transformação. As esco-
las, assim como o ser humano, buscam 
maximizar o seu potencial, desenvolver 
habilidades, competências, valores, ca-
pacidades e atitudes, bem como for-
talecer o entendimento de que somos 
diferentes e merecemos respeito. No 
entanto, essas aspirações não estão 
sendo concretizadas. A sociedade hoje, 
muitas vezes, exige da escola papéis que 
cabem à família, ao Estado ou à Igreja, 
depositando seus desejos e angústias 
na própria instituição. É necessário, por-
tanto, que a escola resgate a parceria 
com a família para que juntas retomem 
valores importantes na sociedade.

A maneira com que compreendemos a 
sociedade influencia o nosso trabalho 
docente. Isso significa que a sociedade 
atual exige uma prática pedagógica 
que assegure a construção da cidada-
nia, promovendo a resiliência, baseada 
na criatividade e nas responsabilida-
des que surgem das relações sociais, 
políticas, culturais, ecológicas, tecno-
lógicas, científicas, religiosas e eco-
nômicas. É preciso, portanto, que nós 
educadores, estejamos preparados 
para agir dentro de uma época que 
apresenta possibilidades: uma socie-



37 REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, ANO V, No 7/2020

dade de consumo e da cultura do ime-
diato e uma sociedade solidária.

Após esse primeiro momento de re-
tomada do PPPP e de organização, 
os alunos deveriam refletir sobre o 
assunto, buscando perceber quais os 
problemas que precisavam ser resolvi-
dos no contexto em que viviam (rua, 
bairro, cidade, situações com amigos, 
conhecidos, etc.).

Depois dessa análise inicial, cada grupo 
debateu sobre suas percepções, discu-
tindo sobre os problemas mensurados, 
gravidade, envolvidos e possíveis solu-
ções. Os alunos ficaram livres para esco-
lherem qual assunto gostariam de abor-
dar dentro do tema “Políticas Públicas”.

Foram disponibilizados períodos nas 
aulas de Ensino Religioso, História, Geo-
grafia e Filosofia para que os educandos 
se reunissem e pensasse no assunto que 
seria abordado, o problema que seria 
debatido, assim como a organização do 
curta, como e onde seria filmado.

Nos nonos anos, o assunto do curta 
também seria o da Mostra Multidisci-
plinar e deveriam fazer grupos até 4 
componentes (por mais que o edital do 
curta da ANEC fosse para até 7 inte-
grantes para a realização), foram vá-
rios assuntos nas turmas, relacionados 
às políticas públicas: saneamento bási-
co, gravidez na adolescência, revitali-
zação de praças, atendimento no sus, 
acessibilidade urbana, acessibilidade 
nas escolas, entre outros.

Nessa assertiva, o ser humano, consti-
tui o alicerce do nosso Projeto Político 
Pedagógico Pastoral. Nas instituições 
escolares das Irmãs de Santa Catarina, 
as irmãs firmam seu processo educativo 
em um ser humano (ISC, 2015):

• Livre, criativo, transformador e res-
ponsável;

• Em busca da maturidade afetiva, rela-
cional, profissional, espiritual e social;

• Capaz de dar valor à integridade, à so-
lidariedade, à honestidade e à ética;

• Consciente de sua responsabilidade 
humana e planetária; capaz de pes-
quisar, inovar, empreender e atuar em 
equipes, vivendo com autonomia so-
lidária; em busca de um sentido pro-
fundo para a vida, que o realize e que 
faça a humanidade viver melhor.

Nessa perspectiva, a filosofia cristã ca-
tólica das Irmãs de Santa Catarina con-
cebe o ser humano como merecedor de 
todo cuidado, dotado de potencialida-
des infinitas. Nessa filosofia cristã, cató-
lica, nascida dos valores do Evangelho, 
dá-se prioridade ao ser humano, em 
sua totalidade. Nele, Regina fundamen-
ta sua obra e a essência de sua ação, 
acolhendo a todos, mas privilegiando os 
menos favorecidos da sociedade.

O Carisma de Regina, desde o século XVI, 
expressa essa verdade, na abrangência de 
sua contemplação/ação, quando se pôs a 
serviço dos irmãos, transpondo “as portas 
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da clausura”. “Suas mãos não se cansaram 
em servir, seus pés galgaram ‘montanhas’ 
e seu coração amou apaixonadamente a 
todos”. Foi, então, que as portas abriram-
-se largamente para receber meninas, dar-
-lhes instrução religiosa, ensiná-las a ler, a 
escrever, a calcular e outros princípios bá-
sicos. Suas companheiras saíram de seus 
conventos para se tornarem presença de 
amor junto aos excluídos.

