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Em 1979, ocorreu em Salvador 

o primeiro ENEL (Encontro Nacional 

dos Estudantes de Letras). Passaram-se 

dez anos e depois vinte anos. O 

encontro rodou o país e passou por 

diversas universidades e regiões 

brasileiras.  Organizamos encontros 

regionais e estaduais e hoje, passado 

um histórico mais de 30 anos de 

encontros, é preciso se perguntar: 

Afinal de contas... por que ainda 

organizamos encontros? 

Para se entender quais os 

principais objetivos de um encontro 

estudantil para o MEL (Movimento 

Estudantil de Letras), é preciso antes 

compreender o modelo de educação 

superior nacional, fazendo um breve 

resgate histórico até a atual conjuntura. 

As primeiras instituições de 

ensino superior (IES) do Brasil 

atendiam exclusivamente as demandas 

das elites colonialistas, ofertando 

formação de médicos e legisladores 

para garantir a sobrevivência e 

manutenção da estrutura econômica no 

país. Atendendo a necessidade das 

elites brasileiras, inicia-se a abertura de 

formação de novas profissões.  

O ensino público básico, por 

ser restrito para filhos das elites 

brasileiras, tinha até então qualidade, 

mas, com o processo de modernização 

conservadora e com a necessidade de 

atender as novas exigências do 

mercado, torna-se preciso democratizar 

o ensino público e, ao mesmo tempo, 

reduzir sua qualidade. Desse modo, os 

filhos dos trabalhadores começavam a 

receber educação pública básica sem 

qualidade, enquanto os filhos da elite 

brasileira recebiam educação pública 

superior de qualidade, mantendo assim 

uma estrutura social desigual. 

Não muito diferente desse 

breve relato histórico da educação no 

Brasil, observamos como o mesmo 

método é mantido, com imposição de 

um disfarçado sistema neoliberal na 

educação. Nesse processo de Reforma 

Universitária, surge o REUNI, 

PROUNI, UNIVERSIDADE NOVA, 

ENADE/SINAES e a universidade 

deixa, definitivamente, de ser o espaço 

para produção e disseminação do  

 

 

 

 

 

 

 

 
PORQUE FAZEMOS ENCONTROS? 

 

 

 

conhecimento para se tornar o espaço 

da produção de mercado de trabalho e 

reserva de mercado.  

Diversas imposições, em 

questões curriculares, surgiram nesse 

processo, inclusive de origens e com 

objetivos distintos, tais como: as DCN’s 

(Diretrizes Curriculares Nacionais), os 

PCN’s (Parâmetros Curriculares  

Nacionais), o ENADE (Exame 

Nacional de Desempenho dos 

Estudantes). A reforma curricular para 

os cursos superiores, principalmente os 

de Letras, evidencia a necessidade de se 

mudar, em muitos aspectos, o sistema 

educacional brasileiro, adequando as 

novas demandas mercadológicas. Não 

se deve apenas ensinar gramática ou 

redação, é preciso trabalhar com 

gêneros textuais, formando construtores 

e interpretadores de textos que tenham 

capacidade de se comunicar 

minimamente. O filho do trabalhador 

não deve aprender somente a assinar 

seu nome (como foi no tempo do 

MOBRAL), mas aprender 

minimamente a usar textos 

comunicativos, para que assim possa 

desempenhar sua função de trabalhador 

na sociedade. Essa mudança não 

acontece por uma luta da classe 

trabalhadora em busca de educação de 

qualidade, mas pela necessidade da 

nação em adequar a classe trabalhadora 

a um sistema de modernização 

neoliberal no país. Nesse processo, 

observa-se que a formação do professor 

atende cada vez mais as necessidades 

do mercado e este profissional, recém 

formado, não se identifica enquanto 

classe trabalhadora, tentando mudar ou 

formar estudantes que mudem essa 

atual estrutura social opressora. 

Independente de uma 

conjuntura em que o ensino superior 

não atende a classe trabalhadora, 

atendendo as demandas do capitalismo, 

o MEL deve usar de seus espaços para 

mostrar ao estudante de Letras que ele 

faz parte da classe trabalhadora, que 

pode militar, ativamente e com 

compromisso, para mudar a situação 

social e não devem ser conformados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com as diversas formas de opressões 

sociais que existem em nosso país.  

