
 
CONECTANDO FIOS 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: seu dossiê, caneta, papel ou computador 

“Natureza da gente não cabe em nenhuma certeza. 

O real não está na saída e nem na chegada, 

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia" 

Riobaldo. Grande Sertão: veredas 

(Guimarães Rosa, 2005). 

Então estamos chegando ao fim da travessia Assunção. Um tempo em que mergulhamos em 

nossos processos de auto-investigação com desejo de ocupar nosso tamanho real no mundo. 

Durante as últimas 9 semanas vivenciamos práticas, trocas, exercícios, ideias, aprofundamentos. 

Nosso trabalho agora é observarmos com toda a presença o que desenvolvemos nesse tempo, 

quem estamos nos tornando. 

Essa prática-escrita é uma observação do seu processo e qual assunção está acontecendo. 

 



Parte 1 | Observando vestígios visíveis 

Seu eu de um passado recente escolheu entrar em Assunção e sua tarefa agora é observar as 

pistas deixadas para trás. Quais pistas-pérolas são essa? Seus exercícios, anotações, seu dossiê. 

Experimente ler todos essas pistas em ordem cronológica, se possível, e busque formar a imagem 

do caminhante que foi você até esse ponto. Atente-se e registre marcos importantes, 

questionamentos que te chamem atenção, desejos expressos e sentimentos relatados. O que foi se 

tecendo? 

Parte 2 | Intuindo lugares invisíveis 

Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim? 

Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim... 

Sergio Magrão e Luiz Carlos Sá 

Como caçadores de si, as pistas aguçam nossos sentidos e despertam a imaginação e a intuição.  

O que é possível dizer sobre os desejos do seu eu caminhante? 

O que você sentiu nessa jornada? Quais foram suas maiores questões? O que ficou para trás? 

A tarefa agora é descobrir o que essas pistas contam sobre o caminho que você está trilhando. 

Para onde esse caminho está te levando? O que é exigido agora de você? O que você precisa para 

seguir caminhando? 



Escreva, a mão ou no computador. Um fluxo de palavras-sensações-emoções-praticidade. Tudo 

cabe! 

Esse texto será lido pelo grupo. Seremos testemunhas de seu processo de mudança, fortalecendo 

onde você está agora. 

A ideia é enviar pelo Telegram até domingo pela manhã, para que possamos ler e aprender 

contigo pro próximo encontro. Ele também deve ser encaminhado para 

carol@carolinabergier.com.br 

OBS: esse poder de casa é inspirado nas práticas propostas no percurso PROFIDES: fazer 
essencial, movido pelo Instituto Fontes. 
 


