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Introdução 

As agências oficiais de letramento – escola, igreja, mídia –, dada sua força e 

autoridade normatizadoras, são, ao mesmo tempo, agências de contenção (ou 

docilização, nos termos de Foucault) de corpos e de silenciamento de vozes. Com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e as convenções dela decorrentes, e com os 

movimentos de democratização da sociedade, motivados pelas conquistas de direitos 

civis nos Estados Unidos da América e em muitos países da América Latina, dentre os 

quais o Brasil, nos últimos 30 anos, as “normas” e as “normatizações” vêm sendo 

enfrentadas de muitas diferentes maneiras. 

     Com os enfrentamentos políticos e sociais gerados na virada do século XX 

para o século XXI, são muitas as conquistas dos grupos considerados “minorizados”, 
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sendo alguns deles “subalternizados”. Nesse movimento de conquistas, vem ocorrendo 

rearticulações das identidades, redefinição do que se é e do que se quer ser, bem como 

exigência de garantia de direitos e de reconhecimento e legitimação do ser, do direito a 

ser e do direito à existência. São muitos os conflitos e os confrontos decorrentes das 

rearticulações identitárias e das realocações de lugares sociais, políticos e culturais. Há 

tensão entre as forças normativistas, na conservação das percepções hegemônicas sobre 

o mundo, e as forças transformadoras, contra-hegemônicas, na requisição do direito – 

ou na garantia dos direitos já conquistados – à diversidade de percepções sobre o 

mundo.  

Seguimos os pressupostos de Tariq Ramadan, para quem percepção é 

cosmovisão, subjetividade, atitude, postura e sentimento sobre o mundo e sobre estar no 

mundo. É sobre o/a outro/a no mundo, mas é sobre si mesmo/a no mundo e é sobre 

quem é você para entender quem é o/a outro com você.      

Nessa conjuntura, algumas questões emergem:  

1) <<O que é e como é ser o que/como você é no mundo formado, sustentado e 

mantido pela normatividade cisheteropatriarcal eurocristã?>>  

2) <<Qual o papel da educação escolar na formação e, se julgado necessário, na 

transformação, desse ser?>>  

 

Objetivos 

Com esta ação objetivamos promover a formação e a transformação das percepções e, 

se possível, das subjetividades dos/as estudantes dos cursos de Letras, no que se refere à 

percepção da própria subjetividade para, assim, possibilitar a reflexão sobre estratégias 

de transformação das agências de letramento, por meio de práticas pedagógicas contra-

hegemônicas.    

 

Metodologia 

A ação será desenvolvida, por meio de rodas de compartilhamentos de: (i) leituras de 

textos, (ii) experiências pessoais e coletivas, (iii) narrativas de afetos, (iv) propostas de 

ações. Para que os/as participantes se sintam mais à vontade, as rodas de 

compartilhamento serão conduzidas por outros/as estudantes, sem intervenção ou 

presença de professores/as, a não ser se e quando requisitada. Essa medida não exclui a 

orientação responsável e cuidadosa da esquipe docente. As rodas de compartilhamento 



acontecerão a cada quinze dias, sempre às quintas-feiras, no Espaço Leodegária de 

Jesus, piso superior do Bloco Bernardo Élis, Faculdade de Letras, às 17h30. Serão 

propostos como produtos, para apreciação e decisão dos/as participantes: (a) Caderno 

Leodegária de Jesus – narrativas de ....; (b) Documentário ... Nossas dores vêm de 

longe... (c) Caderno de poesia: Se tenho de sangrar, que seja em versos... A proposta 

dos produtos será construída coletivamente ao longo do período de realização das ações.  


