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Resenha aula 1 (04/04) 

A aula iniciou com a apresentação individual de cada discente, que precisava 

escrever em papéis e colar no quadro, esses papeis continham nosso nome, 

cidade, profissão, curso e uma palavra que nos descrevesse. Essa foi uma forma 

de apresentação individual muito eficiente, sendo que o ato de se apresentar 

com o papel escrito facilita o não esquecimento dos nomes e informações dos 

colegas.  

Posteriormente, uma experiência muito diferente da que acredito que cada 

discentes estava acostumado num início de disciplinas: nós participamos de uma 

atividade em que precisávamos olhar atentamente a todas as partes do corpos 

dos nossos colegas. Permaneceu a dúvida do objetivo exato dessa atividade. 

Talvez a conclusão que o professor quis levantar foi a consciência de que somos 

seres iguais, além de mais um processo de memorização de quem eram nossos 

colegas de sala. 

Em uma outra atividade formamos duplas para conversar sobre uma palavra 

aleatória que o professor nos dizia, tínhamos um tempo limitante e as duplas 

eram trocadas. Esse foi mais um processo de conhecimento dos colegas, creio 

que foi possível perceber quem tinha maior capacidade de argumentação, quem 

era tímido ou extrovertido.  

O professor nos forneceu cartazes para os grupos escreverem duas perguntas 

que seria para buscarmos responder durante a disciplina. Essa atividade gerou 

desde perguntas do campo filosófico e outras de didática. Relendo as perguntas 

cheguei a conclusão que para responderem várias delas será necessário mais 

tempo e recursos que uma disciplina. Para a próxima aula, o professor solicitou 

que os discentes realizassem um trabalho de biografia em uma cartolina, além 

disso que lessem uma literatura sobre educação, na qual deve ser escolhida a 

gosto de cada discente.  

 

Resenha da aula 2 (11/05) 



O professor iniciou a aula com a resenha da aula anterior, penso que isso foi 

uma forma de incentivo e exemplo para os alunos fazerem o mesmo para as 

aulas posteriores. Nós levamos nossas biografias e primeiramente nos reunimos 

em grupos nos quais discutimos quais eram os pontos de nossas vidas que nos 

aproximava e que nos distanciava. Além disso, era necessário conceituar, de 

acordo com nossas leituras, o que é: educação; escola; ensino; aprendizagem. 

As conclusões dessa discussão precisava ser escrita num pôster no qual serviria 

para apresentarmos os conceitos.  

Nossos pontos de aproximação foram: nós estudamos em diferentes instituições 

e moramos em diferentes cidades ao longo de nossas carreiras; estudamos em 

escolas de cidades pequenas; utilizamos o serviço de educação superior pública. 

Os pontos de distanciamento são: a Gláucia possui uma mãe que é educadora, 

o que a ajudou muito nos anos iniciais de escolarização; o Lucas teve um período 

de vivência no exterior; o Lucas foi o único que estudou tanto em público como 

privado.  

Na segunda parte da apresentação fizemos nossa conceituação:  

A) Educação: Transformação e conformação; facilitar a mudança e a 

aprendizagem.  

B) Escola: Formação de pessoas (profissional, social e pessoal) 

C) Ensino: Processo de planejar e facilitar a aprendizagem.  

D) Aprendizagem: É o processo pelo qual o sujeito possui a capacidade de 

receber novas informações e a partir daí desenvolver a reflexão e meios de 

vivenciar novas aprendizagens.  

Escola democrática 

É a escola que permite uma formação de um indivíduo em todas as dimensões: 

paz, busca da felicidade e etc.  

Capacitar para refletir e transformar 

É necessário equalizar a qualidade da educação no âmbito de infraestrutura e 

conteúdo.  



Afirmação do grupo: Respeito a individualidade  

Pergunta: Como educar com respeito e incentivo à individualidade? 

 

Resenha da aula 3 (25/04) 

A aula iniciou com o professor nos presenteando com um vídeo falando sobre 

um processo de ensino-aprendizagem realizada por uma comunidade da Guiné-

Bissau. Entretanto, não pude fazer muitas reflexões sobre esse presente, pois 

cheguei atrasado a essa aula e lamentavelmente perdi um assunto que me 

pareceu interessantíssimo. As impressões que tive foi que era um processo de 

ensino-aprendizagem muito diferenciado, participativo, muito específico daquela 

comunidade, que buscava oficializa-lo junto ao seu governo.  

