
"Brindo” a realização do nosso 1º Webinário/Seminário "Vidas de Professores(as) e
as múltiplas linguagens no processo educativo, do Curso de Práticas Pedagógicas
com o poema da Cora Coralina, com frases de Paulo Freire , da Profa. Márcia Ambrósio
e com a letra da Canção de Mercedes Sosa “Todo cambia”(Tudo muda)
(Compositores: Julio Numhauser -Warner Chappell Music Argentina).

Foto 1 - Acolhimento docente “Saber viver”

Não sei… Se a vida é curta
Ou longa demais pra nós,
Mas sei que nada do que vivemos
Tem sentido, se não tocamos o coração das
pessoas.
Muitas vezes basta ser:
Colo que acolhe,
Braço que envolve,
Palavra que conforta,
Silêncio que respeita,
Alegria que contagia,
Lágrima que corre,
Olhar que acaricia,
Desejo que sacia,
Amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo,
É o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela
Não seja nem curta,
Nem longa demais,
Mas que seja intensa,
Verdadeira, pura…
Enquanto dura



Turma do Município de Santa Cruz do Escalvado

Turma do Município do

Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia:

"É assim que venho tentado ser professor, assumindo minhas convicções,

disponível ao saber, sensível à boniteza das prática educativa, instigado por

seus desafios que não lhe permitem burocratizar-se, assumindo minhas

limitações, acompanhadas sempre do esforço por superá-las, limitações que não

procuro esconder em nome mesmo do respeito que me tenho e aos educandos".



Turma do Município de Rio Doce

Paulo Freire, em “A Educação na Cidade”

"Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às quatro horas
da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A
gente e faz educador, a gente se forma, como educador,
permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática".



Eleição do representante das turmas - Wellington Cardoso de Paula

Márcia Ambrósio diz:

"...foi-se capaz de fazer com que o outro experimentasse, em si mesmo, o

que podia, que aprendesse mais do que já sabia e, ao saber mais, se

colocasse criticamente frente ao mundo, cuidando dos afazeres

individuais e coletivos..."( AMBRÓSIO, 2013, p.119)



Todo Cambia
Canção de Mercedes Sosa

Fonte: Musixmatch
Compositores: Julio Numhauser
Letra de Todo Cambia ©Warner Chappell Music Argentina

Letra com tradução

mudar o superficial
Cambia lo superficial

Também altera a profundidade
Cambia también lo profundo

mudar a mentalidade
Cambia el modo de pensar

Mude tudo neste mundo
Cambia todo en este mundo

O clima muda ao longo dos anos
Cambia el clima con los años

O pastor muda seu rebanho
Cambia el pastor su rebaño

E assim como tudo muda
Y así como todo cambia

Que eu mude não é estranho
Que yo cambie no es extraño

E o mais brilhante mais fino
Y el más fino brillante

De mão em mão seu brilho
De mano en mano su brillo

https://www.musixmatch.com/


O passarinho muda o ninho
Cambia el nido el pajarillo

Mude o sentimento de um amante
Cambia el sentir un amante

O caminhante muda de rumo
Cambia el rumbo el caminante

Embora isso doa
Aunque esto le cause daño

E assim como tudo muda
Y así como todo cambia

Que eu mudo, não sinto falta
Que yo cambie, no extraño

Mude, tudo muda, sim, senhor, acabou, acabou
Cambia, todo cambia, sí, señor, ya cayo, ya cayo

Mudanças, tudo muda
Cambia, todo cambia

(Muda, tudo muda)
(Cambia, todo cambia)

(Muda, tudo muda)
(Cambia, todo cambia)

