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“Aprender em rede” é um programa esboçado pela FEST com o objetivo de
realizar um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar e intercurso, que busca agrupar
sob um mesmo guarda-chuva tantos projetos quantos surgirem ao longo do tempo.
Elegeu-se a teia de aranha como logomarca para o programa devido algumas
característica que esta possui e que entende-se são perfeitamente apropriadas ao
que se pretende, tais como:
·

As teias de aranha são 5 vezes mais fortes do que o aço no mesmo diâmetro;

·

Além disso, a teia de aranha pode ainda se esticar 4 vezes mais que seu
comprimento inicial;

·

As teias de aranha resistem à água e a temperaturas até -45°C sem se
romperem;

·

A aranha poderia morrer presa em sua própria teia, mas sua pata é equipada
com pêlos que não permitem que isso aconteça;

·

Os filhotes da aranha aprendem a fabricar teia sozinhos;

·

Algumas aranhas sobem em pontos altos, liberam um fio de teia e se deixam
levar pelo vento, povoando assim ilhas e continentes.
Assim, nesse entrelaçamento de fios projeta-se o programa “Aprender em

Rede” como sendo também o entrelaçamento da diversidade de conhecimentos que
circulam na FEST diariamente partindo da experiência de vida que cada um que faz
esta instituição traz e socializa quer consciente ou inconscientemente. Podemos
então afirmar que é esse arranjo de ligações, de interconexões que formam a família
FEST.
Particularmente, espelhando-se na teia de aranha, e parafraseando Aurélio, o
programa “Aprender em Rede” quer ser esse fio finíssimo que forma uma rede

elástica e resistente a fim de captar os alimentos necessários para alimentar de
sabedoria essa comunidade, quer ser o elo integrador na ação-reflexão-ação ou
prática-teoria-prática nesse conjunto de entidade interligados uns aos outros,
permitindo a circulação de elementos materiais e imateriais entre cada entidade
componente desta rede.
“Aprender em Rede” engloba não somente as questões didático-pedagógicas,
mas, também, os aspectos relacionados à gestão, à organização e ao
funcionamento que possam contribuir para a melhor aprendizagem dos acadêmicos.
“Aprender em Rede” tem por objetivo incentivar a comunidade FEST às
seguintes práticas: foco na aprendizagem; planejamento; avaliação; formação do
corpo docente; valorização da leitura; atividades complementares; parcerias e
interação com a comunidade; prática por projetos (planos de ação) interdisciplinares
e intercursos.

