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Resumo: Encantar pela palavra e conquistar os sujeitos escreventes para o comprometimento 

com a palavra, estimular estudantes de Letras a saborearem e descobrirem a 

inter(con)textualidade e a interdisciplinaridade como uma aliada para as aulas de Língua 

Portuguesa, investir no aprimoramento constante da escrita, atentar para uma metodologia de 

ensino que favoreça o protagonismo dos acadêmicos e a vivência do ensino dialógico  são 

alguns dos desafios que enfrentamos como docentes dos cursos de licenciatura. A academia, 

há anos, já adota o discurso de que o ensino deve ser mais dinâmico e envolvente, que o 

professor deve ser um mediador da aprendizagem. Todavia, quando andamos pelos corredores 

do ensino superior e olhamos para as aulas que estão sendo dadas, nos perguntamos sobre o 

porquê da distância entre o que solicitamos aos acadêmicos, futuros docentes, e a forma como 

planejamos e ministramos nossas aulas. Certamente, estamos diante de um punhado de 

amendoins que esperam por serem mastigados! Engajados e confiantes na ideia de uma 

educação focada na vivência de aprendizagens significativas, apresentaremos reflexões sobre 

a metodologia "dos amendoins literários" adotada em algumas disciplinas na nossa IES.  

Nossa intenção é potencializar as aprendizagens dos estudantes, incentivando a participação 

ativa e o protagonismo, através de aulas interativas e de uma abordagem de temas transversal, 

na qual o professor assume o papel de provocador e mediador das reflexões. Apresentaremos  

a metodologia dos "amendoins literários", que parte da leitura de um texto literário para uma 

conversa dialógica. Mostraremos que, através de pequenas mudanças no nosso jeito de 

ensinar e alguns toques de criatividade, podemos promover aulas interativas e reflexivas. A 

pesquisa baseia-se em observações de aulas de docentes nos cursos de licenciaturas da nossa 

instituição, na aplicação e análise da metodologia dos amendoins literários (assim intitulada 

pela autora) e nos dados coletados com acadêmicos dos cursos através da estratégia do grupo 

focal. O compartilhamento da pesquisa provocará  perguntas e será um convite para o trabalho 

diferenciado na educação básica e também no ensino superior.  
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Introdução 

 

Diante do movimento de transformação tecnológica e, consequentemente, 

metodológica que estamos vivendo na educação, cabe a improrrogável revisão da nossa 

práxis-pedagógica em sala de aula, tanto na academia quanto no ensino básico.  
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No presente artigo, focaremos no ensino superior, mais especificamente nos cursos de 

licenciatura. Estamos diante de uma geração de acadêmicos conectados nas redes sociais, com 

conhecimentos, em sua maioria, razoáveis sobre os recursos tecnológicos. Estudantes que 

convivem com uma geração de docentes que está se aprimorando na convivência com o 

mundo tecnológico e estes futuros professores, mediarão o processo de ensino e aprendizagem 

para crianças e jovens que estão ligados, praticamente, o tempo todo nas mídias. Este 

movimento causa inquietações.  Surgem muitos questionamentos sobre o rumo a ser tomado 

nesta era de desorientamentos.  Estaremos diante de um problema insolucionável ou que 

merece um olhar cuidadoso dos profissionais? Cabe, primeiramente, revisitar o conceito de 

problema: algo que assusta e inquieta e que causa incômodos, mas por isso desacomoda e 

necessita de mais mentes e mãos no engajamento para a resolução. Problemas podem ser 

amendoins saborosos, se pararmos para contemplá-los e  identificarmos seus pontos críticos, 

nos unindo para transformá-los em nutrição.  

Essa é a nossa proposta de investigação, reflexão e ação: investir no planejamento de 

aulas no ensino superior que evidenciem as potencialidades dos acadêmicos, que estabeleçam 

pontes com os seus mundos, que promovam a participação ativa dos estudantes e que sejam 

momentos de diálogo, de debates e reflexão.  

