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editorial 

 

Tu és estudante de Letras, entrou para o curso porque adora 

Literatura ou Português (ou ambos). Passado algum tempo, 

percebeste que o curso não era aquilo que tu querias. Ou não, 

depois de certo tempo o curso é exatamente o que almejavas. 

Tu não estás sozinho! Comunique-se com outros estudantes de 

Letras! Tu sabes que existe uma Executiva que representa 

todos @s estudantes de Letras no país? Pensando nisso, os 

executivos da Gestão 2008-2009 decidiram criar um 

Informativo da ExNEL para que todos saibam da existência 

dessa entidade e para que @s alun@s tenham a possibilidade 

de transmitir as informações que acreditam ser importantes 

para que outros estudantes as leiam. Não por acaso, a estréia 

está cheia de textos diversificados. A capa mostra onde será o 

nosso próximo Encontro Nacional dos Estudantes de Letras, 

aclamado em Plenária Final, no ENEL 2008 UFPa. A região 

Norte aparece em vários momentos nessa edição por ter tido 

muito sucesso com o Encontro Paraense dos Estudantes de 

Letras, que terá sua próxima sede em Paragominas, na UEPA. 

Para as universidades que não possuem Centro ou Diretório 

Acadêmico de Letras é fundamental entrar em contato com o 

Grupo Abelhas, na página 3. Para conhecer melhor a executiva, 

sugiro que faça um e-mail no gmail.com (você conseguirá 

manter uma certa ordem quando a enxurrada de e-mails 

começar) e depois enviar um e-mail (sem assunto, texto) para 

<exnel_2008_2009-subscribe@yahoogrupos.com.br>. Tu ainda 

encontrará no Informativo o calendário dos próximos encontros 

dos estudantes. Participe!  

Mariáh Oyarzabal da Luz 

Estudante do 7º semestre de Letras 

Português da Universidade Federal de Santa Maria 
Secretária Nacional de Comunicação 

(mariah.ufsm@gmail.com)  

 

Expediente 
Editora: Mariáh Oyarzabal da Luz  
Arte: Diney O. Vasco (diney.ueg@hotmail.com) 

Colaboradores: Odirlei Vianei Uavniczak, Tiago Aires Araujo, 
Claussen Ineu Munhoz, Cindy Michelle da Silva, Raphael “Zito”, 

Adriano Dias, Silvio Sommer. 

 

Aos estudantes, organizadores, 

encontristas e moradores de Soure - Marajó - 

Pará. O XII EPEL foi um belo encontro de 

estudantes de Letras. Muito bem organizado 

e com uma presença de alma e força dos 

estudantes/organizadores que envolveu os 

participantes numa aura de muita calma e 

aconchego.  

Parabenizo em especial uma das mais 

deliciosas atividades culturais que já 

passaram diante dos meus pêlos. Arrepiar foi 

um eufemismo utilizado para uma noite na 

praia. Para um recital numa choupana. Para a 

noite do Carimbó, para os slides no jantar. 

Para a solicitude inata dos Paraenses naquele 

lugar mágico.  

Confesso ter visto materializado algumas 

das várias idéias que tive em pelo menos 

60%. Comunicação em linhas de desejo. Em 

toques de Jinbê e cobel vocabular. Em 

chocalhos e madeixas felizes. Em risos 

suados. Em olhares dissonantes e multi-

criatividade.  

Parabenizo a comissão organizadora, a 

comissão de cultura, ao Jonatas, Wanilson e 

a senhorita muito eloquente cujo 

nome emana até hoje na barraca do recital. 

Parabenizo àqueles que lutaram bravamente 

ou inconscientemente contra o preconceito 

dos policiais. Aos executivos e não-executivos 

(Raiza). Esse Encontro foi de fato ao pé da 

letra no tato mais profundo que a palavra 

possa expressar.  

Um salve a bacia do Guajará e que isso 

se espalhe aos infinitos ventos que rodam a 

vã filosofia entre o Rio e o Mar.  
 

Rafael dos Prazeres 
Estudante do 8º semestre de Letras Língua 

Inglesa da Universidade do Estado da Bahia,  
Secretário Nacional de Cultura e Sociedade 

(rafaeldosprazeres@yahoo.com.br) 

mailto:exnel_2008_2009-subscribe@yahoogrupos.com.br
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11 dicas para um calouro de 
Letras 

Silvio Somer* 
Quem está entrando num curso superior 
pode até não saber, mas mudou sua vida de 
forma irreversível, como todos esperam que 
seja para melhor, acredito que algumas dicas 

podem ajudar bastante este marinheiro de 
primeira viagem. Antes de qualquer coisa, 
lembre: esta é a melhor época de sua 

vida. 

1. Facilite sua vida na faculdade. O 
curso de Letras, por padrão, exige muita 
leitura e escrita, embora costume ser 
constituído de aulas em meio período. O 
tempo necessário para dar conta de tudo é 
bastante grande, por isso reserve pelo 
menos três horas diárias para estudos. 
Não deixe tudo para o último momento, 
em Letras isto também é bastante válido, 
porque a quantidade de trabalhos e provas 
só tende a aumentar nos últimos dias de 
aula do semestre. Provavelmente você já 
ouviu alguém dizer que faculdade não é 
colégio: nada mais acertado, uma vez que 
você esteja matriculado, é necessário 
tornar-se autodidata e não ficar esperando 
que os professores te dêem tudo pronto, é 
necessário achar uma área de interesse e, 
a partir disso, descobrir um novo mundo 

de possibilidades. 2. Professores 
podem ser bons amigos. Em apenas 
algumas semanas já se sabe mais ou 
menos o que o curso oferece, além dos 

professores e suas metodologias. 3. Faça 
bons amigos. Algumas amizades duram 
para sempre, as da graduação também o 
podem, primeiro porque em geral são 
pessoas com idade semelhante que 
encontram-se com frequência diária e 
segundo porque estão no mesmo curso 
por terem feito esta escolha, isto é, 
partilham de uma gama de interesses que 
está sendo descoberta e aprofundada nos 

bancos das salas de aula. 4. Conheça 

sua faculdade/universidade. 
Conhecer a estrutura oferecida pela sua 
instituição de ensino pode ser muito 
importante para quem não quer perder 
grandes oportunidades. Descubra o que 
está à sua disposição com relação a 
oportunidades de emprego, cursos de 
extensão, cursos fora da instituição e do 

país, matérias optativas, etc. Por menor 
que seja a instituição, sempre há alguma 

oportunidade, seu currículo agradece. 5. 