Nossa Constituição, em seu artigo 57, reza: 
“Nossa missão apostólica concretiza-se 
em todo e qualquer trabalho: no servir aos 
irmãos nas áreas da saúde, da educação 
cristã e de outras formas de serviço social 
e de ação pastoral, atendendo às neces-
sidades do tempo, do país, da Igreja e da 
região onde estamos inseridas (ISC, 2015).

Os roteiros

Da teoria à prática, após a identifica-
ção do problema, os estudantes foram 
desafiados a escreverem os roteiros de 
seus curtas. As professoras de Língua 
Portuguesa orientaram e mediaram es-
tes momentos em sala de aula. Durante 
as aulas de Ensino Religioso também fo-
ram oportunizados momentos de escri-
ta e de planejamento dos roteiros.

A professora de Língua Portuguesa 
atribuía uma nota para o roteiro, e a 
entrega do mesmo era uma pontuação 
para a nota final do curta. Após a apro-
vação do roteiro, cada grupo precisou 
se organizar para realizar os ensaios e 
as filmagens, que em sua maioria, acon-
teceram no turno contrário no Colégio 
ou em ambiente familiar.

Sabe-se, ainda com base no nosso PPPP, 
que as exigências impostas ao ser humano 
e à sociedade pelo processo econômico e 
pelo decorrente apelo de desenvolvimen-
to tecnológico determinam a necessidade 
de estender a ação educativa por todo o 
curso da vida, tornando a educação um 
processo permanente e continuado.

A conjuntura social, na qual todos estão 
imersos (envolvidos), amplia o papel e 
o significado da educação escolar, exi-
gindo que a mesma opere em aberta e 
constante interação com a dinamicidade 
da vida. Nesse sentido, a escola promove 
a educação como processo contínuo de 
transmissão, construção e desenvolvi-
mento de conhecimentos, culturas e va-
lores, ao considerar que, apesar de todo 
o aparato que envolve a ação educativa, 
é nas relações humanas que reside a es-
sência da formação das pessoas.

Nessa assertiva, educar é mais que re-
produzir conhecimento; é, sobretudo, 
responder aos desafios da sociedade na 
busca da transformação.

Os sujeitos que hoje vão à es-
cola constituem uma população 
altamente diversificada, o que 
gera a necessidade de prestar 
atenção às diferentes maneiras 
de interpretar o mundo, o co-
nhecimento e as relações sociais. 
(MENEZES, 2006). 

Portanto, é preciso garantir um ensi-
no e uma aprendizagem de qualidade 
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com conteúdos significativos, relacio-
nados às reais necessidades da socie-
dade e, ao mesmo tempo, críticos, ou 
seja, que atinjam a raiz dos proble-
mas, superem as aparências e, princi-
palmente, abordem intencionalmente 
valores humanos fundamentais.

Por isso, para a captação das imagens 
dos curtas, os alunos preocupavam-se 
com detalhes, e usaram muita criativi-
dade nas filmagens. Houve momentos 
nos quais o aluno não quis aparecer, e 
realizaram um curta com sombras ou 
até mesmo com história em quadrinhos.

Na próxima etapa, os estudantes preci-
saram se organizar de forma autônoma 
para realizar a edição dos curtas. Em 
alguns momentos, os laboratórios de 
informática do colégio também foram 
utilizados para isso. Nos grupos sempre 
tem aquele que se diz muito bom em edi-
ção, filmagem e legenda. Esse que fez a 
diferença no toque final de cada curta.

Na concepção de educação das institui-
ções escolares da ACSC, a educação é 
vista como uma ação intencional, como 
intervenção pedagógica, sempre prece-
dida por uma teoria, por uma constru-
ção conceitual, que serve como guia nos 
processos pessoais e interpessoais dos 
educadores e educandos.

A dinâmica curricular, centrada nas pes-
soas, tem sua eficácia garantida pela 
participação ativa e direta do educando, 
sujeito do seu próprio desenvolvimento. 
Educando e educador, juntos, procuram 

por meio do diálogo a verdade que cons-
trói a comunhão e a participação. Nessa 
perspectiva, o saber se constrói a partir 
do desafio, da problematização. A ação 
do próprio educando em cooperar com os 
demais é motivadora para o estudo, para 
a ação geradora de novas ações. Incen-
tiva-se o desenvolvimento da consciência 
crítica, a mentalidade que questiona as 
ideias recebidas, o espírito de busca, de 
curiosidade, o desejo de compreender e 
o hábito de trabalhar cooperativamente.

