
DIÁRIO DE BORDO – 10/10/2017 

 

Aluno: Caio Cesar Faedo de Almeida Disciplina: Oficina de Ensino Superior  

Professor: Dr. Marcos Sorrentino 

 

A aula do dia 10/10 foi dividida em dois blocos, nos quais, durante o período da 

manhã a aula foi realizada em sala de aula e, durante o período da tarde, houve uma grande 

disponibilidade de atividades decorrente dos múltiplos eventos que estariam ocorrendo 

na ESALQ e na cidade de Piracicaba. 

No início da manhã os primeiros minutos de aula foram ocupados pelos colegas 

Ricardo e Gleice, que organizaram as carteiras em círculo e apresentaram as principais 

atividades realizadas durante a semana anterior, principalmente ressaltando a dinâmica 

na qual os colegas apresentavam o paradoxo entre a universidade atual e a universidade 

dos sonhos. 

Após a explanação, O professor Marcos Sorrentino apresentou alguns 

comentários acerca do tema em discussão, detalhes sobre a apresentação e a necessidade 

de organização prévia do ambiente de aula, principalmente quando é destinada para a 

realização de metodologias mais participativas.  

Realizando uma atividade onde todos os alunos deveriam se movimentar na sala 

de forma aleatória a fim de observar os colegas e de certa forma “invadir” visualmente o 

espaço do outro o que possibilitou um “reconhecimento” próprio nos colegas, acredito 

que auxiliou todos a agir de forma mais natural e com menos receio de apresentar seus 

pontos de vista durante o decorrer da aula. 

 Depois do recapitular dos principais pontos discutidos na aula anterior, a turma 

foi dividida em cinco grupos, nestes grupos cada membro havia lido diferentes textos ou 

capítulos do livro “O Ensino Universitário” de Zabalza, foram destinados cerca de 30 

minutos para cada grupo discutir seus textos e apresentar suas impressões sobre os temas.  

Após decorrido o tempo deu-se o intervalo no qual os colegas puderam interagir 

e eu principalmente me senti muito acolhido pois não havia participado da primeira aula 

e até então não havia tido a oportunidade de me apresentar formalmente à turma. 

Seguido do intervalo deu-se a apresentação dos temas discutidos no período 

anterior, onde os grupos apresentaram suas impressões, a metodologia foi interessante 

pela multiplicidade de interpretações que um mesmo texto pode gerar. Contudo, talvez 



pela turma ter um grande número de alunos, ou por algumas interpretações mostrarem-se 

muito longas, a atividade ficou morosa e tendendo à perda de foco.  

Sugiro que talvez em futuras atividades com dinâmica semelhante, seja 

interessante determinar um tempo limite para cada grupo apresentar suas considerações 

(5 – 10 minutos), o que, aumenta o cuidado na seleção das informações relevantes ao 

grupo e por consequência reduz a falta de objetividade. 

No período da tarde parte dos alunos participaram das atividades da ESALQ 

Show, mas a maioria dos colegas se dirigiu à Câmara de vereadores de Piracicaba onde 

estava ocorrendo o evento “Ciclo de debates - Pensando o Território”, mais 

especificamente no debate “Educação Ambiental como Política Pública”, onde foram 

apresentadas 4 palestras, sendo a primeira do Professor Dr. Marcos Sorrentino sobre a 

necessidade de políticas públicas mais abrangentes e transformadores para a sociedade de 

um ponto de vista ambiental e social, rompendo com as estruturas estabelecidas e 

destacando a necessidade de formação de formadores, para estar inserido nos vários 

nichos da sociedade. 

A segunda palestra foi proferida pelo Sr. José O. de Almeida onde apresentou um 

projeto social que visa a recuperação de nascentes e pequenos cursos d’agua na cidade de 

Piracicaba e região, no qual, a principal ferramenta transformadora não é necessariamente 

o plantio de mudas ou a mudança das condições físicas das áreas, mas sim a 

transformação social da comunidade do entorno, trazendo o sentimento de pertencimento 

daquela população para os recursos hídricos que são vizinhos, valorizando a população e 

a comunidade os resultados tem se mostrado promissores. 

A terceira palestra proferida pela Sra. Celise O. Romanini que apresentou alguns 

resultados do sistema de gestão de resíduos sólidos que tem sido aplicado pela prefeitura 

de Piracicaba, trouxe várias informações relevantes, contudo, pela natureza do trabalho a 

apresentação foi maçante e poucas pessoas pareciam realmente interessadas no tema. 

A quarta apresentação foi realizada pela promotora de Justiça Sra. Alexandra F. 

Martins, teve como foco principal a fragilidade e o descaso da classe política com as 

políticas públicas ambientais e a fraca atuação do ministério público devido ao 

engessamento do sistema, sinceramente considerei a palestra de pouco valor para o 

público, em especial o acadêmico, cabe ressaltar que a apresentação foi muito boa, com 

boa postura, excelente entonação da voz e eloquência, pena que com conteúdo 

ligeiramente raso. 



Após as apresentações foi realizado um coffee-break, seguido das rodadas de 

perguntas de membros da plateia para os palestrantes. Infelizmente não pude participar 

de todas as perguntas, necessitando sair as 16:30, com destino ao “Engenho central” para 

nos encontrar com os demais colegas e o Professor para discutir as ideias de projeto para 

serem apresentadas no dia 24, as ideias apresentadas eram seguidas de recomendações 

dadas pelo professor Marcos acerca da aplicabilidade no ensino superior e sobre pontos 

que deveriam ser melhor explorados. 


