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A aula do dia 07/11, o último dos encontros da disciplina foi iniciada pela resenha 

da aula anterior realizada pelas colegas Samira e Flávia, seguido da atividade de 

meditação dinâmica do chakra do coração desenvolvida por Osho, a qual considerei muito 

interessante por aliar a concentração da movimentação para a meditação, assim como 

ocorre nas artes marciais na realização do “Kata” ou nas rotinas de treinamento, que para 

mim, considero como uma forma de meditação, pelo menos, a que eu mais me identifico. 

Após a meditação dinâmica, foi lido um texto pela Samira durante a fase mais 

introspectiva da meditação, que assumo não ter prestado a atenção. Acredito que, de todas 

as dinâmicas de meditação esta foi a única em que eu realmente consegui “meditar” e 

focar apenas na interiorização e esquecer o exterior.  

Sobre a dinâmica foram tecidos vários comentários destacando a necessidade da 

ruptura da obviedade nas salas de aula, contudo, foi destacada a necessidade de preparo 

do professor para atender os desdobramentos que venham a ocorrer durante as práticas.   

Com a retomada das apresentações, a primeira dupla a apresentar foi o André e a 

Natália, com projeto de extensão rural focado na “Formação em rede para a alimentação 

escolar orgânica” como uma proposta político pedagógica baseada em quatro marcos, 

Conceitual, Situacional, Operacional e Sorrentino. Com a abordagem da denúncia, 

anúncio e proposta, para “propor soluções para o ciclo de alimentos” na alimentação 

escolar, a proposta é interessante e bem completa com todas atividades a serem realizadas 

nos encontros.  

Mas quanto à apresentação, tenho dois pontos a relatar. O primeiro é que me 

pareceu um tanto “engessada” pela simples leitura e pela falta de interação com a sala, 

parecia que apresentação estava direcionada apenas ao professor, eu não me senti 

integrado na apresentação, faltou o olho dos apresentadores correr por todos os cantos da 

sala. Também me pareceu uma apresentação um tanto improvisada, sem sincronia entre 

a dupla, ficou evidente o despreparo ou falta de treino para alinhavar o ritmo da exposição.  

E em alguns momentos durante as discussões senti que havia uma resistência dos 

apresentadores em aceitar o comentário dos colegas e do professor. 

O segundo ponto foram os slides, considero que foram inovadores no uso das 

cores para sinalizar os eixos a serem contemplados em cada atividade do curso, contudo, 



considero que foram inadequados em alguns pontos, principalmente o uso dos memes, 

pois o importante, o texto, os cronogramas e as atividades a serem realizadas, estavam 

praticamente em segundo plano quando dividiam a tela, talvez com imagens em tamanho 

menor poderia ser mais interessante. 

Alguns comentários foram feitos pelos colegas, algumas citando pontos 

semelhantes ás impressões que tive e também outras muito divergentes. Mas destaco o 

comentário do Prof. Marcos Sorrentino sobre implementar a “necessidade de 

intencionalidade educadora” nas redações dos projetos, nos objetivos, para assim atingir 

uma extensão próxima da desejada. 

 Em seguida Daniel apresentou sua proposta de “Workshop de recursos naturais e 

bioatividade” que iniciou com uma boa contextualização histórica e uma profunda 

pesquisa sobre a disponibilidade de disciplinas sobre o tema na ESALQ e em outros 

centros da USP, também demonstrou que é uma área muito abrangente cientificamente, 

mas há uma segregação muito grande entre as áreas que estão contidas neste universo. 

Assim o workshop vem como uma forma de fomentar a interdisciplinaridade 

dentro da área de atuação, com uma dinâmica mais tradicional, de palestras e mesas 

redondas com pesquisadores de áreas diversas, contudo, com um maior tempo para 

discussões a fim de implementar uma maior horizontalidade no evento. Um ponto 

importante abordado foi a inclusão de um objetivo/meta da necessidade de percepção de 

impactos gerados no evento, a nível social, científico e tecnológico.  

Foram feitas algumas críticas sobre a falta de ousadia na estrutura metodológica 

do evento e no sentido de não apresentar muito o desenvolvimento da utopia da 

universidade dos sonhos, pessoalmente, considero este projeto entre um dos com maior 

probabilidade de se realizar, principalmente pelo direcionamento um pouco mais realista 

e por ser um projeto mais conciso e centrado, sem a fantasia de “abraçar o mundo todo”, 

em um primeiro momento. Sorrentino também fez alguns comentários sobre manter o 

projeto como workshop e implementar outras dinâmicas pedagógicas. 

Entre as dinâmicas foram apresentadas pelos colegas a realização de minicursos, 

de visitas e da expansão para a abordagem uma visão etnobotânica. 

Após Daniel, seguiu a apresentação da Michelle e Alessandra, focada na atividade 

de extensão por meio de um curso temático, com plantas “úteis”, denominado “Plantas 

fantásticas! Pelo jardim, na cozinha e até na farmácia”. A apresentação foi iniciada pela 

exposição do roteiro a ser seguido, foi apresentada uma reflexão sobre Prestígio X 



Diversidade de instituições de ensino superior, cursos e alunos e como isso influencia na 

forma de pensamento dos alunos destes cursos.  

