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Sobre a adoção de uma nova metodologia para os nossos encontros 
 

 

 No XXXI Conselho Nacional de Letras, ocorrido nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 

2011, na cidade de Brasília, a discussão da busca de identidade da ExNEL, tornou nítida 

uma série de problemáticas vividas por esta entidade. 

 A Executiva Nacional d@s Estudantes de Letras do Brasil, organiza-se hoje através de 

seus fóruns: nacional, regionais e estaduais. Com princípios e bandeiras de luta sendo 

declarados através de um estatuto e devendo ser postos em prática nos fóruns. 

 Percebendo a necessidade de uma reorganização, ou a busca de organização da 

entidade, para que de fato torne-se o que de fato deveria ser, as discussões sobre uma nova 

ExNEL, refletiram em torno principalmente da abordagem e implantação de uma nova 

metodologia. Uma metodologia político pedagógica. 

 

 

A metodologia político pedagógica 

 

 Entendemos que para se chegar a um nível de organicidade e (re)passar princípios de 

coletividade, serão necessárias as seguintes metodologias: 

 

1) Política de Pré-encontros 
 A cada encontro, delimitamos um tema e partimos de discussões em torno do mesmo. É 

extremamente necessário que para movimentar a base, essas discussões já venham sendo tocadas nas 

universidades, coletivos e com quem toca o MEL(Movimento Estudantil de Letras) em qualquer local do 

país. 

 Para que a política de pré-encontros aconteça, é necessário entrar em contato com todas as entidades 

de Letras: Exnel, Centros e Diretórios Acadêmicos, Coletivos, Delegações. 

 Formula-se um caderno de textos, antecipando as discussões sobre o encontro, discussões 

acadêmicas, políticas e culturais e ainda espaços reservados para organização de delegações; é 

disponibilizado o caderno a todos, e estes, em seus espaços, passam a tocar essas discussões. 

 É necessário que a Comissão Organizadora e a Exnel, acompanhem este processo de pré-encontros, 

para saber se realmente vem ocorrendo. 

 

2) Política de Brigadas 
 Para criar um sentimento de coletividade e de união entre os encontristas, é necessário que todos 

tenhamos tarefas a cumprir.  

 A política de brigadas, é adotada em encontros autogestionados, ou seja, os encontristas manterão o 

encontro e compartilharão das tarefas dele com a Comissão Organizadora.  
 Que brigadas são estas? 

 As brigadas variam de encontro para encontro, cada qual com seu objetivo. Geralmente dividem-se 

assim:  

 

- Brigada do Acorda 

 Responsável por acordar os encontristas, com maneiras lúdicas, para que levantem e participem das 

atividades da manhã e não percam o Café-da-manhã. 

 Ex: Acordar os encontristas com poesias músicas relaxantes., alongamentos. 

 

- Brigada da Alimentação 



 Responsável por ajudar na sistematização das refeições. Sempre enfrentamos problemas com filas, e 

conseqüentemente surgem as reclamações. Esta brigada ajuda a diminuir a fila e orientar as pessoas que nela 

estão.  

 Ex: Uma fila imensa do almoço, num sol escaldante. Esta brigada, arrumaria uma maneira de tirar os 

encontristas do sol e mesmo assim dá prosseguimento a refeição. 

 

- Brigada da Estrutura 

 Responsável por ajudar a Comissão Organizadora com a estrutura do encontro: alojamentos, salas de 

aula, auditórios, materiais de mídia, estrutura para culturais.  

 Exemplo: Se houverem problemas no alojamento é necessário que esta brigada informe-se e 

intervenha. 

 

- Brigada da Limpeza 

 Responsável por manter os ambientes do encontro sempre limpos. Tentar conscientizar os 

encontristas a não sujarem os espaços coletivos.  

 Exemplo: Informar com cartazes sobre espaços onde há lixeiras; Espalhar sacos de lixo em todos os 

alojamentos e nas culturais informar que as latinhas de bebidas deverão ser jogadas no lixo, e não no chão. 

  

 

 Como organizá-las? 

 

 A idéia das brigadas, é que sejam delimitadas já no ato do credenciamento. Aleatoriamente, 

informamos ao estudante, que ele participa da Brigada X.  

