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 Acredito que essa disciplina tenha me aberto caminhos. Engraçado que na 

primeira aula a palavra que eu escolhi para me apresentar foi caminho. Através dos 

caminhos, me deparei com oportunidades, que estiveram presentes em todas as aulas, o 

que me foi docemente enriquecedor. Inicialmente através da pontualidade, eu que estou 

sempre voando, estive cá. A forma como os encontros foram conduzidos permitem a 

integração, mesmo com a timidez de uma novata, confesso que estou feliz com minha 

participação. Incrivelmente me sentia inteira e presente, imersões quase terapêuticas. 

Acredito que a forma que levamos a pós-graduação ou o ambiente universitário nos 

cause aquela sensação de sufoco, e é assim que tenho me sentido há alguns dias. Essa 

rotina corrida não me permitiu uma melhor dedicação durante a disciplina, digo fora da 

aula. Gostaria de ter ido mais longe, trazer mais de fora. Mas ao mesmo tempo as aulas 

foram os momentos em que me senti mais a vontade para me expressar, com intenção e 

anseio. Cumpri com as atividades propostas. Leitura e fichamento de textos sugeridos, 

diário de bordo durante a disciplina e autobiografia apresentada em cartaz, não fugindo 

do meu usual. Houve um sútil desentendimento no trabalho em grupo, uma vez que não 

nos conhecíamos, um diferente do outro, mas por fim, através de muito diálogo, fluiu. 

Cada um essencial na construção do trabalho proposto, considerando todos os 

integrantes com nota dez. A disposição do professor perante nós alunos também é algo 

importante a se destacar. Momentos de conversas fora do ambiente de classe, sempre 

acessível e disposto a ajudar e desenvolver em conjunto. Os estímulos e reflexões 

propostos em sala através das vivências contribuirão para um olhar atento e valioso na 

minha formação profissional e pessoal. De acordo com a formalidade, acredito que 

cumpri com a proposta e atingi os objetivos da disciplina, sugerindo nota oito na minha 

participação.     

 