Teremos como aporte teórico Paulo Freire quando buscamos a compreensão de ensino 

dialógico e o conhecimento sobre as diferentes facetas do diálogo. Antônio Candido nos 

oferece o amparo teórico para salientarmos as peculiaridades no sabor dos amendoins 

literários na vida, a função da literatura.  E aspectos ligados às metodologias ativas, com 

ênfase na autonomia, partirão das contribuições de Perrenoud sobre competências.  

Não basta dizer aos estudantes dos cursos de licenciatura que eles devem promover a 

autonomia dos alunos se, na universidade, os jovens não vivenciam a metodologia ativa e não 

são instigados à criação e à autonomia do pensar e do fazer. Eles, atuando nas escolas, 

meramente, reproduzirão modelos conhecidos na época de alunos da educação básica ou 

adotarão  modelos vistos na  faculdade, onde a postura, geralmente, é apenas de escuta. Como 

mudar este cenário e inovar? Pergunta que, como docentes do ensino superior, 

constantemente nos fazemos. 

Diante das provocações do cenário educacional que clama por mudanças, e também 

seguindo a natureza curiosa e  irrequieta de docente pesquisadora, que não tem medo de ousar 

e de errar, ciente de que precisamos transformar nossa sala de aula num ambiente de 

convivialidade e de construção colaborativa, surgiu a ideia dos “amendoins literários”. A 

metáfora foi escolhida porque assim como o amendoim exige um cuidado ao ser mastigado, 

os processos de ensino e aprendizagem e suas consequentes inovações precisam ser pensadas 



e avaliadas. A questão não é inovar por inovar. Ao seguirmos o impulso de pegar amendoins 

torrados e de, imediatamente, colocá-los na boca podemos estar ignorando uma dieta iniciada,  

um futuro gasto com fratura dentária, só como exemplos de ações imediatistas que também na 

educação podem deixar sequelas. Todavia, inovar é preciso e saboroso, sabemos que 

amendoins acompanhados de uma roda de conversa, causam alegrias e realizações. E a 

educação (re) quer o movimento da  

transformação. Conforme Freire e Shor (2006, p. 123)  

O diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres humanos 

se transformam cada vez mais em seres criticamente comunicativos. O diálogo é o 

momento em que os seres humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal 

como a fazem e re-fazem.  

Neste contexto, é o momento de apresentarmos a metodogia adotada para promover 

reflexões sobre a vida com os estudantes, partindo de textos literários,  para que, estando mais 

conscientes do papel que temos e que queremos assumir na sociedade,  promovamos  

transformações. Pequenas ações podem deixar sementes no solo que, independente, da 

necessidade do tempo de germinarem, mostra-se-ão e atrairão atenções. 

Depois de observarmos aulas de diferentes docentes e disciplinas, percebemos que, 

geralmente,  as aulas seguiam a mesma metodologia: discussão de um texto lido, partindo da 

pergunta: Que aspectos chamaram a atenção de vocês durante a leitura?  Estudantes traziam 

suas contribuições e o professor  amarrava  os pontos e questionava alguns aspectos. Sentimos 

a falta da aproximação das interpretações com a vida cotidiana escolar, ou seja, a teoria diz 

isso, mas e você, leitor, você acadêmico como se percebe neste texto? Relações com sua 

prática? Igualmente, percebemos que a participação era por parte de alguns, outros ficavam 

bastante alheios à discussão. Como  trazê-los para o debate e envolvê-los na temática 

estudada?  