Leia muito. Que um estudante de Letras 
não vê muita coisa no curso NÃO é 
verdade, há quem mantenha uma idéia 
fixa de que Letras serve apenas para 
formar professorinhas e mulheres que 
querem achar marido da medicina ou da 
engenharia. Nada mais falso. A quantidade 
de leitura no curso de Letras é bastante 
superior ao que se vê em alguns dos 
cursos mais conceituados da atualidade, 
por isso crie e mantenha uma biblioteca, 
caso isto não seja possível, então visite a 
biblioteca da instituição, certamente ela 

terá algo de valor a te oferecer. 6. 

Aprenda a escrever bem. Escrever 
bem é não apenas uma necessidade para 
um graduando de Letras, é também algo 
que se desenvolve durante os anos de 
muitas leituras, trabalhos e provas, que 
formam a mente de cada aluno. Quem 
deseja ser pesquisador precisa escrever 
artigos e participar de congressos e afins. 
Quem quer ser professor precisa 
compreender bem seu instrumento de 

trabalho: as belas letras. 7. Procure um 
estágio. O estágio é uma ótima 
oportunidade de pôr em prática o que é 
visto em sala de aula, ainda que haja 
vários ramos em que se possa atuar, o 
escopo delimitador do estágio tem que se 
encaixar no currículo do curso definido 
pela instituição de ensino. Lembre-se: as 

Letras estão em todas as partes. 8. 

Participe de eventos culturais e 
feste muito, mas com 
responsabilidade. Aproveite, é a 
melhor época da sua vida para curtir 
festas, você já não é mais criança, por isso 
mesmo presume-se que seja responsável 
pela própria segurança. Vá a festas, vá a 
sessões de cinema, aos mais diversos tipos 
de shows musicais, prestigie a miríade 
cultural, que é um dos principais traços da 
atualidade. Divirta-se, porque os anos de 

faculdade não são feitos só de livros! 9. 
Participe de grupos de pesquisa. 
Sejam eles promovidos pela instituição de 
ensino ou não, tenham eles incentivo 
pecuniário ou não, participe, eles podem 

ser de ajuda muito maior do que parecem, 
contanto que sejam levados a sério e, 

obviamente, que se estude. 10. E nunca 

se esqueça: VOCÊ faz a diferença 
na faculdade. Ser autodidata não quer 
dizer que você está sozinho, num curso 
superior cada um corre atrás das 
informações que mais lhe interesse, isto é 
uma regra e não uma exceção. Lembre-se: 
você não está mais na escola, agora você 
é a única pessoa responsável pela sua 
formação, mas também lembre que, com 
certeza, pelo menos uma pessoa tem os 
mesmos interesses que você, trocar idéias 
é uma ótima forma de aprender e também 
de ensinar. Um curso superior não serve 
apenas para te guiar no lado profissional, 
ele é algo muito mais significativo: sua 
vida nunca mais será a mesma, e o curso 
foi feito para que cada um de nós mude 
para melhor, por isto aproveite sua 

mudança para mudar o que te cerca. 11. 
Informe-se sobre as atividades do 

DCE e do CA. O curso de Letras pode 
ensinar muito mais do que um bom uso de 
pontuação num texto ou sua 
interpretação, a convivência coletiva é um 
apelo implícito à compreensão e aceitação 
de diferenças, para isto existem o CA 
(Centro Acadêmico) e o DCE (Diretório 
Central de Estudantes), ambos 
representam os alunos, o CA atua junto à 
direção de cada curso, para isto cada 
curso pode (e aconselha-se) ter um CA. Já 
o DCE representa todos os alunos da 
instituição junto à reitoria ou órgão 
administrativo com função semelhante. 
Caso queira-se questionar e/ou lutar por 
mudanças, ambos os órgãos são 
importantes instrumentos, tanto porque 
são compostos apenas por alunos (que 
nada recebem por seu trabalho voluntário) 
quanto pelo fortalecimento dos laços na 
comunidade estudantil: a partir deles é 
que são forjadas algumas das mais 
importantes mudanças na instituição, com 
a importante característica de que você é 
parte importante e a diferença. 

 
*Estudante do 3º semestre de Letras da 
Universidade Federal de Santa Catarina 

(silvioletras@gmail.com). 

 Cindy Michelle da Silva* 

Abelhas é o grupo que foi criado para ajudar as entidades de base (Centros e 

Diretórios Acadêmicos).  
Reuniões constantes acontecem virtualmente para a criação de um estatuto 

básico para auxiliar na concepção dessas organizações. A equipe está à disposição 

para quem quiser saber mais sobre o projeto. Esta colméia está aguardando a sua 
participação no MEL (Movimento Estudantil das Letras)! 

 

Juntos por um MEL mais doce e participativo! 
 

Bzzzz 
http://abelhasdomel.blogspot.com/   -    abelhasdaexnel@gmail.com  
 

*Estudante do 4º semestre de Letras Português-Inglês da Universidade Estadual de Goiás, Secretária Regional de 
Comunicação Centro-oeste (cindymichellerose@yahoo.com.br).  

 
 

 



 

