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04.04.19 

A primeira aula acabou sendo uma semana antes do previsto para o começo da 

disciplina, e ainda estávamos nos conhecendo... Primeiramente o professor pediu para 

que nos apresentássemos, quando cada um recebeu quatro pequenos papéis e lá 

deveriam estar as informações: nome, profissão, cidade natal e uma palavra, qualquer 

uma, que te definisse naquele momento, ou na vida... Eu escolhi “caminho” minha 

definição no momento. Estou em busca do meu caminho. Posteriormente ficamos 

andando de forma dispersa na sala(depois percebemos que não tão dispersa assim, sem 

querer todos acabaram andando em círculos... será uma condição?) e o exercício era 

olhar no olho do outro, mais difícil pra uns e mais fácil pra outros... Eu particularmente 

gosto muito desse exercício. Também o praticamos para aquecimento e reconhecimento 

de grupo nos ensaios/oficinas de circo. A brincadeira se estendeu para olhar os ombros, 

peito, barriga, bunda e pés... Divertido, eu diria! O outro exercício proposto foi 

fazermos duplas (ela foi trocada de duas a três vezes pelo professor), assim uma pessoa 

da dupla em conjunto com o resto do grupo fazia uma roda em círculo e logo a outra 

pessoa da dupla faria outro círculo dentro do já existente, duplas de frente uma pra as 

outras. E então o professor dizia uma palavra, aleatoriamente (acredito eu) e um deveria 

falar tudo que sabe ou tudo que queria a respeito daquela palavra para o outro, logo um 

passo era dado para o lado e as duplas trocadas, e agora o que discorreu na rodada 

anterior iria apenas ouvir e vice e versa. Algumas palavras faladas como: machismo, 

feminismo, ecologia, pasta de dente, farinha... Acho que não lembro mais. Enfim, gostei 

bastante de como foi abordada a primeira aula e me encantei com a dinâmica da aula e 

professor, senti uma afinidade, e acredito na importância desse sentimento frente as 

outras aulas que tenho dentro da universidade. No final da aula, que acabou sendo só o 

período da manhã, o professor pediu para encerrarmos com palavras de sensação, 

sentimento... E a minha foi “satisfação”, pois eu estava com o peito cheio.  

11.04.19 

Para a segunda aula foi proposto que levássemos um cartaz, feito à mão de preferência, 

da nossa biografia. Senti a liberdade de me expressar, uma vez que foi dado uma 
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cartolina em branco para eu escrever/fazer o que eu quisesse e a semana estava tão 

cansativa, dormindo pouco, cheia de preocupação com os prazos, muitos afazeres das 

disciplinas e também do meu projeto de pesquisa que ainda não se fechou, portanto eu 

pintei uma cartolina com lápis aquarela, onde nas cores decidi representar algumas fases 

da minha vida e logo à cima escrevi o poema “Traduzir-se” do Ferreira Gullar. Também 

foi pedido para que fizéssemos um fichamento de um livro/texto de nossa escolha com 

o assunto “educação”, escolhi “Arte-Educação no Brasil. Realidade hoje e expectativas 

futuras” da autora Ana Mae Barbosa. Adorei! Em sala fechamos um grupo de quatro 

pessoas e o meu foi: Luã, Alex e Silvio, onde foi contada a história da nossa biografia e 

também sobre os textos/livros lido. O professor passou algumas questões na lousa para 

que respondêssemos juntos (divididos em grupos), baseado nos conceitos e 

conhecimentos adquiridos nos textos já lido e posteriormente apresentado para a sala e 

discutido em conjunto de todos os grupos.  