Em uma outra atividade, nós formamos grupos para discutir o que necessitava 

ser melhorado no campo da Filosofia, Políticas Públicas, Estrutura, Pedagogia a 

partir da leitura do livro do autor Zabalza e outras leituras pertinentes. Essa 

atividade em grupo, tal como a da primeira, foi muito produtiva. Foram 

discussões muito enriquecedoras. Eu fiquei muito animado com as atividades de 

discussão em grupo, em minha opinião são atividades muito bem escolhidas pelo 

professor. Porque com menos pessoas, possibilitados pelo grupo, nos sentimos 

mais à vontade para expor as impressões e informações adquiridas na leitura, 

assim trocar ensino-aprendizagem. Posteriormente, tivemos que expor nossas 

ideias no quadro e discutir com o resto da turma. Como havia muitas ideias, não 

conseguimos abordar todos os tópicos que estava no quadro.  

Nós, do grupo 6, decidimos que eu faria a leitura do capítulo 2. Assim, fizemos o 

fichamento do livro. De maneira mais informal, minhas impressões a respeito do 

livro são boas, realmente gostei da leitura, apesar da dificuldade em ler. A 

dificuldade é devido a eu não estar acostumados com o textos no campo da 

educação, aos termos e às longas frases dentro de parênteses, portanto, 

necessitei realizar a leitura uma terceira vez, logo, consegui absorver o conteúdo 

e realizar o fichamento.  

 

Resenha da aula 4 (02/05) 



Esse foi o primeiro dia da apresentação de grupos, mas infelizmente não pude 

comparecer ao período da manhã pois acordei me sentindo mal. Ainda assim, 

com as impressões dos amigos me arrisco a realizar um breve parecer do grupo:  

O objetivo do grupo foi colocar em discussão os termos práxis, diálogo e Bem-

Viver e Agroecologia na construção de projetos socioambientais. O grupo 

disponibilizou no stoa as leituras para o embasamento. Para discutir, dividiram 

os discentes em 3 grupos para discutir cada termo em 20 minutos e depois as 

pessoas trocavam de grupos. Por fim, teve a apresentação do plano de aula e 

ensino e as opiniões e julgamento dos demais discentes da turma.  

O período da tarde foi ministrado pelo grupo que intencionava formular a 

disciplina intitulada: Sistema Agroalimentar. Além disso, segundo a intensão 

exposta pelo grupo no stoa na discussão seria destacado temas como ação 

coletiva, pensamento sistêmico, aprendizagem ativa e interdisciplinaridade. Foi 

disponibilizado no stoa um artigo para embasar a aula: "An emerging signature 

pedagogy for sustainable food systems education" (VALLEY et al., 2019).  

O presente desse grupo foi uma bonita crônica de Rubem Alves. Esse presente 

foi importante para mim, pois fiquei interessado em realizar mais alguma leitura 

desse autor. O professor indicou o livro “Conversas com quem gosta de ensinar”. 

Creio que a leitura de algo assim será importante para as pessoas, que 

necessitam de uma reidentificação, ou significação, ou simplesmente para quem 

se sente desanimado com o sistema educacional. 

Posteriormente, com apresentações mais expositivas o grupo apresentou o que 

seria sistema agroalimentar e o plano de aula e ensino de sua disciplina. Por fim, 

dividiram a sala em grupos para podermos discutir o plano de ensino e responder 

a uma série de perguntas a respeita da disciplina. Creio que o tempo foi curto, 

pois o tempo foi insuficiente para lermos o plano de ensino e responder todas as 

perguntas.  

 

Resenha da aula 5 (09/05) 



Nesse dia estive ausente durante os dois período. A justificativa foi enviada ao 

email do professor Marcos Sorrentino. Assim, por causa da ausência completa 

não me senti à vontade para descrever breves impressões.  