 
SOBRE O ACORDO ORTOGRÁFICO* 

João Pedro de Azevedo Magalhães de Sá** 
 
Desde que essa história de Acordo Ortográfico começou 
precisamente os professores e os estudantes de língua 
portuguesa, em especial os universitários que estão se 
preparando para as salas de aula, não tiveram participação 
nessa discussão. Sobre a minha opinião, eu vou sustentar 
aqui a posição oficial votada pela Executiva Nacional de 
Estudantes de Letras, em 2007, no Encontro Nacional que 
aconteceu na Universidade Federal do Paraná. É preciso dizer: é 
difícil encarar essa mudança com bons olhos. Em todas as 
matérias e entrevistas que eu li, fica claro que a motivação 
principal do Acordo não é do campo de seu conteúdo; não se 
trata de uma reforma com motivação acadêmica, intelectual e 
menos ainda com uma motivação que expresse uma expectativa 
ou uma necessidade dos povos falantes da língua portuguesa. 
Desde Arnaldo Niskier, da Academia Brasileira de Letras, até o 
professor Marcos Bagno, da UnB, todos os seus defensores dão 
razões políticas para o Acordo. Então é um acordo político, mais 
do que ortográfico. Portanto, leva a questão para outras 
discussões. Em recente entrevista, o professor Marcos Bagno 
chegou a dizer com todas as letras que é uma medida política e 
também que "é preciso que os portugueses reconheçam sua 
absoluta desimportância no cenário internacional e admitam que 
quem manda hoje na língua portuguesa no mundo é o Brasil". 
Ora, uma medida feita nesses marcos, defendida com 
argumentos deste calão não pode ser vista com bons olhos por 
um estudante, um professor ou um intelectual sério. Ainda por 
cima com um método tão equivocado. As negociações do 
Acordo foram profundamente hegemonizadas 
(e pode-se mesmo dizer: monopolizadas) pela 
Academia Brasileira de Letras e pela Academia 
das Ciências de Lisboa. A ABL é uma espécie de 
"clube social", regido por direito privado e é, 
em verdade, autogestionária, iniciática, sem 
ingerência popular ou participação das 
Universidades. E a Academia das Ciências de 
Lisboa é uma instituição cujo Conselho 
Administrativo tem por presidente, acumulando 
também os cargos de presidente da Classe de 
Letras da ACL e presidente do Instituto de Altos 
Estudos, o velho político português Adriano Moreira do CDS 
(Centro Democrático Social), que é um partido representante da 
classe empresarial em Portugal. Esse método de decisão é 
problemático a nosso ver. No campo das mudanças de conteúdo 
não cria grandes efeitos na língua escrita. As mudanças, tirando 
uma ou outra, me pareceram quase que arbitrárias, inimigas de 
marcações diacríticas, diferenciais e de acentuações em geral 
sabe Deus por quê. Não me recordo do momento em que usar 
símbolos gráficos para representar a variedade de sons e 
significados passou a ser um problema para a escrita humana. 
Até onde eu sei é precisamente disso que consiste a escrita. Um 
exemplo de uma mudança que me soou arbitrária e mais cria 
problemas que resolve é a regra que se aplicará a palavras 
como "PLATÉIA" (público de uma apresentação), que passará a 
se escrever sem o acento agudo: "PLATEIA". A pronúncia da 
vogal "E" continuará sendo aberta. Acontece que a palavra 
"TEIA" (a rede feita pelas aranhas) já não leva nenhum acento 
e continuará a ser escrita do mesmo modo e pronunciada a sua 
vogal "E" com o som fechado. Desse modo, fica extinta uma 
função, uma regra lógica que especifique quando se pronuncia 
uma letra de um modo ou de outro, visto que a escrita se 
iguala. Passa a ficar a cargo do conhecimento prévio das 
palavras e suas pronúncias. A escrita se desloca e se descola da 
descrição da fala. Os estudantes não são conservadores ou anti-
reformas. Mas é justo saber duas coisas: 1) O aprendizado da 
língua escrita, além da comunicação presente, propicia o acesso 

a obras da memória da nossa cultura. É prejudicial que façamos 
mudanças despropositadas como essas que afastem o código 
escrito aprendido nas escolas do código em que foram 
registradas as nossas obras de valor, cimento da nossa história 
literária. Se há que se fazer uma mudança nesse sentido, deve 
ser critério que ela tenha uma profunda vocação popular, que 
sirva para aproximar dos novos frutos da língua viva um código 
que caducou a tal ponto que sua escrita seja opressiva ou tirana 
para o falante. Mas, neste caso, uma unificação vai na 
contramão disso, porque as diferenças dos diversos dialetos e 
falares da língua portuguesa dos países envolvidos, a saber, 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, além das 
diferenças internas do nosso próprio português brasileiro, 
obviamente são suplantadas na modalidade escrita quando a 
ortografia é padronizada (com o perdão do trocadilho com a 
palavra inglesa, "paternalizada"). 2) E a segunda questão é a 
questão econômica; inclusive eu nunca vi tantos economistas e 
empresários editoriais terem tanta opinião a dar sobre as 
necessidades e desnecessidades da língua portuguesa, como se 
fossem intelectuais especializados no assunto. Esses dias eu li 
um artigo do colunista Carlos Ming, do Jornal O Estado de São 
Paulo, em que ele diz que a Editora Positivo calcula para este 
ano um aumento de 10% das vendas da nova edição do 
Aurélio, atualizada com as novas normas. E o Governo Federal, 
através do Ministério da Educação, encomendou 103 milhões de 
livros pra uso no ensino público em 2009. Isso custou cerca de 
702 milhões de reais do orçamento destinado à Educação. E a 
quase totalidade deste acervo não zela pelas regras do Acordo 
Ortográfico. São mais de 100 milhões de livros e 700 milhões de 

reais da educação pública que vão ser 
inutilizados completamente. Isso sem levar 
em conta a atual biblioteca de uso na 
educação fundamental e média, que terá de 
ser toda jogada fora. Estamos queimando 
livros num país de analfabetos e gastando 
duas vezes o dinheiro público para trocar o 
"VÔO" por "VOO". Agora, imagine-se a 
tragédia que essa medida não será nos 
países da África ou no Timor Leste, que 
entram também nessa "dança" e onde a 
situação econômica e a política educacional 

são dezenas de vezes mais precárias que as do Brasil. Em suma, 
do ponto de vista de seu conteúdo o Acordo Ortográfico é 
desnecessário, jamais solicitado, arbitrário e problematizador da 
escrita. Do ponto de vista do seu método ele é um acordo que 
não gozou de democracia nas suas elaborações, pois como bem 
nos esclarece o professor Marcos Bagno, "é uma medida 
política". A partir daí se torna nosso dever reivindicar 
democracia na tomada dessa medida. Ou será política feita por 
poucos para muitos, mais de 240 milhões de falantes, para ser 
preciso. E do ponto de vista político, é um acordo que 
proporciona um verdadeiro favorecimento do empresariado 
editorial, nomeadamente, do brasileiro. Eu cheguei até mesmo a 
ler declarações aparentadas com certa ideologia "nacionalista-
panlusofônica" em que se fala da fraternidade entre os povos 
que será promovida pela língua materna comum. O Acordo 
Ortográfico, contudo, se revela um Commonwealth da indústria 
editorial luso-brasileira que terá mercado cativo nos seus países 
irmãos mais pobres. Definitivamente este é um acordo 
antifraterno. 
 
*Texto escrito para entrevista feita pela Rádio Globo/CBN no dia 26 

de janeiro de 2009. 
**Estudante do 7° semestre de Português e Literaturas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro Acadêmico Seis de 
Outubro, Coletivo Nacional Outras Palavras - Letras em Luta 

(joaopedro.ams@gmail.com). 

 

“Isso sem levar em conta a 
atual biblioteca de uso na 
educação fundamental e 
média, que terá de ser toda 
jogada fora. Estamos 
queimando livros num país 
de analfabetos e gastando 
duas vezes o dinheiro 
público para trocar o "VÔO" 
por "VOO".” 