25.04.19 

O início da aula começou com um presente de Marcos para a sala, uma parte do 

documentário “Neram N’Dok” contando sobre a construção política de comunidades 

localizadas na Guiné-Bissau, e a ideia era identificar a forma de organização e 

aprendizagem que aquela comunidade tão pouco “urbanizada” vivia e se organizava, 

inspirador. O conhecimento não é passado apenas nas instituições, mas como vivemos e 

convivemos com o outro, as relações humanas são impressionantes. Após o vídeo 

tivemos uma breve discussão sobre. E então partimos para os grupos, já estabelecidos, 

para discussão do livro que foi recomendado “Ensino universitário” de Miguel Zabalza, 

onde cada um havia lido um capítulo, e então cada um contou um pouco do que leu e as 

reflexões que tivemos. Logo após o café (comunitário) fomos discutir com toda sala 

sobre o livro e trazer para a discussão os temas (dentro da leitura): Filosofia, políticas 

públicas, estruturas, pedagogias e outros. A conversa foi bem boa e foi longe, pra variar. 

Meu grupo foi: Isabela, Alex e Pedro. No período da tarde fomos assistir à palestra do 

professor. Deu o que falar, pois ele trouxe questões práticas, políticas e filosóficas para 

a mesa, como por exemplo, o consumo de carne e a ocupação do solo no Brasil, o que o 

público não estava esperando. Eu, particularmente não o conhecia e então não estava 

com nenhuma expectativa.  

02.05.19 

A partir desse dia começamos as apresentações dos grupos cujo explicação de como 



3 
 

produziríamos um plano de ensino e aulas de um curso, oficina ou disciplina 

desenvolvidos e apresentado pelos grupos, de que a partir de hoje até o final da 

disciplina um dos grupos ficaria responsável pela aula da manhã e o outro pela aula da 

tarde. O grupo 1 composto pela Isabela e pelo Luã, começaram a aula com um 

alongamento para acordar, uma simulação de boneco de posto, sugerido pelo Luã. Logo 

após, ele começou a resenha da aula anterior, lembranças sobre a leitura em grupo do 

livro do Zabalza e palestra do professor Gerd Sparovek. Também foi brevemente 

discutido sobre o vídeo “Fatos florestais” e sobre a disciplina “Adequação Ambiental” 

que alguns alunos da sala participaram do campo na Flona de Ipanema em Iperó, 

interior de São Paulo. Começamos então o café compartilha onde discutimos em grupos 

sobre: Práxis, Diálogo e Bem-Viver/Agroecologia. Cada grupo tinha um “tutor” que 

representava o texto sugerido e vinculado a uma das três palavras sugeridas acima. A 

proposta era discutir sobre a construção de projetos socioambientais na práxis, diálogo e 

bem-viver. Os grupos se misturaram e somente o tutor não. Juntos e de forma rápida 

todos fizeram parte da construção dos cartazes que posteriormente foi apresentado para 

o restante da sala. Na apresentação de cada cartaz também foram levantadas as 

questões: O que é projeto? O que é consenso? E na finalização da aula foi mostrado o 

plano de ensino e de aulas propostas pelo Luã e Isabela, que já estão ministrando a 

disciplina de Projetos de Educação Ambiental para a graduação. No período da tarde 

aula dada foi do grupo 2, composto por mim, Alex, Isabela e Pedro. Iniciamos a aula 

com um presente, a leitura da crônica “Formação do educador” de Rubem Alves do 

livro “Crônicas de Rubens Alves”, cada um que estava na sala leu um parágrafo e juntos 

acompanhávamos pelo telão, acredito que foi bem recebida por todos. Seguimos e 

iniciamos as atividades pela explicação do nosso plano de ensino, através da 

interdisciplinaridade e o método escolhido na composição do plano (sugerido pela 

Isabela e acatado em grupo), Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) focada em 

Sistemas Agroalimentares (sugerido por Pedro e acatado em grupo). Passamos um 

vídeo sobre o método, trazido pelo Alex e a proposta da leitura do artigo (em casa via 

Stoa) “An emerging signature pedagogy for sustainable food systems education” – 

Valley et al. 2017. Já atrasados pela falta de administração do tempo e também falta de 

experiência do grupo, partimos para o café compartilhado. Logo após iniciamos a 

dinâmica proposta, todos nos respectivos grupos já construídos no início da disciplina, 

com nosso plano impresso em mãos e a partir de questões colocadas no quadro 

refletirem sobre os seguintes questionamentos: Vocês consideram que a proposta da 
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disciplina possui caráter interdisciplinar? Quais alterações poderiam potencializar a 

interdisciplinaridade do curso? Qual a abordagem/dimensão do método de Resolução de 

