
Gestão Rosa do Povo- ExNEL/SP 2012-2013 

Plano de Gestão 

 

Em vão percorremos volumes, 

viajamos e nos colorimos. 

A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos 

As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. 

Meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra. 

Estrofe do poema Nosso Tempo, Carlos Drummond de Andrande. 

1. Apresentação: 

Um breve histórico 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras retomou suas atividades no Estado de 

São Paulo em abril de 2009 com a realização do 1º EPEL, Encontro Paulista dos 

Estudantes de Letras após 20 anos. A USP sediou o encontro que teve como tema “A 

importância do estudo de língua e literatura na sociedade. Reforma curricular: 

para onde vão as letras?”. Em agosto de 2010 foi realizado o segundo fórum na 

Unifesp de Guarulhos. Os debates naquele ano contribuíram para o recente curso criado 

no ano de 2009. Esta edição teve como título “A interdisciplinaridade no ensino de 

Letras e seus parâmetros pedagógicos” No ano de 2011, a entidade ficou sem 

diretoria estadual e atividades não foram feitas em SP.  

 

De 22 a 28 de julho de 2012, compareceram ao 33º Encontro Nacional dos Estudantes 

de Letras delegações da Universidade de São Paulo (USP), Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Os informes políticos foram repassados nas plenárias estadual de São Paulo e da região 

sudeste. Após discussão de questões políticas do curso e do movimento estudantil foi 

escolhida uma direção estadual com três executivos. A plenária final do ENEL elegeu 

ainda uma estudante da USP para a Pasta Nacional de Feminismo e um estudante da 

mesma universidade para a Pasta Nacional de Movimentos Sociais. 

 

 Acreditamos na ExNEL/SP como ferramenta para lutar pelas bandeiras da Executiva e 

dos estudantes de letras. Entendemos também a importância de construir o próximo 

EPEL e de participar de outros fóruns que serão realizados ao longo do ano. 

Criaremos espaços para discussão com possibilidades de intervenções no tripé 

acadêmico, cultural e político. É tarefa da atual direção construir e politizar os debates. 

Participe você também desta construção! Bem vindo à ExNEL/SP! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nossa história: cartazes de encontros anteriores: 

 

    
 

 

2. Realização do III EPEL- Encontro Paulista dos Estudantes de Letras 

É recente a reorganização da ExNEL em São Paulo. Este fato é fundamental para os 

estudantes de Letras porque a Executiva pode cumprir o papel de desenvolver/fortalecer 

as lutas nas instituições de ensino. O curso com suas diversas habilitações é um dos 

maiores em universidades públicas e particulares, e constantemente tem passado por 

reformas curriculares. Estas reformulações na maioria das vezes não têm a intenção de 

melhorar a grade curricular e interferir positivamente na formação dos futuros 

profissionais. Em cada universidade o projeto pedagógico do curso tem sua 

especificidade. No entanto, prevalecem como aspectos gerais a lógica mercantilista de 

ensino, a aceleração da formação ou objetivo de fabricar diplomas com a formação 

voltada ao mercado de trabalho. 

 Sabe-se que nos últimos anos foram criados nas universidades cursos com menos 

disciplinas em sua área de conhecimento e de investigação. Algumas disciplinas são 

substituídas pela formação de ciclos básicos. Observa-se também um distanciamento 

maior das universidades com as questões sociais. Encontrar formação crítica e rica de 

reflexão está cada vez mais difícil. Portanto, torna-se essencial construir o III Encontro 

Paulista dos Estudantes de Letras para problematizar muitas das questões relacionadas 

ao curso nas universidades públicas e particulares. A defesa do ensino público contra a 

mercantilização da educação deve ser levantada como bandeira (além de palavra de 

ordem) porque não deveríamos pagar por um direito que o Estado deve, porém não 

garante a todos por meio do acesso garantido a todos os níveis de ensino. 

Serão propostos temas para o EPEL. Cabe a atual Gestão 2012-2013 elaborar e executar 

um projeto de encontro, sempre contando com a ajuda de colaboradores. Cabe aos 

executivos também garantir a realização de pré-encontros e reuniões abertas com os 

estudantes para debater ideias e propostas para o fórum, os quais contribuirão para 

construir e definir o Encontro Paulista.  



III EPEL: Indicativo de data: Abril de 2013. Indicativo de sede: Unesp. 

 

3. Divulgação da ExNEL e das bandeiras de luta 

São muitas as universidade no Estado de São Paulo que oferecem o Curso de Letras. 