As sessões de exibição

E o grande dia chegou. O resultado de 
todos os ensaios, debates, reflexões or-
ganizadas em um curta. No primeiro mo-
mento, cada turma assistiu apenas os 
seus vídeos, com o desafio de escolher 
aquele que representaria a turma na de-
cisão final. Um momento de discussão, de 
valorização, de respeito aos olhares que 
promovem a vida. Como resultante des-
sa etapa, chegou-se ao total de 6 produ-
ções – 3 curtas do Ensino Fundamental e 
3 curtas do Ensino Médio.

Em nossas instituições escolares,  cum-
prem-se os preceitos institucionais e 
legais, com respaldo na proposta que 
objetiva a formação integral, na cidada-
nia, na fraternidade e na justiça social.

Na ação educativa, pretendemos que o 
educando possa preparar-se para a vida 
profissional e formar-se no sentido éti-
co e social, mobilizando todas as suas 
energias pessoais e recursos em favor do 
desenvolvimento global de sua personali-
dade. Nesse sentido, as instituições esco-
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lares da ACSC embasam sua ação peda-
gógica em uma educação que (ISC, 2015):

• Seja entendida como processo dinâmico, 
continuado e entrelaçado com a vida;

• Promova a construção de conhecimen-
tos, desenvolvimento de competên-
cias, habilidades e valores;

• Responda aos desafios da socieda-
de, promovendo a transformação e 
construção de uma sociedade sus-
tentável, fundamentada na solidarie-
dade e na justiça;

• Seja baseada na participação e no di-
álogo entre educandos e educadores;

• Prepare para a vida e desenvolva pes-
soas éticas, livres e responsáveis.

Após cada turma ter encerrado a vota-
ção e ter definido o vídeo vencedor, era 
chegado o momento coletivo: cada turma 
apresentando seu trabalho vencedor e 
apreciando os demais. Afinal, nonos anos 
do Ensino Fundamental e segundas séries 
do Ensino Médio veriam suas produções 
juntos! Nesse dia, uma comissão julgado-
ra composta por convidados da institui-
ção escolheu apenas um vídeo do Ensino 
Fundamental e um vídeo do Ensino Médio.

O processo de votação pública

Uma etapa estava ganha, se classifica-
ram para representar o Colégio Santa 
Catarina na disputa do “Curta Políticas 
Públicas na Educação”. Agora vinha o 
segundo momento: ser um dos 10 cur-

tas mais votados. O júri escolheria três 
finalistas de cada categoria. E, a partir 
daí, cada turma se mobilizou para con-
seguir o maior número de visualizações 
e curtidas no site do projeto.

Isto está de acordo com o nosso perfil 
de educador (ISC, 2015):

• Conhecedor e atuante, capaz de tra-
balhar em equipe.

• Qualificado e comprometido com a sua 
atuação profissional.

• Capacitado para um efetivo trabalho 
de qualidade, valorizando a pessoa do 
educando e a sua realidade.

• Estudioso, crítico, proativo, pesquisador, 
reflexivo e em constante atualização.

• Profissional que fundamenta sua prá-
tica nos princípios e valores cristãos, 
através da pedagogia da presença, 
da simplicidade, do espírito de família, 
do amor ao trabalho. Que promova a 
educação integral sendo um formador 
autêntico de novas gerações. Profis-
sional a serviço da vida, com autori-
dade, confiança e postura dialógica.

O mesmo vale quanto ao nosso perfil do 
educando (ISC, 2015):

• Agente de sua aprendizagem, pesqui-
sador.

• Criativo, crítico, autônomo, solidário, ético.

• Capaz de identificar e solucionar pro-
blemas e de trabalhar em equipe.
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• Apto a conviver com as mudanças, 
vendo nelas oportunidades de cres-
cimento e de novas aprendizagens, 
utilizando eticamente competências, 
habilidades e valores.

• Guiado pelos valores, sem preconcei-
tos e discriminações.