 

ENADE e Você, o que tem a ver? 

Claussen Ineu Munhoz* 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, 

um dos procedimentos de avaliação do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), é realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Segundo o Manual do Enade 2008, cabe ao 
programa “acompanhar” o desenvolvimento da 

aprendizagem “em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares 
do respectivo curso de graduação, suas habilidades 

para ajustamento às exigências decorrentes da 
evolução do conhecimento e suas competências 
para compreender temas exteriores ao âmbito 
específico de sua profissão, ligados à realidade 

brasileira e mundial e a outras áreas do 
conhecimento.” Até aí, tudo bem. O problema é 
que a avaliação do ENADE vem sendo usada 

como critério para ranqueamento entre as 
universidades brasileiras, mas, se o objetivo do 
programa é avaliar o conhecimento propiciado aos 

estudantes pela adequação dos programas de suas 
respectivas universidades ao contexto 
contemporâneo, por que usar desses resultados 

para a definição de recursos? Não seria essa uma 
ação para melhoria de estatísticas ao invés de 
melhorar a realidade de ensino? E se os melhores 

desempenhos são melhor recompensados, não 
estariam os piores desempenhos condenados ao 
sucateamento se, em vista de seu resultado 

insatisfatório, os já escassos recursos se esvairiam 
ainda mais? Pois é, a vida é dura! A avaliação é 

feita através dos estudantes, porém, esses mesmos estudantes avaliados não seriam produto das ações do governo no âmbito 
da educação superior? É, parece que quando as coisas vão bem o mérito é do governo, mas se não vão, a culpa é 

dos estudantes, ou melhor, a culpa é sua... E ainda no mesmo manual, diferindo da prática do Enade, ironicamente um 
deboche: “assim, serão constituídos referenciais que permitam a definição de ações voltadas para a melhoria da qualidade dos 
cursos de graduação, por parte de professores, técnicos, dirigentes e autoridades educacionais.” Tudo certo, então se você 

não se puxar agora, levar a sério essa prova, estudar, dar o melhor de si, o seu curso será severamente punido, afinal, a falta 
de salas de aula, falta de livros na biblioteca, falta de computadores, de professores, de espaço físico, de um currículo 
adequado, a falta de... Tudo culpa sua, afinal, o que você fez durante sua graduação pela manutenção e melhoria do seu 

curso? Fazer o quê? Um viva a democracia da ditadura monetária! Use a 
criatividade brasileira para trabalhar com sucatas! Ou será que a culpa 
não é sua? Ok. Avaliar quem entra e quem sai com a mesma prova, ótimo, 

assim fica também mascarado pelas estatísticas maravilhosas da UNESCO o 
péssimo ensino básico oferecido por nosso país, pois se um formando do ensino 
superior brasileiro afastar-se um pouco do zero, já está a léguas do 

conhecimento que possuía no seu ingresso, e você sabe que isso é real... 
Desculpe a acidez, sei que a culpa não é sua, mas será que eles sabem, 
afinal, quem está sendo avaliado? O ensino, o Governo ou estudante? E 

você, está consciente de seu mero papel decorativo em todo esse 
teatro? Pois a sua nota em nada influenciará em seu destino, mas no destino de 
um curso que será freqüentado por outros estudantes, portanto, você ainda concorda com essa avaliação? No manual do 
Enade 2008 ainda consta: “O Enade é componente curricular obrigatório aos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico 

escolar do estudante somente a sua situação regular em relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, 
quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento.”. Não se preocupe, é 
tudo um grande teatro no qual todos são atores: sociedade, governo, nós. Mais uma vez fingindo que somos cidadãos, 

fingindo que não vemos os movimentos do ilusionista que faz brotar dinheiro atrás de nossas orelhas... Mas, se você não 
concorda com isso, é hora de dar um basta. Diga não ao mascaramento da educação atrás de estatísticas, todos 
juntos somos fortes, pois, se Gandhi revolucionou o seu país através da desobediência civil, unidos, os estudantes 

revolucionarão a educação. 
 

 

*Estudante do 8º semestre de Letras Português da Universidade Federal de Santa Maria, Diretório Acadêmico de Letras, Secretário 
Nacional de Assuntos Acadêmicos (umclown@hotmail.com). 

 

 
 
 

 

 
 

 
Reforma  

Uiliam Ferreira Boff* 
 
Por medidas mórbidas, 
procuro morfemas simples, 
verbalizações concretas como caneta e papel; 
não me asseguro mais das formas que vem do além. 
 
Para tanto, sossego; 
dou-me tempo 
(ele me doa pensamentos) 
 
mas a regra me doa um só, 
para agir um só: 
semcontarcomcantosdistintos,gravurasdiversasdepensarmundos... 
 
Perdi meus encantos bilíngues (um grifo vermelho me lembra) 
na expressão prosaica da regra 
que insiste sobre o que vive na virtualidade; 
 
resolvido: parei! 
a vida para (pára?!), ou melhor: 
resolveram por mim os juízes mortos 
das escrivaninhas e academias neo-nadísticas; 
 
(nem o computador me salva!?...)  
 
cá pra mim, 
reformar-me-ia-se-formasse-trema-hifenizante!!! 
 

*Estudante do 8º semestre de Letras Português da Universidade 
Federal de Santa Maria (socioser@yahoo.com.br). 



Exnel: quais são as nossas Letras? 
 

Claussen Ineu Munhoz* 

  
Somos por natureza seres questionadores. Porque, 
quando, como e onde, mas primeiramente, o que. 
Vivemos em uma realidade convencionada e representada. 

Acordamos e tudo já está acordado. Somos aqueles que 
não dormem. Em desacordo, encontramo-nos, juntos, 
acordamos aos outros, despertar para onde? Cada um de 

nós é um representante. Somos os 
indicados para defender e portar a voz 
daqueles nesse espaço. Estamos aqui para 

acordar, e também, diagnosticar a 
identidade de uma massa. Certamente não 
somos os mesmos, somos os outros, e 

aquilo que interessa-lhes, deverá nos 
interessar frente aos interesses nossos. 
Estamos em uma entidade amorfa e 

inerte. Somos o movimento, fazemos o 
movimento, e de ideais, às vezes desconexos, tornamo-
nos força. Como elétrons, conflitantes, definiremos a 

nossa órbita. Estamos aqui, em nome de, e aqui 
decidiremos o que e para onde. Sim, mesmo dentro de 
uma luta comum, por nossa Letra, não encontramos a 
mesma resolução. Discutiremos, ideais, não pessoas, pois 

somos responsáveis pela colisão de nossas idéias, mas 
somos além daquilo que acreditamos. Aqui definiremos 
que entidade somos, o que nos delineia e o que 

queremos. Temos a voz, esta é a vez e esse o espaço. O 
que nos torna comuns? Somos uma categoria, proveniente 

de academias, somos sujeitos que tem em comum a 
identidade elegida, não regalada pelo nascimento, mas 
por escolha: Letras. 

