Piracicaba, 07 de abril de 2021
Queridas1 estudantes,
Estamos escrevendo esta carta com o intuito de registrar e compartilhar como foi o nosso
encontro no sábado, 27 de março de 2021. Esperamos que esse material ajude quem não
pôde participar a se inteirar do que foi conversado e também permita àquelas pessoas que
estiveram presentes, rememorar os diálogos que tivemos
Os objetivos do encontro foram: 1) conhecer as estudantes e apresentar parte da equipe
pedagógica do curso; 2) compreender as expectativas e necessidades dos matriculados em
relação ao curso frente às incertezas da conjuntura atual.
A programação foi dividida em quatro momentos. Primeiramente foi reservado um tempo
para o acolhimento, boas vindas e apresentações. Nessa etapa, utilizamos o Padlet como
ferramenta de apresentação e interação assíncrona. Ou seja, quem não esteve presente
ainda pode visualizar, interagir e se apresentar nesse espaço. No segundo momento,
falamos um pouco sobre as inspirações para a criação do curso de especialização, seus
objetivos e o adiamento do início desta edição. O terceiro momento consistiu em uma
dinâmica de grupos para compartilharmos nossas expectativas sobre o curso e também as
nossas necessidades para realizá-lo de maneira satisfatória. Por fim, o encontro encerrouse com um momento de celebração com direito a viola caipira, marca registrada de
Piracicaba, e a leitura de um poema (transcrito ao final da carta) para nos inspirar a
seguirmos motivados.
Queremos socializar algumas questões que surgiram e são pertinentes para construirmos o
curso correspondendo às expectativas e cuidando para que as necessidades do coletivo
sejam atendidas. Diante do diálogo sobre o formato presencial, híbrido ou remoto, algumas
pessoas ressaltaram as dificuldades de promovermos encontros presenciais em meio às
incertezas relacionadas à pandemia e também às questões de deslocamento, já que a
maioria das pessoas não reside em Piracicaba. Outras apontaram algumas dificuldades que
podem existir com o ensino a distância (EaD), ressaltando principalmente a importância de
criarmos vínculos e como isso pode ser um desafio no formato on-line. Um ponto comum é
que todos se mostraram dispostos a priorizar o coletivo e encontrar uma saída que atenda
às necessidades e expectativas do grupo. Neste sentido, garantimos que as decisões
tomadas serão sempre dialogadas de maneira participativa e transparente com vocês.
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Com o objetivo de romper com a linguagem sexista, optamos por utilizar o gênero
feminino nesse texto.

Outras expectativas e necessidades foram mapeadas e caracterizadas em três temas
gerais: encontros, relações interpessoais e aprendizados.
Com relação aos encontros, foi citada a vontade de que estes sejam gravados, estimulem o
contato com iniciativas transformadoras e sejam realizados mais encontros como esse
antes do início formal do curso. Já sobre as relações, houve diversas falas enfatizando a
importância da criação de vínculos,das boas relações e a expectativa de que se forme, para
além de um grupo de estudantes, um coletivo educador e uma rede de apoio. Por fim, foi
comentado sobre diversos temas que os participantes presentes consideraram importantes
para aprofundar seus conhecimentos e aprimorar suas práticas cotidianas. Dentre eles,
políticas públicas, práxis ambientalista, educação ambiental crítica, diálogo, envolvimento
comunitário, criação de eventos on-line potentes e transformadores, autogestão,
intervenção educadora, autoconhecimento e transição para sociedades sustentáveis.
É um desafio conseguir, em poucas palavras, contemplar a riqueza e a diversidade de todas
as falas ao longo do encontro e mais especificamente nos três grupos de diálogos. Nós da
equipe pedagógica, saímos satisfeitas e bastante animadas para continuar construindo os
próximos passos. Agradecemos imensamente a colaboração e compreensão de todas!
Por fim, gostaríamos de encorajar todas a seguirem complementando no Padlet suas
apresentações, presentes (músicas, poemas, fotos, textos e etc...) e quaisquer outras
coisas que queiram compartilhar com os demais. Vamos continuar utilizando essa
ferramenta para nossa interação.
Em breve enviaremos mais notícias.
Abraços,
Equipe Pedagógica

Voltar do trabalho
São Luís do Paraitinga
Exilados da luz do dia — já é noite
E o vozerio das estrelas invadiu o céu do outono —
de novo juntos na margem esquerda da estrada
os camponeses de junho refazem o mapa da volta.
Ei-los. Carregam no vão macio dos ombros
o bastão da enxada que na ponta pendura a cabaça vazia
da água, pequena primavera no dia de trabalho.
Carregam o peso desse dia e por isso arquejam o corpo
mesmo quando não é mais preciso, porque o ofício de andar

descansa o dorso na curvatura a que obriga o de carpir.
Os mais ágeis livram os dedos
E com os artefatos dos primeiros caipiras
fazem pelo caminho a arquitetura difícil
de um cigarro de palha de milho.
Entre o cantochão dos sapos na beira dos brejos
e a orquestra de flautas de grilos e cigarras
esses homens não cantam e apenas abandonam aos pés
a música dos cantos de voltar. Viageiros do outono
Carlos Rodrigues Brandão - Diário de Campo