Percebemos também que textos literários eram discutidos apenas nos cursos de Letras 

e muitas vezes, ficava-se em discussões pontuais ligadas ao enredo ou ao estilo, sem um 

movimento de conquista para a degustação das palavras, num ato de, praticamente, ruminar os  

detalhes que fazem a diferença no sabor.  Surgiu assim a ideia: “vamos levar mais livros para 

a sala de aula no ensino superior. Vamos contar sobre livros e autores, contextualizá-los 

brevemente, ler um excerto do livro, encadeando uma discussão sobre um tema de cunho 

social, moral, político ou cultural.” E assim sucedeu. Os momentos dos amendoins literários 

acontecem no início da aula: apresentação do livro, leitura e diálogo, a partir de uma questão 

provocadora incitada pela leitura, acompanhados de amendoins: mastigando os amendoins, 

busca-se elementos de apoio para compreender o texto, argumenta-se sem trincar 

pensamentos. 



Ouvir a leitura, resgata o valor da escuta, de silenciar e de se concentrar. “Ensinar 

exige saber escutar” já nos alertava Freire (2003). O contato com autores e temas atuais  

incitam a curiosidade dos ouvintes por obras literárias e faz com que os acadêmicos percebam 

que a literatura é vida e é viva. Ela nos ajuda a compreender frestas existenciais. Com 

Cândido (2000) aprendemos a perceber a contribuição da literatura para organização da vida,  

na  compreensão e libertação do caos num movimento constante de humanização. A roda de 

conversa literária promove o gosto pela leitura assim como a vontade de querer ouvir a 

opinião dos colegas, deixa um gostinho na boca de quero saber mais sobre este assunto, quero 

discutir o tema com meus amigos e familiares. E, muitas vezes, para a alegria coletiva, ouve-

se: “vou pegar o livro na biblioteca, quero lê-lo.” 

 Os resultados dos “amendoins literários” já são perceptíveis nos planejamentos das 

aulas dos estudantes nos seus estágios, nas aulas de  Residência Pedagógica e, inclusive, nas 

reuniões pedagógicas das escolas, quando coordenações pedagógicas adotam esta 

metodologia para iniciar a reunião de forma provocativa. Diz-se que é impossível comer 

somente alguns amendoins, assim, é com a referida metodologia: deseja-se mais e mais 

momentos de diálogos. 

 

Diálogo: experimentar amendoins para distribuí-los  

 

O diálogo permite-nos uma aproximação do objeto de estudo e das pessoas com as 

quais nos reunimos na roda de conversa. Trata-se do diálogo entendido como encontro de 

pessoas que discutem temas relevantes para sua prática, que trocam ideias sobre assuntos que 

envolvem o contexto social e educacional. Pressupõe uma escuta sensível, um respeito às 

colocações e pensamentos dos outros e, de forma alguma, a imposição das idéias de um para o 

outro.  

Diálogo pedagógico é aquele que mobiliza pessoas, que tem objetivos, exige 

embasamento teórico e que se inspira na prática para tecer conhecimentos e significados! Nós, 

seres humanos, precisamos de algo mais. Se estar vivo nos bastasse, não seríamos pessoas. 

Por mais que reclamamos de muitas atividades e do estresse, a busca pelo sentido da vida nos 

move, mesmo que caminhamos por selvas do consumismo, continuamos acreditando que o 

lobo está escondido em algum lugar distante do nosso eu. Somos diferentes dos outros seres 

vivos. Nossa capacidade de poder conhecer, optar e traçar nosso caminho faz com que nos 

desprendamos das nossas determinações genéticas e sejamos cada vez mais humanos. Pelo 

menos temos como optar por viver esse processo de humanização!  



Como humanos aptos ao diálogo, não podemos perder a oportunidade de avaliar 

constantemente e de, a partir da avaliação conjunta, ter uma atitude proativa. Parodiando 

Freire e Shor (2006), afirmo: o que faz da rede de relações uma rede artística é exatamente 

quando ela é também um ato de conhecimento. Tecendo, desvendam-se pontos diferentes, 

observam-se amarrações, distinguem-se e conhecem-se fios, porque conhecimento também 

exige sensibilidade, pede envolvimento, comprometimento e responsabilidade com as texturas 

criadas, ou seja, é uma obra de arte O conhecimento brota no diálogo de pessoas que pensam 

sobre o seu mundo, que, conhecendo sua realidade, encaram situações-problema e buscam 

soluções coletivas.  