Problemas vocês abordariam e por quê? A partir desta reflexão, qual a opinião do grupo 

sobre: Deixar o tema emergir a partir dos interesses da turma, ou definí-lo a priori? Se a 

priori, e os subtemas? Devemos adotar um enfoque de sustentabilidade/crítica ao SAA 

dominante, ou deixar que o enfoque da disciplina seja negociado com as turmas? Os 

planos de ensino e de aula: Estão consistentes e se relacionam? Evidenciam/integram a 

ideia/conceito de sistema agroalimentar, a interdisciplinaridade e a aprendizagem por 

resolução de problemas? A escolha do tema e da metodologia permite/são adequados 

para que os objetivos da disciplina sejam alcançados? Reflitam sobre cada objetivo 

proposto (item 5). Ou seja, colocamos nosso “problema” de construção do plano de 

ensino em cheque para toda a sala, e a partir da opinião de todos, construir e melhorar a 

nossa proposta enquanto grupo. No fim discutimos todos em sala as propostas de 

melhoramento e sugestões de mudanças, além dos apontamentos do professor 

diretamente para o grupo.  

09.05.19 

A aula de hoje foi coordenada pelo grupo: Anani, Amanda, Lukas e Thaísi. Começou 

com um delicioso presente, uma breve meditação guiada com direito à cheirinho de 

incenso (particularmente amo), e uma muda de tomate cereja como um mimo. Partimos 

então para a primeira dinâmica, a qual cada um escreveu em um papel o que faria para 

motivar uma turma em sala de aula, cada um colocou seu papel em uma bexiga e 

soltamos na sala, deveríamos pegar outra bexiga, estourar e ler a resposta/motivação do 

outro, juntos, lemos e refletimos um pouco sobre a opinião de cada, mas de forma geral 

houve um consenso de opiniões em que é precioso considerar as particularidades de 

cada grupo ou sala de aula, além do interesse em saber o histórico e conhecimento já 

adquirido de cada aluno. Posteriormente foi apresentado o plano de aula proposto pelo 

grupo: a reestruturação da disciplina “Recursos Florestais e Propriedades Agrícolas“. Já 

existente no departamento de Ciências Florestais oferecida para os cursos de graduação 

de Engenharia Florestal e Agronômica. Ao meu entendimento existi um conflito entre 

alunos e professores devido às divergências de opiniões e a ideia do grupo é justamente 

promover uma disciplina dialógica e comunicativa para ambos os lados. 

Compartilhamos um delicioso café da manhã e após o café fizemos uma dinâmica de 

debate sobre o tema “Adequação Ambiental”, onde metade da sala era a favor e a outra 
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metade era contra, foi interessante, porém o debate não gerou discussão e 

construção/compartilhamento de conhecimento, apenas que lado tem melhor articulação 

das palavras ou então quem fala mais alto. 

O grupo da tarde estava composto por: Elias, Kálita, Lucas e Magda iniciou-se a 

resenha da aula da manhã, lida por Magda. O presente sugerido pelo grupo foram 

pedaços de imagens, deveríamos analisar e escrever com uma ou mais palavras que 

remetiam aquela imagem, apenas o que podia ser visto. Posteriormente juntamos em 

grupos que estavam com o mesmo pedaço de imagem e compartilhamos as palavras, 

escolhendo apenas uma para compartilhar com a turma. Depois o grupo colocou a 

imagem completa no telão, para analisarmos o que a visão do todo gera em nós, e 

refletirmos sobre o meio, ao qual tivemos o primeiro contato. A proposta de ensino do 

grupo foi uma disciplina chamada “Diagnóstico e planejamento de recuperação 

ambiental” utilizando a pedagogia de projetos. Ficou claro na apresentação que houve 

uma forte divergência de opiniões, pois a proposta apresentada tinha duas vertentes a ser 