Pertencemos a um mundo invisível, abstrato, somos 
inúteis a uma sociedade cuja égide principal é o lucro, e 
imateriais, ficamos com o prejuízo. Somos entidade em 

discurso de defesa, mas sejamos concretos. Devemos agir 
, e de nossos atos, inúmeras reações, despertadas por 
nossa ação, iniciarão um movimento como o toque de um 

dominó que incita o próximo, tomando-nos 
em uma direção precisa: nossos ideais. 
Idealizamos? Sim, e sonhamos: com a 

valorização da identidade Letrada. 
Lutamos pela qualidade da educação de 
nosso país, ansiamos por igualdade, não 
filosófica, mas quotidiana, igualdade de 

condições, igualdade civil, igualdades 
sociais, raciais, sexuais... igualdade entre 
iguais... Estamos inconformados e não nos 

cabe parar. Por tudo, nesse durante, refletir, debater, 
discutir...  saber por que lutamos, definir o que queremos, 
conhecer quem nós somos. 

  
Eu luto, tu protestas, eles seguem... nós 

revolucionamos. 

  
*Estudante do 8º semestre de Letras Português da 
Universidade Federal de Santa Maria, Diretório Acadêmico de 
Letras, Secretário Nacional de Assuntos Acadêmicos 
(http://www.restosdemateria.blogspot.com/). 

 

 

INCOMUNICABILIDADE E 
FALTA DE AUTO-ESTIMA 

Odirlei Vianei Uavniczak* 
 

Diferente de áreas 

com status reconhecido na sociedade e 
cujas organizações representativas 
gozam de poder em decisões que lhes 

dizem respeito – como, 
por exemplo, o Direito e a 
OAB –, Letras parece ser 
uma área inexistente, 

mesmo que seu objeto de 
estudo perpasse todas as 
relações humanas. Basta 

ver na imprensa: quando se fala de 
linguagem, os profissionais consultados 
são psicólogos ou fonoaudiólogos, 

restando aos profissionais legítimos que 
estudam a língua apenas falarem sobre 
regras gramaticais, no mais das vezes 

sob concepções normativas já 
suplantadas academicamente. Quando 
se trata de literatura, não há muitas 

dessemelhanças; mesmo que exista a 
Academia Brasileira de Letras, essa é 
mais de "notáveis" do que 

especificamente de letras, não sendo 
raros os casos nos quais prevaleceram 
critérios políticos nas escolhas dos 

imortais. Dentre as causas dessa 
irrelevância dos estudiosos da língua e 
suas manifestações, podemos citar a 
ausência de uma organização una e 

centralizada, que represente a classe 
tanto internamente, defendendo seus 
interesses, quanto externamente, 

expressando e fazendo respeitar as 
posições dos profissionais da área em 

assuntos específicos quando em discussão 
na sociedade em geral. Até isso acontecer, 

só resta conformar-se e assumir que 
somos, cada um em nossa individualidade, 
prescindíveis em discussões acerca de 

nosso objeto de estudo, como aconteceu 
na recente reforma ortográfica, na qual 
fomos consultados apenas para efetivá-la. 
Muito mais do que insignificância da 

classe, relegada apenas às salas de aulas, 
isso gera a falta de auto-estima, fazendo 
com que a maioria dos estudantes não 

sintam orgulho de dizer que fazem letras, 
quando não escondem tal fato. Aos 
estudantes, há uma entidade 

representativa a nível nacional que, frente 
às dificuldades, tenta existir e representá-
los, contudo é pouco conhecida, e, para os 

que conhecem, bastante ignorada. Diante 
disso, a ExNEL está tentando implementar 
uma comunicação eficiente e bilateral 

entre estudantes-executiva e vice-versa, 
com fins a unificar os debates sobre os 
problemas e soluções presentes nos 

diversos cursos de letras espalhados por 
esse imenso país, de forma a atingir todo 
o território nacional e, com a colaboração 
dos estudantes, construir um eficiente 

banco de dados com informações 
relevantes à área, que sirvam de alguma 
forma para colaborar nos problemas 

acadêmicos e na formação sócio-
intelectual de cada um. Todavia, os 
secretários da ExNEL são estudantes que, 

concomitantemente ao curso, 
desenvolvem atividades objetivando 
melhorar as condições sociais e 

educacionais nas quais estamos imersos; 
necessitamos, portanto, do apoio de todos 

os estudantes, seja participando dos 
fóruns e discussões, tanto presenciais 

quanto virtuais, seja expressando 
suas opiniões ou divulgando os 
problemas que seus cursos enfrentam 

e as respectivas soluções, quando 
encontradas, visto que, na maioria 
das vezes, as tribulações são 
compartilhadas por vários cursos, mas 

que, devido à ausência de 
comunicação, acabam incorrendo nos 
mesmos erros e descartando soluções 

já encontradas. Em vista disso, 
estamos planejando um site -
 www.exnel.org.br - que, em pouco 

tempo 
e com 
a 

ajuda 
de 
todos, 

preten
demos transformar em um Portal dos 
Estudantes de Letras. Para tanto, 

convocamos e desafiamos a todos os 
estudantes de letras do Brasil para 
participar e, todos juntos, 
construirmos o nosso merecido 

espaço nessa sociedade que, se 
existe, é em virtude da língua, sem a 
qual não seriam possíveis as relações 

sociais. 

 
**Estudante do 8º semestre de Letras 

Português da Universidade Federal de 
Santa Maria, Diretório Acadêmico de 
Letras, Executivo Estadual do Rio Grande 

do Sul (odirlei@mail.ufsm.b). 
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XII EPEL/SOURE: EMOÇÕES E RESOLUÇÕES 
Rafael Saldanha* 

A encantada e exótica Ilha do Marajó, localizada na Amazônia 
paraense, apresenta informações que impressionam: concentra 
em Soure a maior população bubalina do Brasil, que chega a 
ultrapassar o número de habitantes da cidade, e até a polícia tem 
como meio de transporte o lombo dos búfalos, cujo leite permite 
fazer o queijo mais saboroso do mundo. 