Por muito tempo, falar de problemas na educação, ou mesmo em relação ao jeito de 

dar aulas e de mediar o processo de ensino e aprendizagem, era visto como algo difícil. As 

pessoas tinham vergonha de errar e de assumir que estavam diante de um problema. Hoje, 

com o enfoque na formação de pessoas competentes para a vida, mudamos o sentido da 

palavra problema e fazemos parceria com a situação-problema, para significar conhecimentos 

e ações.  A definição de competência dada por Perrenoud (2013, p. 51) ilustra esta concepção, 

dizendo que competência é    

uma trama que fundamenta e acelera a colocação dos recursos em sinergia. 

Naturalmente, essa trama deverá ser adaptada para que seja enfrentada a 

singularidade do aqui e do agora, mas ela permitirá agir de maneira rápida e segura, 

se o grau de adaptação não for elevado. Uma pessoa desprovida de uma competência 

necessária não estará, automaticamente, imponente para dominar a situação; graças à 

sua inteligência e a conhecimentos gerais, ela poderá encontrar uma solução. Mas, 

exceto se a pessoa for um gênio ou tiver muita sorte, esse trabalho será longo, difícil 

e aleatório.  

O espaço  de diálogo nas instituições de ensino sobre situações-problema, a partir de 

questões ligadas à vida pessoal e ou profissional dos sujeitos, assim como sobre problemas na 

sociedade, amplia o leque de competências dos sujeitos envolvidos.  

Se queremos aprender, temos que, em primeiro lugar, reconhecer que temos fraquezas, 

como diz Freire (2000, p. 47): “Ninguém supera a fraqueza sem reconhecê-la”.  

Devemos ter consciência de que somos serem inconclusos em constante 

transformação.  Reconhecer-se  inconcluso e saber que a mudança é possível, saber que fazê-

la é possível. Além disso, aceitar que as outras pessoas também são inconclusas, que também 

elas estão aprendendo, integra o movimento da alteridade.  

Se os sujeitos estiverem conscientes das próprias limitações e as dos outros e se 

lembrarem sempre de que  o grupo só se torna equipe quando os diferentes dialogarem, 

estaremos caminhando para uma verdadeira convivência comunitária. Não é pela imposição 



da presença que a convivência nasce. A ideia é tornar-se presença, estar presente, ser um 

presente, para que assim brotem as sementes da convivência e da confiança. 

 

Amendoins literários: significando a vida 

 

Tendo em vista nossas considerações feitas até aqui, reiteramos a relevância da escola 

como espaço de convivência, da construção da autonomia e do trabalho colaborativo. 

Percebemos, dessa forma, que estamos falando de educação humanizadora, estabelecemos, 

neste ponto  a relação com a  função da literatura.  Quando, nos momentos da roda de 

conversa, interrompemos a leitura no final de um capítulo e perguntamos aos estudantes: 

“Como você se percebe neste texto? E de que forma” ou quando pedimos para se 

posicionarem diante da atitude de um personagem considerando sua prórpria trajetória de 

vida, estamos  construindo  não somente pontes entre a literatura e a vida, mas também  

indicando a base para a construção de alicerces. O estudante, protagonista terá que arquitetar 

sua obra, ninguém fará por ele, mas elementos foram lhe dados.  

Cabe trazer a concepção de Antonio Candido (2009, p.180), que define a literatura 

como   

o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como 
o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, 

o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso 

da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor.  

A literatura faz viver sem impor regras nem condutas. É viva e no sua movimentação 

provoca a energia, que o leitor, conforme sua fase da vida, aproveita com mais ou menos 

intensidade.   