O projeto de extensão é centrado no acolhimento da comunidade na universidade, 

valorizando os saberes populares e difundindo as informações de forma lúdica e 

facilitada, para que toda a população consiga absorver e solidificar os conhecimentos, 

fomentando assim o senso de pertencimento da sociedade à universidade. Dentre as 

dinâmicas a serem realizadas foi preparada uma atividade de percepção sensorial de 

plantas com uso medicinal, alimentício e ornamental, que mostrou quão dependente 

somos do sentido visão. 

Mostrou-se um projeto bem horizontal, e infelizmente devido ao tempo, a 

discussão realizada sobre o tema foi mais por curiosidades do que propriamente sobre o 

projeto, não lembro de comentários que apontavam pontos a serem melhorados ou críticas 

mais severas. A não ser, o comentário do professor Sorrentino sobre a necessidade de 

expandir a ideia de uma forma que o projeto se regionalize, como atingir toda a população 

de Piracicaba? Como tornar o projeto uma política pública? Formação de novos difusores, 

ou qual outra metodologia poderia atingir esta abrangência? 

Quanto ao documentário (R)evoluções invisíveis de Philippe Borrel, meus 

apontamentos estão descritos na Resenha (R)evoluções invisíveis está disponível em 

minha pasta no Moodle/USP. 

Seguido do filme o Professor Marcos Sorrentino inquiriu todos os alunos sobre 

suas sensações sobre o documentário, vários dos colegas mostraram-se céticos quanto ao 

apresentado, inclusive eu (minhas confabulações estão apresentadas na resenha do filme), 

mas também houveram vários colegas que se mostraram esperançosos e absorveram o 

tema com mais facilidade. Contudo, ainda é pouco tempo para digerir todas as 

informações e pontos de vista apresentados (este texto está sendo escrito apenas 24h após 

a exibição do documentário). 

Após a discussão que se mostrou bem emocionada em algumas situações, deu-se 

seguimento aos comentários sobre a realização da disciplina, de forma a apresentar uma 

avaliação dos alunos ao professor, foram citados vários elogios sobre as metodologias 

aplicadas nas aulas, à disponibilidade de espaço para realização das dinâmicas de aulas e 

a grande variedade de experiências possibilitadas, a horizontalidade foi muito elogiada e 

concordo em todos estes pontos.  

Acredito que fui o único a demonstrar abertamente um ponto que me desagradou 

durante a disciplina, que acredito ser a necessidade de maior mediação do professor 



durante as aulas de modo a manter a discussão nos pontos que são realmente relevantes 

para a disciplina evitando devaneios durante as falas dos alunos, e eu me incluo 

fortemente neste grupo de alunos com falta de objetividade. Entretanto, de outras formas 

alguns colegas citaram que desejavam uma maior participação do professor na forma de 

apresentador, de “passador” de conteúdos e experiências, então, talvez eu não seja o único 

tão doutrinado pelo ensino tradicional (pelo menos acho que sou o mais corajoso kkk). 

Mas vou apresentar os motivos que me levaram a sugerir um maior controle pelo 

professor, atuando como mediador mais ativo em sala. Afirmo, que a disciplina é muito 

intensa, principalmente para alunos que não trabalham com áreas ligadas às ciências 

sociais, seja pelo volume de aulas concentradas, quantidade de materiais ou pela forma 

de redação destes materiais. 

Talvez pelo grupo ser pequeno e o ambiente da disciplina permitir a livre 

expressão os alunos criam familiaridade rapidamente, perdendo o medo de se abrir com 

o grupo e isto é excelente, pois a disciplina flui bem. Contudo, em alguns momentos 

ocorreu de eu mesmo ou os colegas de “perder da linha” mestra do comentário durante a 

discussão, por exemplo, eu mesmo lembro-me vividamente de duas situações em que 

sabia onde queria chegar em meu discurso, mas, no meio do caminho eu perdi o “fio da 

meada” por impulso e/ou por não planejar a minha fala. 

Com certeza o professor notou estes momentos, e que não ocorreram somente 

comigo, prejudicaram o ritmo da aula, favorecendo o desinteresse e perda de foco na 

disciplina, tempo que poderia ter sido empregado num maior aprofundamento dos temas, 

estas situações poderiam ser solucionadas com a simples mediação do professor 

solicitando um direcionamento mais objetivo do interlocutor. 

De forma geral eu considero que a disciplina seja de grande importância para o 

meu crescimento pessoal e profissional, pois pretendo seguir na carreira de professor, e a 

disciplina e a convivência com o Professor Marcos Sorrentino e os colegas, oriundos de 

formação pessoal e profissional tão variadas, permitiu visualizar vários pontos de vista, 

absorver conhecimentos e experiências inéditas até então. Acredito que hoje seja uma 

pessoa melhor do que quando iniciei a disciplina, assim como um profissional mais 

preparado para atuar não só na área da educação, mas sim para a sociedade como um 

cidadão mais consciente. 