Ademais de tudo isso, Soure, que recebe o título de capital do 
Marajó, sediou em janeiro deste ano o XII Encontro Paraense dos 
Estudantes de Letras – EPEL. A primeira vitória do evento foi sua 
representatividade, reuniu muitos estudantes de inúmeros 
municípios do estado. Sua programação contou com trabalhos que 
estavam de mãos dadas com a atualidade. A organização foi 
impecável em eficiência e qualidade, preparando inúmeras 
“danações” como Lual na praia, noite de ritmos paraoaras, visitas 
a museus, etc. 

Como estudante de Letras gosta de bons episódios, era 
inaceitável que não constasse nessa História a tradicional 
TransEPEL, não apenas pelo importante debate que a festa traz 
sobre o combate a toda forma de opressão, mas pela 
peculiaridade que essa XII Festa apresentou. O caráter reacionário 
das polícias e o conservadorismo burguês das elites no Brasil estão 
abafados pelos panos quentes de alguns governos. A Polícia Civil e 
a Polícia Militar do Pará invadiram nossa festa e tentaram acabar 
com ela. A primeira alegou que 
os decibéis haviam passado dos 
limites e a segunda, 
arbitrariamente, ordenou que 
homens e mulheres se 
separassem para serem ambos 
revistados, em uma clara 
perseguição que encontra no 
estigma e na homofobia a sua 

razão. Ou porque eram estudantes ou porque desfilavam seu 
lado feminino pelas ruas da mansa Soure, o fato é que os 
encontristas de Letras foram vítimas de um preconceito 
provinciano condenável. Mas não deixaram por menos! 
Recusaram-se a serem revistados e, saindo do local da festa 
para as ruas, gritavam: “aqui não tem ladrão, vão prender 
bandido...”. A PM, nitidamente despreparada, não soube como 
conter mais de 250 universitários que iam acordar a cidade e 
que caminharam até a casa do prefeito em exercício e exigiram 
providências, pois a prefeitura estava na abertura do Encontro e 
garantiu que a cidade estava aberta para recebê-los. Esse 
episódio será sempre orgulho para os estudantes do Pará e é 
um exemplo de luta a ser seguido por todos. 

A plenária final, com mais de 200 participantes 
credenciados, aprovou resoluções que questionam a Assistência 
Estudantil destinada à Universidade Multicampi, exigindo RU, 
Moradia e Transporte para os que estudam no interior; exigiu 
mais prática e convênios entre as Universidades para efetivar a 
inclusão e a acessibilidade dos deficientes da IES; reafirmou a 
importância e legitimidade das entidades de base – CA’s e DA’s 
– que devem potencializar a luta pelo direito à meia-passagem 
intermunicipal e apontou critérios para os próximos Encontros 
Paraenses que servirão inclusive como propostas estatutárias no 
ENEL 2009: o Executivo Estadual só terá trânsito livre e direito 
às credenciais nos Encontros se tiver reunido pelo menos três 
vezes com a Comissão Organizadora (CO); Os Encontros 
deverão ser realizados em um período máximo de quatro dias; a 
CO dos Encontros terá prazo aprovado em Plenária Final para a 

apresentação de suas finanças à 
ExNEL. 
 
*Estudante de Letras da 
Universidade Federal do Pará, 
Secretário Nacional de Organização 
Política. 
(letras_saldanha@yahoo.com.br)

 
 

AS LETRAS NO PARÁ 
Naide Pacheco* 

 O Movimento Estudantil de 
Letras – MEL – no Pará sempre 
foi bastante intenso dado ao 
protagonismo de suas entidades 
de base e dos que nelas se organizam, militam. É o nosso orgulho, 
a menina dos olhos, o Centro Acadêmico de Letras da UFPA. Ao 
longo da sua existência consegue romper os limites, as fronteiras 
do curso, para se apresentar à Universidade como entidade 
eminentemente estudantil e politizada, a qual encontra nas Letras 
a criatividade para seguir adiante nas lutas, projetos e sonhos. 
Durante a década de 90 do século passado esse Centro Acadêmico 
organizava a famosa festa do Cabaré Voltaire. Mais que uma 
simples festa, sua finalidade era questionar o caráter moralizador 
e autoritário da reitoria da UFPA que utilizou o dinheiro da emenda 
parlamentar do ex-Deputado Federal Babá destinada à construção 
de um espaço cultural para erguer a Capela Ecumênica na beira do 
rio Guamá, onde toda quarta-feira realizava-se uma missa, com a 
presença do Reitor. A quinta-feira ficava para o “Cabaré” e o 
confronto com a segurança interna da Universidade era certo, 
porém os estudantes sempre venciam e tocavam a festa, 
resistentes e alegres. Em 2007 a música na UFPA novamente 
encontrou no CAL o seu melhor parceiro. Neste ano o DCE/UFPA 
promoveu, com participação direta e decisiva do Centro 
Acadêmico, o Rock in Rio Guamá, festival de rock que envolveu 
bandas universitárias de várias instituições de ensino superior. O 
sucesso foi tão grande que até hoje são muitos os que pedem 
mais uma edição. Pena que nem tudo é êxtase. O CAL/UFPA 
também merece destaque por estar alinhado com os movimentos 
que defendem a Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade. 

Para discutir as questões 
pertinentes a esse tema, sediou, 
em 1998, e, mais recentemente, 
em 2008, o Encontro Nacional dos 
Estudantes de Letras, sendo bom 
anfitrião nas duas vezes. A 

mobilização estudantil contra a adesão da UFPA ao REUNI em 
2007 e contra a cobrança de taxas na graduação em 2005 
foram lutas das quais essa entidade não se retirou.  Na 
Universidade do Estado do Pará o CALEM – Centro Acadêmico 
de Letras Eneida de Moraes – também cumpre papel histórico: 
esteve à frente do processo de ocupação da reitoria no 
momento em que a Governadora Ana Julia Carepa (PT-PA) 
anunciou a intervenção do governo após uma eleição para reitor 
confusa e problemática; está envolvido na realização do 
Congresso de Estudantes da UEPA, que, além de reformular o 
Estatuto do DCE/UEPA, tem a finalidade de apontar novos 
rumos para o ME na Universidade do Estado, o qual deve 
mobilizar os universitários em torno de bandeiras como 
assistência estudantil (RU, moradia, bolsas de pesquisa etc.), 
qualidade na formação e democracia interna. No interior do 
Pará o MEL ganha força com as ações dos que estudam nas 
cidades de Vigia, Soure, Paragominas, Castanhal, Abaetetuba, 
Santarém, etc., seja defendendo o direito à meia-passagem 
intermunicipal, seja organizando o Encontro Paraense de Letras, 
seja denunciando a precariedade dos campi no interior... Letras 
no Pará é assim: um movimento constante de muitas Lutas! 
      