Diante dos desorientamos da vida, quando diante de encruzilhadas, não sabemos para 

onde ir e o que fazer, na literatura pode sinalizar para trilhas alternativas.  O caminhante, 

assumindo a autoria da sua obra de vida, percebe múltiplas dimensões para seu olhar e suas 

escolhas.  Não podemos deixar de mencionar que o poder de humanização ao qual nos 

referimos,  exige doses de sensibilidade e faz parte de um processo educativo. Rubem Alves 

(2005) já alertava sobre a necessidade de educar crianças e jovens para a sensibilidade: a 

educação do olhar. É preciso sensibilidade para perceber nos enlaces das palavras, laços que 

unem histórias de vida e, ao mesmo tempo, fios que se abrem para o tecer de novos enredos. 

O leitor, a leitura e o mundo entrelaçam-se à medida que, lendo, o leitor descobre-se 

nas palavras, inquieta-se e, no mundo, discute, pergunta, age e resolve suas inquietações. Ser 

leitor no mundo torna o ser humano capaz de muito mais do que apenas identificar e apontar 



problemas na sociedade, por exemplo. Mas o sensibiliza para o que acontece ao seu redor; 

para a leitura do dia a dia, da relação familiar, na vizinhança, no trabalho.  

Quando hoje escolas estão preocupadas em ensinar habilidades socioemocionais como 

por exemplo, a resiliência, a autonomia e a empatia, contratando, inclusive, assessorias 

externas para ensiná-las aos alunos, perguntamo-nos: em que momento os educadores abriram 

mão da sua sublime tarefa de educar para a humanização? A literatura sempre foi aliada dos 

professores na vivência das habilidades socioemocionais, quando o professor, durante a 

leitura de histórias, cativa os alunos e conscientiza-os da necessidade de silenciar e de ouvir; 

quando diante de uma situação de bullying, lança a pergunta: e se fosse com você? Ou com 

seu melhor amigo?  Momentos que, talvez, tenham que ser mais valorizados no  contexto 

escolar e até universitário. Lembrando que, vivenciar para poder ensinar é primordial. 

A esfera da literatura deve ser garantida na escola. Sua área de abrangência ultrapassa 

o universo da interpretação de textos, das leituras de cunho cultural, da apresentação de 

cenários múltiplos, do deleite, ela lança seus ramos para além dos muros das escolas, atinge 

famílias e é capaz de mobilizar a sociedade para a luta conjunta em prol da liberdade e de uma 

vida digna para as pessoas. Uma leitura, leva a outra, textos se entrecruzam, vidas se 

descobrem nos cruzamentos, e de galho a galho, a copa da árvore se mostra, oferecendo  a 

sombra para o descnaso, nos dias em que o sol arde, e nos faltam amendoins para mastigar.  

Candido (2009, p. 186)  provoca-nos a relacionar a  literatura com os direitos 

humanos,   pois remete a 

uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a 

personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo 

ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da 

literatura é mutilar nossa humanidade.  

Na relação do leitor com a leitura e o mundo nela envolto, ocorre o encorajamento 

para os desafios da educação e por mais dura que possa ser a realidade enfrentada por 

docentes, nas salas de aula, nada exime o educador do seu compromisso social e cultural. A 

leitura torna o sujeito potencialmente político, hábil para confrontar, desconstruir e reconstruir 

a realidade (DEMO, 2012). As histórias relatadas nos livros, são vividas pelo leitor sensível, 

no momento em que ele se coloca no lugar dos personagens, a experiência de alteridade nutre-

o de esperanças e conscientiza-o  da brevidade da vida e do quanto, por isso mesmo, ela pede 

por atitudes e por ser vivida de forma conjunta e colaborativa.  

 

No cri-cri literário: palavras que fazem a diferença 

 



Tendo conhecimento, da importância do ensino dialógico e reconhecendo-o como 

aliado da literatura, chegamos ao momento de compartilhar sobre a metodologia dos 

amendoins literários, sendo agora, apresentados com mais um detalho: cricris de amendoim 

(amendoim com açúcar). 