Porque aleatoriamente? A idéia é que sejam misturados numa mesma brigada estudantes de vários 

estados e não por delegação, onde há uma concentração de pessoas em comum. 

 

Como traçar as diretrizes e explicar o papel de cada brigada ao estudante? 

 

 A cada brigada ficará responsável por um/uma Coordenador/Coordenadora, que será responsável 

pelas primeiras reuniões, fará explicação das tarefas da brigada, traçará em conjunto com sua brigada as 

tarefas a serem seguidas, e será responsável por reunir as pessoas da sua brigada nos horários a elas 

disponíveis dentro da programação. 

 

Obs: Para seguir esta metodologia, é necessário que o primeiro espaço da programação, antes mesmo da 

Plenária Inicial, seja de reunião de brigadas. A reunião de brigadas é a primeira etapa de programação já 

dentro do encontro. Na sua reunião primeira reunião, as brigadas irão escolher um nome e símbolo, 

elencar as tarefas discutidas por eles e apresentar-se-ão dentro da plenária inicial, conduzidos pela 

Comissão Organizadora do encontro. 

 

3) Vivências 
 O principal objetivo da vivência é que possa tornar-se um espaço onde possamos nos identificar com 

a realidade do outro.  

 Dizem alguns teóricos, que os termos intolerância sexual, religiosa, racial e outras séries de 

intolerâncias de que resultam as opressões, não deveriam usar este termo, porque o que existe não é 

intolerância ou preconceito, e sim uma cultura imposta socialmente àquilo que não segue a ordem do 

capital. 

 Para quebrar esta cultura, minimamente é necessário entender a realidade do outro e a maneira como 

a opressão ocorre.  

 Por isto, as vivências são tão necessárias nos encontros estudantis. 

 

4) Espaços de sensibilização 
 

- Teatro do Oprimido 



O Teatro do Oprimido é um método estético que sistematiza Exercícios, Jogos e Técnicas Teatrais 

que objetivam a desmecanização física e intelectual de seus praticantes, e a democratização do teatro. 

O TO parte do princípio de que a linguagem teatral é a linguagem humana que é usada por todas as 

pessoas no cotidiano. Sendo assim, todos podem desenvolvê-la e fazer teatro. Desta forma, o TO cria 

condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios de produzir teatro e assim amplie suas 

possibilidades de expressão. Além de estabelecer uma comunicação direta, ativa e propositiva entre 

espectadores e atores. 

Dentro do sistema proposto por Boal, o treinamento do ator segue uma série de proposições que 

podem ser aplicadas em conjunto ou mesmo separadamente. 

Cumpre ressaltar que todas as técnicas pressupõem a criação de grupos, onde o Teatro do Oprimido 

terá sua aplicação 

 

- Intervenções 
 Podem ser musicais, teatrais, cênicas, urbanas... isto depende da criatividade e norteamento de quem 

a propõe.  

Para explicar melhor é como se pegássemos cenas do nosso cotidiano, que tornaram-se comuns e em 

cima delas pudéssemos fazer uma reflexão. 

 

- Místicas 
 Extraindo a frase de um texto: “A mística é o momento de reafirmar o compromisso com os ideais 

de uma concepção, de difundi-la socialmente, fortalecê-la politicamente, de consolidá-la e legitimá-la 

ideologicamente, e uma forma de concretizá-la, aqui e agora. 

 

 

5) Construção de mídias alternativas dentro do encontro 
- Jornais; 

- Informativos; 

- Cartazes; 

- Fanzines; 

 São recursos utilizados para que possamos colocar idéias que possam ser refletidas por quem ler. 

 

6) Novos mecanismos que promovam discussões: FILMES 
 Como o cinema tema essa capacidade instigante de querer retratar a vida social. Podemos utilizar em 

alguns espaços, este recurso para interagir e avançar numa determinada discussão. 

 

7) Crachás diferenciados para participantes(os não estudantes de Letras) e 

os estudantes de Letras 
 Seguindo o estatuto da nossa executiva, o qual limita a nossa representatividade aos estudantes de 

Letras do Brasil, é necessário que nos nossos espaços tenhamos controle de quem representamos ou não. 