Todo o espaço de atuação do 

MEL (encontros, atividades de 

recepção aos calouros, semanas de 

letras, seminários e outros espaços) é 

instrumento uma formação que atenda 

as necessidades de classe trabalhadora. 

Não haverá possibilidade de mudança 

social e emancipação humana se não 

houver pela luta de classes.  

A educação superior não deve 

atender as demandas de um modelo de 

sociedade neoliberal e nem deve ter seu 

currículo determinado pelo Banco 

mundial. A educação pública superior  

deve propiciar o conhecimento 

científico e atender as demandas do 

povo brasileiro, possibilitando com que 

a sociedade tenha possibilidade de usar 

um espaço público e que a universidade 

atenda, entenda e aprenda com as 

demandas da classe trabalhadora, 

desenvolvendo assim uma sociedade 

mais justa e menos desigual. 

São trinta anos organizando 

encontros. Muitas vezes não cumprimos 

com o objetivo básico do encontro. É 

preciso formar essa consciência 

formadora para todos os encontros 

(estaduais, regionais e nacionais) e para 

todos os participantes. Além disso, a 

ExNEL não pode ser vista como uma 

entidade que só organiza encontros – 

precisamos de um novo rótulo: a 

entidade que faz lutas nacionais pelo 

modelo de educação de qualidade, 

pública, gratuita, popular e socialmente 

referenciada. 30 anos de história e 

muitos anos futuros de luta. 

 

 

Ramon Paranhos 

Estudante de Letras 

UFBA 

 

 

 

 

 



... lutamos por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O ataque das Abelhas 

 
 
 

Muita gente deve estar se perguntando: 

“Abelhas” o que é isso? (Claro, todos 

conhecem o inseto apídeo). Mas será que 

alguém foi atacado então por abelhas? 

 Não, não precisam se preocupar! Aqui 

o nome deste simpático inseto vem para 

representar o projeto que tem como visão 

ampliar o Movimento Estudantil de Letras. 

Então, primeiramente gostaríamos de explicar o 

porquê do nome.  

Todos nós trabalhamos pelo MEL, e 

como este projeto tem como principal foco 

fortalecer o MEL; selecionamos este nome 

porque a função principal das abelhas, as quais 

trabalham em conjunto, é voar de flor em flor 

procurando o pólen pata trazer à colméia, e 

assim elaborar e produzir o MEL a partir do 

suco das flores colhido e depois depositado em 

alvéolos especiais, para depois docemente 

chegar à nossa mesa. 

O projeto tem como visão principal, 

fundar CAs e DAs de Letras Brasil a fora. 

Fazendo com que os alunos das universidades 

que não participam ainda do MEL se 

interessem e se aproximem da ExNEL, 

superando assim duas grandes dificuldades do 

Movimento Estudantil: a renovação do próprio 

ME e o acúmulo de força. Em algumas reuniões 

preparamos um material, que está disponível 

em nosso blog e irá auxiliar na criação destas 

novas entidades; constam também, nesse 

material, alguns passos anteriores à fundação, 

que acreditamos ser de máxima importância. 

CAs e DAs  são a base da ExNEL, 

afinal vale lembrar que os Centros  e Diretórios 

Acadêmicos geralmente são as Comissões 

Organizadoras de nossos eventos e é através 

destas entidades que nos organizamos, para 

comparecer a estes eventos. Então, vamos 

trabalhar todos juntos, assim como as abelhas, 

indo de faculdade em faculdade colhendo pólen 

e trazendo-o para nossa colméia chamada 

ExNEL. Aqui fica o convite, ou melhor, a 

convocatória para todas as pessoas que queiram 

trabalhar para a ampliação deste movimento 

apaixonante. 

 

http://abelhasdomel.blogspot.com/ 
 

 
 
 
 
 
 

Garantia do direito ao 

Ensino Público,Gratuito 

e de Qualidade. 

No Combate as 

opressões. 

Pela criminalização do 

racismo, machismo e 

homofobia. 

Contra o preconceito 

lingüístico. 