A escolha de cricris de amendoim justifica-se pelo poder de atração que estes têm 

sobre as pessoas: a tigelinha passa e até as pessoas mais seguras de que não quererão pegar 

nenhum amendoim, caem na tentação: provam o primeiro e já a mão vai em busca do segundo 

e do terceiro, isso se não formem mãozadas de amendoins.   

Com a metodologia adotada, deseja-se que essa também seja a vivência com a 

educação, que, sendo professores, não desistamos de mediar aulas significativas que deixem o 

gosto de quero mais, de “sei que possa engordar por comer amendoins, mas quero assim 

mesmo”, pois sinto prazer em viver a educação, em planejar aulas, anseio pelo momento de 

ver a reação dos alunos quando assistirem a determinado filme, quando usarmos determinado 

aplicativo novo, quando o livro Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie  mexer com suas  

concepções de vida, como aconteceu durante a reflexão sobre o que significa ser 

“americanah”, nos Estados Unidos, na Nigéria e no Brasil e que consequências o sentimento 

de pertencimento ou não a um grupo, marca nossas vidas. 

E o CRICRI tem mais. Cada uma de suas letras esclarece alguns aspectos dos 

processos de ensino e aprendizagem: C de conhecimento, que significa: só amo o que 

conheço; R de respeitar as pessoas e seus sentimentos; I de interesse pelo outro, de sentir-se 

responsável pelo bem-estar do outro. (Sou responsável, por isso meu interesse fica maior). A 

segunda parte do cri-cri: C de cuidado, o cuidado de que o teólogo Leonardo Boff (1999, 

p.63) fala: “cuidado é o solo em que se move toda a interpretação do ser humano” Cuidar com 

amor, cuidar com olhar atento para as redes de relações humanas que estão todas interligadas 

e comprometidas. O R de responsabilidade e, por último, o I de independência, a pessoa se 

liberta pelo conhecimento.  

Existe também a pessoa “cricri”, que também combina com o cri-cri do amor; as 

pessoas não são como desejaríamos que elas fossem e nem nós somos o que outros esperam 

de nós, por isso só o amor sabe tecer relações de respeito e de solidariedade.  

A leitura do texto Paradoxos de Eduardo Galeano (2015) e posterior conversa em 

roda, provocou os acadêmicos para olharem para suas vidas e analisarem possíveis pontos 

incongruentes, para entender atitudes de pessoas que, à primeira vista, podem parecer 

completamente paradoxais. Inspirados nas palavras do autor, roemos os amendoins e 

refletimos sobre as contradições que vivemos no cotidiano escolar, identificamos pontos a 



revisitar para que mudanças possam ocorrer na vida de crianças e jovens, e assim, 

vivenciamos mais um momento de “amendoins literários”. 

A identificação com as situações-problema abordadas nos textos literários e que 

ganham significa no diálogo com os colegas, exercitando olhares de diferentes perspectivas, 

transformam pensamentos sobre o que é um problema e como ele pode e deve ser encarado. 

Munhoz (2015, p 125) elucida que a aprendizagem baseada em problemas  “auxilia os alunos 

a adotar um comportamento interessado e participativo, com propostas cooperativas e 

colaboradas e capacidade de desenvolver trabalhos em grupo.”  

Ora são poemas, ora romances, ora histórias infanto-juvenis e até infantis que mexem 

com os acadêmicos. Trazer textos literários como âncora de reflexões pedagógicas aproxima a 

teoria estudada sobre a educação da prática cotidiana docente. A oportunidade de falar 

constitui um momento rico de compartilhamento e de crescimento, pelo exercício de colocar-

se no lugar do outro, de ouvir pontos de vista distintos. Perceber que somos muito diferentes e 

que nos complementamos nas diferenças e com elas, muito aprendemos, é uma constante nos 

nossos encontros literários.  

