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RESUMO 
O processo de ensino e aprendizagem não pode se dar fora da construção de vínculos 
de amizade e respeito. O espaço educativo de formação – aqui falando da estrutura 
física – não pode negar as pessoas que dão vida e dinâmica de existência a todas as 
relações que ali se desenvolvem. Partindo desse princípio, observando a dinâmica de 
um grupo de amigos que buscavam apoio e fortalecimento pelos laços da amizade, 
surgiu na Disciplina de Prática Pedagógica o desejo por criar uma atividade 
sistematizada de acolhimento e valorização de saberes que nem sempre encontram-
se contemplados no currículo, norteando o fazer pedagógico dos educadores, que são 
especialmente – os aspectos socioafetivos. Assim, nasceu o Projeto Girassol – Uma 
proposta de acolhimento e escuta respeitosa pautada pela pedagogia afetiva, e teve 
como objetivo, criar um grupo de acolhimento e práticas inclusivas que promovesse 
atividades e práticas de autocuidado e autoconhecimento como princípio metodológico 
para cuidar, respeitar e valorizar o outro na sua diversidade – de potencialidades e 
fragilidades. Inicialmente o grupo de trabalho foi criado, considerando afinidades de 
amizade e dificuldades compartilhadas para conviver em um espaço novo, com 
demandas, normas, linguagens e exigências que pareciam fora da realidade dos então 
ingressantes de um curso superior de Licenciatura em Química, que carrega consigo a 
necessidade do domínio conceitual dos conteúdos da química e os saberes 
metodológicos de colocá-los em prática, que constituem a construção da identidade 
docente. Após reuniões para definir as ações do grupo, uma ação intitulada “Dá um 
abraço?” foi realizada interna e externamente ao espaço do Campus. A atividade 
desenvolveu-se através de um cartaz que constava a seguinte pergunta: “Dá um 
abraço?”, onde o grupo saiu pelos pontos principais da cidade, apenas mostrando o 
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cartaz para as pessoas que circulavam apressadas no seu dia a dia; a segunda etapa, 
intitulada “Um laço de afeto”, aconteceu dentro do Campus a partir da confecção e 
distribuição de lacinhos amarelos presos a um broche que eram colocados do peito de 
servidores e alunos, sempre acompanhados de uma abraço afetuoso e de uma fala 
rápida da importância de ações de prevenção ao suicídio, uma das principais causas 
de morte entre os jovens. A próxima etapa – já em construção – consiste na confecção 
da “Garrafa itinerante da motivação”, que será cuidadosamente confeccionada e 
deixada em pontos estratégicos da cidade, contendo mensagens de valorização à 
vida, sementes de girassol – símbolo do projeto – e um endereço das redes sociais do 
projeto, para que a pessoa que encontre a garrafa, possa estabelecer um diálogo com 
grupo e assim, oferecer um feedback. Com os resultados obtidos até o momento, foi 
possível perceber que as ações realizadas contribuíram positivamente para o bem 
estar e fortalecimento da autoestima do grupo, além de promover aproximação entre 
professores, alunos e servidores em geral, desenvolvendo sentimentos, de confiança, 
felicidade e cuidados entre todos.   
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