Pelo respeito a todas as 

variantes lingüísticas. 



 

JOGA FORA NO LIXO! 

*Imagem e Tema do texto são da cartilha da Campanha de Boicote ao ENADE 2010 do FENEX. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior-SINAES (Lei n° 10.861) - uma 

cópia do antigo PROVÃO (Lei nº 9.131/95) - é mais um instrumento de sucateamento das 

universidades públicas. 

Essas avaliações implementadas até hoje pelos governos do Brasil, visam única e 

exclusivamente a atender os interesses do capital privado, provocando um colapso de identidade das 

universidades públicas, as quais o governo quer se isentar de manutenção. 

Dentre uma série de instrumentos do qual se utiliza o SINAES, está o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes – ENADE, ao qual somos ferrenhamente contra. Somos a favor de uma 

avaliação real e verdadeira para o ensino superior brasileiro, mas não somos a favor do ENADE ai 

como está.  

Porque somos contra o ENADE? O ENADE tem caráter unicamente punitivo. Esta 

avaliação promove um ranqueamento das universidades e do nível de desempenho dos estudantes, 

sem ir a fundo ao que realmente levou a chegar a tal conceito; penaliza os cursos que obtiverem nota 

inferior da considerada aceitável; por ser uma prova única para todo o país, desrespeita as 

regionalidades e especificidades do ensino em cada região; e ainda premia os melhores estudantes, a 

fim de promover mais ainda a competitividade já existente do mundo capitalista. 
Uma verdadeira avaliação é necessária! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial e Organização: 

 
Cindy Michele – Sec. Nacional de Comunicação 

Estudante de Letras UEG 

 

Iúna Paiva – Sec. Nacional de Organização Política 
Estudante de Letras UESPI 

 

Ramon Paranhos 

Estudante de Letras UFBA 

I ELAEL (I Encontro Latino Americano de Estudante de Letras). 6 a 12 de fevereiro de 2011: 

http://www.elael.org/ 

 

XXXI CoNEL- Conselho Nacional das Entidades de Letras- 09 e 10 de fevereiro de 2011 no I 

ELAEL. 

 http://31conelpiaui.blogspot.com/ 

 

XIV EPEL Bragança- 2011-Tema: Pérola do Caeté: Literatura, Linguagem e Cultura no contexto 

Amazônico. Período de 24 a 27 de Fevereiro.  

http://xivepel.blogspot.com/ 

 

EREL Centro-Oeste – 21 a 24 de abril de 2011 – FESURV – Universidade de Rio Verde. 

 http://erelcentrooeste2011.blogspot.com/ 

 

XIII ERELNordeste-21 a 24 de Abril de 2011 -Universidade Federal do Piauí. 

 http://www.erel2011.com.br/ 

 

II EAPEL-Encontro Amapaense de Estudantes de Letras. 26,27 e 28 de Outubro de 2011-

Universidade Federal do Amapá. 

 

XIII EMEL-Encontro Maranhense dos Estudantes de Letras. Pedreiras. Na Faculdade de Educação 

São Francisco (FAESF).Data a confirmar. 

 

CONTATO EXNEL 

 
Twitter: @EXNEL 

 

Site: http://www.exnel.org.br/ 

 

Blog: http://exnel.blogspot.com/ 

 

Grupo de discussão: 

http://groups.google.com.br/group/exnel 

 

 



CARTA DE PRINCÍPIOS DA EXNEL 
 

 

1. Discordamos de qualquer 

sistema sócio-econômico que 

seja baseado na exploração 

insustentável sobre a vida, na 

exploração do ser humano pelo 

ser humano, na privatização e 

mercantilização dos recursos 

naturais, pessoas e valores.  

 

2. Buscamos uma eqüidade 

social, encampando lutas por 

um sistema justo e sustentável 

para todas/os.  

 

3. Reconhecemos os 

indivualismos e acreditamos 

na organização coletiva como 

forma de superação das nossas 

contradições sociais.   

 

4. Defendemos a utilização 

autônoma dos meios de 

produção pela classe 

trabalhadora.  

 

5. Defendemos uma mídia 

democrática, transparente, e 

instigadora de uma 

consciência crítica e popular. 