As palavras “Meus ontens estão desaparecendo e meus amanhã são incertos. Então 

para o que vivo? Vivo para cada dia. Vivo o presente. Num amanhã próximo esquecerei que 

estive aqui diante de vocês e que fiz este discurso...” de Alice no livro Para sempre Alice de 

Lisa Genova (2009, p. 241), causaram lágrimas e também o tecer de muitos fios de 

pensamentos. Com este livro a mediadora, depois de contar um pouco da história do livro, 

nem precisou fazer uma provocação, os comentários fluíram por si só.  

“Por uma razão misteriosa o Desconhecido não devia escutar o que o outro lhe dizia. 

No entanto ali estava sem dizer palavra nem fazer o menor gesto.” (VERÍSSIMO, 2009, p. 

49). Que situações da vida nos paralisam? Por quê? Por que calamos? Momentos de calar e de 

falar, como identificá-los? Indagações provocadas pela leitura da obra do nosso autor gaúcho. 

Nossos breves instantes literários deixam claro que os elos de convivialidade surgem 

entre as pessoas que se descobrem na relação com o outro e com ele tecem os fios de respeito 

e de comprometimento. O que une as pessoas é o amor! O amor cuida, deixa viver, deixa as 

emoções se mostrarem e revelarem, porque sabe que está diante de pessoas e não diante de 

seres perfeitos e inacabados que não necessitam mais de aprendizagens. O amor desestabiliza, 

desacomoda, provoca emoções e ações.  

 

Considerações finais 

 



Provocar mudanças, independentemente dos cenários, sempre exige muita 

determinação e convicção de quem age. Precisam ser bem estudadas, preparadas e 

organizadas para que não aconteçam simplesmente por acontecer, mas que promovam 

significados. 

A metodologia adotada para aproximar acadêmicos do mundo literário e de mostrar-

lhes o quanto os livros são um reflexo da nossa vida e, ao mesmo tempo, o quanto o livro da 

nossa vida influencia as palavras dos livros dos nossos colegas, provoca muitos encontros 

reflexivos e mudanças nas estratégias metodológicas usadas pelos docentes.  

As abordagens incitadas a partir dos livros partem de situações-problema vividas pelos 

personagens ou abordadas pelos autores. Em conjunto, na troca de ideias, no 

compartilhamento de vivências, futuros professores descobrem-se e conseguem ajudar 

colegas na escolha de rotas alternativas para suas vidas. A riqueza dos momentos consiste na 

vivência das habilidades socioemocionais: escuta, argumentação, empatia, autonomia para 

resolução de problemas. 

Se as escolas, hoje, desejam trabalhar estas habilidades com mais intensidade, por 

sentirem falta deste eixo da formação humanizadora, torna-se primordial que promovamos 

momentos destas vivências no ensino superior. Nossos acadêmicos, em breve, estarão nas 

escolas e serão os formadores de lideranças. Incentivarão ou não o protagonismo estudantil, 

conforme suas experiências e concepções de vida.  

Fica assim, como compromisso da academia, oferecer muitas oportunidades para que 

nossos jovens professores, conscientes da sua responsabilidade com a educação, sentindo-se 

comprometidos e vinculados com os alunos, façam a diferença nas escolas em que atuam, 

buscando a inovação, atentando à aprendizagem significativa, encorajando a autonomia dos 

alunos, estimulando a criatividade e a solidariedade e, sobretudo, agindo com amor e 

sensibilidade. Se o caminho for pelo cultivo de amendoins, que assim seja.  

Amendoins precisam ser cultivados, colhidos para depois poderem ser saboreados 

.Amendoins literários despertarão o apetite para a literatura e consequentemente, vidas serão 

transformadas e receberão um toque de doçura ou de sal, conforme o protagonista da própria 

vida o desejar. Protagonistas engajados, cientes da função da literatura, distribuirão 

amendoins embalados no aroma de “quero vida mais justa e feliz para todos”.  
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