E o sol em sua corrida
Y el sol en su carrera

quando a noite permanece
Cuando la noche subsiste

Mude a planta e vista-se
Cambia la planta y se viste

Verde na primavera
De verde en la primavera



A besta muda sua pele
Cambia el pelaje la fiera

Mude o cabelo do velho
Cambia el cabello el anciano

E assim como tudo muda
Y así como todo cambia

Que eu mude, não é estranho
Que yo cambie, no es extraño

Mas isso não muda meu amor
Pero no cambia mi amor

Tão longe quanto estou
Por más lejos que me encuentre

nem a memória nem a dor
Ni el recuerdo ni el dolor

Do meu povo e meu povo
De mi pueblo y de mi gente
E o que mudou ontem
Y lo que cambió ayer

vai ter que mudar amanhã
Tendrá que cambiar mañana

Assim como eu mudo
Así como cambio yo

Nessas terras distantes
En esas tierras lejanas

Mudanças, tudo muda
Cambia, todo cambia

Mudanças, tudo muda
Cambia, todo cambia



Mudanças, tudo muda
Cambia, todo cambia

Mudanças, tudo muda
Cambia, todo cambia

Mas isso não muda meu amor
Pero no cambia mi amor

Tão longe quanto estou
Por más lejos que me encuentre

nem a memória nem a dor
Ni el recuerdo ni el dolor

Do meu povo e meu povo
De mi pueblo y de mi gente
E o que mudou ontem
Y lo que cambió ayer

vai ter que mudar amanhã
Tendrá que cambiar mañana

Assim como eu mudo
Así como cambio yo

Nestas terras distantes
En estas tierras lejanas
Mudanças, tudo muda
Cambia, todo cambia

Mudanças, tudo muda
Cambia, todo cambia

Mudanças, tudo muda
Cambia, todo cambia

Mudanças, tudo muda
Cambia, todo cambia

Ouça a música: https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=todo+cambia+letra

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=todo+cambia+letra
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=todo+cambia+letra


Agradecimentos:

Agradeço o carinho e a confiança de todos(as) vocês!

Nosso encontro foi muito especial. Vamos preparar as fotos, os vídeos e as
avaliações para que este momento seja lembrado como um marco educativo
inesquecível.

Desejo que boas reflexões e novas aprendizagens sejam adquiridas e que fiquem
firmes no Curso.

À equipe de trabalho e as instituições promotoras que se empenharam para o
sucesso do evento, meus sinceros agradecimentos.

Ouro Preto 04 de julho de 2022.

Um abraço afetuoso,

Márcia Ambrósio Rodrigues Rezende
Coordenadora do Curso de Práticas Pedagógicas – DEETE/UFOP



INSTITUIÇÕES PROMOTORAS

Departamento de Educação e Tecnologias (DEETE), Centro de Educação Aberta e
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e Santa Cruz do Escalvado.
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- Profa. Dra. Márcia Ambrósio Rodrigues Rezende Tendências da Pesquisa em
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- Profa. Dra. Janete Flor de Maio Fonseca
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- Prof. Dr. Adilson Pereira dos Santos

Práticas Educativas e Inclusão Escolar

- Profa. Dra. Inajara de Salles Viana Neves Organização do Trabalho Escolar

- Profa. Dra. Nair Aparecida Rodrigues Pires Profissão e Formação Docente

- Prof. Dr. Hércules Tolêdo Corrêa

Letramento Acadêmico

- Profa. Dra. Gláucia Maria dos Santos Jorge

e Profa. Dra. Viviane Raposo Pimenta

Seminários de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso



Tutoria

Dr. Clayton José Ferreira

Dra. Fernanda Mara Fonseca da Silva

Doutoranda Helena Azevedo Paulo de Almeida

Dra. Angelita Aparecida Azevedo Freitas

Mestra Vivian Walter dos Reis

Profa. Karla Daniely Marques Raimundo

Equipe Técnica e Administrativa

- Gilberto Correa Mota - Suporte Tecnológico (vídeo e webconferência)
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- Luciana Regina Pereira de Souza Alves - Secretaria Acadêmica

- Fernanda Camargo Guimarães Pereira - Design Gráfico

- Profa Maria Alice e Profa. Jacqueline Diniz Oliveira Souki
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- Marco Antônio Ferreira Pedrosa - Coordenador Administrativo

- Henrique Chiapini Pereira - Monitoria de Comunicação

- Jader Loures - Monitor de Pesquisa


