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U N I D A D E  1

Internautas do 
invisível

Objetivo Observar no mundo os sinais que mostram 
a busca humana de compreender o transcendente.



1.1. 6o ano, o sonho se realiza

OBJETIVO

Constatar que o ser humano é impulsionado para superar limites do presente e so-
nhar com algo melhor no futuro.

MATERIAL

Publicidades e embalagens em que apareçam logotipos e marcas de empresas, ins-
tituições ou produtos. 

Retalhos de cartolina ou papel colorido, material para desenho, colagem e pintura; 
um pequeno retângulo de cartolina para cada aluno/aluna e uma folha de cartolina ou 
papel pardo fixada ao mural da sala. 

CONSTRUÍMOS  
NOSSO SONHO!

Parabéns! Valeu o esfor-
ço! Quantas vezes você so-
nhou chegar ao 6º ano!

Você, como cada um dos 
amigos e amigas, é importan-
te na turma. Mas as pessoas 
são diferentes entre si. Por isso 
é preciso conhecê-las, apren-
der a conviver com as suas di-
ferenças, pois elas nos enriquecem, nos 
desafiam, nos fazem crescer, e assim 

aprendemos a respeitar o modo de ser 
do outro e a fazer novas amizades. 

ATIV IDADE

Escreva as iniciais de seu nome e crie uma sigla. Depois solte a imaginação: utilizando 
recorte, colagem, pintura ou desenho, faça seu logotipo. Enquanto você cria sua marca 
pessoal, pense: “Qual é o meu sonho para o futuro?”. 
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PARA CASA

Pesquisar o significado das palavras: transcendência e transcendente.

Representar o resultado da pesquisa por meio de: símbolo, imagem, desenho, cola-
gem, música, poema ou outra expressão artística.

Criar personagens e histórias em quadrinhos que representem fatos interessantes 
ou humorísticos ocorridos na sala de aula.

Só não vale ridicularizar alguém.

GR ANDEL ANCE
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1.2. Somos internautas. Navegamos pelo mundo

OBJETIVO

Conhecer o significado das palavras “transcendência” e “transcendente”. Compreen-
der que a humanidade crê em realidades que estão para além do nosso mundo físico,  
visível. 

MATERIAL

Expressões artísticas que resultaram da pesquisa sobre as palavras transcendência e 
transcendente.

GENIAL NAVEGAÇÃO

Você sabia que os “nau-
tas” já existiam muito antes 
da internet? Nauta signifi-
ca navegador. As pessoas 
sempre quiseram saber o 
que existe além do hori-
zonte e inventaram modos 
de chegar sempre mais  
longe.

Os antigos nautas nave-
garam no mar e descobri-
ram terras desconhecidas. 
Nós somos internautas. 
Navegamos no ciberespaço aberto 
pela internet e podemos fazer mi-
lhões de descobertas sobre culturas, 
pes soas, lugares e costumes diferen-
tes dos nossos. Para nós, o mundo é 
muito mais amplo e atraente do que 
foi para os nossos antepassados. 

Mas, você já percebeu que as 
mensagens escritas, as imagens e o 
som que enviamos pela internet na-
vegam no ciberespaço de modo invi-
sível? Você não os vê por aí. Só pode 
captá-los por meio de equipamento 
adequado. 
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NAVEGAR É SUPERAR LIMITES

Há milhares de anos, as antigas civilizações, como 
por exemplo os fenícios, construíram os primeiros bar-
cos. Mais tarde, no Império Romano, os navios galeras 
carregados de mercadorias e de passageiros navegaram 
no mar Mediterrâneo em todas as direções.

Os marinheiros imaginavam que o mar fosse povoa-
do por monstros e seres superpoderosos. Mas nunca 
deixaram de enfrentar e superar o medo para ir cada 
vez mais longe.

Durante a Idade Média, há pouco mais de 500 anos, 
os navegadores da Europa atravessaram os oceanos em 
caravelas, encontraram o continente americano e fica-
ram admirados ao ver que a Terra era muito maior do 
que imaginavam.

No século XX, os astronautas viajaram pelo sistema 
solar em suas poderosas naves espaciais. E agora, no 
século XXI, somos nós os conquistadores. Navegamos no espaço virtual e superamos 
todas as distâncias do planeta apenas com um movimento de nossa mão no comando 
do computador. 

Mas somos diferentes dos nautas que nos precederam. Nossa navegação é real, 
porém é invisível. 

ATIV IDADE

Você pode reunir-se com seu grupo e conversar sobre a questão: Por que a navega-
ção na internet ajuda a compreender o significado da palavra “transcendência”?

Caravela portuguesa do século XVI.

Ônibus espacial em voo.

Barco filisteu do século XII a.C. Modelo de barco fenício do século VII a.C.
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PARA CASA

Você pode procurar objetos, frases, preces, gravuras, fotografias, quadros, livros, 
cânticos... que lembrem uma tradição religiosa.

Pode conversar com pessoas sobre o significado de tais objetos e anotar o que des-
cobriu.

Não se esqueça de trazer o resultado do trabalho para a próxima aula.

Criar seu diário de descobertas importantes.

Pode ser no computador ou em um caderno.

GR ANDEL ANCE
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1.3. Locais sagrados, sinais do transcendente

OBJETIVO

Perceber na cultura e no meio ambiente sinais que revelam o desejo de superação de 
limites e a procura pelo transcendente. Constatar a diversidade religiosa por meio dos 
símbolos e objetos. 

MATERIAL

Fotos e ilustrações de locais sagrados, sítios arqueológicos, símbolos e objetos de 
civilizações antigas e de tradições religiosas atuais. Objetos que foram trazidos de casa 
pelos alunos/alunas, pequenas plaquetas e fita adesiva para identificar as peças em uma 
exposição.