Assim, o processo de votação pública en-
volveu um momento de união da turma e 
das famílias que ultrapassou as expecta-
tivas com relação ao momento ocorrido 
no colégio. Foi muito bonito ver as redes 
sociais repletas, além dos alunos, pais e 
familiares pedindo para que curtissem o 
trabalho que o seu filho ou parente reali-
zou e no qual estava concorrendo.

Veio o dia 17/10 e, junto com ele, saiu o 
resultado da comissão julgadora do con-
curso. Os curtas do Colégio Santa Ca-
tarina (Fundamental e Médio) estavam 
entre os três melhores. Bastava acessar 
o site http://www.curtanaeducacao.org.
br/noticias/103/concurso-cultural-de-
-curtas-2019-selecao-publica e acom-
panhar a votação final. Com 6.130 votos, 
o curta GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
(link http://www.curtanaeducacao.org.
br/video/422/gravidez-na-adolescen-
cia ) foi o grande vencedor e fora apre-
sentado na audiência pública.

A audiência pública 

A participação na audiência pública foi 
um momento mágico. Foram convidadas 
as duas turmas da escola que tiveram 
seus vídeos inscritos, juntamente com 
os professores de Ensino Religioso.

Os alunos estavam empolgados, pois 
nunca haviam participado de um mo-
mento como esse. A entrada no Plenari-
nho – Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Sul, foi algo que muitos 
nunca tiveram oportunidade de vivenciar.

Orientadas pela ANEC, as ações edu-
cativas vinculadas às práticas sociais 
compõem em nosso colégio o rol de com-
promissos da educação formal. Por isso, 
o cotidiano escolar exerce um papel ex-
pressivo na formação cognitiva, afetiva, 
social, política, cultural, ecológica e espi-
ritual dos educandos que passam parte 
de sua vida nesse ambiente pedagógico 
e educativo, capaz de torná-los protago-
nistas de sua história. Para Morin (2002), 
a escola tem como objetivo promover e 
incentivar a interação entre as diversas 
ciências, através da transdisciplinari-
dade, impulsionando de forma global a 
construção do conhecimento.

A escola que desejamos amplia a com-
preensão que temos de nós mesmos e 
do mundo; proporciona situações para 
formação de todos e produz um esta-
do de reflexão constante para construir 
o saber; reformula e aperfeiçoa cons-
tantemente seus métodos e processos 
em um trabalho contínuo de redefinição 
dos conceitos, atualizando projetos 
reais e consistentes que possibilitem 
experiências significativas de apren-
dizagem, de argumentações, de au-
toconhecimento e ação na sociedade; 
desenvolve a consciência crítica, con-
duzindo-a à transformação do mundo, 
à integração dos chamados excluídos 
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possibilita, enfim, o exercício da cida-
dania, garantindo ao educando conta-
to com a realidade, habilitando-o a ser 
protagonista de sua história.

Assim, cada aluno, por mais que o seu 
vídeo não tivesse ganho, estava feliz 
pelos colegas que chegaram até aque-
le momento. Nos sentimos muito hon-
radas quando recebemos o convite de 
participar da composição da Mesa do 
Plenarinho, representando os profes-
sores e educadores.

Lá, foi possível falar do processo de re-
alização e organização dos curtas, as-
sim como lembrar que, pela segunda vez 
consecutiva, levávamos os trabalhos 
dos alunos do Colégio Santa Catarina 
para a final com direito a certificado e 
exibição na Audiência Pública.

Não há segredos para isto: o trabalho 
em conjunto e a união de todos fize-
ram o diferencial, pois apenas com o 
apoio dos colegas, da direção, super-
visão, família e alunos é que consegui-
mos fazer um trabalho de credibilida-
de e qualidade.

Dessa forma, nossa concepção de 
escola das instituições escolares da 
ACSC, está respaldada no educando. 
Por isso, está focada no aprender, no 
ser, no fazer e no conviver na socieda-
de; uma escola que estimule a busca do 
belo, do bom, do necessário e do sus-
tentável. As Instituições Escolares da 
ACSC fundamentam-se em uma con-
cepção de escola que (ISC, 2015):

• promova a interação professor-aluno 
na construção ativa do conhecimento 
por meio do desenvolvimento de com-
petências, habilidades e valores; una, 
no processo de ensino e aprendiza-
gem, a construção do conhecimento 
com o desenvolvimento das habilida-
des relacionais humanas;

• proporcione situações para formação 
de todos, provocando reflexão cons-
tante para construir o saber;

• incentive a interação entre as diversas 
ciências, através da  transdisciplinari-
dade, impulsionando, de forma global, 
a construção do conhecimento;

• possibilite o exercício da cidadania, 
garantindo ao educando contato com 
a realidade, habilitando-o a ser prota-
gonista de sua história.

