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RECADO DAPROFESSORA
Prezados alunos
Nesta primeira semana de aula, a professora não poderá

estar presente porque está participando do "II Seminário Inter-
nacional Repúblicas e Violência: um olhar das mulheres" que a
Secretaria Estadual da Mulher do Estado de Pernambuco vai
realizar entre 27 e 29 de novembro, em Recife, para ser mode-
radora de uma mesa que vai discutir expressões da violência
patriarcal e republicana nos campos do conhecimento, da reli-
gião, do poder, da mídia e da família.
Mas, para que vocês não se sintam abandonados, ela pre-

parou uma pequena atividade para começar a esquentar osmo-
tores cerebrais neste semestre de EDP II.
A esta altura, todos já têm seus projetos delineados, que

forma entregues como avaliação de EDPI, depois dos comen-
tários pontuais feitos àmedida emque cada equipe foi lapidando
sue problema de pesquisa. Os trabalhos entregues forma corri-
gidos e os detalhes da correção serão comentados a partir da
aula do dia 4 de dezembro.
No final de novembro, enquanto todos escreviam seus proje-

tos cartesianos, a professora fez um curso de 16 horas sobre
pensamento sistêmico, com um professor da Open University
inglesa, que veio ao Brasil especialmente para isso.
A natureza da abordagem do pensamento sistêmico, que é

flexível, não linearmas, nempor isso desestruturada, parece ser
muito últil para tratar de problemas que têm como base com-
preender conflitos, como é o caso de muitos objetos de estudos
no campo do Serviço Social, em especial os objetos que foram
construídos em EDP I.
Sendo assim, enquanto a professora participa do con-

gresso, os grupos devem acessar o blog que foi produ-
zido à medida em que o curso foi sendo realizado, ler as
postagens e tentar responder as questões do guia de es-
tudos do quadro ao lado, relacionando-as com seus pro-
jetos de pesquisa.
Na aula do dia 4 de dezembro teremos aula normal.

TAREFAS PARAAAULA DO DIA 27 DE DEZEMBRO

1. Acesse o blog <http://pensamentosistemicounespbauru.wordpress.com/>;

2. Abra a página “UFTM” para se inteirar do que está acontecendo;

3. Usando o guia de leitura do blog, faça uma rápida leitura das 15 postagens, se se ater
aos vídeos, pelo menos num primeiro momento;

4. Depois, vasculhe as postagens para tentar compreender os seguintes conceitos:
- O QUE É UM SISTEMA
- O QUE CARACTERIZA UM SISTEMA SIMPLES
- O QUE CARACTERIZA UM SISTEMA COMPLICADO
- QUAIS SÃO AS ETAPAS DE TRABALHO DO SISTEMA COMPLICADO DO TIPO “SOFT
SYSTEMS”
Faça anotações pessoais, preferencialmente na forma de diagramas para explicar para si
mesmo esses quatro conceitos

5. Por fim, pegue seu projeto de pesquisa e tente identificar a palavra geradora do pro-
blema (que, provavelmente, vai estar no objetivo geral) e faça um desenho que repre-
sentte esse problema, seguindo o método da “rich picture” tal como descrito na postagem
número 14 “Mão na massa e resultados”. Não se preocupe com a qualidade do desenho.
Use o homem palito e toda sorte de desenho infatil que você for capaz de fazer para re-
presentar o seu problema de pesquisa.

Não se esqueça de trazer o desenho para a aula!