seguidas, e não estavam casando entre si. A princípio Kálita sugeriu o tema a ser 

seguido e Lucas a metodologia, mas juntos não estavam casando as ideias. Devido a 

percepção da sala às dificuldades, foi sugerido a divisão de duas disciplinas com tema 

distintos. O que foi muito semelhante no meu grupo (Alex, Isabela e Pedro), porém foi 

possível driblar após “horas” de conversas e concessões. Mesmo a chateação do grupo 

em relação à esse desentendimento, acredito que aquele espaço de sala de aula gerado 

pelo professor Marcos, foi o melhor espaço para esclarecimento e discussões. No 

segundo momento, após os deliciosos cafés compartilhados a dinâmica proposta em 

grupo foi definirmos os conceitos: Conservação ambiental, natureza, preservação 

ambiental e porque surgiram esses conceitos. E um jogo de “telefone sem fio” com 

esses conceitos propostos, divertido. Foi possível refletir como é feita a transmissão de 

informação e o porquê ela gera desconforto da forma como é repassada e recebida. Por 

fim, mais do que necessário, discutimos e nos atualizamos em relação aos recentes fatos 

políticos nos cortes na área da educação e futuros encontros, presença em assembleias e 

manifestação.  

 

16.05.19 

Como sugerido no início de todas as aulas, foi feita a resenha da aula anterior pela 

Letícia, além dela no grupo estava Gabriela, Glaucia e Kênia. O presente dado pelas 

meninas foi uma roda de sensações, nossos olhos foram vendados e elas colocaram 
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mudas em nossas mãos para tentarmos adivinhar qual era a planta através do cheiro e 

toque. Primeiro eu senti o hortelã, um clássico, depois foi a cebolinha, que não me 

agrada tanto e por último a salsinha, que também não gosto. Por fim, podíamos levar 

para casa a muda que estava em nossas mãos ou trocar com um colega, eu acabei 

trocando com o professor Marcos por uma muda de Lavanda. A ideia era lembrar algum 

momento que aquele cheiro ou aspecto trazia e para quem quis compartilhamos com o 

restante da sala. O plano da disciplina proposta pelo grupo foi desenvolver a divulgação 

dos trabalhos científicos, promovendo técnicas audiovisuais como exemplo, vídeos e 

fanzines. Amei a ideia! Em grupos fomos divididos com diferentes textos e conceitos 

para discutirmos sobre a vulgarização, alfabetização, divulgação e popularização da 

ciência. Alguns termos foram novos pra mim, mas achei extremamente importante essa 

abordagem dentro de uma disciplina de pós-graduação. O grupo soube organizar de 

forma muito harmônica sua apresentação, desde o presente, o café compartilhado, o 

cuidado com as informações das mudas doadas que foram coladas na parede e o próprio 

tema escolhido. Após a apresentação do plano e do café foi feita uma dinâmica muito 

desafiadora, mas divertidíssima. Tínhamos que compartilhar com o colega ao lado a 

pesquisa que estamos desenvolvendo na pós-graduação usando todos os jargões 

possíveis, como se tivéssemos falando dentro da própria academia com pessoas da área, 

em dois minutos e meio. Posteriormente nosso colega deveria passar para a classe o que 

tinha entendido e vice-versa, também em dois minutos e meio cada um. Depois foi 

proposto que gravássemos cada um, um vídeo explicando a pesquisa (em dois minutos) 

da forma mais simples possível, como falaríamos para nossos avós, por exemplo. Isso 

ficou opcional, na verdade quase ninguém sentiu segurança o suficiente para fazer isso 

naquele momento. Mas a ideia foi ótima, pois precisamos divulgar e popularizar o que 

fazemos dentro das universidades, para quem e o porquê, mas essa necessidade não 

surgiu hoje, porém com tanta desgraça acontecendo no atual governo brasileiro, parece 

que a agilidade e a proatividade urgem.  Infelizmente no período da tarde deste dia não 

pude comparecer e prestigiar/participar da aula do último grupo.  

 