Foi maravilhoso ver que, no momento do 
microfone aberto para os presentes na 
audiência, quatro (4) alunos do colégio 
usaram a oportunidade para comentar 
sobre o projeto e sobre toda a dinâmi-
ca de elaboração, um viva ao protago-
nismo juvenil e estudantil. Eles agrade-
ceram pelo aprendizado que tiveram e 
assumiram a importância de valoriza-
rem as políticas públicas, assim como a 
necessidade de acompanhá-las e averi-
guar o seu cumprimento ou não.

A audiência completa está à disposição para 
todos em https://www.youtube.com/wat-
ch?v=nX5kRkfTMuM&t=2s e https://www.
youtube.com/watch?v=ph37waSoJRQ .
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Considerações finais

Foi uma honra poder ter estado na au-
diência pública, representando os edu-
cadores e, em especial, o Colégio Santa 
Catarina de Novo Hamburgo. Mais honra-
das nos sentimos por podermos trabalhar 
em sala de aula a temática políticas públi-
cas. Afinal, como conseguir fazer com que 
esta juventude pense sobre isso?

Por meio do termo Escola em Pastoral, 
foi possível traduzir um novo paradig-
ma para as nossas instituições esco-
lares. Isso refere-se à perspectiva de 
uma escola, pensada e operacionaliza-
da, integrando a dimensão pedagógica, 
administrativa, financeira, educacional 
e pastoral. A dimensão pastoral, aqui, 
está relacionada a uma perspectiva de 
gestão cristã que combina as exigências 
de qualidade na entrega do serviço com 
as exigências de qualidade nas relações, 
embasadas na pedagogia do amor.

Uma Escola em Pastoral é uma institui-
ção comprometida com o processo de 
humanização e de plenificação do ser hu-
mano, como protagonista da sua história 
e da história do mundo onde vive. Ela visa 
à promoção do exercício da cidadania, 
com base em valores de respeito, espi-
ritualidade, honestidade, solidariedade, 
justiça, sensibilidade, fraternidade, amor, 
esperança e conhecimento.

O projeto não foi apenas “tocar ideias ao 
vento”; foi necessário reeducar o nosso 
olhar, de todos, professores, pais, alunos. 
Junto, percebemos a necessidade do ou-

tro. É a partir dessa educação do olhar 
que começa a surgir o novo jeito de fazer 
políticas públicas, não só para ver, emo-
cionar, comover, mas com engajamento e 
empatia, colocando-se no lugar do outro 
e percebendo do que ele realmente ne-
cessita. Com essas reflexões, fomos tra-
balhando com os alunos a realização do 
“Curta Políticas Públicas”, mas isso não é 
de hoje. Já faz quatro anos que realiza-
mos o projeto dentro da escola.

Começamos aos poucos e, desde o ano 
passado, o projeto passou a ser traba-
lhado mais especificamente com os no-
nos anos e com as segundas séries do 
Ensino Médio. A partir das experiências, 
resolvemos trazer o Projeto Curta na 
Educação como um projeto multidisci-
plinar, com outras disciplinas envolven-
do-se na organização dos mesmos.

Isso pressupôs uma ação pedagógico-e-
vangelizadora que contemplasse a ação 
pastoral com educadores, educandos 
e com todos que integram a rede das 
instituições escolares. Assim, busca-
-se uma ação embasada na pedagogia 
da presença e do cuidado, criando um 
espaço humano, onde todos se sintam 
responsáveis pela criação de um mundo 
mais justo, solidário e sustentável.

Para a concretização da Escola em Pasto-
ral, fez-se necessário articular fé, cultura 
e vida, através de projetos, metodologias 
e ações que perpassem todos os setores 
da comunidade educativa, despertando o 
sentimento de parceria e de correspon-
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sabilidade. “Pastoral” advém de pastor: 
aquele que chama, reúne, aponta o cami-
nho de novas possibilidades, cuida, anima, 
conduz, zela e guarda a vida dos seus.

Assim, a Pastoral Escolar é o empenho e a 
presença da Igreja em permear a institui-
ção escolar com o espírito do Evangelho. 
Pretende dinamizar a evangelização, no 
sentido amplo e extensivo da instituição 
escolar, enquanto centro de educação ci-
dadã e como instrumento de formação 
humana. É um modo de evangelização as-
sumido por toda comunidade educativa, 
com valores humanos e cristãos.