*Estudante de Letras Português da Universidade Estadual do 
Pará, Executiva Estadual do Pará 
(naidecpacheco@yahoo.com.br). 
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ENEL 2009 
A UFF de braços abertos sobre a Guanabara 
 

A idéia de construir um ENEL na UFF surgiu a partir da presença 
maciça dos estudantes dessa instituição nas reivindicações e nas lutas 

contra a Reforma Universitária e o sucateamento da educação pública 
no Brasil. Em 2008, no ENEL UFPa, em Belém do Pará, os estudantes 
aprovaram em Plenária Final o que será o XXX Encontro Nacional dos 

Estudantes de Letras. 
Data prevista: 18 a 25 de julho 
Maiores informações em breve no site http://www.exnel.org.br 
 

 
 

XII Encontro Mineiro 
18 a 21 de abril 

Campus UFV 

Viçosa - MG 
www.12emelufv.com.br 
12emelufv.blogspot.com 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

Por que ir ao EMEL? 
 
Tirou-se como eixo central do evento a 
discussão sobre as novas abordagens 
semióticas e intersemióticas dos cursos 
de Letras. O título escolhido para o EMEL 
de 2009, “Aquém ou além das Letras? 
Novas abordagens (inter) semióticas”, 
visa dialogar o universo das Letras com 
diversas áreas de conhecimento humano, 
tais como: Sociedade, Política, Artes 
Plásticas, Teatro, Cinema, Música, 
Histórias em Quadrinhos, Dança, RPG, 
Arquitetura, Blogosfera, entre outras. 

 

XI EREL Centro-oeste 

1º a 3 de maio 

UnB 
Brasília - DF 

xierelunb.blogspot.com 

IX EREL Nordeste 

9 a 12 de abril 

UEFS 
Feira de Santana - BA 

www.uefs.br/erel2009 

 

IX EREL Sudeste 

8 a 12 de abril 

UERJ – FFP 
Rio de Janeiro - RJ 

www.erelsudeste2009.site40.net 

 

Encontro Paulista 
20 a 22 de março  

USP – Campus Butantã 
São Paulo - SP 
www.epel2009.hpg.com.br               

 

http://www.12emelufv.com.br/
http://www.uefs.br/erel2009
http://www.erelsudeste2009.site40.net/
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MEDIEVAIS 
Odemir Tex Junior* 

 I 

 
divisava a Terra o silêncio  

na ampulheta dos cortes 
e na adaga das mãos 
 

na areia a fossa de nosso castelo 
com suas frágeis muralhas  
de rocha e abandono 

a espera do rei findo 
 
sob as unhas: 

estrume, léguas e feudos. 
 

II 

 
à dama incerta 
numa noite qualquer 

 
a fogueira no peito 
na redenção antecipada do  

juízo final 
 

teu nome tatuado 
na cota tecida 
de amor 

 
III 

 

uma maçã de armas 
entre os pomares e os espinhos 
tecia o pão e o sangue 

 
o amanhã debandava  
na escura quietude 

do pensamento. 
 

IV 

 
rendi tributos ao rei 

elucidei minha ignorância 
no calor do sol 
e na áspera espessura 

dos calos. 
 
plantei às talhas    

colhi silêncios. 
 

V 

 
nas mãos mortas 
morria o tempo em mim. 

 

 
*Estudante do 8º Semestre de Letras 
Português da Universidade Federal de Santa 
Maria (texjunior78@yahoo.com.br), 1º lugar na 
categoria poesia do Concurso 2009 do SESC. 
 
 
 

O concurso, por Antonio Miranda, Diretor da Biblioteca 

Nacional de Brasília (vide orelha do livro com os poemas 
vencedores): 

 
"O Concurso de poesia do SESC é um dos mais concorridos 
e o caminho seguro para a consagração do poeta. Certame 
aberto, disputado por criadores de todas as latitudes e 
estilos, balizado e validado por filtros de seleção a cargo 
de especialistas e criadores de variadas correntes 
estéticas, viabiliza a constituição de antologias anuais que 
espelham o estado da criação/renovação poética em escala 
nacional. Revela novos talentos, reafirma nomes 
consagrados, permite o confronto e a difusão da poesia 
entre públicos amplos e diversificados, que superam os 
círculos acadêmicos e corporativos mais convencionais" 
  
Mais informações: http://www.sescdf.com.br 

 

Porque deixamos de comer leite cru? 
Priscila Viviane de Carvalho* 

 

Não conheço nenhuma exceção que diga que na infância 
nunca comeu leite em pó cru. É uma coisa inevitável, quase que 
predestinação, mais uma dessas coisas que você sempre vai 

experimentar. Nunca esqueço a sensação daquele pó gostoso se 
misturando com a saliva e agregando-se justamente ali no céu da 
boca, hummm o céu da boca!  Outra característica marcante em 

comer leite cru, é se você ingere uma satisfatória quantidade do 
pó, sempre ficará a metade grudada no céu da boca. 

A mãe entra num papel fundamental na saga do leite. O 

medo de ser descoberto pela mãe aparece em forma de 
adrenalina, e, assim, a missão de chegar à cozinha sem ser visto, 
abrir o armário e avistar o tão desejado objeto é praticamente 

uma das coisas mais emocionantes da nossa infância. Além do 
que é como se fossemos o próprio James Bond atrás de mais 
uma bomba nuclear, ou então o Dom Quixote contra o exército 

das ovelhas. O ruim era quando íamos descobertos, era sermão, 
de que as cáries viriam e a boca ia ficar podre, ah nossa!, era um 

peso na consciência - embora no outro dia, refizéssemos o 
mesmo plano só que em horários diferentes para não ficar muito 
obvio a ação. 

E como dizia Chico Buarque: não existe pecado no lado 
de baixo do Equador, a saga do leite não era crime, e porque não 
comemos mais leite em pó cru? 

Isso... Acabei de fazer uma revisão nas suas lembranças, 
e encontre a notável razão que fez algumas pessoas terem 
abandonado a missão. Sim, é uma das razões que movem o 

mundo, é uma razão que reflete a todo ser humano, é o 
crescimento. Todas as pessoas crescem e com elas suas idéias 
evoluem, talvez seja contraditório crescer e ainda comer leite em 

pó cru, mas têm tantos ideais evoluídos, neste nosso mundo que 
nos fazem preferir atitudes consideradas fúteis da infância, que 
em termos de inteligência racional a criança ainda não vivida 

demonstra o tato humano, que um adulto já vivido esconde 
dentro do desprezo a inocência do passado. 
 