Fazer a divulgação da Executiva é uma tarefa necessária para os estudantes conhecerem 

as bandeiras de luta da entidade, bem como ela em si.  Neste sentido, faz parte do Plano 

de Gestão divulgar dentro das universidades cartazes com apresentação breve da 

entidade, bandeiras de luta, email e telefone para contato convocando-os para as 

reuniões abertas e outros eventos propostos acima. 

4. Realizar o 1º Seminário de Formação Política 

Este fórum tem o objetivo de fundamentar uma  ExNEL viva, de luta e combativa. Ter 

bandeiras de luta, não é ter uma lista de consignas. O Seminário de Formação Política 

contribuirá para que os estudantes assimilem os conteúdos políticos das bandeiras de 

luta, estas que não são descoladas de questões sociais, políticas, econômicas, culturais e 

educacionais. 

A partir da discussão política é possível compreender histórico, social e culturalmente 

diferentes realidades para nelas intervir. Devemos incentivar a participação política dos 

estudantes na ExNEL SP. Esta postura militante da direção da Executiva deve ser para 

que a entidade cumpra seu papel de construir um movimento estudantil de área 

comprometido com a luta e combativo com expressividade.  

Seminário de Formação Política: Indicativo de data: 30 de novembro de 2012 

 na PUC –SP. 

 

5. Fundação de uma revista com base na crítica e reflexão 

Fundação de uma revista para a reflexão e debate da Literatura, Teoria Literária, 

Estudos Clássicos, Línguas, Linguística, Artes, Cultura, Sociedade, etc. que venham a 

contribuir e compartilhar nossos conhecimentos e opiniões dentro destas e de demais 

áreas de nosso repertório. A revista servirá não somente para discussão teórica das áreas 

citadas, mas também, para a publicação de trabalhos dos estudantes do Curso de Letras 

produzidos em diversos gêneros textuais: contos, crônicas, poemas, canções, ensaios, 

artigos etc. O periódico tem a intenção de divulgar os trabalhos e contribuir para a 

formação crítica de seus leitores e colaboradores. Dessa maneira, a revista terá como 

princípios norteadores a democratização de saberes, a participação dos estudantes de 

Letras, contribuição com a formação teórica e possibilidades de intervenção nas 

diferentes realidades País afora. 



Para efetivar o projeto será necessária uma comissão editorial que formule critérios de 

participação dos textos. A proposta é a de utilizar o blog exnelsp.wordpress.com ou 

criar endereço próprio que sirva como suporte virtual de divulgação. A periodicidade da 

publicação será definida em reunião da ExNEL SP. A possibilidade de ter uma versão 

imprensa não está descartada, garantindo o acesso virtual (gratuito). A Executiva deve 

se empenhar em buscar contribuição financeira, sempre tentando garantir o 

autofinanciamento), fazendo a vendagem (com preço simbólico)  da revista, e nas 

próximas edições conseguir o autofinanciamento para as futuras distribuições da 

mesma. 

-Publicação da Revista trimestral. Reunião aberta para formação da comissão 

editorial  dia 14 de setembro na PUC-SP (Será enviada convocatória para os e-

mails registrados). 

   

6. Combater a mercantilização do ensino  

O combate a mercantilização do ensino deve ser a bandeira principal da Executiva em 

SP, juntamente com a discussão das reformas curriculares do curso; contra o EaD 

implantado nas universidades públicas e particulares. A Univesp (Universidade Virtual 

do Estado de São Paulo) nas estaduais paulistas e a UAB (Universidade Aberta do 

Brasil) nas federais, ou nos casos da adesão parcial em que até 20% dos currículos dos 

cursos é por ensino a distância, como ocorre na Universidade Federal de Uberlândia e 

na PUC-SP e demais. Contra o ProUni e o FIES.  

7. Campanha contra a repressão aos movimentos sociais!  

 Pelo direito de liberdade de manifestação política 

Não à repressão dos movimentos sociais! Contra a presença da Polícia Militar em 

universidades, favelas e bairros em todo o País!  

Estes pontos são parte do Plano e serão trabalhados ao longo da Gestão que irá elaborar 

propostas de atividades e fóruns da ExNEL SP com o objetivo de mobilizar os 

estudantes. O nome da gestão está pendente.  

 

Executivos Estaduais Gestão 2012-2013: 

Cláudio Adão dos Santos- Letras Português/Universidade Federal de São 

Paulo/EFLCH; 

Esdras Caiuá– Universidade de São Paulo/USP- Letras Espanhol; 

Mônica Ramos- Letras Português/Inglês- Pontifícia Universidade Católica São Paulo. 

Sem mais, 

Executiva Nacional dos estudantes/Seção São Paulo. SP, 09 de agosto de 2012. 