A SOMBRA

Era um dia de junho; 
disse a erva para a sombra do olmo:
“Você se desloca da direita para a esquerda
muitas vezes, perturbando minha tranquilidade”.

A sombra respondeu:
“Não sou eu, não sou eu.
Olhe para cima.
Há uma árvore que se move com o vento,
para o poente e para o oriente,
entre o Sol e a Terra”.

A erva olhou para cima 
e viu a árvore, pela primeira vez.
E disse para si mesma:
“Puxa! É uma erva maior do que eu”.

E emudeceu.

Gibran, Khalil. Para além das palavras. São Paulo: Paulinas, 1995. p.185. 
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A ATIVIDADE RELIGIOSA FAZ PARTE DA CULTURA

Você percebeu como no 6º ano o seu conhecimento está sendo ampliado? A inte-
ligência é algo fantástico! Podemos ver na cultura, na família e no meio ambiente os 
sinais de que estamos imersos na imensidão, como um peixe em relação ao mar. 

Desde a última etapa da pré-história, por volta de 100 mil anos atrás, o Homo sa-
piens já refletia acerca de fenômenos intrigantes:

• os animais eram fortes e velozes;

• as aves voavam;

• as tempestades derrubavam árvores;

• os raios incendiavam florestas;

• o Sol “movia-se” pelo espaço sem cair;

• as plantas brotavam da terra.

Só as pessoas pareciam ter limites. Por isso pensavam que os elementos da natureza 
fossem poderosos espíritos do mundo transcendente. 

Os clãs reservaram locais sagrados onde homenageavam os espíritos com danças, 
oferendas e pinturas nas paredes de rochas e grutas. Mais tarde, nas primeiras cidades, 
surgiram os templos em honra dos deuses. 

OS IMPRESSIONANTES LOCAIS SAGRADOS

Alguns dos locais sagrados mais conhecidos são:

Local sagrado dos espíritos. Floresta da Polinésia.

• os megálitos de Stonehenge,  
na Inglaterra;

• as pirâmides do sol e da 
lua, no México;

• as pedras da ilha de Páscoa, 
no oceano Pacífico;

• as ruínas de Machu Picchu, 
no Peru;

• as ruínas do templo de  
Luxor, no Egito;

• as pirâmides dos faraós,  
no Egito, e outros. 
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Misteriosas figuras da ilha de Páscoa,  
na costa do Chile.

No Brasil existem centenas de locais 
pré-históricos em grutas e rochedos, cujas 
pinturas rupestres provam a cultura religio-
sa de povos que viveram aqui milhares de 
anos antes de nós.

ATIV IDADE

Você pode participar da montagem da 
exposição com os símbolos e objetos reli-
giosos que foram trazidos.

Pode escrever a identificação de cada 
peça: nome do objeto, tradição religiosa a 
que ele pertence, nome da pessoa que o 
emprestou.
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CANÇÃO DA UNIDADE

É preciso dar as mãos
sentir-se como irmãos,
vencer o nosso desamor.

É preciso unir os dons 
e reunir os sons,
pra se poder cantar o amor.

É preciso sermos luz
que gera e que conduz
a vida em todo o seu valor.

O amor é que ilumina
a estrada que nos conduz.
A planta sempre se inclina
pro lado que vem a luz.

Não importa a cor do ser,
nem a raça e nem poder,
pois todos somos tão iguais.
Procurando, a gente vai
chegar ao mesmo Pai, 
que a todos ama sempre mais.

Mas importa sermos luz,
que gera e que conduz
a vida em todos os sinais.

José Acácio Santana – CD: Notícias de vida – Paulinas/COMEP

Formar um grupo de música e canto para selecionar músicas do gosto de todos e 
animar as aulas, se possível com instrumentos.

GR ANDEL ANCE
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1.4. O inexplicável sonho de Kathryn

OBJETIVO

Perceber que o anseio de busca pelo infinito está no interior de cada pessoa. Apro-
ximar-se da linguagem simbólica e universal usada na mitologia. 

SONHO DE PÁSSARO

Kathryn recordava-se 
de que, quando me-
nina, era sonhadora, 
adorava ler e depois fi-
car imaginando países, 
gente estranha, paisa-
gens encantadas. Ado-
rava deitar-se na grama 
e observar o voo dos 
pássaros. Seguia-os a 
subir bem alto em cur-
vas largas ou quedas súbitas e velo-
zes. Imaginava-se voando, cortando 
os ares, querendo alcançar o azul do 
céu, ela, menina-pássaro.

Certa vez, aconteceu algo muito 
estranho: Kathryn acompanhava o 
voo de uma andorinha com toda a 
atenção. Tão profundamente se en-
volveu que, de repente, sentiu-se flu-
tuando no ar; uma sensação de leveza 
tomou conta dela. Ela jamais esque-
ceu aquele momento de iluminação.

O tempo passou, Kathryn cresceu, 
estudou Física e dedicou-se à pesqui-
sa. Quando abriram inscrição para o 
treinamento de mulheres astronautas, 

não hesitou, fez a sua. Pareceu que 
sempre esperara por isso. Foi aprova-
da e selecionada entre as primeiras e, 
finalmente, escolhida para a viagem 
no ônibus espacial.

Nada a desanimava, nem o rigor 
do treinamento, nem a rigidez dos 
horários ou a intensidade dos cursos 
a que devia assistir. Aprendeu a con-
viver com a falta de gravidade, com a 
dieta dos astronautas e com a apare-
lhagem dos foguetes e das cápsulas 
espaciais.

O tempo passou. Foi iniciada a 
contagem regressiva para a subida 
do Space Shuttle Discovery, o ônibus 
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