Realizamos nos dias 12 e 13 de abril o momento inaugural de 2018 dirigido a estudantes, docentes e
equipe técnica do PPGS e FCS ampliada.

A professora Izabela Tamaso, diretora da FCS, fez a fala de abertura, dando as boas vindas e
enfatizando a importância de momentos assim.

Com o objetivo de receber os/as ingressantes de 2018, renovar nossas relações, interagir e
compartilhar conhecimentos e emoções, tivemos duas atividades, a seguir relatadas.

Fernando Segura, professor visitante estrangeiro do PPGS desde 2016 nos brindou com uma
exposição ao modo de uma “roda de conversa” na qual abordou de maneira delicada e verdadeira, o
tema das crises e sua superação, na pós-graduação. Partindo de sua própria experiência (quando
aluno de doutorado na École de Hautes Estudes em Sciences Sociales, em Paris), o professor
ressaltou a necessidade de encontrarmos um fio condutor para superamos a crise que, no seu caso,
se cristalizou na figura compreensiva e acolhedora do orientador, tendo aceitado e apoiado inclusive
o “pecado da mudança de objeto”. O cuidado de si, a ampliação das redes de amizade e apoio –
dentro e fora do programa – e a alegria de ter se encontrado no novo objeto abriram-lhe as portas
para a superação da crise e para o encontro com a felicidade. Mas, mesmo com as superações, como
disse o professor “uma fragilidade latente” que sempre estará ali e por isso, é necessário saber
enfrentá-la, buscar ajuda. É um caminho de autoconhecimento, de autossuperação, também. Ao
final da caminhada, o resultado sempre recompensa!

Os depoimentos das pessoas presentes foram enriquecedores e contribuíram para que o clima do
evento fosse realmente de integração. Tivemos a alegria de receber dois talentosos alunos da
graduação que nos presentearam com música e poesia. Lucas Gabriel Feliciano executou duas peças
- In sorrow’s awake, de Andrew York; e Canción de cuna (Afro-Cuban Lullaby), de Leo Brouwer
para violão clássico e Matheus Sant'Ana recitou poema de sua autoria que, com sua autorização,
transcrevemos abaixo.

“sou casa cheia, por dentro vazio.
talheres empoeirados sobre a mesa,
as idades acumuladas em vidas artificiais;
o tempo passou,
trago em mim estéticas que me escapam.
carne e consciência; corpo e mente, um só em essência, em raiz e transcendência.
parei de falar por outros,
de fingir não ser sobre mim.
por carregar essas máscaras de ferro eu pouco vivi.
tinha medo de falar sobre o vazio, não é seguro ser vulnerável, fraco e instável…
…na inconstância achei meus estilhaços, sangue, suor e aço.
eis que na essência sou inquebrável, raiz forte e durável, habito os espaços, ocupo os vácuos
inabitáveis, me faço novo e renovo minha casa, de dentro pra fora, da semente pra flor, dos ramos
às folhas, do desespero pra esperança.

o desafio de transcender, a inconstância de florescer, ora paz ora turbilhão.
sou casa cheia,
por dentro vazio de medo,
cheio de (in)certeza.
essência que ultrapassa
seja paz ou turbilhão.
os talheres e sobremesas na varanda,
por do sol virando estrelas,
sempre, sempre me dirão que haverá vazios,
a serem preenchidos por e s t i l h a ç o s que eu mesmo escolherei.” (Matheus Sant’Ana)

Finalizamos com um delicioso lanche cuja estrela maior foi o bolo integral de abacaxi que a aluna
de graduação Shayane Santana fez. Ao final todos/as os/as presentes puderam escolher vários livros
de autoria de docentes do PPGS ou da FCS, doados para esta finalidade.

No dia seguinte (13/04), tivemos a aula ministrada pelo professor François Vatin que ministrou a
palestra “Do trabalho nas ciências da natureza ao trabalho apreendido pela Economia e por seus
críticos”, a partir da qual realizou uma análise epistemológica e sociológica em torno da natureza e
do conceito de trabalho.

Esperamos que atividades como essas sejam cada vez mais frequentes no nosso programa e que
possamos valorizá-las com nossas presenças e apoio. Agradecemos a quem veio e a quem
contribuiu com seu trabalho, talento e solidariedade. Um agradecimento aos professores Fernando
Segura, François Vatin e Wanderson Ferreira Alves e a linha de pesquisa “Educação, Trabalho e
Movimentos Sociais” vinculada ao PPGE-Ufg pelas apresentações, traduções. Gratidão especial ao
Deyvid e ao Matheus pela arte final do convite e a Tatiele Souza, pesquisadora PNPD, por sua
presença colaborativa em todos os nossos eventos.
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