Que não sirva de instrumento 

de dominação ideológica e não 

comercialize informações e 

modelos. 

 

6. Assumimos o movimento 

estudantil como movimento 

social por objetivar a 

construção de um novo projeto 

de sociedade, em parceria com 

os demais movimentos 

populares, sem ferir a 

identidade fundamental de 

nossos princípios, nossa 

liberdade, nossa autonomia e 

as pautas estudantis.  

 

7. Defendemos uma formação de 

todas/os as/os letrandas/os 

fundamentada nos princípios 

éticos de respeito à vida, 

dignidade e justiça. 

 

8. Afirmamos a não dissociação 

das problemáticas social, 

cultural, artística, ambiental e 

econômica.   

 

9. Defendemos a autonomia e 

soberania das comunidades 

sobre sua cultura e ambiente 

que ocupam ou que 

historicamente lhes cabe, sob 

uma lógica de convivência 

harmônica que possibilite não 

só a conservação do espaço 

como também a manutenção 

da comunidade de forma 

digna. 

 

10. Defendemos a educação 

pública, gratuita, laica, 

socialmente referenciada e de 

qualidade, com caráter 

emancipatório e 

transformador. 

 

11. Defendemos o acesso e a 

permanência dignos para 

todas/os nas instituições de 

ensino.   

 

12. Defendemos a implementação 

de políticas públicas que 

garantam o acesso e a 

permanência de grupos sociais 

historicamente desfavorecidos.  

 

13. Defendemos o ensino voltado 

para a formação de sujeitos 

críticos e atuantes, que 

possibilite a construção e a 

prática de metodologias 

participativas e que busque a 

integração dos conhecimentos 

numa perspectiva totalizante.  

 

14. Defendemos uma formação 

que leve o indivíduo a refletir 

e a atuar conforme as reais 

necessidades do seu meio 

social, e que garanta que cada 

um contribua de acordo com 

as suas possibilidades e seja 

atendido segundo as suas 

necessidades.  

 

15. Defendemos a 

indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

16. Acreditamos que a diversidade 

entre os seres humanos deve 

ser respeitada. Entendo-se o 

respeito à diversidade como a 

livre expressão e manutenção 

de tradições e costumes de 

uma dada sociedade, desde 

que essa livre expressão não 

tenha como conseqüência a 

opressão de outras tradições e 

costumes.  

 

17. Somos contra o processo de 

naturalização de toda e 

qualquer forma de opressão, 

seja ela de classe, origem 

nacional, gênero, etnia, 

religião, orientação sexual e 

política.  

 

18. Não a mercantilização das 

relações humanas. 

 

19. Somos contra qualquer forma 

de preconceito lingüístico e 

respeitamos todas as variantes 

lingüísticas encontradas em 

território brasileiro. 

 

20. Somos contra qualquer ato de 

purismo lingüístico que 

desrespeite e deslegitime uma 

comunidade outra de fala e 

seus habitantes. 

 

21. Defendemos a liberdade de 

expressão, a possibilidade de 

se emitir um opinião e o 

direito de fazer greve ou 

manifestações. 

 

22. Defendemos um ambiente 

científico, artístico, cultural e 

político em que haja liberdade 

de expressão de se emitir uma 

opinião. 

 

23. Somos a favor de 

investimentos em educação, 

cultura e arte, desde que 

garantam a igualdade entre as 

regiões e possibilite que todas 

as regiões do Brasil sejam 

beneficiadas da mesma forma. 

 

24. Lutamos por melhores 

condições de ensino no Brasil, 

tal como uma estrutura digna 

para todos aqueles que estão 

no processo educacional. 

 

25. Acreditamos que a ExNEL e a 

representação estudantil deve 

ser consultada a qualquer 

decisão governamental que 

envolva a área de Letras, a 

formação do profissional de 

Letras, o ensino de Letras, 

Lingüística e Arte e o mercado 

de trabalho de Letras. 

 

26. Somos favoráveis ao 

investimento em arte e na 

produção artística literária, 

desde que atue da mesma 

forma para todas as regiões do 

Brasil e garantam igualdade e 

ética no fazer artístico. 
 