Desse modo, o projeto com o tema “Polí-
ticas Públicas” foi pensado e organizado 
desde março, e mês a mês as disciplinas 
se juntaram ao engajamento de Ensino 
Religioso, a fim de fazermos uma impor-
tante reflexão com esses alunos para co-
nhecerem os problemas do seu município.

Entretanto, apenas entender o que seria 
uma política pública e pesquisar as que 
já existem e funcionam não bastava. Era 
preciso ir além e encontrar aquelas que 
não são executadas. De posse desse co-
nhecimento, começaram a elaboração 
do roteiro, as pesquisas, as saídas de 
campo, as apresentações aos colegas 
de sala de aula, a escolha com cada tur-
ma, o curta divulgado na escola, a ban-
ca julgadora e os representantes oficiais 
na audiência pública foram apenas pas-
sos seguidos.

O diferencial foi poder explanar as ideias, 
a maneira de ser e fazer política. Isso 

não seria possível sem o engajamento 
da Pastoral Escolar, que auxiliou na es-
cola, sem a coordenação da direção e da 
supervisão da escola, amparadas pelo 
PPPP. A ação pastoral contém a inten-
ção explícita da visão, da missão e dos 
valores, estando entre as prioridades de 
quem atua na direção, na administração 
e finanças, na coordenação pedagógica, 
na orientação educacional, na pastoral 
escolar, na secretaria, na sala de aula, 
nos serviços de suporte e gerais.

É significativo entender que pastoral é 
prática, tendo uma iluminação teórica 
(Bíblia Sagrada, Documento de Apareci-
da, Educação, Igreja e Sociedade – Doc. 
47 da CNBB) que fundamenta a identi-
dade católica, de forma clara e de fácil 
acesso. Para isso, é necessário planeja-
mento a fim de colocar em prática a es-
sência de uma Escola em Pastoral con-
fessional católica, acolhendo, também, as 
demais denominações religiosas. Todos os 
que integram as nossas Instituições Esco-
lares recebem uma capacitação para que 
o envolvimento seja eficiente.

A Pastoral Escolar não se reduz à orga-
nização de eventos pontuais, às vezes 
desarticulados entre si. Neste sentido, 
promove um conjunto de ações que refli-
ta um jeito de ser igreja nas instituições 
escolares, bem como cria condições e 
estratégias para contagiar cada mem-
bro de cada setor da instituição, para 
que os princípios cristãos e o carisma 
sejam assumidos e testemunhados, des-
de a cordialidade até o clima de respeito 
às diferenças. Tudo está permeado pelo 
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espírito que a pastoral delineou no seu 
projeto. Além disso, a Pastoral Escolar 
considera a dimensão transcendente, 
de modo equilibrado e ético, em tudo o 
que é realizado.

O ideal é que os educadores testemu-
nhem a fé cristã de forma atual e unida 
à ciência. É preciso buscar novos ca-
minhos que apontem para a educação 
transformadora, a formação da cons-
ciência crítica e o relacionamento hu-
manizador, através da Pastoral Escolar. 
Nesse sentido, a pastoral ajuda na cons-
trução de uma educação de comunhão 
e participação em todos os níveis da 
Instituição escolar; colabora para que 
os educandos sejam iniciados na arte de 
pensar, criticar, questionar, criar, pro-
por, escolher e viver.

Nossa gratidão também vai à ANEC, na 
pessoa do Harley Noro, que nos convidou 
para estarmos na mesa apresentadora 
para compartilhar um pouco do trabalho 
que realizamos no Colégio Santa Catarina 
com as demais escolas cristãs. Agrade-
cemos aos colegas de trabalho, às coor-
denadoras da Pastoral Escolar do Santa 
Catarina à Irmã Osana Bin e à Isolde Mül-
ler, além da diretora, Irmã Veronice Weber.

Em especial, gratidão aos alunos que nos 
ensinam diariamente a ser e fazer sentido 
na vida do outro, às famílias, que reforçam 
a importância da política pública começar 
na maneira como educamos o nosso olhar. 
Que todos nós saibamos isto: somos a di-
ferença na vida das pessoas, a diferença 
neste mundo, e devemos sempre acreditar 
e valorizar o amor, a fé, o outro.
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