 

Resenha da aula 6 (16/05) 

O período matutino foi ministrado pelo grupo que propôs uma disciplina em 

comunicação científica. A proposta do grupo foi excelente e apresentada de 

forma muito participativa e animada. Nós fomos presenteados com a roda de 

sensações:  

Fomos vendados e colocaram mudas de plantas para tempero em nossas mãos, 

cujo o objetivo era tatear e cheirar a planta com os olhos vendados para 

despertar lembranças boas ou ruins. A primeira planta não consegui identificar 

nem mesmo que era uma planta, pois não tateei todo o objeto. Na segunda 

planta, pelo formato e por não sentir seu cheiro, pensei que era uma mini-

orquídea, lembrei de uma pessoa que adorava orquídeas. Na terceira planta 

consegui sentir seu cheiro da cebolinha, lembrei de minha terra natal em Minas 

Gerais.  

A primeira atividade foi em grupo de três pessoas para discutirmos: vulgarização; 

alfabetização, divulgação; popularização. Meu grupo ficou com o termo 

divulgação. Como não realizei a leitura disponibilizada pelo grupo no stoa, fiz 

uma leitura muito rápida e consegui absorver muito pouco.  

A segunda atividade foi a explicação dos termos pelos grupos , que anotaram 

tópicos para orientação dessa explicação no quadro. Minha contribuição foi:  

“A divulgação é importante para evitar a dominância do ciência e educação por 

uma parcela da sociedade, dessa maneira a divulgação é essencial para a 

popularização. “ 

Na terceira atividade era preciso explicarmos nosso projeto de doutorado ou 

mestrado para o colega sentado ao lado dentro de um tempo de 2,5 minutos 

utilizando o máximo de palavras técnicas. Posteriormente, foi preciso 

explicarmos o trabalho do colega para toda a turma no tempo de 1 minuto. Na 

última atividade, o grupo nos permitiu um tempo de 15 minutos para planejarmos 



uma apresentação de 2 minutos do nosso trabalho sem utilizar nenhum jargão 

técnico e da forma mais simples possível.  

Com essas últimas atividades percebi que para explicarmos nosso trabalho de 

uma forma mais simples é necessário um maior esforço, porém será maior o 

entendimento do interlocutor. Além disso, percebi a dificuldade em guardar 

tantas informações quando alguém nos explica de forma muito técnica. Para 

explicar o trabalho do colega, cada discente gastava no máximo 40 segundos, 

assim quase sempre sobravam 20 segundos. Por que isso ocorreu? Devido a 

falha de transferência de informação ao interlocutor quando utilizamos um modo 

extremamente técnico para comunicarmos, até mesmo para uma outro indivíduo 

da academia e que possui área de atuação bem próxima das nossas.  

No período da tarde o meu grupo foi o responsável por ministrar a aula. 

Considero que o desempenho do grupo, como um todo, foi muito bom. Os meus 

colegas de grupo se esforçaram muito bem em suas apresentações. Entretanto, 

considero que meu desempenho foi baixo pois apostei numa aula expositiva 

sobre o plano de aulas e de ensino que não atraiu a atenção dos discentes. Foi 

uma rápida apresentação que durou cerca de 10 a 15 minutos, ainda assim 

percebi a grande falta de atenção dos colegas. Minha impressão foi que eu 

deveria ter exposto de forma mais participativa, porém não tive criatividade 

necessária.  

Avaliação de meu grupo de trabalho 

As decisões a respeito do forma que ministraríamos nossa aula foram tomadas 

sem nenhum conflito. A opinião e atividade de cada um do grupo foi decidida de 

forma muito consensual e consciente, assim todos contribuíram. O ponto que 

poderia ser melhorado é o planejamento, pois deixamos para planejar em datas 

um pouco próximas ao dia da apresentação, porém, ao meu ver, tudo correu 

bem.  

As sugestões ao plano de ensino foram as seguintes:  

- Adicionar um momento de mesa redonda ao ciclo de palestras  

- Trocar o termo Brain Storm para chuva de ideias 

- Propiciar a formação dos grupos de trabalhos desde o primeiro dia de disciplina   



Tomamos em consideração todas as críticas. A sugestão da mesa redonda e 

propiciar a formação de grupos já no início da aula foram realmente sugestões 

muito necessárias e construtivas.   

 

  