 A cada encontro, escolhemos representações nacionais, regionais e estaduais. É necessário saber 

quem de fato escolhe essa representação.  

 Por isto, no ato do credenciamento é necessário o crachá esta distinção, somente com relação a esses 

espaços de representação, como votações em plenárias. Que fique claro que todos os estudantes de 

quaisquer que sejam os cursos, são e serão bem recebidos por nós, estudantes de Letras, nos nossos 

encontros. 

 

8) Caderno de textos 
 É necessário a disponibilização de um caderno de textos, que contenham as discussões que irão 

permear o encontro e que apresentem ao estudante o projeto do encontro e as discussões que nele terão. 

 

9) Formato de Mesas únicas 
 Nos encontros de Letras, geralmente existem mesas simultâneas, o que além de sobrecarregar a 

Comissão Organizadora, não promove uma interação de fato efetiva das discussões.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem


 As mesas deverão ser em um espaço que agregue todos os encontristas. Simultâneos serão somente 

os Grupos de Discussão, Oficinas, Mini-cursos e Comunicações. 

 Exemplo: Só poderá ter uma mesa acadêmica ou política em um determinado horário. 

 

10) Grupos de discussão 
 As mesas apresentam um caráter mais amplo de um determinado tema. É necessário que os grupos 

de discussão, captem as micro-discussões existentes dentro desta estrutura macro e se efetivem a partir 

disto. 

 

Exemplo: Uma mesa sobre Opressões. É notório que dela sairão as seguintes discussões: machismo, 

racismo, homofobia, bullyng.. 

 

 

11) Mesas transversais 
 Mesmo que baseados em um tripé: acadêmico-politico-cultural, é necessário e possível que se faça 

discussões do tripé de modo único. 

 

Exemplo: A formação do profissional em Letras. É político e acadêmica ao mesmo tempo.  

 

12) A festa TRANS 
 Surgindo como um ato político para combater as opressões dentro dos encontros de Letras, e 

ganhando depois um caráter cultural, vem reproduzindo dentro dele, várias outras opressões. 

 Primeiro, precisamos ter noção de que tipo de TRANS estão ali representando as mulheres e 

homens. O que pode-se perceber é a propagação da mercantilização do corpo da mulher: sempre a mais 

bonita, a mais “pelada”, a mais gostosa, a mais bem vestida. Indo de encontro a outra grande bandeira de 

luta da ExNEL, a luta contra o machismo. Para os homens também não é diferente, porque sempre são 

eleitos os “machões”, os que sobem o palco vestidos de camisa de futebol(simbologia da masculinidade no 

Brasil) e o que falam que “vão pegar todas as menininhas”. 

 Depois é preciso sim, que quem conduza as festas TRANS, tenha o debate de Combate às 

Opressões, porque este será o mediador daquele espaço, que para a ExNEL não é simplesmente a cultural 

mais badalada do encontro.  

É sim, um ato político de comemoração à luta de diversas pessoas pela sua libertação sexual, pela 

igualdade sexual, pelo respeito, e antes de tudo, é lembrar a todos e todas, que enquanto estamos ali em 

comemoração, dezenas de gays, mulheres, negros e negras e quantos mais sofrem opressões, estão sendo 

mortos a todo instante. 

 

13) As culturais 
 É preciso compreender que as Culturais são espaços de socialização de cultura, e mais ainda, é 

preciso que sejam mantidas dentro das nossas bandeiras de luta. 

 

Por exemplo: Não adianta passarmos o dia todo discutindo combate ao machismo e a noite, tacarmos 

músicas que chamem a mulher de cachorra, gatinha...  
 Não adianta discutimos sexualidade e colocarmos músicas em que o “machão” é o cara que tem 

carro, dinheiro e acha que o único amigo que mulher pode ter, necessariamente tenha que ser gay. 

 

13) Espaços diários de reunião da ExNEL 
 É necessário que dentro da programação, sejam reservados espaços diários de reunião da CO (Exnel 

e Co Local), para que todos os dias possamos avaliar o encontro e programar melhor o próximo. 

 

 

 

 

 

 


