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A TRANSIÇÃO

Por Luciana Campanini

PROJETOS FUTUROS DE AGORA
No dia 22 de agosto de 2020, aconteceu o
17º encontro do curso de especialização de
“Educação Ambiental e Transição para
Sociedades Sustentáveis”.
O encontro foi conduzido pela docente
Karine Faleiros.

Pró-Action Café - Projetos Futuros de
Agora
Este encontro contou com a presença das
convidadas: Valeria Freixedas (experiência
com formação de redes de solidariedade da
pandemia,
economia
solidária);
Noni
Bazarian (experiência com rede de
mulheres
agroﬂorestoras,
agricultora)
Mariana
Pedroso
(experiência
com
realização de projetos nas áreas de arte);
André Biazotti ( experiência com hortas
urbanas e comunitárias); Bruna Epiphanio(
experiência com realização de projetos
culturais cinema e arte); Carol Guyot
(experiência com design gráﬁco na área de
sustentabilidade);
Cristiano
Pastor
(experiência em permacultura e hortas
comunitárias); Livia Francoio (ilustradora);
Eduardo Camolesi (desenvolvedor de
aplicativos); Ronaldo (desenvolvedor de
aplicativos) e Marina Guyot ( sistematização
de ideias).
O encontro ocorreu na plataforma Zoom e as
estudantes Gabriella Tavares (Projeto
Comida de Quintal); Liliane Trevisan (Projeto
Rede de Solidariedade entre estudantes);
Romilda Roncatti (Projeto Desperdício de
alimentos nas feiras); Talia Andrade (Projeto
Feira Virtual de Artes) e
Laíza Pedroso
(Projeto Sarau das Artes) são as proponentes
das ideias e anﬁtriãs que receberam nas
salas as convidadas.
A metodologia utilizada foi o Pró-Action
Café. Essa técnica pedagógica consiste na

na formação de grupos onde a anﬁtriã, ou seja, a
pessoa que anima o grupo é também a
proponente de um projeto/ação especíﬁco, que
por meio de algumas rodadas e uma pergunta
provocadora receberá contribuições de diversas
pessoas para que a ideia ganhe cada vez mais
corpo. No nosso curso o pró-action café
aconteceu com 5 grupos e três rodadas, com
aproximadamente 30 min cada uma e a
pergunta que permeou os diálogos foi: “Como
tornar esta ideia viável conciliando simplicidade
e criatividade?
Os objetivos deste encontro foram :
● Chegar o mais perto possível de colocar
cinco ideias transformadoras no mundo;
● Concluir esta iniciativa que teve seu
começo há quatro meses;
● Propiciar um ambiente de trocas para que
as ideias se aproximem ao máximo de uma
versão que possibilite testar, colocar no
mundo, prototipar;
● Criar oportunidade de troca e aprendizado
entre equipe pedagógica e estudantes e
● Criar oportunidade de troca e contribuição
de convidadas especiais externas.
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As convidadas externas
incentivaram com
perguntas e sugestões com intuito de auxiliar
para que as ideias possam ser realizadas e
também presentearam algumas das ideias
com um desenho representativo do projeto.

As trocas que surgiram durante o encontro
trouxeram muitas alegrias as participantes,
foi muito prazeroso e proveitoso. Os projetos
futuros de agora, mesmo que numa versão
de protótipo a partir deste encontro terão
mais possibilidades de execução.
Para celebrar e encerrar o encontro ao som
de sua viola Karine Faleiros cantou a música
“Amor Cinza” de Mateus Aleluia.

Projeto gráﬁco de Lívia Francoio para a estudante
Liliane

Projeto gráﬁco de Carol Guyot para a estudante Talia

Mais informações acesse: https://oca.esalq.usp.br
Projeto gráﬁco de Marina Guyot para a
estudante Romilda

2