 
*Estudante de Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí, Executiva 
Estadual do Piauí. 



Dinheiro na mão é vendaval... * 
 

Law Araújo ** 
 

    Diz a canção popular, grande sucesso desde a década 
de 70, que “dinheiro na mão é vendaval, na vida de um 
sonhador... quando o jeito é se virar, cada um trata de 

si, irmão desconhece irmão...”. Durante alguns anos, 
encontro após encontro a Executiva Nacional dos 
Estudantes de Letras, ExNEL, tem sido vítima constante 

de fraudes, prestações de contas erradas, repasses  que 
não são feitos. Sumiço de Executivos/as que cuidam das 

Finanças seja em qual for à esfera e região. 
    No passado, houve caso de Executivos acusados de 
roubo, Executivo que até para fora do Brasil viajou, 

coincidentemente após um encontro que deu lucro, 
tivemos no ENEL Curitiba (PR), pessoas que pagaram 
menos que outras, representante de C.A e ExNEL que 

em plenária garantiu reembolso que... Houve esse 
reembolso? Passamos então ao EREL Sergipe, uma 
Secretária de Finanças se afasta 

do cargo, some da lista e é 
acusada de ladra. Depois, no 
EREL Nordeste, é feita uma 

substituição. Ao chegar no ENEL 
Pará, esse nova Secretária, 
perde o cargo, não concorrendo 

sequer a reeleição e ao invés de 
repassar, notas e cupons fiscais, 

e providenciar a devolução 
como manda o Estatuto da 
Executiva, de todo o dinheiro 

que estava em sua conta, para 
a conta do novo titular da pasta, 
repassando assim, o dinheiro da 

próxima escola sede e da ExNEL, a pessoa resolve 
guardar parte, a parte da próxima escola sede. Some da 
lista e avisa depois que foi roubada. 

    Devolve-se uma parte, mas fica até o presente 
momento, sem devolver o restante. Ainda no ENEL 
Belém (PA), eis que a Comissão de Finanças não sabe 

como prestar contas do dinheiro, some-se membros de 
C.O, some-se dinheiro e explicações. Somos uma das 
maiores Executivas de Cursos, temos gana e força de 

vontade de trabalhar e organizar as coisas. Muitas 
demandas que passam pelo vil metal, deixam de ser 
cumpridas porque ao longo do tempo, a ExNEL tem tido 

uma fase de roubos, desvios, má prestação de contas, 
valores altíssimos em encontros estaduais, regionais e 

nacional e retorno ao Movimento Estudantil de Letras 
tem sido quase nulo. A irresponsabilidade de pessoas, 
universidades, estados e partidos de indicar pessoas de 

má índole para o cargo de Secretário/a de Finanças 
Nacional, Regional Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste 
e Norte, só tem feito a Executiva e suas respectivas 

gestões mergulharem em um mar de disse-me-disse, 
bate boca em lista, acusações, sumiço de culpados ou 
supostos culpados e descrédito da entidade para com os 

estudantes, os representados que vêem os/as 
representantes como se todos fossem iguais, corruptos, 
ladrões e ladras dissimulados e traidores de estudantes 

de instituições privadas e públicas. Traidores de Estados 
e Regiões. 
    Passou da hora de uma atenção especial ao cargo de 

Finanças, cargo que muitos dizem não querer por temer 
as responsabilidades e que tem caído volta e meia, aqui 

e acolá em mãos desonestas e inescrupulosas. Desde 
o ENEL Curitiba, há candidatura única para a Pasta de 
Finanças Nacional. É preciso que os/as estudantes de 

Letras do Brasil pensem na importância dessa 
Secretaria. Que concorram à mesma e que fiscalizem 

os Secretários/as que assumem essa tarefa. É preciso 
uma extensa e incansável prestação de contas 
minuciosa, mensal, trimensal, um balanço final ao 

findar cada gestão no ENEL. É preciso legalizar essa 
Executiva, para que a mesma tenha meios de punir os 
que agirem e agem ilegalmente com o dinheiro da 

mesma. É preciso punir ladrões e ladras, e não há 
outro termo para denominar essas pessoas que 
somem com o dinheiro, falsificam prestação de conta, 

transferem irregularmente valores e querem apenas 
lucrar nas costas de estudantes que de diferentes 
partes do País, com dificuldades de locomoção e ajuda 

de suas respectivas Instituições. É hora de denunciar, 
pôr a Polícia e os meios legais para agir. É preciso se 

determinar quem pode concorrer 

e assumir essa Pasta. É preciso 
regular, por idade, tem que ser 
maior, ótimo, mas que entre 

sendo maior e sabendo que como 
maior, pode ir para a cadeia uma 

vez que ouse usurpar o que 
pertence aos estudantes de 
Letras, o MEL e os seus 

encontros, ocupações, viagens e 
demais lutas do dia a dia de quem 
vive esse curso para uma 

transformação total e completa e 
que por ele passa para não ficar 
graduando-se uma, duas, várias 

vezes a fim de perpetuar-se na ExNEL e assumir 
cargos e destruir, esvaziar e por em descrédito essa 
entidade. 
 
 
 

*Trecho tirado de Pecado Capital – Paulinho da Viola 
  

**Estudante de Letras Vernáculas da Universidade Católica 
de Salvador, Coordenador do Centro Acadêmico de Letras 
Professor Petrônio Oliveira – Gestão “UM NOVO TEMPO”, 

Secretário Regional de Finanças Nordeste. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mural de recados: 
Caros "letreiros"... 
Convido-os a visitar o blog do CALEK, no endereço 
eletrônico: http://calek-fenix.blogspot.com/. Este blog 
serve para facilitar a interação entre os estudantes de 
Letras tanto da PUC quanto das demais universidades 
do nosso país. Além de divulgarmos os eventos e 
textos pertinentes a nossa área de conhecimento, 
pretendemos também utilizar este canal para 
divulgarmos o nosso trabalho no C.A.  
CALEK - Centro Acadêmico de Letras 
calek_fenix@yahoogrupos.com.br 
Helena Kolody - PUC PR 

 
Olá amigos do curso de Letras, venho também 
divulgar, aproveitando a deixa da nossa colega, o 
endereço eletrônico do CA de Letras da UFPA. Estejam 
a vontade para acessar, participar da listinha de 
comentários e enviar contribuições, com textos, 
imagens e o que mais desejarem. Contamos com sua 
visita!http://cal-letras.blogspot.com/ 

 

http://cal-letras.blogspot.com/


 
 
 


